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  پيشگفتار

 ، در گستره بافت كهنهكتار 3,000 هكتار وسعت عملي و كاركردي شهر يزد نزديك به 14,000از حدود 

اي  ويژهيهزسازي و طرح اندا به گسترده مذكور نيازمند برنامهپرداختن. گيرد تاريخي قرار مي وفرسوده

- ها و طرحاي در برنامهآن راهبرد ويژهسازي متداول كشور جاي نگرفته و براي  برنامهيهااست كه در شيوه

هاي  بافتهايموقعيت، وسعت و نوع پروژهبه طور منطقي . هاي شهرسازي متداول كشور تعريف نشده است

 از نتايج مطالعات و 1اي ويژه ، سياست و يا برنامه حوزهدـ فرسوده و تاريخي به مثابه يك راهبر كهن

هاي بخشي رح جامع و سياستططبق . آوردمي تفصيلي سر برهاي شهرسازي جامع ومحصوالت برنامه

اي كه نيازمند اي ويژه هكتار، به مثابه يك حوزه برنامه2700 حدود ت اين گستره با وسع،مصوب شهر يزد

- مذكور به حداقل پنج مرحله كار برنامههپس از تعريف پروژ.  گرديداست تعريفمطالعات راهبرد سنجي 

-قبل از هر كاري بايد با نگاه راهبردي جهت گيري فعاليت. ا به عمليات اجرايي برسدسازي احتياج است ت

اين كار مستلزم تهيه . گرديد هكتار روشن مي2700سازي، طراحي و اقدام در گستره حدودي هاي برنامه

ه و هاي فرسودسازي در بافتهاي برنامهيك طرح راهبردي در اين حوزه بود تا به موجب آن جهت گيري

 با سازمان مسكن و 19/3/1386 و تاريخ 5335/4طي قراردادي كه تحت شماره . تاريخي روشن شود

. شهرسازي استان يزد منعقد گرديد به انجام مطالعات راهبردي براي تعيين سمت و سوي حركت اقدام شد

احل بعدي ساز انجام مطالعات مرهاي فراگير زمينهمطالعات سطح راهبردي ضمن مشخص كردن سياست

و طي صورتجلسه مورخ   به انجام رسيد1386ـ 87هاي مطالعات مذكور در سال. در مقياس تفصيلي است

 حضور مديران مسئول محلي و نماينده عامل چهارم و شركت مادر تخصصي سازمان عمران ، كه با23/4/87

همان جلسه مقرر گرديد كه در .  گرفتقراراندركاران ذيربط دستمورد تأييد  ،و بهسازي شهري تشكيل شد

سازي و اجرا در بافت كهن، فرسوده و تاريخي است هاي اين مرحله از كار كه به مثابه سطح اول برنامهيافته

در سطح دوم بدليل ماهيت موضوع و . قرار گيرد) به ويژه سطح دوم(س مطالعات سطوح بعدي  و اسامبنا

. هاي رويكردي و تخصصي، كار در دو بخش انجام شديدرجه تاثير نهادهاي مربوطه و همينطور دلمشغول

شود، كه بطور عمده با دغدغه خاطر نهادهائي همانند بخش اول طرح تفصيلي ويژه بافت فرسوده ناميده مي

                                                 

١- Area Specific Plan 
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بخش دوم . باشدسازمان مسكن و شهرسازي استان يزد، شهرداري يزد و مسكن سازان استان عجين مي

 تاريخي است كه عالوه بر نهادهاي مذكور، شهرداري ناحيه تاريخي يزد طرح تفصيلي حفاظت جامع از بافت

  . كندرا نيز درگير مي

هر چند قراردادهاي طرح تفصيلي ويژه بافت فرسوده و طرح حفاظت جامع بافت تاريخي در تاريخ 

شروع آن  با سازمان عمران و بهسازي شهري منعقد گرديد ولي بدليل وابسته و مشروط بودن 10/9/1386

زيرا، مشاور .  شروع شده است1/6/1387بافت فرسوده، از ) سطح اول(به پايان سطح مطالعات راهبردي 

 مطالعات 1387از اول شهريور ماه .  بوده است23/4/1387منتظر دستور كارفرماي محترم پس از جلسه 

بافت تاريخ شروع شده و  هكتار در حوزة 682 هكتار در حوزه بافت فرسوده و 1934سطح دوم براي وسعت 

 مطالعات هر دو قسمت به تناسب 1387تا پايان بهمن ماه . تحت نظر مديريت طرح به انجام رسيده است

در بحث طرح حفاظت جامع بافت تاريخي . شرايط آماده شده و آماده برگزاري جلسات استاني است

هاي رسمي بتوان به مرحله پيشنهادات يرود پس از رايزنمطالعات شناخت به پايان رسيده است و انتظار مي

در بحث طرح تفصيلي ويژه بافت فرسوده نه تنها مطالعات شناخت به پايان رسيده است، بلكه جريان . رسيد

در اين قسمت ضوابط و . هاي مداخله نيز مشخص شده استارزيابي طرح تفصيلي را طي نموده و حوزه

هاي هاي انتخاب حوزه است كه به محض تأييد سياستمقررات و برنامه پايلوت طراحي شهري مانده

 جلد 9 جلد و مطالعات بخش فرسوده در 10مطالعات بخش تاريخي در . مداخله به انجام خواهد رسيد

  . هاي بعدي به انجام برسدسازي شده بخشرود پس از تأييد موارد آمادهانتظار مي. آماده شده است

رمايان پروژه و نقدهاي بسيار سازنده و راهگشاي مديريت توانمند پروژه، در مطالعات عالوه بر مساعدت كارف

امكان يادآوري اسامي همة بزرگواران ياوري . اندبسياري از افراد حقيقي و حقوقي اين شركت را ياري نموده

. وددر اينجا مشكل است و ممكن است بدليل از قلم افتادن نام برخي از بزرگواران مايه شرمندگي فراهم ش

نمايد مساعدت مديريت و بدنة اجرائي برخي از نهادها، نظير سازمان عمران و بهسازي معهذا، يادآوري مي

شهري؛ سازمان مسكن و شهرسازي؛ سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي؛ دفتر فني 

زنده بوده و جاي  بسيار سا استان يزدمسكن سازان  واستانداري؛ شهرداري يزد؛ شهرداري ناحيه تاريخي

  .سپاس فراوان دارد
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تر نمودن همكاران مهندسين مشاور آرمانشهر در تمام سطوح تالش خود را براي هر چه پرثمرتر و قوي

ضمن سپاس فراوان از كليه عزيزان و بزرگواراني . اندهاي بافت فرسوده و تاريخي يزد مصروف نمودهپروژه

اند، اميدواريم كار ما بتواند ضمن جلب رضايت همگان، مبنا و مايه كه در اين مسير اين مشاور ياري نموده

  . پاسخدهي براي عمران و آبادي شهر يزد باشد

  مصطفي بهزادفر                                

  مديرعامل مهندسين مشاور آرمانشهر                         
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  مقدمه

خي خود، جايگاه ويـژه اي   هكتار وسعت بافت تاري700شهر يزد در ميان شهرهاي تاريخي ايران با بيش از    

 .ن جايگاه صحه مي گـذارد زد، عالوه بر ويژگي پيشين بر ايسالمت نسبي كالبد بافت تاريخي ي    . سترا دارا 

 فراوانـي در     زنـده و پويـاي     نوز زمينه هـاي اصـيل،     كورد نسبي تحرك اجتماعي، اما ه     همچنين با وجود ر   

  .با بافت تاريخي وجود دارد تعامل بين شهروندان با يكديگر و

بافت تاريخي يزد همواره در برنامه ريزي و طراحي شهري مورد توجه بـوده اسـت، اقـداماتي كـه از زمـان         

خادم زاده  (يش معرفي مي نمايدتوجه به بافت هاي تاريخي در ايران صورت گرفته، يزد را پيشتاز اين گرا             

  ).1383و مندگاري، 

 تاريخي محـسوب مـي   -روري حفاظت از هر اثر ميراثي     ض به عنوان يكي از مهم ترين مقدمات         "شناخت"

شود و در راستاي تهيه مقدمات اين شناخت، مطالعه و بررسي ارزشهايي كه از گذر تاريخ به جـاي مانـده                    

ت قابل مالحظه اي برخوردار مي شود تا ضـمانت و     است به عنوان مرحله تبيين و تدوين آن، خود از اهمي          

  ).2: 1385شمسه، (ر الزم را براي معرفي به دست دهد اعتبا

دهـد كـه ضـمن دسـتيابي بـه شـناختي        سازي، اين امكـان را مـي   سير تحول شهر نشيني و شهر     بررسي

يـزي كنـيم و بـا     بهتـر بتـوانيم برنامـه ر    ايچند محدوده از گذشته و بررسي اوضاع فعلي، براي آينـده          هر

به كارگيري نقـاط قـوت و   و   و معايب روند شهر نشيني، قادر به بر طرف كردن نقاط ضعف               مزايا تشخيص

 زيرا شهرهاي امروز كشورمان، نه شهرهاي قديمي با ويژگي زمـاني و سـرزميني خـاص          ؛تقويت آنها باشيم  

سازمان  (سازي دوران معاصر  رطبق با اصول و مباني و ضوابط شه       خودشان هستند و نه شهرهاي جديد، من      

  .)9: 1382مسكن و شهرسازي استان يزد،

  : فرهنگي بافت تاريخي يزد در چهار سطح صورت گرفته است-مطالعات سير تحولي تاريخي

ـ تجزيـه تحليـل تحـوالت تـاريخي،     2 .گيري و گسترش منطقه تاريخيثر بر شكل ؤـ پيشينه و عوامل م  1

 مطالعه سازمان فضايي و سازمان عملكـردي شـهر و شـناخت     -3.مروزكالبدي محدوده طرح از گذشته تا ا      

 ويژگيهـاي فرهنگـي سـاكنان بـا تاكيـد بـر شناسـايي               -4. شهر دردامنه عملكردي محدوده مورد مطالعه      

  .ارزشهاي حاكم در جامعه فرهنگي



 

 ٢

 همچنـين  كتابخانه اي ومطالعات مطالب ذكر شده با استفاده از متون تاريخي و گزارشات موجود در طي         

  .تحقيقات ميداني انجام شده، گرد آوري و تدوين شده است

كمبود اسناد و مدارك معتبر شامل نقشه ها در مقاطع مختلف تـاريخي و نيـز فقـدان مـرز مـشخص بـه                      

    .        از جمله مشكالت در تدوين اين بخش بوده است،منظور تعيين محدوده محالت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





 

 ٤

  پيشينه تاريخي -1-1

  وجه تسميه -1-1-1

 كـوير  ،شتهببشته و نه اي از چندين هزار سال تاريخ نان       با پشتوان  ،در دل ريگزاران كوير شهر يزد قرار دارد       

با اين همه در طول تاريخ  ،آورده هاي كشاورزي ي گسترش شهر يزد و افزوني فر      و ريگ اگر مانعي بوده برا     

 و اين مهربـاني را در حـق يـزد    ؛ ايران سدي بوده در برابر يورشها  و گزندهاي سپاه بيگانه         نشيب و فراز  پر  

   . )39:1376،مسرت (ي ديگر ايران داشته باشد مترين بافت شهري را در بين شهرهاروا داشته كه سال

  هـاي تـاريخ مـدون ايـران زمـين      مرزيخ پيـدايش آن از      تار. منطقه يزد يكي از مناطق باستاني ايران است       

تاريخ و اساطير اين سرزمين كشيده شـده اسـت در ايـن گـستره              ز ا فراتر رفته و در مواردي به عهد پيش       

كانونهاي متعدد جمعيتي شكل گرفته كه همواره در ارتباط تنگاتنگ با نقاط همجوار خود و بـه خـصوص              

  .)4-3 :1377حاجي شعباني ،(قرار داشته است) ت و به هر عنوانيزد در صور(مركزيت اين كانونها 

، يـزدان  اشتقاق يافته و با واژه هاي ايزدي ستايش شده ،    به معنا  YAZعنوان شهر يزد از ريشه اوستايي       

ايزد به معناي موجود شايسته ي ستايش است، و به همين دليل يزد، يـا احتمـاالً                .و يزش هم ريشه است    

 و كالً شهري كه متعلـق  ،توان شهري كه يزدان آفريده و يا به ساختن آن فرمان داده استيزد كرت را مي    

  .به يزدان است و يا شهر مقدس خواند

ايـستيخاي،   از جملـه ايـساتيس،  . هاي گوناگوني خوانـده شـده اسـت    يزد از دوران باستان تا كنون به نام      

زنـدان اسـكندر، دارالمـومنين،    : آن ذكـر شـده اسـت    نيز القابي براي    و... و ، كثنويه ن، كثه يسيزدان شهر،   

  .د عنوان ارزش پژوهش تاريخي دارندكه تنها چن....  . دارالعباده، شهر بادگيرها، نگين كوير و

  او بـا  .  اسـت " تـاريخ يـزد  "تنها معنايي كه براي ايساتيس آورده شده، قول عبدالحـسين آيتـي در كتـاب       

اما ايساتيس به هيچ وجه در جايگـاه قطعـي شـهر يـزد     . كند ر ميط ايساتيس را جايگاه بزكوهي ذك   احتيا

 كيلـومتري  30 و يا سريزد در،ناميده مي شود) امروزيهرفته ( فرافر كهقرار نداشته، بلكه احتماالً در مكاني 

هـرج، در زيـر ريـگ روان    ف قبرخي نيز بقاياي اين شهر را در دو فرسنگي شر. ق يزد كنوني قرار داشت    رش

  .ته اندمدفون دانس



 

 ٥

بـراي كثـه   . آميزي دو نام يزد و كثه استر  د،خوريم  شهر با آن برمي نام مهمترين اشكالي كه در پژوهش    

 كثـه از ريـشه   ، اما به احتمـال قريـب بـه يقـين    ؛محل نزاع، خدا، زندان: از جمله. معاني متفاوتي نقل شده  

KAT 1-2: 1382عرصه ، (ي جدا كنده شده و آباد شده است  اوستايي  به معنا(.   

 بـه توسـط   "كثـه " و آمدن اسكندر به يزد و بنيـاد  "زندان اسكندر" و آوازه هايي كه درباره  اهمه روايت ه  

اسكندر وجود دارد را مي توان در اين مفهوم خالصه كرد كه خاك يزد در عهد باستان، محل استقرار يـك    

وده است و كثنويه به عنوان بازمانده يك      يا دو پادگان اسكندر و سلوكيان يا كلني نظامي يوناني مقدوني ب           

  . )70: 1368پويا، (شهر يوناني وار است 

افزوده اند كه اين منطقه در قلمرو حكومت ماديها بوده و كـورش آن را منـضم بـه قلمـرو حكـومتي خـود          

  .ساخته است

نـام كـرده اسـت    ) يـزدان گـرد  ( بنياد شهر يزد را گروهي به يزد گرد اول نسبت داده اند كه در ابتدا آن را     

   . )3 :1377حاجي شعباني،(

 يـزد را بـه عنـوان اقطـاع از     ،  زيرا عالالدوله گرشاسب ،گردد  به دوران سلجوقيان باز مي     "دارالعباده"لقب  

  .)3: 1382عرصه، (ملكشاه درخواست كرد، تا در آن روزگار خود را به عبادت سپري كند 

ت مهـم ايالـت فـارس بـود كـه ايـن وضـعيت تـا پايـان دوره           پنج كوره يا والي ءيزد در دوره ساسانيان جز    

چنـد صـباحي   . لت كرمان شداال گرديد و بعداً جز اي ب استان ج  ءپس از هجوم مغول جز    . عباسيان برپا بود  

نهاي بختيـاري    در زمان قاجار زير سلطه خا     . مركز حكومتشان بود   در زمان اتابكان يزد و سلسله آن مظفر       

سـاليان سـال در زيـر سـايه اصـفهان بـود و پـس از اسـتقالل از         . ركت داشتبود و در جنبش مشروطه ش 

و اكنـون از    بـه اسـتان تبـديل گرديـد    52  سـال  در مهـر ، و تبديل آن به فرمانداري     48اصفهان در مرداد    

  ).5-4: 1376مسرت، (  صنعتي و دانشگاهي ايران است،شهرهاي عمده كارگري

  شـواهد  ،تب تاريخي راجع به قدمت يزد مشاهده مي كنـيم        گذشته از مطالب جسته گريخته اي كه در ك        

جديدي به دست آمده كه تاريخ ايجاد كانونهاي جمعيتي در اين منطقه را بسيار فراتر از اين يافته هـا بـه           

 شده بر سينه كوه در نزديكي روستاي ارنان كه كارشناسان سـازمان  ي حك كشف نقاشيها . دست مي دهد  

دريچه اي جديـد بـراي      هزار سال قبل تخمين زده اند،      12 تا   8ي آن را بين     ميراث فرهنگي قدمت تاريخ   

  .)4: 1377حاجي شعباني،(مطالعات تاريخي مي گشايند 



 

 ٦

  پيشينه سرزمين يزد -1-1-2

اصفهان، كاشـان، خراسـان و    منطقه بزرگ يزد شامل سرزمين مي شود كه از اطراف به سرزمينهاي فارس،  

  . از كوير بزرگ ايران را در خود داردكرمان محدود مي شود و قسمتي

 در هزاره ها و هزاره هـاي دور، جلگـه   ،اين سرزمين كه امروز چهره اي خشك و خشن به خود گرفته است   

وسيع و سرسبزي بوده است كه از خشك شدن تدريجي درياي بزرگي به وجود آمده و آبريزگـاه رودخانـه           

هـاي جنـوبي شـيركوه و شـمالي      رشته كـوه ( محاط بر آن  يابوده كه از كه از كوهه     ) دائم و فصلي   (هايي

  . )7: 1368پويا،( شده اند  ميسرازير) سياه كوه

  
  جلگه باستاني يزد و سكونتگاهها و عوارض طبيعي آن : 1تصوير شماره 

  

عامـل  .  سرزمين يزد ، به وضع كنوني اش مبدل شـود ،داليل مهمي سبب گرديده كه در طي سالهاي دراز    

-32: 1368پويـا،  ( انساني بـوده اسـت      يت جغرافيايي و اقليمي است و عامل ديگر دخالت ها         يراياصل تغ 

31(.  

 ناحيه اي سرسبز و آبادان و حتـي سردسـير     ،)از لحاظ عمر زمين   (اين شهر در گذشته ا ي نه چندان دور          

. گذشـته انـد  ي جغرافي دانان و جهانگرداني است كه از ايـن سـرزمين   وده است، گواه اين مدعا نوشته ها   ب

بر ايـن نكتـه تاكيـد دارنـد، كـه يـزد       ) صورت االرض، سفرنامه ابن بلخي، حدود العالم      : (مولفين سه كتاب  

ي شـده و اكنـون عكـس آن    شهري بوده پردرخت و با ميوه هاي فراوان كه حتي به اصفهان نيـز صـادر مـ      

و توليـد انـواع پارچـه هـاي         توليد ابريشم و وجود كارخانه هـاي فـراوان بافـت             ،نكته ديگر . عمل مي شود  



 

 ٧

 را ميـسر  دانيم كه پرورش ابريشم به توتستانهاي بزرگي نياز دارد كـه ايـن امـر    مي. ابريشمي در يزد است 

  .سازد

او يـزد را شـهري بـزرگ بـا گارگاههـاي         . ماركوپولو نخستين جهانگرد بيگانه بود كه بدين ديار پا گذاشت         

  نيـز گمـان پـيش از مـاركوپولو    بي.  بين يزد و كرمان گذشت نساجي ديد و در گذر از يزد از جنگل فراوان

  . )40-39 :1376سرت، م( اما نوشته اي از آنان در دسترس نيست. جهانگرداني بدين وادي ره سپرده اند

محله فهادان، گذر يـوزداران و  : مانند. ربط نمي آيد  در اين باره اسم برخي محالت و گذرهاي شهر يزد بي          

  .يا گذر جنگل

 سرزمين با وجود دشوار شـدن        اين  سكونتگاههاي سرزمين يزد و وجود آثاري بزرگ و درخشان در          وحدت

پـورتقي،  (شرايط و تغييرات اقليمي حكايت از همت و تداوم تمـدن و فرهنـگ مـردم ايـن سـرزمين دارد               

1386: 29( .  

  

  استقرار و شكل گيري شهر يزد -1-1-3

كه روزگاران دراز تا به امروز قطـب مـدنيت در سـرزمين يـزد     (شهر باستاني يزد     عوامل موثري در استقرار   

  .ثير گذار بوده اندأت) بوده است

 مهم ترين اين عوامل يكي اقليم مناسب و متعادل و دسترسي به منابع آب و خـاك مناسـب بـراي يكجـا          

از ( ايـران   يزد و قرار گيري در تالقي دو شاهراه باسـتاني   كنشيني و كشاورزي و ديگري موقعيت استراتژي      

كه اين عوامل با وجود تغييرات تدريجي منفي هـم چنـان        . بوده است .... ) نظر سياسي، تجاري، فرهنگي و    

   .)31-3 : 1386 ،پورتقي( تداوم بخش زندگي و سكونت در اين محل است 



 

 ٨

   موقعيت شهر يزد نسبت به راههاي اصلي باستاني ايران :2صوير شماره ت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ليه شهر يزد در زمان سلوكي هسته او-1-2

آن هم توسط معمـاران  .  تنها به قصد سياسي ساخته شد     ،)هر چند با ترديد تاريخي    (هسته اوليه شهر يزد     

مجموعه اي كه بتواند مجتمعي حفاظت شده براي زندانيان و اسيران باشد نـه اينكـه جـايي بـراي      . يوناني

قنات و بناها و متعلقات وابسته  چاپخانه، شامل زندان، استناد متون تاريخي     هاين مجموعه ب  . زندگي واقعي 

هـا   بوده است و به احتمال زياد با توجه به الگوي رايجي كه يونانيان در سرزمينهاي خود و ديگر سـرزمين  

معبد و بازار بوده    ان،  دشامل عناصر اصلي ديگر مجموعه مراكز شهري سلوكي يعني مي          اند، اجرا مي كرده  

  .است

 قسمت از شهر يزد كه زندان اسـكندر مـشهور در آن قـرار دارد و بـا توجـه بـه روايـت هـاي           با بررسي آن  

توان گفت شبكه شطرنجي گذرهاي اين       تاريخي شكل گيري هسته اوليه شهر يزد از آنجا شروع شده، مي           

  .)34:1384پورتقي،(وداموسي يونان تشابهاتي دارد پمحدوده با شهرهاي هي

شت كوير واقع شده و از شمال شـرقي و جنـوب غربـي وسـط دو رشـته كـوه             بافت تاريخي شهر يزد در د     

 غربي و تالقي آن با چند – عبور يك راه اصلي منطقه اي در جهت شرقي        .خزانق و تفت احاطه شده است     

سوي جنوب امتداد مي يابند، موقعيت مناسبي را از نظر دسترسي ها براي اسـتقرار شـهر                 راه فرعي كه از   



 

 ٩

جهت شيب براي هـدايت آب توسـط قنـات از سـوي كوههـاي جنـوبي نيـز امكـان                    . استبه وجود آورده    

كالنتـري حـسين   (سكونت را فراهم ساخته و لذا هسته اوليه شهر در چنين موقعيتي شكل گرفتـه اسـت                

  .)18 : 1385وحاتمي نژاد، حسين ، 

 موقعيـت مـساعدي از   ،اليمركز اوليه شهر يزد در محله فهادان با وجود همجواري با ريگزارها و كوير شـم             

اين منطقه موقعيت . نظر طبيعي داشته و در همسايگي نزديك آن سكونتگاههاي زيادي مستقر بوده است           

 -سـياه ( شمالي  و) شيركوه(مستعدي براي دسترسي به آب از رودخانه هايي كه از رشته كوههاي جنوبي          

منبـع اصـلي تغذيـه    بع سطحي نيـز،  نا از خشك شدن تدريجي مسشده داشته و حتي پ  سرازير مي ) كوه

  .سكونتگاهها بوده است

ـ           ،آيدآنچه از بررسي متون قديمي برمي            زيرزمينـي  ي ايـن شـهر از ابتـداي بـه وجـود آمـدن، از منـابع آب

ر دو رشـته كـوه   اين شهر موقعيت بسيار مناسبي در استفاده از منـابع آبـي هـ   . كرده تغذيه مي  )قنات ها (

 زارچ،   محل تالقي رشته قنات اصلي كوههاي شمالي و جنوبي يعني قنات هاي        داشته، به طوريكه  مذكور  

  .تفت و مهريز بوده كه آبي با كيفيت باال داشته اند

از طرف ديگر اين شهر همجوار ريگزارهاي پست شمالي است كه مسيل ها و قنات هاي اصلي شهر بـه آن           

نـامطلوبي   ن قسمت به بعد، دستخوش تغييرات ختم شده و توسعه شهر را محدود و كيفيت آب آن را از آ   

  . مي كرده اند

 ،با اين كه در مقياس منطقه اي استقرار اولين مركز اصلي شهر از نظر طبيعي در نقطـه اي مناسـب اسـت    

اما در مقياس خردتر اين سوال مطرح مي شود كه چرا اين مركز در نقطه اي دورتـر نـسبت بـه ريگزارهـا                  

در ايـن ميـان    . ه در جنوب و غرب موقعيتهاي بهتري براي استقرار داشته اسـت           مستقر نشده؟ در صورتيك   

 كه با روايت استقرار اولين مركـز    ؛ثير داشته أوجود عامل استراتژيك به احتمال زياد در اين نحوه استقرار ت          

  .)95-94 : 1386پورتقي ،  ( كنديد نميأيخواني دارد ولي كامالً آن را ت براي احداث زندان تا حدي هم

  

   عوامل مؤثر در گسترش شهر-1-3

ــي        ــت م ــك جه ــهر در ي ــسترش ش ــب گ ــصي موج ــي شاخ ــي و كيف ــل كم ــد عوام ــي تردي ــوند ب                             ش

  :در شهر يزد احتماالً عوامل كمي عبارتند از . 



 

 ١٠

   باد -1-3-1

  :وزند دو نوع باد عمده در يزد مي

وزد، به نام باد اصفهاني كـه از آن درخنـك كـردن ابنيـه در فـصل ب ميبادي كه از طرف شمال غر      - 1

  .گرما استفاده مي شود

وزد و خاك فراوان كه بيشتر در ابتداي سـال مـي           بادهاي نامطبوع شرقي موسوم به باد سياه با گرد         - 2

واناين باد بـا خـود شـنهاي ر   .  قناتها مي شود واين بادها موجب تخريب بسياري از مزارع كشاورزي         

شايد بتـوان گفـت گـسترش شـهر بـه. شود را به داخل شهر مي آورد و موجب خسارت بسياري مي          

 .سمت جنوب غربي و غرب براي كاستن از تخريب باد شرقي وحركت شنهاي روان بوده است

  

      

 .

  

       

  تأثير بادهاي غالب و شنهاي روان بر شكل كالبدي شهر :3تصوير شماره 



 

 ١١

   اقتصاد بازرگاني -1-3-2

 ي، از نظـر اقتـصاد   )شـيراز -كرمـان و خراسـان    –ري  (بر سر دو راه عمده ارتبـاطي         دليل قرارگيري    يزد به 

راههـاي  ثير مورفولـوژي خـاص   أبي ترديد نحوه استقرار شـهر تـا حـدودي تحـت تـ      . اهميت ويژه اي دارد   

   .)40: 1382عرصه، (سرزميني است

. گرفتـه اسـت   بور صورت ميزوازات راههاي مراههاي اصلي بسياري از سكونتگاهها اغلب در امتداد، يا به م 

ي از اين نوع شـكل گيـري      ي، يزد و بسياري از شهرهاي تاريخي كشور، نمونه ها         ننائي راههاي تهران قديم،  

 در اين حالت در اغلب موارد ساير معابر كمابيش بـه مـوازات يـا عمـود بـه راههـاي فـوق        . شهري بوده اند  

   .)54: 1370سلطان زاده،(شكل مي گرفتند 

  

   آب-1-3-3

هاي وسيع بي ترديد آب يكي از با اهميت تـرين عوامـل    در شهري چون يزد با اقليم گرم و خشك و بيابان 

گسترش شهر بوده است، تا حدي كه آباداني شهر يزد را مـديون قنـواتي دانـسته انـد كـه برخـي از آنهـا                   

يزد، بيش از عناصـر اصـلي شـهري       قنات در شهري مانند     .  سال پيشينه دارند   900همچون قنات يعقوبي    

  .ثير داشته استأدر شكل گيري و تحول بعدي شهر ت...  مانند بازار، مساجد جامع و

ثير شـديد  أبـه ايـن علـت تـ    . آباد و مجومرد قبل از احداث يزد كامالً روشن اسـت وجود قنواتي چون فيروز  

  .گيري بافت تاريخي يزد پذيرفته مي شودر شكل قنوات ب

 كـشيدگي  جهـت .  شهر يزد دانـسته انـد     كالبد قنات مالباشي را دو قنات اصلي شكل دهنده       قنات زارچ و    

  توان در جهت مسير قنات هـاي وقـف آبـاد، مهـدي آبـاد،             ربي را نيز مي   شهر در جهت جنوب و جنوب غ      

  .)40 :1386آرمانشهر، (دنبال كرد ... شازده اي و 

  

  

  

  

  



 

 ١٢

  البدي شهرتأثير مسير قنوات بر شكل ك : 4تصوير شماره 

  

  عوامل كيفي كه در گسترش شهر يزد مؤثر بوده اند -1-4

   مركزيت -1-4-1

همين امر موجب مهاجرت مردم اطـراف و  . رفت شهر يزد از ديرباز مركز سياسي سرزمين يزد به شمار مي        

كه خوشنامي اين شهر به عنـوان شـهري امـن بـر ايـن       نآضمن . شد يا سرزمينهاي ديگر به اين شهر مي 



 

 ١٣

اين مركزيت يكي از عوامل با اهميت در گسترش كيفي آن بوده است و شايد تنهـا            . جرت ها مي افزود   مها

  .عاملي باشد كه اكنون نيز وجود آن بيش از گذشته احساس مي شود

  

  نقش راهها در اهميت تجاري يزد -1-4-2

  .اشتسرزمين ايران نقش مهمي در تجارت آسياي غربي و آسياي مركزي بر عهده د اصوالً

و راه ) راه ادويـه (هندوسـتان   مي توان چنين تصور كرد كه از تقاطع دو راه مهم تجـاري ري بـه كرمـان و          

 سـكونتگاهي شـكل گرفتـه كـه نخـستين نقـش اسـتراحتگاه و                ،)راه ابريشم ( پارس به خراسان     يسرزمين

 كـاال و توليـد آن و نيـز    بارانداز براي كاروانيان را داشته و سپس به تدريج به عنوان مركزي براي مبادالت             

 بدين ترتيب اين سكونتگاه بايد وظايفي چون استراحتگاه،       . پايگاهي براي حفظ امنيت راهها در آمده است       

  .بارانداز، مركز مبادله، محل توليد و حفاظت راهها را بر عهده داشته باشد

آنگـاه    دل كوير در نظر آوريـم، به ويژه اگر موقعيت يگانه آن را در. شهر يزد احتماالً همين سكونتگاه است   

بايست كوير طوالني مركزي و لوت را براي رسيدن بـه خراسـان و             اهميت اين شهر براي كاروانيان كه مي      

   يـزد ايـن مـسيرهاي طـوالني را بـه دو بخـش       .كردند، درخـواهيم يافـت   يا كرمان و خليج فارس طي مي  

  . ماقبل و ما بعد خود تقسيم مي كرد

چه به لحـاظ واقـع شـدن در     اي يزد براي بازرگانان امنيت نسبي  شهر و راههاي آن بود،         از ديگر جذابيته  

  ).41: 1382عرصه،(دار جنگ و تجاوز نسبتاً مصون بود كويري صعب العبور، از گيرو

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ١٤

  راههاي تجاري اصلي و عبور آنها از يزد : 5تصوير شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





 

 ١٦

   سير تحول و گسترش كالبدي شهر يزد-2-1

ا بـه  فرم اوليه شهر به دليل موقعيت استقرار آن و ضرورت هاي تدافعي به صورت قلعه اي بوده كـه بعـده                

سير تحـول و رشـد   . پيدا مي كند رشد) تانسرشا( نواحي مسكوني    ،)ژدكهن(تدريج در حاشيه جنوبي قلعه    

حـاتمي نـژاد،   و  كالنتري  ( شود بافت تاريخي از ابتداي شكل گيري تا زمان حال به هفت دوره تقسيم مي             

1385 :18(.  

  

  پيش از اسالم :دوره اول  -2-1-1

ي در بلكه كانونهاي عمده زيـست  . گسترش يزد در دوره پيش از اسالم فقط محدود به بافت تاريخي نيست            

: 1335كاتـب،  ( كرمان شكل گرفته و يزد نقش مرزباني تجمع هاي زيستي را ايفا نمـوده اسـت     -مسير ري 

 اين منطقه در نيمه هزاره نخست پيش از ميالد، در سرنوشت سياسي اتحاديه هاي مقابـل مـاد سـهم                 .)4

ها و نگهبـاني    ايالتدر آن موقع يزد در يك چهارراه منطقه اي قرار داشت و نقش مرزباني       . ي داشت يبسزا

   .)23: 1382حسيني،(نمود  راههاي بسياري را كه به چهار سوي ايران مي رفت، ايفا مي

ه و نقـش  سسات راهداري و مراكز پستي و چاپـاري بـود  ؤ يزد داراي راههاي معتبر و م    ،در دوره هخامنشي  

  .)18: 1385كالنتري و حاتمي نژاد، (بازرگاني گذري داشته است

 به اسـتناد  .حكومتي ناحيه يزد در دورانهاي قبل از اسالم نشانه هاي چنداني در دست نيست    از تشكيالت   

ر در عـصر اردشـير بابكـان    تحوالت مهم اين عصر قلع و قمع پيروان آئين مهـ  منابع محدود موجود يكي از  

   .)2 : 1367خوانين زاده ،(بوده است 

  

  

  

  

  

  

  



 

 ١٧

  د در صدر اسالمموقعيت روستاهاي اطراف يز : 6تصوير شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   سيماي يزد در دوره ساساني-2-1-1-1

در ايـن دوران بنـابر   . بيشترين رونق مدنيت در سرزمين يزد در قبل از اسالم مربوط به دوره ساساني است    

روايت هاي تاريخي، بناي بسياري از سكونتگاههاي بـزرگ گذاشـته مـي شـود و شـبكه بزرگـي از قناتهـا           

  .احداث مي شود

د كه اهميت اين منطقه در دوران ساساني به قدري بوده كه بـسياري از  نده وايت هاي تاريخي نشان مي    ر

 بـوده اسـت   آنهاوزيران و اميران بلند مرتبه  اماكن و مناطق بر اساس نام شاهان ساساني ايران يا نزديكان،          

   .)35: 1386پورتقي،(

  و) شهرسـتان ( سـتان ر، شا ) كهندژ( اصلي   ژيك د  ارايهاي ساساني د  از شهر  شهر يزد مانند بسياري ديگر    

و برج و بارو بوده اند و اليـه بيرونـي    ستان داراي مرز مشخصراليه كهندژ و شا   . بوده است ) پروست (ربض

شكل باروهاي ساساني معموالً گرد يا مستطيلي    .  نداشته است  يييا ربض معموالً مرز مشخص و برج و بارو        

ي بوده و در ربـض معمـوالً بـه    يموالً داراي نظم شطرنجي با تقاطع هاي چليپابوده و شبكه راههاي آنها مع 

  .)35-28: 1384حبيبي، (گونه اي منعطف و پيچ در پيچ بوده است 



 

 ١٨

يزد در قسمت هاي شمالي محله  فهادان اسـت چـرا كـه شـبكه شـطرنجي نـامنظم ايـن                  بناي اوليه شهر  

  . شهرهاي ساساني مشابهت دارداربا ساخت، قسمت

  

  بعد از اسالم   -2-1-2

سرزمين يزد مانند ديگر سرزمين هاي ايران از كشمكش و جنگ هايي كه در هنگام لشكركشي مـسلمانان   

سرش سـعيد فـتح شـد و از پـس دو قبيلـه از         پـ يزد در زمان عثمان و به دسـت         . اتفاق افتاد، مصون نبود   

يـزد جزيـه   ) دشـتيان زر(تمـام مجوسـان   يم در يزد مقيم شدند و تمفاتحان عرب به نام نبي تازيان و نبي    

   .)53 :1386كاتب ، (قبول كردند

سفانه در متون تاريخي و آثار به جا مانده نمي توان اطالعات شفافي از تحوالت شهري يـزد يافـت كـه                   أمت

كاتـب ،  (عناصر مهم به صورت پراكنده صحبت هايي شده   از تعدادي بناها و   تنها  . بتوان آن را بررسي كرد    

در قـسمت جنـوب   ) احمـد زمجـي  (  از سوي ديگر ساخته شدن مسجد فرط به دستور حاكم  .)55 :1386

ييد مي كنـد  أستان و ربض فرضي و نيز آتشكده چهار طاقي در جنوب غربي آنها، اين مطلب را ت   رغربي شا 

بـه عـالوه   . كه گسترش شهر يزد در دوران اوليه اسالمي و در ربض آن و به سمت جنوب غرب بوده اسـت          

  .)60: 1386كاتب ، (يل وجود ريگزارها محدود بوده است سعه شهر از شمال، به دلتو

   

  آل كاكويه : دوره دوم  -2-1-2-1

 آمده، ثبات و شـكوفايي نـسبي يـزد در دوران اسـالمي از اواخـر قـرن چهـارم                 خير با توجه به آنچه در توا     

  .هجري آغاز مي شود

  كه پيش از انقراض آل بويه  ي محلي ديگر در ايران بود آل كاكويه موازي حكومت هايآغاز حكومت محل

در ايـن زمـان حكومـت آل    ). 42: 1386قي،تپـور ( بوجود آمدند و از حكومت سلجوقي تبعيت مي كردنـد      

يـري  گ تحوالت اساسي در شكل ء با قوم خود به يزد آمدند و منشا،با حمله طغرل   بويه مستقر در اصفهان،   

شـايد بتـوان   .  نفـر بـر يـزد حكومـت مـستقل داشـتند      چهارز آل كاكويه    ا. )19:1385شمسه، (شهر شدند 

را مهم ترين آنها ناميد كـه بـه همراهـي    ) گرشاسب اول( يعني عالالدوله كالنجار ،سومين حاكم اين دوران 

  او شخصي بي     . تحوالت مثبت فرهنگي در يزد شدند      ء و چهار سرهنگش، منشا    )ارسالن خاتون (همسرش  
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مـشهور  .  مي كرد و مردم در زمان او داراي رفاه نسبي بودند       مصالحهرس بود كه با مردم      ادعا، عابد و خدات   

   .)43-42: 1386پورتقي ،(شدن يزد به لقب دارالعباده در زمان وي بود 

ت بتوان گفت كه تغيير و تحول اساسي يزد در تبديل از يك قصبه كوچك به شهري منسجم           أشايد به جر  

آل كاكويـه در آبـاداني يـزد بـسيار     . )19:1385شمـسه،  (م هجري قمري است   و معتبر مربوط به قرن پنج     

قديمي ترين سندي كه نـشان دهنـده   . كوشيدند و مساجد، مدارس، كتابخانه ها و قنوات فراواني ساختند         

 متعلـق بـه همـين    ،وجود كتابخانه در يزد است و قديمي ترين مدرسه اي كه يادي از آن در تـاريخ آمـده         

-523در سـال   الدولـه ءمترين بناي معمارانه اين دوره بناي مسجد جامع يزد به دست عال        مه. دوران است 

اين بنا بعدها از بين رفت و اكنون آثـار مخروبـه اي از آن در ضـلع شـرقي مـسجد جـامع        . ق است . ه 524

  .     باقيست

د مي نويسد كه اطـراف  لف تاريخ يز مؤ. يابيم از بازار تقريباً براي نخستين بار در همين دوران توصيفي مي          

  .هداد مسجد جامع را بازار تشكيل مي

 -1:  احداث برج و بارو و خندق و دروازه هاي چهارگانه شهر اسـت كـه عبارتنـد از    ،مهمترين اثر اين دوره  

  .)يرهحظ( دروازه كيا -4)مهريز( دروازه مهريجرد-3) شاهي( دروازه قطريان -2دروازه كوشك نو

شـايد بتـوان ايـن توسـعه را نخـستين      . شهر و محالت آن در ربض گـسترش يافـت  در دوره كاكويان بازار   

 و شـهر در اطـراف   ).27-23: 1382عرصه،.(ستان به شمارآوردرگسترش عمده شهر در خارج از محوطه شا   

  .)18: 1385كالنتري و حاتمي نژاد، (هسته اوليه و جنوب آن گسترش يافت

  .ي مسجد شاه ابوالقاسم و ايجاد محالت يعقوبي امام، بنا12 قبه بناي : ديگر اقدامات اين دوره عبارتند از

در ايـن دوران مـشاركت زنـان     . ي آل كاكويه نيز، اين رونـد كمـابيش ادامـه يافـت            در دوران حاكمان بعد   

  .امور حكومتي، اجتماعي و ايجاد مجموعه ها و بناها حائز اهميت است نزديك حاكم در

مسجد جامع هنوز نمي توان از مجموعه هاي مركب و چند عملكردي نـام   به غير از مجموعه   ،در اين دوره  

 -اما وضعيت فرهنگـي . شده اند برد و معموالً بناهاي مهم به صورت منفرد و با عملكرد محدود ساخته مي          

خاصـه قـرن هـشتم    ي هاي اجتماعي در دورانهاي بعد     ياجتماعي اين دوره بستر ساز پيشرفت ها و شكوفا        

   .)44-43: 1386پورتقي، (است 
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كهنـدژ در شـمال شـهر و در حاشـيه جنـوبي محلـه فهـادان        : ترسيم شكل شهر شايد بدين صورت باشـد    

ستان حدوداً در محله فهادان فعلي، كه از جانب غـرب بـه           رمسجد جامع قرار داشت و شا      امروزي، در كنار  

اروهايي كه از دوران كاكويـه  دروازه كوشك نو، از سوي شرق به محله بازار نو و از شمال به بخش جنوبي ب           

ستان گسترش مـي  رشد و ربض به سوي غرب و به ويژه جنوب كهندژ و شا         به جاي مانده اند، محدود مي     

يافت و شامل مسجد جامع و بازاهاي متعدد بود كه در حوالي آن در دوره اسالمي بنا شده و توسـعه پيـدا           

    .)40 : 1385شمسه ، .  (كرده بود

كاكويه هستند عبارتنـد    آل  ييد محدوده تعيين شده     أحدوده بافت قديم كه در جهت ت      شواهد موجود در م   

   :از

اصلي در محل رسيدن به ايـن   دور اين محدوده و تغيير معابر     تاوجود معبري به صورت كمربندي دور     ) الف

  .معبر

   .وجود فضاهاي بزرگ شهري در خارج از محدوده تعيين شده) ب

   .ي مهم شهرموقعيت امتداد دروازه ها) ج

   .وجود بناهاي مهم شهري با قدمت زياد در داخل محدوده تعيين شده)د

 1385شمـسه ،  ( شـده آل كاكويـه و خـارج از آن    تغيير در نوع سازماندهي دانه ها در محدوده تعيـين       ) ه

:24(.  

  محدوده شهر در دوره آل كاكويه : 7تصوير شماره 
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  تابكان ا:  دوره سوم -2-1-2-2

 تـا  590 كه ميان سـالها ي ،)28 : 1382عرصه ، (اتابكان را بايد جانشين بالفصل آل كاكويه به شمار آورد         

  . ق در يزد حكومت كردند. ه718

، حكومـت يـزد از طـرف سـلطان سـلجوقي بـه       طبق تاريخ جديد يزد، پس از كشته شدن گرشاسب ثـاني         

براي ثبت و ضبط امـور شـهر   ) در سمت اتابكي (ام ركن الدين سامدختران او و يكي از امراي لشكرش به ن 

، به اتـابكي  فايتي نبوده و بعد از مدت كوتاهي، برادرش عزالدين لنگرظاهراً اين اتابك شخص باك    . داده شد 

  .منصوب مي شود كه اتابكان بعدي از نسل او بوده اند

 است و اواسـط آن مقـارن    اوايل اين دوره همزمان با حمله چنگيز خان مغول به شرق و شمال شرق ايران          

 بـسياري از  ، جنوب ايران آن زمان و يـزد از       در اين ميان  . ين حكومت ايلخانان مغول در ايران     با تشكيل اول  

م يتوانـد موقعيـت جغرافيـايي يـزد و تـسل      بها مصون ماند كـه داليـل آن مـي    قتل عامها و آسي    ،ويراني ها 

   .)17-16: 1365ويلبر، (يتخت بوده باشد  پاها و روابط حسنه آنها با حكومت اتابكان به مغول

. ي خـود را حفـظ كنـد   ، يزد توانـست ثبـات كلـ    ايرانرا وجود ركود نسبي به وجود آمده د ب،در اين دوران 

 بـه تـدريج   ،و تجمـع آنهـا  )  خاطر امنيـتش به(ندان و علماي ايران به اين شهر        دانشم زمهاجرت بسياري ا  

 : 1383يرنيـا، پ(خـود را فـراهم كـرد    مـاعي دوران پـس از      بستري مناسب جهت شكوفايي فرهنگي و اجت      

207(.   

   .)28: 1382عرصه، (ق حكمرانان سلف خويش پيروي كردند اتابكان در آباداني يزد از سرمش

 در محدوده سـاخت  ،)گذريوزداران( غربي شهر - راسته هاي اصلي شرقي،با گسترش شهر به سمت جنوب    

ا كه در راستاي انشعابي از محور اصـلي ارتبـاطي در سـطح منطقـه و             آنج زساز شده شهر قرار گرفته و ا       و

آن شـكل  ، به تدريج مجموعه ها و عناصر شـهري در اطـراف   يشترين تردد در سطح شهر بوده است محل ب 

  .)131: 1376گران، حبيبي و دي(ي اصلي شهر را به وجود مي آورد ، استخوان بندگرفته

مسجد، حسينيه، (دهاي مذهبي عملكر. بيرون شهر ساخته شدند   محالتي در   اين دوره در قسمت شرق       رد

در ايـن دوره شـكل   ) رچـه بازا(و تجـاري  ) حمام، آب انبار، كاروانـسرا ( خدماتي ،)مدرسه( فرهنگي   ،)مقبره

   .)19: 1385، كالنتري و حاتمي نژاد  (گرفته است
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توسـعه   :موعـه هـاي زيـر اشـاره كـرد     از مهم ترين آثار به وجود آمده در اين دوران مي توان به بناها و مج   

، كيكاووسـي و  ضيائيه، محموديه، شـاه ابوالقاسـم    ، مدرسه اتابك  - مجموعه بزرگ دار الشفاء    -مسجد جامع 

 – ده مـريم آبـاد در امتـداد شـرق حـصار         –زيارت قدمگاه امـام هـشتم        -مدرسه وردانزور و بازار كنار آن     

  .مجموعه بازار، حمام و مسجد دروازه مالمير

ي چنـد   و نقطـه آغـازي در ايجـاد مجموعـه هـا           الشفاء به دستور پايتخت مغـول ايجـاد شـد           وعه دار مجم

 و ، مذهبي و خدماتي در مقياس شـهري  فرهنگي–ي علمي  و پيچيده در يزد بود كه عملكردها      عملكردي  

  .)131-12: 1386كاتب، (فراشهري داشت 

 گـسترش  راي دومين بار مرمت شد و شهر ق باروي شهر ب685، در سال  ق 673پس از سيل ويرانگر سال      

  .)29: 1382، عرصه(يافت 

  محدوده شهر در دوره اتابكان : 8تصوير شماره 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )ايلخاني(دوره آل مظفر: دوره چهارم  -2-1-2-3

يزد را به شرف الـدين مظفـر سـپرد    ) شاه مغول(پس از افول تدريجي اتابكان يزد، سلطان محمد خدابنده       

  .ي گوناگون در قلمرو ايلخاني داشت درخشاني درسركوبي فتنه هاكه سوابق

تند، درحدود يك قرن بر منـاطق يـزد، فـارس و كرمـان        را به عهده گرف                    فرزندان او كه حكومت محلي يزد     

سعيد با قسمت زيادي از اين حكومت همزمان است      پادشاهي سلطان محمد خدابنده و ابو     . حكومت كردند 
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  در.يت مستقيم پايتخت مغولي بوده اسـت  به واسطه ارتباط برخي شخصيت ها با پايتخت مورد حما   و يزد 

جـود بـه   كشمكشها و نزاع هاي داخلي ميان حكام و بر سر قدرت صورت گرفت كـه بـا ايـن و    اين دوره نيز  

تـرين  شـاخص  . يـن دوران حفـظ شـد      ، ثبات نسبي سياسـي و اقتـصادي ا        خاطر دخالت مستقيم پايتخت   

  . بارزالدين محمد و شاه يحيي هستند، ممران و آباداني شهر يزد پرداختندمان اين دوران كه به عحاك

ر شـهر و  وهاي جديد د از كارهاي مبارزالدين محمد، آوردن محالت جديد داخل شهر، كشيدن برج و بارو           

  .ي به آن است كه موجب تغييرات اساسي در شكل شهر شدي اضافه كردن دروازه ها

  . حمام و بازار هستند،بناهاي خدماتي و رفاهي مانند خانقاهتر ي ايجاد شده بيشناهاساير ب

در دوره شاه يحيي نيز ساختن بناها و مجموعه هاي جديد و احياي مجموعه هاي قديمي مـد نظـر بـوده             

يا نزديكـان حكـومتي بـوده اسـت     در اين دوران بناي آباديهاي زيادي گذاشته شد كه به اسم حكام       . است

  ).125 :1386كاتب،(

ه هـاي مختلـف فرهنگـي و علمـي     ترين دوره يزد در زمينـ ره را بتوان درخشان ترين و شكوفا  شايد اين دو  

، بـه انديـشمندان و    در اين دوره، يزد شكوفايي خود را بيش ازآنكـه بـه حاكمـانش مـديون باشـد           .دانست

 از حمايت  ور را به دست بگيرند وشخصيت هاي بزرگي مديون است كه در آن سالها توانستند برخي از ام           

  .ركن الدين محمد استشوند كه شاخص ترين اين افراد سيدهاي حكومتي برخوردار 

، يزد نتوانست شكوه و شكوفايي ايـن دوران را تكـرار كنـد و هميـشه مـديون حركـت           در دوره هاي بعدي   

  .)1371،  و افشار1371 ،بنوا( انديشمندان و بزرگان اين دوران بود

  .مي گيرد بر در هشتم تا اواخر قرن نهم راقرن ،  زماني اين دوران اواسط قرن هفتمدهمحدو

در ايـن دوران بعـد از      . موعه مراكزي با محوريت مدارس است     ، ساختن مج  از اقدامات بسيار مهم اين دوره     

  .)1378بهشتي،(بوده است ، مدرسه و سپس بقعه مساجد، بيشترين بنايي كه ساخته شد

؛ به طوريكـه   به شمار مي آيد زارهايي كه در اين دوره ساخته شد نقطه عطفي براي اقتصاد يزد       به عالوه با  

وزي يزد  بازار امرءبازارهاي اين دوران تا حدودي هنوز حيات خود را حفظ كرده اند و مي توان گفت منشا            

  ).26: 1382عرصه، (مربوط به همين دوران است 

 تـوان بـه سـمت     گسترش اصلي شـهر را مـي  ،ر يزد در اين دورانبا تمام توسعه هاي صورت گرفته در شه  

  .)32و3: 1385شمسه، (جنوب و شرق دانست 
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طي حيات ديرينـه اش   براي نخستين بار اين شهر    مظفر در تاريخ يزد نقطه عطفي است؛ زيرا       حكومت آل   

دسـت   در راي جنـوبي ايـران   نـيم قـرن مقـدرات بخـشها    ان خود پرورانيد كه بيش از  رور د سلسله اي را د   

ي بـه چنـان اعتبـار و    و از نظـر سياسـي و اقتـصاد    پايگاه اصلي خود قرار دادنـد  بد را آل مظفر، مي  . داشت

 1375استانداري يـزد،  (ند  كه در هيچ عصري از تاريخ خود به آن منزلت نرسيده بودنداهميتي دست يافت 

 :71(.  

ان گسترده و اساسي بود كه در حـال حاضـر   اين رونق و اعتبار منجر به توسعه كالبدي شهر گرديد و آنچن      

سازي مصداق شهر ميد و در انطباق با سبكهاي معماري و نيز مي توان بافت قديم يزد را شهري ايلخاني نا        

  .)32: 1385شمسه، (مشخص يك شهر سبك آذري معرفي نمود 

كـه مهمتـرين آنهـا    ده بودر طول تاريخ بيشترين رونق ساخت و ساز بناهاي عمومي شهر يزد در اين دوره    

ايجـاد مجموعـه     -  توسعه مسجد جامع- دروازه7 ساخت حصار جديد شهر با :داخل حصار ) 1:عبارتند از   

                    ..... و   حــسينيان، صــاعديه،مجموعــه كوشــك نــو ، و مــدارس نــصرتيه    ، )كنيــه( ســاعت وقــت و

  .)1386كاتب، ... ( و مجموعه شمسيه، غياثيه، قطبيه، عبدالقادريه: خارج حصار) 2

  

  محدوده شهر در دوره آل مظفر : 9تصوير شماره 
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  تيموريان : دوره پنجم  -2-1-2-4

از و تمامي قرن نهم را مـي بايـد بـدترين دوره         فر يعني سالهاي پاياني قرن هشتم        اواخر حكومت بني مظ   

ل و قحطـي دمـار از روزگـار مـردم يـزد      جنگ ها و محاصره ها به همراه سي . ادوار تاريخ يزد به شمار آورد     

  در ايـن محاصـره قريـب    . محاصره چهار ماهه شهر همـراه بـود  آغاز دوره گوركانيان در اين شهر با    . درآورد

  .)32: 1382، عرصه(بر اثر گرسنگي تلف شدند) ق. ه798-795(، در سالهاي پاياني قرن سي هزار نفر

ره كننده پايان يافت و حاكم جديد براي يزد تعيين شد كه          در نهايت اين ماجرا با پيروزي لشگريان محاص       

  .)276: 1386كاتب، (ر و تجديد عمارت حكومتي بوده است هاي شهتعمير برج و بارواولين اقدامات او 

.  توسعه فرهنگي و اجتماعي كوشيدند، فرزندانش سعي كردند مسير ديگري را برگزينند و در       تيمور پس از 

 روابط خوبي با پايتخـت داشـته و محـل     ، نسبي خود را از نظر سياسي حفظ كرده        اين دوران يزد ثبات    رد

    و نعمــت اهللا ولــي و  آثــار بزرگـان فرهنگــي و حكــومتي آن زمـان ماننــد گوهرشـاد   أرفـت و آمــد و منـش  

  بوده است فرزندانش

 ،نـه، دكـان  ي امير جالل الدين خچماق و همسرش، حدود هـزار خا در اين دوران به ويژه در دوران حكمران  

  .)251: 1386كاتب ، (و كاروانسرا بازسازي و تعمير شد ، خانقاه، حمام مدرسه

 نيـز در   چنان نهضت احداث مدارس علمي به چشم مي خـورد و  نهم آخرين قرني است كه در آن هم  قرن

 بـازار و  زار شاطريه و نيـز خچماق هم باامير. به احداث بازار داده شداين قرن مانند گذشته اهميت فراواني    

 و چـاه آب سـرد      ه، مـسجد جمعـ    ، حمـام ، آب انبـار      سرايي در محله دهوك سفلي به همراه خانقـاه        كاروان

  . ساخت

 آمدن سيل بود كه باعث خرابي هـاي زيـادي مخـصوصاً          ،دوران رخ داد  اين  اواسط   راز وقايع مهمي كه د    . 

  .)276 : 1386، كاتب(مناطقي در خارج از حصار شهر بود برج و بارو و ويراني 

ـ   ركل وضعيت رو به افولي بود و علت    د  اما ا حملـه مغـول و از    اصلي آن اين بود كه جريان علمـي كـشور ب

 فرهنگي و اقتصادي مرتبط با آن قطع شـد و  –ي از انديشمندان و زير ساخت هاي علمي  بين بردن بسيار  

ند و وضـعيت رو بـه افـول نهـاد     ديا نوظهور با تغيير نسل ها رفته رفته كمتر شـ      انديشمندان باقي مانده و   

  ).70-69 :1386پورتقي، (



 

 ٢٦

مي توان متوجه شد كه شهر دردوران گورگانيـان  ) مانند دهوك سفلي و بازار كهنه     (هد بازمانده  بنا به شوا  

سرايي،  ( داخل ربض اوليه گسترش يافته است     به سمت جنوب و جنوب غربي شهر اصلي و در حقيقت در           

خچمـاق بـر شـمار بناهـاي عمـومي و خـصوصي       ان به ويژه دوره حكمراني امير  دوردر اين   . )100 : 1371

  .)32: 1382عرصه، (ند رهم ادغام شدافزوده شد و رفته رفته شارستان و ربض د

  . در فراي اين حصارها توسعه يافت ، شهركمال خود رسيد و در دوره هاي بعدحصار اين دوره به يزد در 

بـد  ، مجموعـه ع توسعه مسجد جامع شـهر : ي توان به موارد زير اشاره كرد ماز مهم ترين اقدامات اين دوره 

و ايجـاد مـدارس يوسـف چهـره،      ... خچمـاق، بازارچـه و   ايجـاد مجموعـه امير  -القادريه، مجموعه سر پلك 

  .)72-71 : 1386پورتقي، ... (باورديه، خضر شاه و
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  صفويه: دوره ششم  -2-1-2-5

 ايران را فرا گرفته بـود و اقـوام مختلـف در نقـاط مختلـف ايـران       يدراواخر دوره تيموري هرج و مرج تمام  

فردي به نام اسماعيل از خاندان صفوي  ها، دار اين كشمكش  در گيرو . ورش و حمالت مي زدند    دست به ش  

در تبريز به تخت نشست   .  ه 908ها در سال     يري، بعد از درگ   دگان شيخ صفي الدين اردبيلي بزرگ     و از نوا  

بعـد از او  . گذشـت در.  ه930در سـال  ... پس از فتح بسياري از شهرهاي عراق، آسياي صغير، لرستان، و و  



 

 ٢٧

 سپس يكي از فرزنـدان طهماسـب بـه نـام      سال حكومت كرد و54، طهماسب به مدت    بزرگترين فرزندش 

بنده و بعد  سپس برادرش محمد خدا.  خود را قزوين قرار داد و پايتخت  اسماعيل به پادشاهي برگزيده شد    

  .به تخت نشستنداز او عباس ميرزا 

 ايـن دوره اسـت كـه شـهر     پايتخت را از قزوين به اصـفهان منتقـل كـرد و در   . ه 1006رسال شاه عباس د  

 رفتـه  حكومت نشـستند كـه رفتـه    پس از شاه عباس افراد ديگري به        . اصفهان به نهايت آبادي خود رسيد     

حكومـت را بـا   شاه ردنا ،زوال نهاد و سرانجام در زمان شاه سلطان حسين     داري آنان رو به سستي و     حكومت

ي در احيـا و  سعي زياددولت صفوي بنا به سنت هاي كهن      ). 73-74 : 1386تقي،  پور (اقتدار از آنان ربود   

، توسعه راه و جاده هاي ي عظيممانند ايجاد رشته قنات ها . كردتوسعه زير ساختها و تجهيزات منطقه اي        

 ، ايجاد نقاط سكونتي جديـد سعه مجتمع هاي خدماتي و بين راهي      و تو لي و فرا ملي مانند جاده ابريشم        م

  .)4 :2ج  : 1374افشار، ... (و

كرزن احداث اغلب آب انبارهاي يـزد را بـه آنـان نـسبت داده          درل. صفويان ابنيه فراواني در شهر بنا كردند      

ي يافته بود، شايد به علت اشـباع   در سه قرن گذشته تحول فزاينده ايجاد مدارس علميه كه   نهضت ا . است

صب ديني صـفويان دربـاره مـذهب    اما دليل مهمتر آن شايد تع     . ييدشهر از مدارس علميه به خاموشي گرا      

  .)38 : 1385شمسه، ( بود، بازگردد ، كه اكنون مذهب رسمي ايران شدهتشيع

ر تعارض مالكيتهاي خاصـه و خالـصه بـا    با مفاهيم شرعي و مذهبي به خصوص د       دولت صفوي در تعارض     

  .)92 : 1384حبيبي، ( آن ارجحيت داد ، نظر شرع را محدود كرد و محاكم عرف را بر وقفييمالكيتها

ر ري باث، دروازه اي به نام دروازه دولت بنا كرد كه از آن        در زمان شاه اسماعيل دوم، ميرزا عبداهللا وزير يزد        

ا با فـراهم آوردن مقـدماتي ماننـد ايجـاد مجموعـه ميـدان كهنـه              در اين دوره كوشش شد ت     . جاي نمانده 

  . كندشهر گسترش پيدا  ،ت باغ و مجموعه نقشين ساباطشاهي، ميدان صفوي، امام زاده، مسجد، محله پش

غرب و جنـوب  دهد شهر يزد در عصر صفويه بيشتر به سمت    در هر حال بررسي تاريخي موجود نشان مي       

ديوارهـاي  مجموعه باغ گندم كه در سمت مركـزي مغـرب      :  اين آثار عبارتند از    .غربي گسترش يافته است   

غرب قـسمتهاي   قديمي شهر برپا شده است، ديگر ميدان كهنه شاهي، ميدان صفويه و مجموعه شاهي در         

  ).23-2: 1382عرصه، (و جنوب غربي مجموعه باغ گندم كهنه ديوار جنوبي



 

 ٢٨

  كم كم ايده ايجاد فضايي به نام حسينيه در شهر شـكل مـي    ،اين دوره  رمذهب تشيع د  سميت يافتن    با ر 

مي گردد و به احتمال زيـاد    زفضاي شهري در اين دوره كم كم آغا       ي عمومي در    ، مراسم عزاداري ها   گيرد

ري يـزد نيـز    از طرفي  قديمي ترين نخل عزادا      . ار مي شود  ز در فضاي ميدان اميرخچماق برگ     اولين مراسم 

  .)254-248 :1317، آيتي( اين ميدان قراردارد ر دمربوط به دوره صفوي

 كـه بـه   ههـا بـوده   أسيسات زير بنايي، بازارها و كارگادر اين دوران بيشترين اقدامات انجام شده ساختن ت     

دا محالت شهري دراين دوران توسـعه زيـادي پيـ   .  كننده دولت و خزانه آن بوده است  طور مستقيم تقويت  

 ، ايجاد مجموعه شاه طهماسب در امتداد محـور منـشعب از        شهر يزد كنند و مهم ترين تغيير در مركز         مي

  .)248-254: 1317آيتي، (ر بوده است هاي واقع شده در ميان اين محوميدان امير خچماق و توسعه بازار

 و  بـه ويـژه ابريـشم   فـت، رونق و اهميت بـسياري يا بازرگاني ايران از جمله سرزمين يزد، در دوران صفوي         

وي  و بازرگانان اروپايي و آسيايي به ايـران ر پارچه ها ي ايران، در بازارهاي اروپايي به خوبي شناسانده شد       

  از طريـق  ) آسـيايي (... گـر بازرگانـان هنـدي و چينـي و    گانان اروپايي و از سـوي دي     از يك سو بازر   . آوردند

 و يزد به دليل داشتن ابريشم و پارچـه هـاي   رفت  آمد بودند يزد و اصفهان، در   ي زميني بين دهلي،   راهها

  .)102: 1378افشار، (، رونق و اهميت يافت  راه زميني داشتنفيس و جايگاهي كه در مسير
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  افشاريه، زنديه ، قاجار: دوره هفتم  -2-1-2-6

نادر نيز در تمـام دوره زمامـداري خـود    . رشاه افشار پايه گذار سلسله افشاريه شد      ، ناد بعد از سلسله صفويه   

هـا نيـز بـه پيـروزي      ، اشرف افغان راشكست داد و در نبرد بـا عثمـاني         در جنگهايي  .به جنگ مشغول بود   

 و پادشاه هند را تسليم خـود  ، كشمير و الهور را گرفت      آب سند گذشت و پيشاور      از 1151در سال   . رسيد

  .)56 : 1350صفا ،  (ختسا

. ته و شيراز را به پايتختي برگزيـد را در جنوب ايران به دست گرف      ، كريم خان زند زمام امور      افشاريه زبعد ا 

رخ ) از ايل قاجار(با آغامحمد خان ، درگيريهايي ز جانشينان او به نام لطفعلي خان      در زمان حكومت يكي ا    

پيرنيـا،  (مرگ او سلسله زنديه نيـز منقـرض شـد    نجر شد و با داد كه نهايتاً به شكست لطفعلي خان زند م    

1383 : 273-274(.  

يعنـي شـكل گيـري سـرمايه     .  دوره تازه اي از تاريخ جهاني شـد       با تشكيل دولت متمركز قاجار ايران وارد      

  . دست گسترده كندتا افق هاي دور خود را دامنه سلطه و استعمارداري در غرب كه مي خواست 

دوره اول  .مي تواند دو دوره كلي داشته باشـد    ، زند و قاجاريه     و شهر يزد در دوران افشاريه     نطقه  وضعيت م 

ي  اي است كـه يـزد هنـوز حيـات اقتـصاد       دوره ،را شامل مي شود    كه از حكومت افشاري تا اواسط قاجار      

ن ، همـين مـردم تـا حـدي تـوا     ايجاد مـي شـدند    ي جديد   ها و مجموعه هاي عمومي و بازارها      داشته و بنا  

، نـسبت عمـران و   ايـد گفـت اوالً بـه نـسبت دوران قبـل        با اين وجود ب   .  را داشتند  مشاركت در برخي امور   

 ،كه دچار ركود و خرابـي شـده بودنـد   ي قديمي تر ده و ثانياً بسياري از مجموعه هاآباداني ها خيلي كم بو    

  .ديگر احيا نشدند

 يزد آسـيب  در اين دوره نظام اقتصادي شهر   . دجار به سمت اواخر آن آغاز مي شو       ي از اواسط قا   دوران بعد 

ه نساجي و  توليد و صادرات به ركود كشيده شد و بسياري از كارگاههاي اقتصادي از جمل             . هاي جدي ديد  

   .)117 : 1348حبيبي، (پارچه بافي تعطيل شدند 

  يـك دوره ، جـز آنكـه پـس از    يه بسيار اندك اسـت    شهر پيش از دوره صفويه تا قاجار       شكل   زعات ما ا  اطال

 عالقه زنـديان بـه توسـعه    له به همراهأاين مس. ه زنديه بازرگاني رونق مجدد يافت، در دور فترت در تجارت  

بخش جنوبي مجموعه بازار فعلـي يـزد در همـين زمـان      . وجب ايجاد چندين بازار در شهر شد      ، م بازرگاني



 

 ٣٠

 ترين بازارهاي ايران در عـصر  اهميت، كه از پر  ي خاص خود  با ويژگيها بازار قيصريه يزد     .تكوين يافته است  

  .)12 : 1371سرايي،(محمد تقي خان است   از بناهاي حاكم يزد،،به ويژه قاجاريه و پهلوي اول بود ،بعد

 بـه دوران  ،دومين مرحله تكوين بـازار معاصـر يـزد   . ن را بنا كردمحمد تقي خان در همين زمان ميدان خا    

  .زنديه باز مي گردد

جاريه بافت كهن شهري يكسر از بخش جديد تفكيك شده بود و اين نشان مي دهد كه              ظاهراً در دوران قا   

. ، گسترده شـده اسـت    كه محل گسترش شهر معاصر بوده اند       ، غربي شهر مداوماً به سمت جنوب و جنوب      

سفرنامه خـود   فرد ريچاردز در. ي امروزي آن منطبق مي شودا سيمابدين ترتيب سيماي شهر رفته رفته ب   

 بسيار با اهميتي اشاره كرده كه نشان از جنب و جوش و فعاليتهاي شهرسازانه بر اسـاس نظريـات         به نكته 

  . غربي در اواخر دوره قاجاريه دارد

يگر اهميت دفاعي گذشـته را   جكسن و مك گرگور مي توان دانست كه باروي شهر د        هاي بر اساس نوشته  

در زمان فتحعلي شاه اطـراف شـهر   . آمد نمي   طبيعت اطراف نيز به شمار    ، موجب تشخيص شهر از      نداشته

ظاهراً آخـرين بـاري كـه حـصار دور يـزد            . گرفت با برجهايي متعدد، در بر مي      را خندق و دو رشته حصار     

در همين دوران شهر پذيراي اشـكال زنـدگي      . بوده.  ق 1236 درسال   ،مورد مرمت و تجديد بنا قرار گرفت      

شـهر در ايـن دوران همچنـان بـه سـمت          . و بانك گرديـد    ماتلگراف خانه، پست خانه، سين     مدرن همچون 

و به تبع آن مركز شهر نيز از مـسجد  ؛ )39-36 : 1382عرصه، (جنوب و جنوب غربي گسترش يافته است     

و در نتيجه بازار تاريخي شهر در شـمال      جامع به ميدان اميرخچماق و سپس مجموعه خان منتقل گرديد         

  .  عموماً در مركز و يا جنوب شهر اوليه توسعه يافته اند رشد فيزيكي چنداني نداشته و،شهر

اكثر اقدامات ساماندهي مركز محالت و بخش عمده اي از بناهاي مسكوني و ساخت مجموعـه هـا متعلـق         

در ايـن  . به اين دوران مي باشد و اين موضوع نشان دهنده رونق سرمايه داري و رشد تجارت در شهر است     

ـ  ، مـساجد  ،يزد افزوده شد و بازارهـا     دوران گرچه به وسعت شهر       سراها و محـالت جديـدي در شـهر    كاروان

  .)41-40 : 1385شمسه، .(نداحداث گرديد، ولي نقاط پيراموني ويراني گرائيد
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  پهلوي:دوره هشتم -2-1-2-7

) پايـان جنـگ جهـاني  اول   (ش . ه1299 تـا سـال  ) هوقوع انقالب مـشروط (ش . ه 1285اي  در فاصله ساله  

 مداخلـه در رونـد رشـد و     در چهار چوب ايـن تغييـر و تحـوالت،        .تغيير و تحوالت زيادي در ايران رخ داد       

اين مداخله با وضع قوانين و مقرراتي در زمينه ايجـاد  . ها نيز در حوزه وظايف دولت قرار گرفت  توسعه شهر 

 ميدانهاي وسيع در قلـب      و عمده ترين اين اقدامات احداث خيابانها     . مود رخ ن  1310شهرداري ها در سال     

شهر و محله هاي قديمي آن، احداث خيابانهـاي صـليبي و كمربنـدي، تخريـب محلـه هـا و زيبـا سـازي                   

  .)166 : 1385كالنتري و حسين پور، (ساختمانها به ويژه در بدنه خيابانهاي شهر بود 

كيل شد، علي رغم وجود روابط زيست و توليـد كهـن در پـي تغييـر     ش تش . ه 1304دولت پهلوي در سال     

  شكل بود نه محتوا، با اين تصور كه تغيير شكلي در بلند مدت دگرگوني محتوايي به دنبال خواهـد داشـت   

  .)151 : 1384حبيبي، (

بـين  م جنبـه اي   .1920 در سـال  هاسـمان ايجاد خيابان به عنوان نماد تجدد، اولين پژواك از شهرسازي       

ش جوابي روشن بـه ايـن گونـه شهرسـازي          . ه 1312المللي داشته و قانون تعريض و توسعه معابر در سال           

   .)163 : 1384حبيبي، (است 



 

 ٣٢

قرار گرفتن مراكز محالت در مسير گذرهاي اصلي نشان دهنده وجود نظم فضايي در كل شهر مـي باشـد                 

ماننـد حـسينيه فهـادان و حـسينيه شـاه            ؛كه اين نظم در خيابان كشي هاي قرن حاضر از هم گـسيخت            

 : 1371توسـلي،   (دو مجموعه مركز محله بودنـد        ابوالقاسم كه دو نمونه فضاي شهري با تركيب پلكاني در         

45(.   

ش به بعد تغييرات كالبدي چشمگيري پديد آمد كـه  . ه1300 ازجمله شهر يزد از دهه      و در شهرهاي ايران  

    جامعـه و قرارگـرفتن ايـران در سيـستم توليـد كارگـاهي آشـكار         اقتصادي -در ارتباط با ساخت اجتماعي  

 بـر اثـر دگرگـوني سـاخت     ،در مركز شهر بازار كه بر اساس سيستم توليد كارگاهي اسـتوار بـود    : مي شوند 

 بخـشهايي از آن رو بـه تعطيلـي    ،اقتصادي جامعه ور شد روابط سرمايه داري به تدريج دچار دگرگوني شد 

 ، جلـد  1384ملـك ثابـت،    (ار تغييرات شد و سازمان فضايي آن دگرگون گرديـد           گذاشت و بخشهايي دچ   

  .)43:دوم 

چنـين  بررشد مـوزون مهـاجرت روسـتايي و هم   ش توسعه شهري مبني . ه1420-1322در فاصله سالها ي  

   .)186 : 1384حبيبي، (متداد خيابانها ي قبلي بود توسعه آرام شهر در ا

  دگرگوني محتوايي جامعه به خـصوص درمـورد اصـالحات ارضـي و             ،ش. ه 1341 سال   رد "انقالب سفيد "

و  ملي شدن مراتع و جنگلها را به همراه داشت كه اين امر سبب از هم پاشيده شدن سازمان كهن توليدي               

   .)155 : 1384، حبيب(هاجرت وسيع روستاييان شد  در نتيجه م

نـه تحقـق طرحهـاي جـامع و         زمي ،ش. ه 1347سـال     در "قانون نـو سـازي و عمـران شـهري         "با تصويب   

خيابانهاي پيشنهادي  سبب .  فضايي شهري فراهم شد–ي آنها براي دگرگوني سازمان كالبدي       پيشنهادها

گسستگي بافت كهن شهري شدند و تا پيرامون شهر گسترده گرديدند و به امري تازه در جامعـه شناسـي             

ر خيابانها و متروك شدن بافت درون شـهر و  شهري، يعني خرابه نشيني در مخروبه هاي باقي مانده از گذ          

حبيبي، (حاشيه نشيني در وراي محدوده هاي پيشنهادي طرح جامع براي گسترش شهر تحقق بخشيدند      

1384 : 202(.   

رشد شهر يزد در طول دوره پهلوي وتا حال حاضر درجهت شمال محدود بوده و عمدتاً در جهت جنـوب و    

  .)145 : 1376و ديگران، حبيبي  (رت گرفته استغرب شهر صو



 

 ٣٣

 سـطح شـهر موجـب تـرك      درش نابرابري هاي فضايي محيط زيست به ويژه    . ه 1350و1340در دهه هاي  

 همچنـين  ؛ بـه بخـش فقيـر نـشين شـد      شـدن آن جمعيت بافت قديم و فرسودگي هرچه بيشتر و تبديل        

لك ثابت و ديگـران،  م(انسجام شهر گرديد  گسترش و توسعه بي رويه و ناموزون شهر موجب عدم تعادل و        

  .)44 : 2ج : 1384

  

  بعد از انقالب اسالمي   : دوره نهم -2-1-2-8

 زنـدگي افـراد و   رنحوه زندگي درشهرها به وجود آمد و آثار خود را ب    دردهه هاي اخير تغييرات وسيعي در     

 جديـد  خانواده ها به شكل گسترده اي برجاي گذاشت و متعاقب آن باعث گرديد كه براي زندگي به روش    

، تحـوالت در نحـوه      دگرگوني در نحوه رفت و آمـد مـردم         .سازي و معماري مورد نياز باشد     ص شهر نوع خا 

تغيير در سيستم آموزشي، درماني و فرهنگي موجـب نيـاز        نيزسيسات زيربنايي شهرها و     أ ت ،خدمت رساني 

 و بافـت قـديمي   سيسات جديد شهري شدند و مجموعه اين عوامل باعث شد كه به تدريج زندگي در              أبه ت 

ايـن محـالت    تاريخي به شكل جديد امروزي با مشكل مواجه شده و مهاجرت از اين محالت آغاز گـردد و             

 ساله دوم پـيش از انقـالب   پنجبه طوريكه يكي از اهداف برنامه توسعه       .  شوند تبديلبه بافت هاي فرسوده     

  . نوسازي بافت هاي فرسوده بوده است

سالمي رشد جمعيت، جابجـايي جمعيـت از روسـتاها و شـهرهاي كوچـك بـه             در دهه اول بعد از انقالب ا      

شهرهاي بزرگ به منظور برخورداري از امكانات رفاهي و اشتغال و مهاجرت مردم جنـگ زده از شـهرهاي           

مرزي غرب و جنوب كشور به مناطق مركزي، شهرستانهاي بزرگ ايـران و از آن جملـه يـزد را بـا معـضل               

يكي از سياسـت هـاي آغـاز شـده در ارتبـاط بـا مـسكن پـس از انقـالب          .  است  كرده وكمبود مسكن روبر  

 سـاله  پـنج مي باشد كه در برنامـه توسـعه        ) پس انداز، انبوه سازي، كوچك سازي     (اسالمي، سياست پاك،    

  .            دوم و سوم بدان توجه شد

 رشـد و  : نـشان مـي دهـد   جهت توسعه فيزيكي شهر يزد در اين دوره با سالهاي قبل يك تفاوت اساسي را  

ي به خود گرفت و رشد شهر به صورت ناپيوسته و از       پس از انقالب ابعاد و شكل گسترده تر       گسترش شهر   

 .به طوري كه موازنه كلي شبكه زير بنـايي و خـدمات شـهري را بـر هـم ريخـت      ؛  هم گسيخته تشديد شد   

 ،شيه شـهر در جهـات جنـوب   جهت غالب توسعه فيزيكي شهر در اين دوره با شكل گيري شهرك هاي حا      
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جنوب غربي و غرب و هم چنين الحاق و ادغام روستاها در بافت شهري گـسترش و شـدت قابـل تـوجهي        

هاي ارتباطي گسترش يافته و رونـق حمـل و نقـل بـرون شـهري و درون        در اين دوره راهها و محور     . يافت

اسـماعيل  .(ير قرار داده استثأرا به شدت تحت ت شهري در جهات شمال غربي و جنوب غربي توسعه شهر         

   .)108 : 1376پور، 

 توسعه فيزيكي شهر سريعتر ا زدوره هـاي قبـل در اطـراف عناصـر تـازه       و ش به بعد رشد   . ه 1350از دهه   

سيس كـه عناصـر   أسيس در حاشيه شهر آغاز شد و در ابتدا اين رشد معموالً در اطراف خيابانهاي تازه ت               أت

كارخانه هاي احـداث شـده در حاشـيه شـهر و مراكـز      . ورت مي گرفتجديد را به شهر متصل مي كرد، ص    

 اداري در كنار راههاي برون منطقه اي و درون شهري مهمترين علل جهـت گـسترش      و خدماتي، آموزشي 

 بـا بخـش   از طرف ديگر عدم تعادل و توازن در بين فضاهاي بخش مركزي به ويژه بافت قديم           . شهر شدند 

 بـه خـارج را فـراهم سـاخت، در           هرچه بيشتر جمعيت بومي بافت قـديم         هاي جديد زمينه ساز مهاجرت    

  .به شدت كاهش مي يابديوستگي و انسجام كالبدي شهر يزد ش پ. ه1360نتيجه از دهه 

رشد پرشتاب شهر يزد در سالهاي اخير سازمان فضايي نـسبي و همگـون شـهر را كـه تـا گذشـته اي نـه                  

توسـعه فيزيكـي و كالبـدي نـاموزون        . د در هم شكسته  اسـت      متكي به تقسيمات محله اي بو      چندان دور 

ملك ثابت و ديگران، جلـد      (  موجب جدايي گزيني هاي اجتماعي شده است       در روابط اجتماعي شهر    شهر،

    .)47-46 : 1384 –دوم 
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  برج و باروي شهر در دورانهاي مختلف  :13 تصوير شماره
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  زد معرفي محالت بافت تاريخي شهر ي-2-2

اي است از محالت متجانس و همگن كـه براسـاس روابـط،     هاي اسالمي، شهراسالمي، مجموعه   در سرزمين 

اي يا سرزميني، در مكاني مـشخص مجتمـع شـده و       هاي قومي، مذهبي، حرفه     تناسبات، شكل و وابستگي   

 قبـل از عـصر   ايـران  هاي حقيقت در شهردر. اند ها به همين صورت نگاه داشته     هويت و اصالت خود را سال     

ها به عنوان واحدهاي اصلي شكل دهندة شهر، بيش از هر واحد ديگـر شـهري                توسعة جديد شهري، محله   

اي و طبقــاتي  ري و حرفــهدر درون خــود، همبــستگي، يگــانگي و همــساني قــومي و خــانوادگي و گــاه ادا

  ).3: 1385خاكساري، (اند  داشته

  د كه با وجـود داشـتن يـك فرهنـگ غالـب در كـل آنهـا،          باش  شهر قديم يزد داراي تعداد زيادي محله مي       

هريك در درون خود از نظر مردم شناسي داراي هويت و شخصيت خاص بـوده كـه تـا حـدودي بـه نـوع                     

  . گردد معيشت مردم هر محله مربوط مي

دهند، غالباً داراي رشـد ارگانيـك و توسـعة        هاي كوچكتر شهر را تشكيل مي       اين محالت كه در واقع حوزه     

اما آنهـا غالبـاً داراي يـك شـكل و     . شود باشند و با توسعة شهر معموالً به تعداد آنها اضافه مي           دريجي مي ت

  ).1385:83شمسه ، (باشد  آنها كامالً قابل تشخيص نمي نبوده و مرز بين يهندسه مشخص

تـرين   هو درعـين حـال حـساب شـد    ن تـري  توان در آن يكي از پيچيـده     هايي است كه مي     شهر يزد از نمونه   

هـاي   از ويژگـي . دارد هاي شهري را ديد، كه هر بخش آن فضاهاي متفاوت و چشمگيري را عرضه مي              بافت

شـود، ايـن اسـت كـه هـر محلـه واحـد            هاي قديمي مشاهده مي     عمده بافت اين شهر، كه در تمامي محله       

، مـسجد، بازارچـه، ميـدان،    توان آب انبار مياز اين واحدها . ه را در بر داردن محلآهمگاني مورد نياز مردم    

به عبارت ديگر در شهرهايي چون يزد با توجه به اوضاع و احوال خاص زمـاني،  . حسينيه و حمام را نام برد    

هـاي خـود را بـه راحتـي در      هاي مسكوني بايـد نيازمنـدي       اي از واحد    به اين مسأله جالب كه هر مجموعه      

شته از فراهم ساختن موجبات يك زندگي راحـت   به اين ترتيب گذ  . دسترس داشته باشد، توجه شده است     

. روزانه براي مردم هر محله، نوعي همبستگي و ارتباط نزديك نيز بين ساكنان هر محله فراهم آمده اسـت             

موضوعي كه از نظر زندگي اجتماعي و رابطة انساني ساكنان يك محلـه داراي نقـش اساسـي و ارزشـمند                   

توان بـسياري از خـصوصيات فيزيكـي بـا ارزش را نيـز            اين شهر مي   ها، در بافت     عالوه بر اين ويژگي    .است

 ايـ هاي قديمي متعلق به بناي ابتدايي و اوليه شهر در مسير قنـوات قـديمي و        مانند قرارگيري خانه  . يافت
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هـا و   توجه به عواملي ماننـد آب، نـور خورشـيد، درجـه حـرارت و سـاير عوامـل جـوي در سـاختن خانـه                       

  .. ....گيري آنها و  جهت

محلـه   به عنوان  مثال بيشتر مسگرها در. باشد ها، غالباً براساس معيارهاي متفاوتي مي       گذاري اين محله  نام

بنايان در محله تل و خرمشاه، تجار در محله سهل بن علي و كوي گلچينان، نـساجان در محلـه       ت باغ،   پش

اهاي زيستي آنها به نحو بارزي تـأثير  اين ويژگي در شكل گيري فض . اند  فهادان و شاه ابوالقاسم ساكن بوده     

كز و داراي كنيه خـاص خـود   ها متمر   ديان بيشتر در محلة يهودي    هاي ديني نظير يهو     اقليت. گذارده است 

آباد، اهرستان، كوچه بيوك،     خرمشاه، نعيم  اما زرتشتيان در طيف وسيعي در محالت خلف خانعي،        . اند  بوده

  .)83: 1385شمسه، (موبدان و كسنويه ساكن بوده و هستند آباد، خيرآباد،  يشعآباد، تل،  ي نرس

 محله زردشتي نشين بوده است كه در شهر يـا اطـراف شـهر بـه طـور            6 قرن پيش داراي     6يزد در حدود    

عمده به زراعت اشتغال داشتند و در محله هاي خود در داخل شهر نيز داراي زمـين هـاي زراعـي بودنـد                 

  ).87: 1385خاكساري، (

اي روزمـره مـردم در مقيـاس    محالت يـزد در درون خـود مركزيتـي داشـته كـه در آنجـا نيازهـ       هريك از   

در ايـن مراكـز محـالت معمـوالً بازارچـه، حمـام، آب انبـار، مـسجد،         . شده است پياده تأمين ميدسترسي  

قـرار داشـته اسـت كـه امتـداد      ) جهت دسترسي بـه آب قنـات  (ب و ج و هاي كوچك   حسينيه، لرد، كارگاه  

 مراكـز محـالت غالبـاً در    .كرده است  حركتي و تجاري شهر يزد غالباً از ميان اين مراكز عبور مي   محورهاي

 بـسياري از مـوارد   بنـابراين در . گيرنـد  ها و يا در محل تقاطع آنها شكل مـي         ه  هاي ارتباطي و را     كنار شبكه 

 بـه آن يكـسان   مـام واحـدها   ت يكز محالت در مركز فيزيكي و هندسي محلـه قـرار نداشـته و دسترسـ               مر

  ). 83: 1385شمسه،(باشد  نمي

. نهـاد  هاي مدني بر شكل و پراكندگي محالت تأثير مـي   كردن آب انبار در يزد به عنوان يكي از فعاليت         بنا 

هاي آبياري شـكل    يزد و شهرهاي كويري مشابه محالت تحت ضوابط و معيارهاي حاكم بر شبكه           در اصوالً

    .)19 : 1382عرصه،  (گرفت  مي

محالت شهر جايگاه زندگي طبقات اجتماعي مختلف، صاحبان مشاغل گوناگون و پيـروان اديـان مختلـف                

اي ويـژه شـهرهاي دوره اسـالمي و شـيوة توليـد             اجتماعي نظام محله   -روابط نزديك اقتصادي  . بوده است 

عيـان  هـاي ا  فضايي شهر تأثير گذاشته است، به طوريكه در يـك محلـه بخـش           -كارگاهي و نظم اجتماعي   
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 طبقه اجتماعي متوسط كنار هـم قـرار داشـته اسـت، و يـا دو            و –هاي خصوصي      صاحبان كارگاه  – نشين

هاي اعيان نـشين معمـوالً    خانه. گرفته است متوسط شهري كنار هم قرار مي     طبقه  محله متعلق به اعيان و      

: 1381توسـلي،  (  اصلي قـرار داشـته اسـت   مشخص و مانند مراكز محالت در تقاطع و يا در مسيرگذرهاي        

31(.   

 و تسلط وجه توليـد   اجتماعي و دگرگون شدن توليد شهري در يزد-امروزه اشكال پيچيده روابط اقتصادي  

 در سـطح كـشور، باعـث     اقتـصادي - اجتماعي اتگيري شهر در شبكه ارتباط  اي بركارگاهي و قرار     كارخانه

 گذشـته   يك واحد زندگي شـهري نـسبت بـه   عنوان اي در شهر از بين برود و محله به       كه نظام محله  شده  

  ).34 :1382،توسلي(اهميت خود را از دست بدهد 

  :عبارتند از  كه بر حسب سابقة تاريخي آنها؛زير محله است 49 محله اصلي و 9بافت تاريخي شامل 

  

    برزن فهادان-2-2-1

ت يـزد يعنـي بافـت    تـرين بافـ   ترين برزن يزد اسـت و قـديمي   اين برزن كهن  :پيشينه تاريخي -2-2-1-1

گذرد و هنوز برج و باروهاي دورة كاكويـه    شهر يزد كه از اين برزن مي     دورةساساني را دارد؛ و دربارة حصار     

   .)1043-1042 :1376مسرت، (هايي وجود دارد موجود است، روايتدر آن 

  هاي قديمي برزن فهادان  محله-2-2-1-2

  اي مركز شهر قديم قلعه-2-2-1-2-1

باشـد كـه در قـرن دوم هجـري       شهر يزد مي محلهترين   نو قديمي  محله كوشك : وشك نو ك-2-2-1-2-2

ايـن محلـه    از عناصر شاخص    . نو شكل گرفت     نام كوشك  هاحداث قصري ب  با  مدبن محمد زمجي،    توسط اح 

نـو را نـام بـرد     نـو و آسـياب كوشـك     كوشـك   نـو، حـسينيه    ، آب انبار كوشـك    توان مسجد صاحب االمر     مي

  .)155: 1384زاده،  خام(

هاي بازارنو، شاه  باشد كه در مجاورت محله    ترن محالت شهر يزد مي      يكي از قديمي  : فهادان-2-2-1-2-3

زيرا ايـن محلـه در   . باشد  در لغت به معناي دانايان و سرشناسان مي"فهد". نو قرار دارد   ابوالقاسم و كوشك  

زيـرا  .  به محله يوزداران نيز شهرت يافته ونيز؛گذشته محل سكونت اعيان، بزرگان و سرشناسان بوده است        

ه زيادي داشـته و در  عالقيوز به نگهداري ) ق. ه8قرن( الدين لنگر از اتابكان يزدعزن بسلطان قطب الدين ا   
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از . محله فهادان در اوايل قرن پنجم هجري ايجاد شده اسـت    . ستكرده ا   منزل خود يوزپلنگ نگهداري مي    

دمگاه و مدرسـه  عه شيخ فهادان، مسجد فهادان، مـسجد قـ       بقتوان به    عناصر شاخص تاريخي اين محل مي     

  .)131:138،زاده خادم (ضيائيه اشاره نمود

ء هاي دارالـشفا  باشد كه در مجاورت محله       ازجمله محالت قديم شهر يزد مي      :دروازه مهريز -2-2-1-2-4

 ابويوسـف يكـي از رؤسـاي       از دروازه مهريـز اسـت كـه توسـط         نام محلة مذكور مأخوذ     . رار دارد برج ق و پير 

ق احـداث  . ه5ر در قـرن  هاي مورخان يزد، محله مـذكو  شتهوطبق ن . احداث شد لنجار  نظامي عالءالدوله كا  

 .)68:1384زاده  خادم (گرديده است

 نـام آن مـأخوذ  . باشـد  اي كوچـك در مجـاورت محلـه شـاه طهماسـب مـي               محله :سرپلك-2-2-1-2-5

يـك بـه دروازه   نزد. (ر در خارج از حصار شهر يزد قرار داشته اسـت  مظفلباشد كه در عهد آ      مي "سرپل"از

آيد كه محله سرپلك در اواخر قرن هفتم هجري قمري          هاي مورخان يزدي چنين بر مي         نوشته از. )قطريان

 كه محله سـرپلك در اواخـز قـرن هفـتم هجـري         دآي  هاي مورخان چنين برمي     از نوشته . شكل گرفته است  

توان مدرسه قطبيه، حسينيه حاج يوسـف و بازارچـه     از آثار تاريخي اين محله مي  .قمري شكل گرفته است   

  .)98: 1384زاده  خادم ( نام بردسرپلك را

نام اين محله بسيار معروف بر  . اين محله در مجاورت محله فهادان قرار دارد        :شاه ابوالقاسم -2-2-1-2-6

ق در محله مذكور مسجد و مدرسـه را بـه همـين    . ه8باشد كه در قرن  گرفته از اسم شهاب قاسم طراز مي   

ز مطالـب  ا. عنوان تأسيس كرد و نام اين بناها به مرور زمان به صورت شـاه ابوالقاسـم تـداول يافتـه اسـت           

نام صـحيح   . ق احداث گرديده است.  قرن هشتم هدرآيد كه محله مذكور مورخان محلي يزد چنين برمي  

از بناهاي شـاخص  . اند ر عهد صفوي اسم اين محله را تعريف كرده      اين محله شهاب الدين قاسم است كه د       

ين طـراز و مـسجد تـشكري را    توان مدرسه كماليه، مسجد شاه ابوالقاسم، بقعه شهاب الـد  در اين محله مي  

  .)115: 1384خادم زاده  (نام برد

ي، كـه در   وجه تسميه اين محله به دليل واقع بـودن آن دركنـار خنـدق قـديم       :لب خندق -2-2-1-2-7

بنابراين قدمت محله لب . باشد  شده بود، مي   حفردوره آل مظفر توسط مبارزالدين محمد مظفر شاه يحيي          

توان به حسينيه لب خندق، بـازار خـان    از عناصر شاخص اين محله مي. گردد ق باز مي.  ه8خندق به قرن    

 .)188: 1384 ،زاده خادم (د اشاره نمودو بخشي از برج و باروي يز
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اي ميدان مانند است كه محل بـار انـدازي اجناسـي كـه از اطـراف        لرد، محوطه:لرد كيوان -2-2-1-2-8

نو و شـاه ابوالقاسـم    ت كوشكاين محله چون در محدوده محال   . باشد  اند، مي   براي مصارف مردم شهر آورده    

، آب انبار لـرد  محلهبناي تاريخي موجود در . باشد ق مي.  ه8است، پس احتماالً زمان احداث آن قرن    واقع  

  .)186:1384 ،زاده خادم(باشد  كيوان مي

ق توسط .  ه8 اين محله در مجاورت مسجد جامع كبير قرار دارد و در قرن            : وقت و ساعت   -2-2-1-2-9

سيدركن الدين قاضي احداث گرديد و نام آن مأخوذ از تأسيسات نجومي و رصدي آن موسوم بـه اوقـات و        

تـوان خانـة وزيـر، خانـة شـكوهي، مـسجد        خي محله وقت و ساعت مييخص تاراز عناصر شا . ساعات است 

  .)206:1384 ،زاده خادم. (، خانه پاكدل، بقعه سيدركن الدين و اداره عاليه را نام بردهامسيحي

بـا گـسترش   . باشـد  اي كوچك در مجاورت محله وقت و ساعت مي        بازار نو محله  :   بازار نو     -2-2-1-2-10

 بازار جديدي در مجاورت محله وقت و ساعت ايجـاد گرديـد كـه بـا توسـعة بـازار            ،ن نهم اواخر قر  شهر در 

اين محله با توجه به شواهد موجود در قرن دهم     .  بازارنو ناميدند  رااي به همين نام شكل گرفت و آن           محله

. سـت ا ق يكي از محالت داخل حصار بوده و به دليل كوچك بودن محدودة آن اهميت چنداني نداشـته    . ه

توان به مسجد عبـدالخالق، بقعـه گنبـد هـشت، مـسجد افـشارها و           از بناهاي تاريخي موجود در محله مي      

   .)23:1384 ،زاده خادم( ه اشاره نمودمسجد بازارچ

هـاي   بـر نوشـته   بنـا .  محله دومنار بخش كوچكي درداخل محله لردكيوان اسـت     : دومنار    -2-2-1-2-11

 .لنجار مدرسه باشكوهي بنا نهاد و دومنار بـر سـردر مدرسـه تعبيـه كـرد     مورخان محلي يزد، عالءالدوله كا   

اوايـل قـرن شـشم    ايـن محلـه در   . برده به محله دومنار شـهرت يافـت  محله مذكور به مناسبت عمارت نام 

   .)87: 1384خادم زاده،  (احداث گرديده است

ر خواجـه شـمس الـدين صـاحب      بنايي بوده است كه به دو دستو  م نا داالشفاء: دار الشفاء   -2-2-1-2-12

همچنـين در وقـف   . ، باقي ماندتاي كه عمارت مذكور در آنجا قرار داش         ديوان ايجاد شد و نام آن بر محله       

الشفاء و نام دارالشفاي صـاحبي سـخن رفتـه و مدرسـه شـاهزاده در ايـن       مه مدرسه ركنيه از مدرسة دار   نا

كيـا، دروازة شـاهي و   وازه در: شـد  حاصـل مـي  درآن زمان به سه طريق به اين محل دسترسي        . محله است 

        گـردد   ق  بـاز مـي   .  ه 7قـدمت ايـن محـل بـه قـرن           . دروازه مهريز و اكنون هرسه داخل اين برزن هستند        

   .)1047-1045: 1376، تمسر( 
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     دروازه شاهي-2-2-1-2-13

     شازده فاضل-2-2-1-2-14

   

   برزن گودال مصلي-2-2-2

گرچـه  .  برزن گودال مصلي نسبت به برزن فهادان داراي قدمت كمتري است         :يپيشينة تاريخ -2-2-2-1

بوط به دورة صـفويه  هاي آن مر   چند اثر تاريخي با قدمت زياد نيز در اين محله وجود دارند، اما اكثر بخش              

   .)30-29طرح بهسازي بافت قديم شهر يزد،  (و قاجاريه است

  محالت قديمي برزن گودال مصلي-2-2-2-2

محلـه گـودال    . باشـد   محل مـي   رن محله به دليل وجود مصلي عتيق د       نام اي : گودال مصلي -2-2-2-2-1

تـوان بـه كاروانـسراي     ق احداث شده است و از عناصر شـاخص تـاريخي آن مـي       .  ه 8مصلي در اوايل قرن     

   .)175 : 1384زاده،  خادم(ه نمود مشير، بازار مسگرها، حمام خان و خانة بلور فروش اشار

 اين محله در مجاورت محله قديمي  مصلي واقـع شـده و بـا توجـه بـه شـكل                  :هاشم خان -2-2-2-2-2

از امرا و واليان يـزد  ه است و به احتمال زياد نام يكي گيري بازار هاشم خان، اين محله به اين نام لقب يافت 

ي آن به قـرن   كه محله مذكور در مجاورت گودال واقع شده است، احتمال شكل گير            يياز آنجا . بوده است 

از . انـد  نـام آن خـودداري ورزيـده    باشد و مورخان محلي به جهت كوچكي محله از ذكـر       ق مربوط مي  .  ه 9

  دوخان، خانه مرتاض، و كاروانسراي ناجي اشـاره نمـ   توان به بازارچه هاشم عناصر شاخص تاريخي محله مي    

 .)59:1384زاده،  خادم(

موعة سهل بن علي در اين محله، قـدمت محلـه گـودال           دليل وجود مج   ه ب :گودال عباسي -2-2-2-2-3

به مصلي صـفدر خـان، بـازار    توان  خي مذكور ميياز عناصر شاخص تار. گردد ق باز مي. ه 9عباسي به قرن    

 .)59:1384زاده ،  خادم (دعلي محمد خان، خانة ياوري و تيمچه هراتي اشاره كر

ين نام معروف گـشته و     وعه شاه طهماسب بد   م اين محله به دليل وجود مج      :شاه طهماسب -2-2-2-2-4

، حمـام   از جمله عناصر تاريخي شـاخص محلـه ميـدان شـاه طهماسـب      .است ق احداث شده  .ه10 قرن   در

  .)121 : 1384خادم زاده ، (باشند  ها و خانه آقايي ها ميدوز كاله

 باغ گندم-2-2-2-2-5
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   .ر تاريخ يزد آمده استنام آن د. هاي قديم يزد است از محله: تخت استاد-2-2-2-2-6

 

   برزن شش بادگيري-2-2-3

قـديمي شـهر اسـت كـه     بـسيار  هـاي   حدوده شش بادگيري نيز از محدوده م: پيشينه تاريخي -2-2-3-1

چخمـاق   شهري معروف به جز دو مجموعه اميراز عناصر . گيرد  عناصر متعدد تاريخي و با ارزش را در برمي        

هـاي   لي و جنوبي برزن قرار داشته و بيـشتر در ارتبـاط بـا خيابـان         و دروازه قصابها كه در مرز محدوة شما       

طـرح   (كننـد  ي و در ارتبـاط بـا آن كـار مـي      در داخل بافت مـسكون     ي قرار دارند، ساير عناصر تاريخي     اصل

   .)70: بهسازي بافت قديم شهر يزد

  هاي قديمي بزن شش بادگيري محله-2-2-3-2

 و انباشد كه در محالت پنبه كـار     سيار قديمي شهر يزد مي    محله تل از جمله محالت ب     : تل-2-2-3-2-1

باشد، از آنجـايي كـه ايـن     تل در لغت به معناي تپه، بلندي و سربااليي مي     . شش بادگيري واقع شده است    

بـه نظـر   . ناميدنـد ) تـل (ق واقع شده بود، اين محله را سر تـل        . ه 9 و   8محل بلندتر از نقاط ديگر در قرن        

چخماق در اين قـرن، محلـه تـل     قرن نهم هجري و احداث محله امير  گسترش شهر در  رسد با توجه به       مي

تـوان بـه خانـه گلـشن، مـسجد       از عناصر شاخص تاريخي اين محل مي. در همان دوران شكل گرفته باشد    

  ).49 : 1384زاده ، خادم( يدان وقت وساعت ماركار اشاره كردو م ن، باغ مرشداالرحم

چنانچـه از  . باشد ين محله، محله كوچكي در مجاورت محله نظركرده و تل مي           ا :كاران پنبه-2-2-3-2-2

با توجـه بـه محـدوده جغرافيـايي     . كاران يزدي بوده است آيد، محله مذكور محل زندگي پنبه     نام آن بر مي   

كـاران در اوايـل عهـد صـفوي       پنبـه هرود كه محل محله و مجاورت محالت تل و شش بادگيري احتمال مي 

توان به كاروانسراي غالمعلي سـياه،   كاران مي  از جمله عناصر شاخص تاريخي محله پنبه       . باشد شكل گرفته 

  .)44: 1384زاده،  خادم(كاران اشاره نمود   آب انبار پنبهكاران و حسينيه پنبه

 شش بادگيري-2-2-3-2-3

ن باشــد و در ضــلع جنــوبي ميــدا از محــالت معــروف و قــديمي يــزد مــي : اميرچخمــاق-2-2-3-2-4

 بدين صورت كـه اميرچخمـاق شـامي         .ق بنا گرديده  .  ه 9اين محله در قرن     . اميرچخماق قرار گرفته است   

كه هستة اوليه محله اميرچخماق را به وجود آورد، در محله دهوك به سـاخت مـسجد پرداخـت و پـس از      
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باال  و پـايين   دهوك به قسمت "در كتب تاريخي يزد نوشته شده است كه      . آن، محله به نام او معروف شد      

 در جـامع مفيـدي هـر دو نـام     ." بـوده اسـت    سـفلي شود و تأسيسات اميرچخمـاق در دهـوك           تقسيم مي 

نام دهوك خوانـده   بنابراين در عهد صفويان نيز هنوز اين محل با. شود  ديده مي "اميرچخماق"و  "دهوك"

مـاق، مجموعـه   مـسجد اميرچخ :  برخي از عناصـر شـاخص تـاريخي ايـن محـل عبارتنـد از        .شده است   مي

  .)12 : 1384زاده،  خادم(ها، بقعه ستي فاطمه و كاروانسراي ابوالقاسم  اميرچخماق، خانه رشتي

 دروازه قصابها-2-2-3-2-5

 باتوجه به مجاورت اين محله با محالت زرتشتي نـشين و لـرد و آسـياب قـدمت         :نظركرده-2-2-3-2-6

از عناصـر شـاخص تـاريخ موجـود در ايـن محلـه       . دگـرد  ق باز مـي .  ه10 و اواخر قرن 9اين محل به قرن   

  .)196: 1384 ،زاده خادم (يب و حسينيه نظر كرده اشاره نمودتوان به مسجد غر مي

 لرد آسياب-2-2-3-2-7

  خواجه خضر-2-2-3-2-8

  

   برزن گازرگاه-2-2-4

يـن  تـرين بخـش ا      قـديمي . محدوده گازرگاه شامل چند محله قديمي اسـت        :پيشينه تاريخي -2-2-4-1

شكل گرفته اسـت كـه      ) ق.  ه 536-713(كان يزد   بتاامحدوده با گسترش هستة قديمي شهر يزد در دورة          

بخش غربي برزن گازرگاه كه قسمت عمدة آن را محلـة  . باشد شامل بخش شمالي محله قديمي پيربرج مي 

اورت شـهر  جبا گسترش شهر و ايجاد هستة محالت جديد در م         . دهد  تشكيل مي ) شاهد باز (قديمي سرباز   

طـرح بهـسازي    (شـكل گرفتـه اسـت   )  هشتماوايل تا اواخر قرن(كانيان در يزد قديم در دورة حكومت گور    

  .)111: بافت قديمي شهر يزد

  هاي قديمي برزن گازرگاه محله-2-2-4-2

.  ه 9اين محله تاريخي در قـرن       . باشد  شويخانه مي  گازرگاه در لغت به معناي رخت      :گازرگاه-2-2-4-2-1

مـام  ، باغ فرساد، خانه سيگاري و ح)بهادرخان(توان از باغ معين   داث گرديده و از بناهاي شاخص مي      ق اح 

  ).165: 1384زاده ،  خادم(گلشن نام برد 



 

 ٤٤

با توجه به محدوده جغرافيـايي محلـه   .  اين محله به محله شاهد باز نيز شهرت دارد         :سرباز-2-2-4-2-2

گيـري خانـه    و بـا توجـه بـه قرار    ق باشـد  . ه 9 مذكور در قرن     رود كه شكل گيري محلة      سرباز، احتمال مي  

توان گفت كه اين محله در دوران قاجار از اهميت خاصي برخوردار بـوده              ها در اين محله مي      رشتي وكوچه

  .)82: 1384زاده،  خادم (باشد حله سرباز مييكي از بناهاي تاريخي م ها گاراژ بافقي. است

اي است كـه در   حله در تاريخ شهداي يزد ذكر شده است و همان محله نام اين م  :سلسبيل-2-2-4-2-3

 نام كوچة سلـسبيل بـاقي مانـده     اي به   عصر  قاجار صحراي سلسبيل خوانده شده است و هم اكنون كوچه           

   .)112: ح بهسازي بافت قديم شهر يزدطر (است

اسبت آن بـوده اسـت كـه        تسميه آن بدين نام به من     . يكي از محالت قديمي است    : پيربرج-2-2-4-2-4

در تاريخ جديد يزد نام . هاي حصار قرار داشته است  نزديك به يكي از برج    ) د پيرانگاهي و شاي ( مقبره پيري 

ت پيربـرج در عهـد   رعلي الظاهر پـس ازاينكـه زيـا   .  آمده استلوحپيربرج و در جامع مفيدي نام محلة پير   

ل محوطـة حـصار شـد، ايـن قـسمت بـه صـورت          محمدبن مظفر به امامزاده شاهزاده فاضل تبديل و داخـ         

: طرح بهسازي بافت قـديم شـهر يـزد    (ي به نام پيربرج باقي مانده استا هم اينك كوچه  . اي درآمد   محوطه

112-113(.  

  

   برزن شيخداد   -2-2-5

بخش جنوب شرقي محدوده برزن شيخداد كه قـسمتهاي شـمال و شـمال              :  پيشينه تاريخي -2-2-5-1

. باشـد  دهد، مربوط به گسترش شهر در دورة صفويه مـي        را تشكيل مي  ) شاه طهماسب (غربي ميدان بعثت    

 بعـد از صـفويه و قاجاريـه    محالت قديمي ديگر واقع در اين محدوده نيز مربوط بـه رشـد شـهر در دوران                

 1334هاي ديگر اين بخش بجز بخشي در جنوب غربي در داخل محدوده شهر در سـال        قسمت. باشند  مي

  .  بوده است1352ساز جنوب غربي جزء محدوده شهر سال  و بخش تازه

  محالت قديمي برزن شيخداد-2-2-5-2

خـوش تغييـر     تاريخچه و دسترسد و در دوران مختلف دارا ي قدمت اين محالت به دوره بعد از اسالم مي 

 حال حاضر اند كه در بعضي از اين محالت با كشيدن خيابان به دو قسمت تقسيم شده          . اند  و تحوالتي شده  

  .)147-146: طرح بهسازي بافت قديم شهر يزد (اند الت در برزن شيخداد واقع شدهقسمتي از اين مح



 

 ٤٥

الـدين   اين محله در شمال غربي شهر يزد واقع شده است و در زمـان شـيخ تقـي              :شيخداد-2-2-5-2-1

امـا در  .  معـروف بـوده  "سـرآب نـو  "ق بنا شده و تا دورة تأليف تاريخ يزد به محله     .  ه 7 محمد در قرن     اداد

توان مسجد كوفه شيخداد و   مياز بناهاي تاريخي اين محله   . دورة صفوي به محله شيخداد تغيير نام يافت       

  ).126: 1384، زاده خادم (برد  باني شيخداد را نامشهر

از .  خيابان قيام اين محله را به دو بخش شمالي و جنوبي تقـسيم كـرده اسـت          :باغ صندل -2-2-5-2-2

 8 و 7نامند واين بـاغ از قـرن    دليل وجود باغات صندل موجود درآن اين محله را باغ صندل مي    ته به گذش

 انبـار بـاغ صـندل اسـت    يكي از عناصر شاخص تاريخي ايـن محلـه، آب          . ق تاكنون به جاي مانده است     . ه

  .)34:1384زاده ،  خادم(

اشد كه در ضلع شـمالي خيابـان انقـالب       ب   اين محله از محالت قديمي يزد مي       :ابوالمعالي  -2-2-5-2-3

ق در خـارج  .  ه787خواجـه ابوالمعـالي در سـال    ":نويـسد  جعفري در كتاب تاريخ يزدمي. قرار گرفته است  

اي ايجاد كرده و به مناسبت ايـن اقـدامات خيريـه او محلـه      شهر يزد مدرسه، حمام، مقبره و جماعت خانه     

 در محلـه   كـه   شـود   ايت مورخان محلي يزد چنين برداشت مـي       از رو . "مذكور به ابوالمعالي، انتساب يافت    

. بنا گرديده اسـت ) ق. ه8قرن (ظفري مباشد، در عهد  ابوالمعالي كه در تداول عامه به بوالميري مشهور مي       

 و بازارچـه ابوالمعـالي اشـاره    توان به مدرسه بدر ، مسجد بزرگ ابوالمعـالي       از عناصر شاخص اين محله مي     

  .)6:1384، زاده  خادم (كرد

در قرون گذشته در اين محله باغات پهناور گندم و جود داشتند كه با گذشـت         : باغ گندم   -2-2-5-2-4

بـا در نظـر گـرفتن    . ه اسـت اي تحت عنوان محله باغ گندم گرفت    اند و جاي آنها را محله       زمان از بين رفته     

. ل گيري آن به اواخر قرن هفتم ه  مجاورت با محله شيخداد احتمال شك     و  محدوده جغرافياي محله مذكور     

نبار و مسجد باغ گندم  توان به حسينيه، آب ا      از عناصر شاخص تاريخي محله باغ گندم مي       . گردد  ق باز مي  

  .)28، 1384زاده  خادم (اشاره نمود

پـس از سـيل     .  اين محله از اوايل قرن هفتم هجـري قمـري شـكل گرفتـه اسـت                :سرچم  -2-2-5-2-5

ق و ويراني محالت آبشور، سرسنگ و يعقوبي، مردم محلـه جديـدي را بـه             .ه680سال   در     يديگر رويرانگ

از عناصر شاخص تاريخي اين محلـه بقعـه سـيد    .  درآنجا ساكن شدند ونام سرجمع يا سرچم ايجاد كردند     

 .)103: 1384زاده  خادم (توان نام برد كز محله سرچم را ميمرا نجه ويگل زرد، بقعه سيدگل مشك



 

 ٤٦

 .محلة شاه طهماسب كه در بر زن گودال مصلي شرح آن آمده استقسمتي از 

  

   برزن دولت آباد-2-2-6

ترين بخش برزن دولت آباد، محوطه اطراف ميدان شاه طهماسـب در              قديمي :پيشينه تاريخي -2-2-6-1

 عنصر مـشخص ايـن بخـش در محلـه همـان         . باشد  گوشة شرقي اين محدوده و مربوط به دورة صفويه مي         

 شهري مربوط به محله قـديمي شـاه طهماسـب بـا وجـود              –ميدان شاه طهماسب است و عناصر معماري        

محالت قديمي ديگر واقع در ايـن محـدوده         . گرفته است علي در محدوده برزن شيخداد قرار       هاي ف   خيابان

: د شـهر يـز  طرح بهسازي بافت قـديمي     ( اند شكل گرفته از صفويه و عمدتاً دوره قاجاريه        هاي بعد   در دوره 

182(.  

  محالت قديمي برزن دولت آباد-2-2-6-2

 نام اين . اين محله به دليل قرار گرفتن باغ دولت آباد در آن شهرت خاصي دارد             : دولت آباد -2-2-6-2-1

محل مأخوذ از قنات دولت آباد مي باشد كه توسط محمدتقي خان بافقي، سرسلسله خوانين يـزد در قـرن     

آب انبار دولت آباد از جمله عناصر شاخص باغ دولت آباد و  . احداث گرديد ) اجاراوايل عهد ق  (ق  .سيزدهم ه 

   .)73، 1384خادم زاده  (باشند  اين محله ميتاريخي

 به دليل وجـود چهـار منـار    .است نام قديم اين محله، موضع كوي بهروك بوده         :چهار منار -2-2-6-2-2

 شـود  ، بدين نـام خوانـده مـي   بهروك ساخته شدهق در سر كوچه . ه   728 درسال    كه دو مدرسه مقابل هم   

 .)88 : 1374افشار ، (

 . آن در برزن شيخداد آمده استح از محله باغ صندل كه شرقسمتي

 .قسمتي از محله تخت استاد كه شرح آن در برزن گودال مصلي آمده است

  .قسمتي از محله شاه طهماسب كه شرح آن در برزن گودال مصلي آمده است

     

   برزن گنبد سبز -2-2-7

محلـه قلعـه كهنـه در       . دارنـد  قديمي در محدوده گنبد سبز قرار        چند محله : پيشينه تاريخي -2-2-7-1

قـسمتي از ديـوار ارگ   . باشـد  مـي ) ق.  ه 5قـرن  (بـه دوره اتابكـان يـزد    جنوب غربي اين محدوده مربوط   



 

 ٤٧

 از طـرف   ر از يك طـرف آزاد و در حال حاضر اين ديوا  . حكومتي شهر در شمال اين برزن باقي مانده است        

ل حاضر پـر و بـه خيابـان تبـديل     خندق دور ديوار قلعه در حا  . باشد  هاي مسكوني متصل مي     ديگر به خانه  

   .)218: طرح بهسازي بافت قديم شهر يزد(شده است 

  محالت قديمي برزن گنبد سبز-2-2-7-2

ـ   . اسـت  اين محله در شمال شرقي شهر يزد قرار گرفته         :آبشور  -2-2-7-2-1 هـاي احمـد       نوشـته  ربنـا ب

روسـتايي احـداث كـرد و قنـاتي     يعقـوبي  سلغر شاه بن اتابك قطب الدين بر در يزد نزديك محلـه         ":كاتب

جاري ساخت و آن را به نام خود منسوب گردانيـد و در عهـد مؤلـف تـاريخ جديـد يـزد آن را سـلغر آبـاد          

از آنجائيكـه منبـع آب   ": نويـسد  تاريخ يزد مـي  نويسنده ."نامند و مردم آن به كشاورزي مشغول بودند      مي

ق سيل عظيمي به مدت پنج شـبانه  . ه673 در سال ".ور گويندشزار است، بدان آب     اين محله از زمين شوره    

ريم آباد، سرسنگ، يعقـوبي و سـلغر   مروز در يزد به وقوع پيوست كه بر اثر آن صدمات بسياري به محالت         

تـوان   ور مـي شاز عناصر تاريخي شاخص محله آب . ق بنا گرديده است   . ه   7 اين محله در قرن   . آباد وارد آورد  

   .)5 :1384 ،زاده خادم(شور و بقعه سيد نصر اشاره نمود به حسينيه آب

متـصل بـه   ( زمان حكومت سلسله آل كاكويه ، محله يعقـوبي   در،ق.  ه5در قرن   : يعقوبي  -2-2-7-2-2

 بوده است كه اكنون بـا گـسترش شـهر از     شهرذشته در حومه  اين محله در گ   . ايجاد شده است  ) ريم آباد م

يكـي از سـرهنگان   ": نويـسد  آيتـي در كتـاب تـاريخ يـزد مـي         . شود  هاي متصل به شهر محسوب مي       محله

عالءالدوله كه ابو يعقوب ديلمي نام داشت، قنات يعقوبي را احداث نمود و عمارات بسياري ساخته، چنانكه     

 از ". استرحسوب شده است و تا اين زمان كوي و قنات يعقوبي آباده و مشهو      يك كوي و محله به نام او م       

افـشار،  (بنـد را نـام بـرد     توان مسجد يعقوبي و آب انبار عطاءاهللا نقش  محله مي  اين عناصر شاخص تاريخي  

1374 :74(.  

ت، كـه  مالمير اسمي است كه در تداول عامه تعريف شده و صحيح آن مادرامير اس             : مالمير-2-2-7-2-3

 باشـد كـه دروازه مـالمير را سـاخته     كان خاتون مادر سلطان قطب الدين از اتابكان يزد مـي     رمنظور مريم ت  

ق احداث شده است و از عناصر شاخص تاريخي آن مـسجد نومـالمير،    .  ه   7اين محله در اوايل قرن      . است

  .)191: 1384زاده ،  خادم (نام بردتوان  مسجد ميرزا و مسجد قدمگاه مالمير را مي



 

 ٤٨

نام اين محله از نـام  . بيشترين قسمت برج و باروي شهر در اين محله قرار دارد      : قلعه كهنه -2-2-7-2-4

در قـرون  . گـردد  بـاز مـي  )  آل مظفـر (ق . ه 8 يحيي گرفته شده است  و قدمت آن به قرن            دولتخانه شاه   

. وي به قلعة كهنه شـهرت يافـت    در همان محل بنا گرديد و اين محله در عهد صف          بعدي قلعه تيموري نيز     

فرمانـداري قـديم، بـرج و بـاروي يـزد و مـسجد شـاه           : عناصر شاخص تاريخي محله قلعه كهنه عبارتند از       

  .)137 :1384زاده،  خادم( يحيي

 و قبرسـتان   اين محله در مجاورت محلة سرسنگ واقع شده است جوي هرهر         :جوي هرهر -2-2-7-2-5

با توجه به محـدودة  . گويند  مي"جوي هرهر"اند و بدين مناسبت به آن   در اين محل واقع شده  جوي هرهر 

.  ه 12رود محلة جوي هرهـر در قـرن    هاي صاحب جامع مفيدي احتمال مي   جغرافيايي اين محله و نوشته    

 : 1384زاده ،  خـادم  (باشـد  اي تاريخي شاخص اين محلـه مـي       مسجد جوي هرهر بن   . ق شكل گرفته باشد   

54(.  

   سنگسر-2-2-7-2-6

 

ق در حدود نعيم آباد ايجاد شده و ايـن محلـه   .  ه 600 محلة غرآباد در سال : برزن پشت باغ  -2-2-8

 شهرت داشـته  باغباغ غرآباد و يا خلف پشت باغ در گذشته به پشت  .  است  امروزي احتماالً محله پست باغ   

  .)27: 1385 ، شمسه (توسط غرالدين لنگر ساخته شده استاين محله در دوره اتابكان . است

  .مي باشدپشت باغ شامل يك محله بزرگ به نام 

 

  .شامل يك محله بزرگ به نام زردشتيها مي باشد :ها برزن زردشتي-2-2-9







 

 ٥١

   سازمان فضائي شهر يزد-3-1

در اذهـان مـردم شـكل گرفتـه     ت شهر يزد، در طول تاريخ، به مـرور  مفهوم سازمان فضايي با توجه به قدم   

هنـوز تـا   ي بخـش تـاريخي آن   يشهر يزد از معدود شهرهاي تاريخي ايران اسـت كـه سـازمان فـضا             . است

اي،  اصر، مفهـوم زنـدگي محلـه   حدودي با همان ساختار كهن حفظ شده است و انسجام و ارتباط ميان عن             

 و تـوان مـشاهده نمـود؛    ش تاريخي آن ميحدودي در بخ هاي شهرهاي باستاني ايران را تا  و فعاليت فضاها

حقـق شـده   مگي اسـت،  ترين اصل فضايي شهر كه همان اصـل پيوسـت   اين امر از طريق حفظ و تداوم مهم       

  .است

  :ساختار كالبدي بخش تاريخي شهر يزد بر پيوند فضايي ميان عناصر ذيل استوار است

  .ترين هسته تاريخي شهر در محله فهادان با بافتي فشرده و ارگانيك ساختار قديمي - 1

الـدين،   مسجد جامع كبير يزد، بقعـه سـير ركـن   (مركز شهر قديم شامل بازار ومجموعه مسجد جامع          - 2

 آنكه حمام جلوي فضاي ورودي مسجد جامع از بين رفته، اما ارتبـاط قـوي فـضايي             اب). بازار و چهار سوق   

در . شـود  و مدرسه علميـه، بـه خـوبي ديـده مـي     محل حمام، بازار، چهار سوق شاهي مابين مسجد جامع،    

جـا شـده و بـازار    اقتصادي، مركز شـهر جاب ، فرهنگي و هاي بعد به واسطه تغييرات كالبدي، اجتماعي       دوره

همچنـين مـسجد   . آل مظفر را به عنوان بازار مركـز شـهر گرفتـه اسـت    دوره فعلي شهر، جاي بازار شاهي     

 .)مسجد ريگ(جديدي در مجموعه بازار شهر احداث شده است 

 .اند هاي مجزا، متفاوت در عين حال متجانس از ساختار كلي شهر بوده محالت قديمي شهر كه بخش - 3

 ه، حسينيه و عناصر ديگـري در مقيـاس  انچه، تكيد مي، شامل مسجد، بازارچهعموماًمراكز محالت كه     - 4

 .اند محالت بوده

 :توان آنها را به دو گروه تقسيم كرد ها كه مي عناصر شاخص و نشانه - 5

بـه سـاير    به علت اندازه و مقياس متفاوت نسبت      ( مانند مجموعه مسجد جامع      عناصر شاخص شهري  : الف

ن اهميت مذهبي، فرهنگـي و اجتمـاعي از مهمتـرين عناصـر شـاخص بـه شـمار                   عناصر شهري و همچني   

 گردنـد،  ر كـه در مقيـاس شـهر مطـرح مـي           صاعالوه بر اين قبيل عن     ... .  و ، مجموعه امير چخماق   )رود مي

مقياس خردتر وجود دارد كه به واسطه آنها اگر ناظري  در يك گذر اصـلي قـرار گيـرد،            ر  هايي نيز د    نشانه

گـذر  هـا در مـسير     بـادگير خانـه الري    مـثالً . كننـد   و را به مركز محله و به مركز شهر هدايت مي          ها ا   نشانه



 

 ٥٢

داران، از آنجا كه به لحاظ شكل و ارتفـاع از بادگيرهـاي مجـاور متمـايز اسـت، از فواصـل دور موجـب                   زوي

  .گردد خوانايي و جهت دهندگي مسير مي

  

مسجد جامع و بقعه سيدركن :  15تصوير شماره 

  ين به عنوان نشانه هاي شهريالد

مجموعه اميرچخماق به عنوان  : 16تصوير شماره 

  نشانه شهري

  
  

د آنهـا در    ؛ مانند بادگيرها كـه تعـد      دهند  برخي عناصر كالبدي كه ساختار عمومي شهر را تشكيل مي         ) ب

هـاي شـهر     شاخـصه هاي گنبدي كه از  سطح شهر باعث شده از يزد با عنوان شهر بادگيرها ياد شود؛ يا بام       

  .باشند مي

  

  بامهاي گنبدي و بادگيرها دو عنصر شاخص در سيماي منظري شهر يزد: 18و 17تصوير شماره 

    
  

 فضاهاي عمومي شهري كه در مسير گذرهاي اصـلي بـه صـورت ميـدان، حـسينيه و ميدانچـه ديـده                       -6

  .گيري رويدادهاي شهري هستند شوند و محل حضور و شكل مي



 

 ٥٣

هنـده  اصلي به مثابه يكي از عناصر عمده ساختار شهر، شبكه اصلي ارتباطي و عنصر پيونـد د       گذرهاي   -7

در يـزد  . گرفتـه اسـت   تمام وسعت شهر، رفت و آمد در آنها صـورت مـي  محالت و مناطق شهري بوده و در  

هر شـ  كننـد، بـه مجموعـه بـازار در مركـز      چند گذر اصلي كه ارتباط فضايي ميان چند محله را بر قرار مي     

  .نددش هاي شهر ختم مي  به دروازهاز طرف ديگر در شهر قديمي گذرهاي اصلي معموالً. شوند منتهي مي

گذرنـد و يـا بـه عبـارت ديگـر       هـاي مراكـز محـالت مـي     گذرهاي اصلي در مسير خـود از درون مجموعـه     

  .)34: 1371توسلي، (اند   اصلي قرار گرفته تقاطع گذرهاي و ياهاي مراكز محالت در مسير مجموعه

در اذهـان   ي شـهر يـزد را  ياز آنجا كه عناصر ياد شده به مرور زمان و در طول تاريخ مفهـوم سـازمان فـضا      

مان فضايي شـهر در   هاي ساز   اند، بررسي روند دگرگوني ساختار كالبدي و شناخت شناسه          مردم شكل داده  

ثر باشـد  ؤضايي شـهر بـسيار مـ   تواند در يافتن تصويري درست از سازمان ف       تاريخي مي هاي مختلف     دوران

  .)6: 1386رمانشهر، آ(

  

گيري و سيرتحول سازمان فضايي و استخوان بندي بافت   شناخت نحوه شكل-3-2

  تاريخي يزد

  آل كاكويهسازمان فضايي شهر يزد در دوره  -3-2-1

نمايـد،  در روند تحوالت كالبدي شهر يزد آنچه بخواهد موجوديت كنوني شهر تاريخي را مستدل و مستند  

 به عنوان نقطه عطفي در شكل گيري شهر برمي گردد؛ چراكه قديمي          به تشكيل حكومت آل كاكويه     قطعاً

جـود از  در اينجا مـستندات مو  (.ترين اشاره درباره حصار يزد مربوط به قرن پنجم و دوره آل كاكويه است             

دان اطالعات مستند و كامـل  ه دليل نقش محوري در تحوالت كالبدي شهر و فقدوران قبل از آل كاكويه ب   

  .)19: 1385 ،هشمس ()گيرد مورد بررسي قرار نمي

 .شـود   كاكويـه پرداختـه مـي   نهاداتي در رابطه با محـدودة آل گرفته به ارائه پيشبا توجه به مطالعات انجام   

 عبارتند ،ال كاكويه هستندآشواهد موجود در محدوده بافت قديم كه در جهت تأييد محدوده تعيين شده              

  :از

وجود معبري به صورت كمربند دور تا دور اين محدوده و تغيير  معابر اصلي در محل رسيدن به ايـن        ) الف

  :معبر



 

 ٥٤

بـه   توان به مشاهده معبري دست يافت كـه  ها در محدوده بافت قديم يزد مي  راهبا مطالعه وضعيت معابر و    

  .دگير صورت نواري سرتاسري قسمتي از محدود بافت قديم را در بر مي

، لـذا  نـد از آنجا كه اغلب معابر اصلي در خارج اين محدوده در محل برخورد با اين معبر تغيير جهت داده ا        

  .ودب شاهد  به طرف خارج را كامالًمعابر اصلي از محدوده اين نوار توان منشعب شدن  اي مي به گونه

شـهر و   بـرج و باروهـا در اطـراف     سـاخت  اي تأييد كند كه بـا       تواند اين استدالل را به گونه       اين شواهد مي  

 ها با ايجاد حـد فاصـلي بـا     ايجاد خندقي در اطراف اين برج و بارو، در ادامه توسعه شهر، ساختمان   احتماالً

 شروع به اجرا شده اند و با اين توسعه معابري در حدواسط بـين بناهـا شـروع بـه شـكل گيـري       برج و بارو  

 و خندق تغيير جهت داده است و شايد بتوان گفت كـه  رج و باروكرده، به گونه اي كه در محل برخورد با ب 

  .اند اي منشعب و شروع به توسعه كرده  محدوده برج و بارو به گونهزاين معابر ا

  :وجود فضاهاي بزرگ شهري در خارج از محدوده تعيين شده) ب

 در جهـت بـه رسـميت    هريخي، اولين اقدام صورت گرفتـ   هاي تا    توسعه شهرها در اغلب دوره      شروع غالبا با 

اخت فضاها يا بناهاي مهم شـهري در خـارج      س) خارج از شهر قديم   (شناختن محدوده خارج از برج و بارو        

  .از محدوده برج و بارو بوده است

 بافت قديم به مشاهده فضاهاي مهم شهري مانند ميـدان وقـت و سـاعت، ميـدان شـاه                  مطالعه وضعيت  با

اي  يـابيم، بـه گونـه    صله نزديكي از محدوده تعيين شده آل كاكويه دست مي    در فا ج و   ر خار  د ...ابوالقاسم و 

  .باشد كه وجود اين فضاها در جهت تأييد محدوده تعيين شده مي

  ):دوره آل مظفر(هاي مهم شهر  موقعيت امتداد دروازه) ج

مهريجـرد،  هـاي قطريـان،    دروازه(هاي مهـم شـهري در دوران آل مظفـر        موقعيت دروازه  با مطالعه بر روي   

 ،ها از محدوده برج و بـاروي آل مظفـر بـه طـرف داخـل شـهر                 و ابتدا مسير اين دروازه    ) مالمير، كوشك نو  

 دوره آل در محـل برخـورد بـا كمربنـد تعيـين شـده            كرد كه اين مسير در انتهاي خـود          توان مشاهده   مي

  .دده كاكويه تغيير جهت مي

  : محدوده  تعيين شدهوجود بناهاي مهم شهري با قدمت زياد در داخل) د

-24: 1385 ،شمـسه ... (عـه دوازده امـام و   قب، مدرسه ضيائيه، مسجد جـامع   : از جمله اين بناها عبارتند از     

26(.  



 

 ٥٥

ي تشكيل داده كـه  غربدر اين دوران استخوان بندي اصلي شهر را محوري در جهت شمال شرقي ـ جنوب  

  . اهميت آن افزوده استراي به نام رباطك در امتداد اين محور ب ايجاد بازارچه

  :گذار بر سازمان فضايي شهر در اين دوره عبارتند ازاقدامات شاخص تأثير

  . هـ423 چهارگانه شهري در سال  هايـ احداث بناي حصار و دروازه

  .)8: 1386آرمانشهر، (ي آل كاكويه رواـ احداث بناي مسجد جامع يزد به دست آخرين فرمان

  

هر در زمان آل كاكويه و تغيير محدوده ش: 19تصوير شماره 

  .جهت      معابر اصلي در محل رسيدن به آن

وجود (محدوده شهر در زمان آل كاكويه :  20تصوير شماره 

  .)فضاهاي بزرگ شهري در مرز محدوده

  

  ساخت كالبدي شهر در دوره آل كاكويه :  21تصوير شماره 



 

 ٥٦

  انن فضايي شهر يزد در دوره اتابكسازما -3-2-2

، در محـدوده سـاخت و   )يـوزداران گذر (قي ـ غربي شهر  با گسترش شهر به سمت جنوب، راسته اصلي شر

ساز شده شهر قرار گرفته و از آنجا كه در راستاي انشعابي از محور اصلي ارتباطي در سطح منطقه و محل                  

ف آن شـكل گرفتـه،   ها و عناصر شهري در اطرا ر سطح شهر بوده است، به تدريج مجموعه    دبيشترين تردد   

  .وردآ بندي اصلي شهر را بوجود مي استخوان

اي بـوده كـه محـور اصـلي آن      بندي شهر در اين دوره يك الگوي خطي ـ هسته  الگوي ساختاري استخوان

. بر روي اين الگوي خطـي، سـه هـسته اصـلي قـرار گرفتـه            . همان مسير ارتباطي گذر يوزداران بوده است      

، كه هر يك شـامل عناصـر متعـددي بـوده       )نو  فهادان، مركز محله كوشك    مجموعه حسينان، مركز محله   (

در (هـا در مركـز ايـن محـور     يكي از هـسته اند و     دو هسته در ابتدا و انتهاي محور اصلي شكل گرفته         . است

  از دو هسته كنـاري، واقـع شـده اسـت     ه تقريبا يكسان  ل، با فاص  )محل تالقي محور ارتباطي به جنوب شهر      

  .)131: 1376ان، حبيبي و ديگر(

  :اقدامات شاخص تأثيرگذار بر سازمان فضايي شهر در اين دوره عبارتند از

  .دارانزويداران در شمال گذر زويـ  ايجاد محله مسكوني 

  . در جهت تقويت اين محورـ ايجاد بازارچه قدمگاه در امتداد گذر يوزداران

  .ـ احدث دروازه مالمير

  .فهادان و بازارچه قدمگاه در امتداد گذر يوزدارانـ احداث بازار مالمير، بازارچه 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٥٧

  ساخت كالبدي شهر در دوره اتابكان : 22تصوير شماره 

  

   يزد در دوره آل مظفرسازمان فضايي شهر -3-2-3

 بيرون شهر بـه داخـل   گذار بر سازمان فضايي شهر يزد در اين دوره، نفوذ محالت       مترين عوامل تأثير   مه ز ا

در اين دوره باروي شهر براي دومين باروي شهر بـراي  . بوده است ن حصار به دور اين محالت       بارو و كشيد  

  .ق دچار تغيير شد و ديواري به همراه هفت دروازه به دور شهر احداث شد.هـ789دومين بار در سال 

همچنين توسعه شهر به سمت جنوب به همراه احـداث ارگ حكـومتي در حاشـيه شـرقي شـهر و ايجـاد                      

موقعيـت اسـتقرار هـسته جديـد     . پيوندنـد  يتي جديد در اطراف مسجد جامع در اين دوره به وقع مي     مركز

توان ناشي از وجود يك مكان مقدس و نيز موقعيـت مناسـب همجـواري               االحداث شهر در اين دوره را مي      

  ).راه تفت ـ شيراز و راه كرمان دانست(اي منتهي به شهر  آن با دو راه منطقه

 موجود در اين دورة تاريخي عالوه بـر گـذرهاي شـرقي ـ غربـي، يـك معبـر شـمالي ـ          يهرمعابر اصلي ش

بـه  . گردد  شامل مي  ،  )به عنوان اتصال دهنده مجموعه مركز جديد شهر به مجموعه مركز قبلي           (جنوبي را   

اي تبـديل كـرده     هـسته  -طوريكه الگوي ساختاري استخوان بندي شهر را به يك الگوي تركيبـي خطـي               

هاي ديگر فـشرده   هاي توسعه يافته و اضافه شده به بافت شهري دوره ماقبل همچون قسمت             قسمت. است

  .كيل يافته استشو از تركيب فضاهاي باز و بسته ت



 

 ٥٨

كليه فضاي باز اصلي موجود در اين محدوده به غير از ميدان وقت و ساعت كه به عنوان فضاي باز داخلـي         

  .ختصاصي داشته و توسط فضاي بسته احاطه شده استرود، جنبه ا و عمومي شهر به شمار مي

  :گذار بر سازمان فضايي شهر در اين دوره عبارتند ازاقدامات شاخص تأثير

  .ـ احداث حصار جديد شهر با هفت دروازه

  .ـ احداث ارگ حكومتي

  .ـ تقويت محور شمال شرقي ـ جنوب غربي شهر به عنوان محور تجاري

شمال غربي ـ جنوب شرقي در راستاي مسجد جامع و ايجاد بازار دالالن و  ـ ايجاد محوري عمود بر محور 

  .خاتون در امتداد اين محور

  .ـ ايجاد مركزيتي جديد در راستاي محور جديد، در اطراف مسجد جامع

  .)10: 1386آرمانشهر، ( دارانزويـ توسعه بازارها در امتداد گذر 

  

  آل مظفرساخت كالبدي شهر در دوره : 23تصوير شماره 

  



 

 ٥٩

  فضايي شهر يزد در دوره گوركانيانسازمان  -3-2-4

چخمـاق در   د در ايـن دوره تأسـيس مجموعـه امير         گذار بر سازمان فضايي شهر يز     ترين عوامل تأثير    از مهم 

اي جديد در حاشـيه جنـوبي شـهر شـكل گرفتـه           باشد كه در اطراف آن هسته        مهريجرد مي  زهجنوب دروا 

هـاي   راه وبواسـطه مجـاورت آن بـا دروازه شـهر     آمد در اطراف اين مجموعـه    افزايش تردد و رفت و      . است

سـاختار  ترين تغيير و تحوالت اساسـي   در واقع مهم. ارتباطي آن، مركزيت شهر را به اين مكان منتقل كرد       

زيـرا همـواره شـهرهاي ايـران در     .  بعدي بـه وقـوع پيوسـت   يها  كمابيش در دوره  شهر يزد در اين دوره و       

لـيكن ايـن   . كرده اسـت  ي بعد از اسالم مركزيتشان در اطراف مسجد جامع شكل گرفته و رشد مي            ها    دوره

اتـصال  . شود يزد اتفاق افتاده، به ندرت در ساير شهرها مشاهده مي        قبيل تغيير مركزيت كه براي نمونه در      

  . استچخماق موجب گسترش شهر در جهت اين مجموعه شده بازار مجموعه امير به شهرراسته بازار

 بين عناصر شاخص باشد و ارتباط  ساختار شهر داراي انتظامي گروهي با الگوي نامشخص مي        ،در اين دوره  

  .برقرار است) بازار و راه(توسط يك عنصر خطي ) چخماق و مسجد جامعمجموعه امير(آن 

 احاطـه  اي كـه آنهـا را   در بافت شهري اين دوره، عناصر شهري احداث شده نسبت به بقيـه بافـت فـشرده            

كـه بـا    ) چخمـاق امير(وجود يك ميدان وسيع شهري      . دنباش  تري برخوردار مي    نموده از قطعه بندي وسيع    

  . خطي بازار مجاور آن در تباين كامل بوده، حائز اهميت است وبافت محصور

  :تأثير گذار بر سازمان فضايي شهر در اين دوره عبارتند ازشاخص اقدامات 

 جديد االحداث با ساخت مصلي صـفدرخان و مجموعـه         گيري محور تجاري   لـ توسعه ساختار شهر با شك     

  . و بازارچه بوده است قنادخانهامل مسجد، بازار، آب انبار، كاروانسرا، حمام، خانقاه،شچخماق كه امير

چخمـاق و بـه دنبـال آن    ق بازار اطراف ميدان و مـسجد امير     با توسعه و رون    ر چهار سوق شاهي   اـ ركود باز  

  .كزيت شهر از اطراف مسجد جامع به اين مكانتغيير مر

آرمانـشهر  (رقي با احداث بازارهاي علي آقا و خواجـه شـمس الـدين    ش  ـ جنوب غربي ـ تقويت محور شمال

1386 :11-12(.  
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  ساخت كالبدي شهر در دوره تيموريان:  24تصوير شماره 

  

  تا قاجاريهسازمان فضايي شهر يزد از دوره صفويه  -3-2-5

هاي تاريخي گذشته، در دوره صفويه نيز حكـام   بندي اصلي اين شهر در دوره  به الگوي توسعه استخوان  مشا

اي  وقت مجموعه جديدي را احداث نمودند اين مجموعه كه به نام شاه طهماسب احداث شد، شامل تكيـه               

 طهماسـب، يـك     عالوه بر محورهاي قبلي، با احداث ميدان جديد شاه        . وسيع، مسجد، مدرسه و بازار است     

 بوده، در حد فاصل دو ميدان اصلي شـهر  )بازار سرپوشيده (كه بخش اعظم آن تجاري راسته ارتباطي قوي 

غربي بين دو مسير ارتباطي كه از جنوب به شـهر منتهـي    -به عبارت ديگر يك راه شرقي    . گيرد  شكل مي 

  .آورد شود، يك مسير ارتباطي جديد به وجود مي مي

يعني افشاريه، زنديه و قاجاريه گسترش شهر به سمت جنـوب و جنـوب شـرقي ادامـه       هاي بعدي     در دوره 

 ، مجموعه جديـدي در ميانـه محـور   )محمد تقي خان( شهر به فرمان حاكم 12 در اوايل قرن .كند  پيدا مي 

از ايـن مجموعـه مركـب    . شـود  شـاه طهماسـب سـاخته مـي     چخمـاق و شرقي ـ غربي واقع بين تكيه امير 

 و ميدان مشهور خان بوده و در مجاورت عناصر موجود و مهـم قبلـي              قيصريه خان ه خان،   خان، مدرس بازار

در دوره قاجار، ساخت و ساز عناصر شهري به طور عمده شـامل فـضاي          .  بوده است  واقعمثل مسجد ريگ    

...  و لي، علي آقا، كرمـاني، گلـشن     پنجعهاي   مجموعه وكيل، مجموعه سادات، سرا     سبز تجاري متعدد مثل   



 

 ٦١

 عناصر قبلـي بـه    بينابين در پيرامون و     ... و   يالق خان، مال اسماعيل   ب و بناهاي مذهبي شامل مساجد       هبود

 راسـته بازارهـا و ميـادين شـكل     ،از عناصر متعـدد   اي وسيع و در هم تنيده       تدريج احداث شده و مجموعه    

  .گيرد مي

 ابتدا در حاشيه جنوبي شـهر  بندي اصلي شهر، در  در اين دوره همچون گذشته الحاقات جديد به استخوان        

 وسـيع،  واقع بوده است، اما به مرور با گسترش شهر از سمت جنوب و جنوب شرقي، اين مجموعـه نـسبتاً              

در  ،)...فهـادان و  مـسجد جـامع، مجموعـه     (تـر     هـاي قـديمي     آورد و قـسمت     موقعيتي مركزي بدست مـي    

  .دنگير تر قرار مي هاي شمالي قسمت

لي ارتباطي از سطح منطقـه   صبندي اصلي شهر به صورتي بوده كه در مسير ا         گيري استخوان   يت قرار موقع

  .نموده است به شهر از دو طرف آن عبور مي

تواند به صورت   و مراكز مي    كالبدي استخوان بندي شهر در اين دوره، به علت تعدد محورها           الگوي ساختار 

 كـه توسـط يـك    شرقي ـ غربـي اسـت    مهمتر اين شبكه متشكل از دو محور. اي در نظر گرفته شود شبكه

  .خورند محور شمالي ـ جنوبي ازقسمت ميانه به يكديگر پيوند مي

. خالي متعدد استر و مسقف، بازارها و فضاهاي پرو       بافت فشرده و متنوع از مسيرهاي محصو       ،  بافت جديد 

ماسـب و  چخمـاق، ميـدان شـاه طه   مـصلي، تكيـه امير  : (در اين بافت، چهار فضاي باز وسيع وجود داشـته     

سـاير  . شـوند  كه به علت قرار داشتن در مـسيرهاي ارتبـاطي، فـضاي عمـومي محـسوب مـي           ) ان خان دمي

 وبـه علـت آنكـه فـضاي بـاز آنهـا توسـط         بـوده فضاهاي باز قابل توجه، متعلق به مساجد، مدارس و سراها     

جـزء  چـه   اگربه طـور كلـي ايـن بافـت    . ته استها از اطراف محاصره شده يك بافت درونگرا داش       ساختمان

فضاهاي متعلق به هر عنصر شهري، الگوي منظم دارد، اما كل بافت ارگانيك بوده و به علت تعدد فضاهاي         

  .)142ـ 141 :1376حبيبي و ديگران،  ( برخوردار استباز و بسته از تنوع زيادي

  :گذار بر سازمان فضايي شهر در اين دوره عبارتند ازاقدامات شاخص تأثير

شرقي ـ غربي متعلق به دوره تيموري با ايجاد ميـدان شـاه طهماسـب در امتـداد گـذر بـه        ـ توسعه محور 

  .كند عنوان محور قوي عمود بر محور تاريخي شهر كه تا امروز با قدرت در بافت عمل مي

چخماق و ميدان شـاه طهماسـب در زمـان محمـد تقـي      بازار خان در حد واسط ميدان امير     ـ شكل گيري    

  .شود قويت اين محور به عنوان يكي از محورهاي تجاري اصلي شهر ميخان زند كه باعث ت



 

 ٦٢

 مجموعـه وكيـل، مجموعـه    مده شامل فضاهاي تجاري متعدد مثـل ـ ساخت وساز عناصر شهري به طور ع    

  ... .پنجعلي، علي آقا، باغ گلشن و سادات، سراهاي 

  .ها ربهاي با شكوه توسط اعيان دوره قاجار از جمله مجموعه ع  ـ احداث خانه

  .)15:1386آرمانشهر،  (ايسه با گسترش آن در دوران گذشتهـ گسترش چشمگير شهر در مق
  

  ساخت كالبدي شهر در دوره صفويه و زنديه : 25 تصوير شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مان فضايي شهر يزد در دوره پهلويساز -3-2-6

ده بـود و شـهري ارگانيـك را    ي خود رشـد كـر  كلشهر يزد تا دوره پهلوي همچون يك كل و تحت قوانين         

 ماي به نـا  ولي در زمان پهلوي شهر طراحي شده جاي شهر ارگانيك را گرفت و بافت تازه. تشكيل داده بود 

هـاي جديـد در    از طرفي اين دوران مقارن با احـداث خيابـان  .  بافت قديم تشكيل شد گرداگردبافت مياني 

  .)15: 1386رمانشهر، آ (ده اين ترتيب الگوي شهر دگرگون شب. بافت قديم بود

  .هاي جديد در ناحيه مركزي و بافت قديمي شهر گسستگي ايجاد نمود احداث خيابان



 

 ٦٣

در ) قيام فعلـي (دادند، با احداث خيابان شاه  مجموعه بازارهاي قديمي كه ستون فقرات شهر را تشكيل مي 

ين فرآيند، نظـم فـضايي بـازار نيـز     هايي از بازار در طي ا اين دوره به دو نيم شده و عالوه بر تخريب بخش     

ها و واحـدهاي تجـاري در كنـار      به تدريج مغازه آن خارج شد و    از انحصار  شهركاربري تجاري   . بهم ريخت 

هـاي   خيابان.  رونق گرفت ر حاشيه خيابان شاه بع اين ترتيب،      بازا. هاي جديداالحداث شكل گرفتند     خيابان

  .اند ن روزگار به ارث بردهآشوند را از   سنتي تلقي مينه تجاري كه امروزهبدپهلوي و كرمان نيز 

در ايـن دوره از  ) چخماق و ميدان شـاه طهماسـب  مجموعه ميدان امير(ري بافت قديم   فضاي عمده شه   ود

اين دو مجموعه را گذرهاي اصلي و راسته بازارهـا بـه        . رو تبديل گرديدند    هاي ماشين    به تقاطع  بين رفته و  

يگ، مجموعـه ميـدان خـان،    رري باارزش مثل مسجد ه و در مسير آنها عناصر شندنمود يكديگر متصل مي 

اما  بسياري از گذرها و عناصر ديگري كه     . اند  قرار داشته ) هنوز پابر جا هستند   (مدرسه خان و مصالي يزد      

از بـين  ) امـام و قيـام كنـوني   (اند، با احداث خيابان پهلـوي و شـاه سـابق            حد فاصل دو ميدان قرار داشته     

  .اند رفته

 در اواخـر رژيـم پهلـوي رخ        است كه  يهاي  رشب كه اساسي ترين     1351احداث خيابان سيد گلرخ در سال       

كنو و تخريـب بافـت      شـ از كاروانـسراي كو     نيمـي  ،و باعث  نابودي باقيمانده ميدان شاه طهماسب       دهد    مي

اث ايـن خيابـان بـه    همچنـين احـد  . رخ گرديـد سهايي از بافت سيد گلـ   قسمت  و مناروكيوان و د  لردمحله  

  .ترين عنصر در اين مسير بوده، انجاميده است تخريب ديوار قديمي شهر كه با ارزش

اي بوده كه ناشـي از   فت الگوي ساختار استخوان بندي اصلي شهر در اين دوره يك الگوي شبكه    گتوان    مي

  .شهر استهاي شطرنجي نامنظم مركز  ه خيابانهاي مختلف در حاشي استقرار كاربري

 خـدمات اداري،   ماننـد هـاي متنـوعي      متمركـز از كـاربري     اي جديد نـسبتاً     به غير از آن يك الگوي هسته      

 همجوار جاده كمربندي شهر و دو مركز اصلي ترابري شهر يعنـي      شهر نيز در جنوب  ... درماني، آموزشي و    

اسـتخوان بنـدي   هاي اصـلي بـه بخـش ديگـر       آهن و ترمينال شكل گرفته كه توسط شبكه راه          ايستگاه راه 

 شهر يزد در طول دوره پهلوي در جهت شـمال، جنـوب    رشد.شود اي متصل مي  اصلي شهر با الگوي شبكه    

   .)146-145: 1376 ، و ديگرانيحبيب (غرب شهر صورت گرفته استو 

  :گذار بر سازمان فضايي شهر در اين دوره عبارتند ازاقدامات شاخص تأثير



 

 ٦٤

اعتنـا بـه    هـا بـي   هاي جديد در حاشيه ايـن خيابـان    و استقرار كاربريـ خيابان كشي بر روي بافت قديمي  

  .ساختار قديم شهر

  .هاي شهري يزد ـ اضافه شدن فلكه به خانواده گره

 اقتصادي شهر، بـا وجـود تغييـرات انـدك در           و ت اجتماعي يا شدن نقش شهر تاريخي، در ح       تر ـ كمرنگ 

  .افته شهرن به ديگر نقاط توسعه يآن و انتقال نقش آكالبد 

  .ـ بي توجهي به بافت كهن و تأكيد بر تك فضاهاي معماري

  .ـ احداث عناصر جديد شهري

  .)20-19، 1386آرمانشهر، (هاي نو در ساخت ابنيه در اين دوره   سبكـ ورود
  

  ساخت كالبدي شهر در دوره پهلوي:  26تصوير شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سازمان فضايي شهر يزد بعد از انقالب-3-2-7

رشدي كه شايد بتـوان آن  . اي به خود گرفته است شد شهر يزد در دوران پس از انقالب ابعاد و شكل تازه        ر

هاي وسيعي از اراضـي بكـر حاشـيه     ناميد، زيرا كه در اين دوران زمين را رشد ناپيوسته يا گسيخته از شهر 

  .دنرو يهاي زيربنايي موجود به زير ساخت و ساز رفته و م شهر بدون پيوند با شبكه



 

 ٦٥

هـاي   بندي اصلي آن بعد از پيروزي انقالب در حاشيه خيابان  هاي عمومي شهر و استخوان      مجموعه كاربري 

 مجموعه استخوان بندي قـديمي شـهر در حـال حاضـر بـا          .ستا   در محدوده مركزي شهر پراكنده     اصلي و 

 است كه حيات بافت  شهر قرار گرفته و اين در حالي       ي تر توجه به ساخت و سازهاي جديد در بخش شمال        

رام آرام در آ قديمي با تـأني خـاص و    هايبخش. بسياري شده استناخواسته تاريخي دستخوش تغييرات  

اسـت و  ) منطقي و جايگزين شدن اقشار اجتمـاعي جديـد  فرسودگي، تخريب، نوسازي غير  (حال دگرگوني 

 بلـوار  1367در سـال    . گيرد  مياظت قرار   فحد عناصر و آثار باارزش تاريخي آن مورد ح         در ي تنها سنتشهر  

ـ           سيج با وجود دو طرح جامع و تجديد       ب ين شـهر را  شنظر در دل بافـت قـديم احـداث و محلـه زردشـتي ن

كـه بـدون توجـه بـه     در حقيقت احداث اين بلوار يك برخورد موضعي با مشكل دسترسي بوده          . دفشكا  مي

  .محيط اجتماعي و پيامدهاي گسيختگي بافت شهر صورت گرفته است

در دوره  بنـدي اصـلي شـهر تكـرار شـده بـود،             لگوي سنتي بافت شهري كه در گذشته در بافت استخوان         ا

 در هـسته جديـد   ،اند هايي كه در يك بافت پيوسته شهري واقع شده  معاصر تغيير يافته و غير از ساختمان      

ورت منفـرد و  هـا بـه صـ     در ايـن الگـو، سـاختمان   . است اي شكل گرفته بندي شهر، بافت پراكنده     استخوان

تركيـب ايـن بخـش    . گـرا يافتـه اسـت   برون  و بافـت آن الگـويي     هاي باز احداث شـده      در محوطه  ناپيوسته

هـاي   وز زمـين  فاقد فضاهاي شهري است و در مواردي، در آن هن   يكنواخت، بي هويت، ناهماهنگ و عموماً     

  .)22-20: 1386آرمانشهر  (باير باقي مانده است

           

  ل گذرهاي اصلي شهر يزد سير تحو-3-3

آنها  اند كه شبكة اصلي رفت و آمد و ارتباط شهري پياده و باركشي در            گذرهاي اصلي شهر، گذرهايي بوده    

در يـزد  . انـد  داده گرفته است و در تمام وسعت شهر محالت و مناطق شهري را به هم پيوند مي    صورت مي 

د، بـه مجموعـة بـازار در مركـز شـهر      نـ كن رار مـي  برق راچند گذر اصلي كه ارتباط فضايي ميان چند محله  

هـاي اصـلي معمـوالً بـه دروازه شـهر خـتم               گـذر  ،اي قـديمي    از طرف ديگـر شـهر قلعـه       . دنشو  منتهي مي 

گذرنـد و يـا بـه عبـارت      هاي مراكز محالت مـي  گذرهاي اصلي در مسير خود از درون مجموعه. اند  شده  مي

 .كرده، تشكيل شده بودنـد  في كه در مقياس محله عمل مي   هاي مراكز محالت از عناصر مختل       ديگر مجوعه 



 

 ٦٦

.  در مجموعه مراكـز محـالت پـيش بينـي شـده بـود      ،كرده در مواردي عنصري كه در مقياس شهر كار مي   

  .)65: 1372حج فروش، نقصان محمدي و ( نو مانند آسياب كوشك

   

  ) سانيسا(سازمان عملكردي و گذرهاي اصلي شهر در دورة قبل از اسالم  -3-3-1

، نـواحي  )ربـض (بعدها به تدريج در حاشية جنوبي قلعه . اي بوده است فرم هستة اولية شهر به صورت قلعه     

 اطالع دقيقـي در  .از وجود عناصر اصلي شهر تا حدود قرن پنجم ه        . كند  ، رشد پيدا مي   )شارستان(مسكوني

شده كه به تدريج بـه   ها تشكيل ميگاه محدودة شهر در اين دوران، بازار   احتماالً در خارج  از    . دست نيست 

  .)130: 1376حبيبي و ديگران، (منتهي شده است ) گذر يوزداران(گيري يك راسته تجاري  شكل

  

  شكل گيري گذر يوزداران:  27تصوير شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

و جـوار   هـاي هـم   تالقـي راه در باتوجه به قرارگيري  ( مركز محله فهادان درآن واقع استاي كه اكنون   نقطه

 به احتمال زياد موقعيت مجموعـه حكـومتي شـهر      ،)نظران  موقعيت خاص و نيز با توجه به صحبت صاحب        

مجموعة آتشكدة عمومي و اصـلي شـهر يـزد در دوران ساسـاني در مـسجد                 . در دوران ساساني بوده است    

وب غربي آتشكدة فرعي ديگري نيز به صورت چهار طاقي در امتداد جن         . جامع فعلي و در ربض قرار داشته      

آن وجود داشته كه نشان دهنده اهميت اين قسمت از شهر است و امتداد گسترش شهر قديم را مـشخص     



 

 ٦٧

شده، آتشكده اصـلي   طبق سنتي كه پس از مسلمان شدن ايرانيان در قرون اوليه اسالمي اجرا مي           . كند  مي

   .)42 : 1384حبيبي،  (شده است  مسجد جامع شهر تبديل ميشهر به

  در موقعيتي خـاص قـرار داشـته       ،دة اصلي و عمومي شهر يزد كه متعلق به تودة مردم بوده           مجموعة آتشك 

هـاي بعـد، خـود     هـايي كـه در دوره   راه. اند شده   راه مهم به اين مجموعه ختم يا از آن منشعب مي           6. است

 از سـويي  .انـد  را در امتداد خود داشـته    ) از جمله مدارس مهمي مانند ركنيه     (هايي از شهر      توسعة مجموعه 

هـاي   آنهـا در دوره و موجـب توسـعة   (مسجد جامع شهر در محل تالقي دو قنات اصلي زارچ و فيروز آبـاد               

  .)38: 1386پورتقي،  (بوده است) بعدي

   

  محل آتشكده عمومي شهر يزد در ميان راههاي اصلي شهر قديم:  28تصوير شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ي شهر در دورة آل كاكويهرهاي اصلسازمان عملكردي و گذ -3-3-2

تنها بـازاري كـه در ايـن    . اطالعات مشخص و دقيقي در رابطه با بازارهاي موجود در اين دوره وجود ندارد          

 جنوبي شهر قـرار  -حركتي شمالي محور باشد كه در امتداد       دوره از آن ياد شده است، بازارچه رباطك مي        

   .)46: 1385شمسه،  (شده است جرد متصل ميير خود به مسجد جامع و دروازه مهردارد و در مسي



 

 ٦٨

  محدوده شهر و محورهاي تجاري آن در دوره آل كاكويه : 29تصوير شماره 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

به طور كلي در اين دوره مركز اصلي شهر، مجموعة مسجد جامع است كـه نـسبت بـه دورة  قبـل از نظـر           

 اي بعدي، چه از نظر تعدد اجزاء و چـه از نظـر     ه  نسبت به دوره  تقويت يافته، اما    ) نوع و مقياس  (عملكردي  

  .)45: 1386پورتقي،  (تري دارد ، صورت ساده) و اقتصاديبا عملكرد مذهبي(نحوة عملكردي 
  

  راههاي اصلي شهر در دوره آل كاكويه در داخل حصار فرضي آن دوره:  30تصوير شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٦٩

 رة اتابكاني و گذرهاي اصلي شهر در دوسازمان عملكرد -3-3-3

، فرهنگـي  )مـسجد، حـسينيه، مقبـره     (بنـدي شـهر، شـامل مـذهبي          عملكردهاي اصلي عناصر اسـتخوان    

هـاي    هريـك از مجموعـه    . دنباشـ   مـي ) بازارچـه ( ، تجـاري  )حمام، آب انبار، كاروانـسرا    ( ، خدماتي )مدرسه(

گـر انتظـام   بـه عبـارت دي  . هـاي ذكـر شـده بـوده اسـت          بندي اصلي شهر شامل برخي از كاربري        استخوان

هـا و ناشـي از    اي مجموعـه  ها نبوده، بلكه ناشي از الگوي هـسته  عملكردي عناصر بر اساس تفكيك كاربري    

حبيبـي و   (هـا كامـل باشـد    از نظر تنـوع كـاربري  رساني آنها بوده است، كه هر مجموعه   نياز حوزه خدمات  

   .)132: 1376ديگران،

 جنوبي شهر شكل گرفته و ايـن  –وي محور شمالي  ري قبلي و بردر اين دوره بازارها غالباً در امتداد بازاها   

 -گيـري بازارهـايي در محـور شـمالي     عـالوه برشـكل  .  تقويت شـد يجردمحور حركتي در جهت دروازه مهر  

ق محلـه  بـا ايجـاد دروازه مـاليمر و الحـا    . اي نيز در ساختار كلي شهر بـه وجـود آمـد          عمده جنوبي، تغيير 

 غربي نقش اساسي در ساختار شـهر بـه خـود    –دارن به عنوان يك محور شرقي  يوزداران به شهر، گذر يوز    

در كنار دروازه مـالمير و خـارج از بـاروي    (بازار مالمير . بازارچه هايي در امتداد آن به وجود آمدندگرفت و  

اهميـت  بازارچه فهادان و بازارچه قدمگاه نـشان دهنـدة نقـش و    ، )شهر كه توسط مريم خاتون ساخته شد      

   .)46: 1385شمسه،  (ن راستا در شهر بوده استاي

  

  محدوده شهر و محورهاي تجاري آن در دوره اتابكان : 31تصوير شماره

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٧٠

مركز اصلي شهر در اين دوره مجموعة مسجد جامع است كه پيوسته در حال توسعه و تقويت بوده اسـت و   

 مجموعة شهري بزرگي بـه نـام دارالـشفاي       در اين دوران  . شود   مي  تر نقش شهري و فراشهري آن گسترده     

ن آ عملكردهـاي اصـلي    و  شـود   شود كه به عنوان دومين مركز اصلي شهر مطـرح مـي             صاحبي ساخته مي  

بــوده اســت ) در مقيــاس شـهري (دماتي ، مــذهبي، خـ )اي تــا فـراي شــهر يـزد   دامنـه ( فرهنگــي -علمـي 

  .)51-49: 1386پورتقي،(

  ر دوره اتابكان در داخل حصار فرضي آن دورهراههاي اصلي شهر د:  32تصوير شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) ايلخانان(  در دورة آل مظفر شهرسازمان عملكردي و گذرهاي اصلي -3-3-4

 شـكل  جـرد ادامة توسعة شهر به سمت جنوب در اين دوره، بازارهايي نيز در اين امتـداد تـا دروازه مهري             با

در راستاي عمـود   (و خاتون در امتداد يكي از محورهاي مسجد جامع       بازارهايي مانند بازار دالالن     . گرفتند

در نتيجـه بـا توجـه بـه قرارگيـري      . تا امتداد دروازه قطريان از آن جمله انـد     ) بر محور اصلي حركتي شهر    

هاي شـمالي شـهر    ها و راسته هاي اطراف آن در مركز هندسي شهر از رونق بازارچهچه  و بازار  مسجد جامع 

با وجـود توسـعة گـسترده در    .  اقتصادي و تحرك اجتماعي در مركزيتي جديد به وجود آمد      كاسته و رونق  



 

 ٧١

، بازارهـا توسـعه پيـدا كردنـد       جنوبي، در امتداد گذر يوزداران نيز در محدودة ربض شـهر           –محور شمالي   

  .)47: 1385شمسه، (

  محدوده شهر و محورهاي تجاري آن در دوره آل مظفر:  33تصوير شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 هـاي  اي از مدارس، بازارها و مجموعه مركز اصلي شهر در اين دوران كه مسجد جامع بوده است را مجموعه   

  .جزئي تري با محوريت آنها احاطه مي كنند

 -3 )ركنيـه (وقـت و سـاعت     -2  مـسجدجامع  -1(ه اصـلي    حصار اصلي شهر سـه مجموعـ      در اين دوره در     

  .يگر نيز حول آنها شكل گرفتندهاي د وجود داشتند و مجموعه) مدرسة شمسيه

 بـه   ،زياد اين نقطـه گرديـده     و توسعه    ويژگي كانوني بودن آن، باعث قدرت        :مجموعة مسجد جامع   - ١

ترين بناهاي يزد در آن نقطه با شعاعي از آن يا در امتـداد يكـي از مـسيرهاي سـاخته         كه مهم  طوري

هـاي  اي شـامل راه    مجموعـه . ست آن شده ا   اي بزرگ حول    شده؛ و به تدريج سبب ايجاد مجموعه      مي  

ها و عناصر مهم مذهبي، فرهنگي، تجاري، خدماتي كه مسجد جـامع   اصلي، راسته بازارها، رشته قنات   

  .قلب تپنده آن بوده است

 وقـت و سـاعت،      خانهمدرسـة ركنيـه، رصـد     :  شامل چند فضاي اصلي ماننـد      :مجموعة وقت و ساعت    - ٢

 . باشد مي... ام، بازارچه، چاه آب سر و  و بيت االدويه، خانقاه، حمءمسجد، دارالشفا



 

 ٧٢

 .)67-54: 1386پورتقي،  (و كار شبيه به مجموعه ركنيه داشت ساز:مجموعة مدرسة شمسيه - ٣

 
  راههاي اصلي و مراكز مهم شهري در دوره آل مظفردر داخل حصار فرضي آن دوره:  34تصوير شماره 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   در دورة تيموريانذرهاي اصلي شهرسازمان عملكردي و گ -3-3-5

هاي بعد، شهر در خارج ايـن حـصارها    شهر يزد در اين دوره در داخل حصار به كمال خود رسيد و در دوره 

 كـه  ز شـهري بزرگـي در خـارج از حـصار شـد        اين توسعة بيروني باعث ايجاد مجموعه مراكـ       . توسعه يافت 

. رقم زدنـد  ...  شمسيه، سرريگ و     ه مجموع هاي بيروني مانند    محورهاي عمده اين توسعه را برخي مجموعه      

 بازار حول دروازه مهريز بود كـه بـه سـرعت توسـعه يافـت و مجموعـه بـازار                   اولين اقدام ساختن مجموعه   

مركز اولين توسعه اصلي خـارج  اين مجموعه   .اميرچخماق و مجموعه بازارهاي سرريگ به آن افزوده شدند        

ايـن تعريـف بـه    . عه مركز مسجد جامع را تعريـف كـرد     تر از مجمو    از حصار بود و رسماً مركز جديدي مهم       

هاي جديـدتري بـود كـه بـه توسـعة       معناي تقابل با مركز قبلي نبود، بلكه در مسير توسعه شهر با ظرفيت          

گـذر  ( محورهاي منـشعب از مـسجد جـامع    ين توسعه در امتداد غالب يكي از     ا. جاميدنا  مركز قبلي نيز مي   

ه تقويت شدند و توسـعه      نيز در آن دور    جامع بر آن مجموعه بازارهاي مسجد     اتفاق افتاد و عالوه   ) ءدارالشفا

   .)71: 1386پورتقي، (پيدا كردند 



 

 ٧٣

  راههاي اصلي و مراكز مهم شهري در دوره تيموريان: 35تصوير شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

د و  مسج انقاه،مسجد جامع، بقعه سيد ركن الدين، خ     ( مذهبي :هاي شهري شامل    عملكردهاي اصلي هسته  

مدرسـه  ( فرهنگـي   ،)چخماق، مسجد ريگ، مصلي يزد، ميدان و حسينيه وقت و ساعت          تكيه ، ميدان امير   

در اين مـورد نيـز الگـوي گذشـته          . است) بازار(  تجاري  و ...)و   انبار، حمام، كاروانسرا    آب(، خدماتي   )علميه

واري عملكردهـاي مختلـف     جـ  هـم . انـد    عملكردهـاي متنـوع    ها داراي تركيبي از     تكرار شده و اين مجموعه    

مجموعه مسجد جامع نيز داراي الگـوي خاصـي بـوده، بـدين ترتيـب كـه فـضاهاي اختـصاص يافتـه بـه                       

در ) بقعـه سـيد ركـن الـدين    مسجد جامع، ميدان وقت و ساعت و (هاي مذهبي و اجتماعات مردم      فعاليت

در . ترنـد  ديگـر نزديـك   به يكهايي كه جنبه تجاري و خدماتي دارند       يگر قرار گرفته وكاربري   مجاورت يكد 

هـاي متنـوع،    بـا كـاربري  ) چخمـاق امير(وعـه  مجموعه جديدتر حاشية جنوبي شهر، عناصـر مختلـف مجم   

، توسط يك رشـتة  )مسجد ريگ و مصلي(صر اصلي مذهبي  يگر بوده، ولي ارتباط آنها با دو عن       مجوار يكد ه

فتـه و  هاي عمومي، فاصله گر وره از كاربريكاربري حكومتي و اداره شهر در اين د  . تجاري برقرار بوده است   

   .)138-137: 1376، نحبيبي و ديگرا (اي مخصوص به خود دارد حوزه



 

 ٧٤

 جنوبي تا امتـداد  –ه توسعه شهر به سمت جنوب و كشيدگي محور حركتي شمالي ماددر اين دوره نيز با ا   

. مس الدين در سرريگ شكل گرفت   بازار خواجه ش   و دروازه مهريجرد  بر ، بازارهاي علي آقا   ددروازه مهريجر 

توسعه فضاي تجاري درخارج از باروي ايلخاني كه در اين دوره صورت مي گيرد، نشان از گـسترش سـريع        

چخمـاق و مـصلي     به طوريكه با ساخت مجموعه امير     . باشد   خارج شدن از محورهاي اصلي داخل بارو مي        و

گيـري و    وع بـه شـكل     جنـوبي شـر    –لي   تجاري عمود بر محور حركتي شـما       –صفدر خان، محور حركتي     

 مهـم   غربي در درون شهر به صورت يك محور تجـاري -كم كم در اين دوره محور شرقي     . نمايد  توسعه مي 

  .)47: 1385ه، سشم(شود  وارد ساختار اصلي شهر مي

  

   محدوده شهر و محورهاي تجاري آن در دوره تيموريان :36تصوير شماره 

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

   گذرهاي اصلي شهر در دورة صفويه عملكردي وسازمان -3-3-6  

   بـازار، (، تجـاري  )مدرسـه (، فرهنگـي  )تكيه، مسجد، خانقـاه  (در اين دوره شهر شامل عملكردهاي مذهبي        

  . است) انبار، كاروانسرا آب(، خدماتي)و تيمچه سرا

هـاي   فكيـك حـوزه  هاي شهري در كنار يكديگر قرار گرفته، لذا ت   عملكردهاي متنوع در هر يك از مجموعه      

عملكردي وجود نداشته بلكه مبناي گردهم آمدن عناصر، تشكل آنها در يك مجموعه شـهري بـوده اسـت          



 

 ٧٥

كاربري پيونـد دهنـده ايـن عناصـر     . شود كه در مقاطع مختلف زماني، توسط حكام همان دوره ساخته مي          

اي شهري وسيع بـراي تجمـع   در اين دوره وجود چند فض   . بوده است ) راسته بازارها ( مجزا، كاربري تجاري  

بندي اصـلي   اي است كه از نظر عملكردي براي استخوان  انجام مراسم و تشريفات مذهبي، مشخصه       و مردم

  .)143:1376حبيبي و ديگران،  (شهر حائز توجه است

 غربي در دوره تيموري، دوره صفويه با ايجاد ميدان شـاه طهماسـب در             -گيري محور شرقي    در ادامة شكل  

 تـا امـروز نيـز بـا      كهآيد  به وجود مي   و انتهاي اين مسير، محوري قوي عمود بر محور تاريخي شهر          امتداد  

بـازار خـان در حـد واسـط ميـدان      گيـري   و در دورة زنديه نيز شـكل  كند قدرت در بافت تاريخي عمل مي  

يكي از محورهـاي  عنوان  كند و به  اي تقويت مي اندازه چخماق و ميدان شاه طهماسب، اين امتداد را تا     امير

   .)48: 1385شمسه، (كند  ل ميتجاري اصلي شهر عم

  

  محدوده شهر و محورهاي تجاري آن در دوره صفويان:  37تصوير شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 انـسجام فـضايي مناسـبي يافتنـد و          ،چخمـاق و دروازه مهريـز     دوره مجوعه بازارهاي سرريگ، امير    در اين   

  .)77: 1386پورتقي،  (ت جنوب غرب منشعب شدندآنها به سممحورهاي مستعد ديگري از 

  



 

 ٧٦

  راههاي اصلي و مراكز مهم شهري در دوره تيموريان:  38تصوير شماره 

  

  در دورة زنديه تا آخر دورة قاجارسازمان عملكردي و گذرهاي اصلي شهر  -3-3-7

ان خـان، لـرد    جنوبي شهر، با شـكل گيـري مجوعـة خـان، ميـد     -در اين دوره نيز در تداوم توسعة شمالي     

اي به اعتبار اين مسير افزوده و اهميت اين مسير را به عنـوان محـور    باجوردي در امتداد بازار خان به گونه   

   .)48: 1385شمسه،  (دهد  جنوبي افزايش مي-جاري شماليت

  

  

  

  

  



 

 ٧٧

  محدوده شهر و محورهاي تجاري آن در دوره قاجار:  39تصوير شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : گيرد شامل در دورة اول اقدامات مهمي صورت مي: در دو دوره قابل بررسي است اين بازة تاريخي

هـاي قـديمي    ايجاد مجموعه عظيم و به هم پيوستة خـان كـه در واقـع تقويـت و توسـتعة مجموعـه                     - 1

 -بازارهاي جديد و ميـدان اصـلي خـان      : اين مجموعه شامل  . اميرچخماق، سرريگ و دروازه مهريز بود     

  .  آب انبارها و تأسيسات ديگر بود- مسجد مالاسماعيل–رگ و كوچك مدارس علميه خان بز

 .زند ايجاد مجموعه حكومتي كوشك دولت آباد كه توسعه شهر را به غرب رقم مي - 2

 . بازار خانزاي به سمت جنوب در امتداد محورهاي منشعب ا توسعه شهر و محالت و مراكز محله - 3

ر حتي در مراكزي كـه كمتـ  .  با ركود شديد در مراكز شهر بوددوره دوم كه از اواسط قاجار آغاز شد، همراه    

   .)87-83: 1386پورتقي،  (از يك قرن قبل احداث شده بودند

  

  

  

  
  



 

 ٧٨

  راههاي اصلي و مراكز مهم شهري در دوره قاجار:  40تصوير شماره

  

  ز آغاز دورة پهلوي تا زمان معاصرسازمان عملكردي و گذرهاي اصلي شهر ا -3-3-8

 خدماتي، به ويژه خـدمات آموزشـي و      –بندي اصلي شهر عمدتاً اداري        ي عناصر جديد استخوان   عملكردها

تركيب عملكردهاي مختلفي همچنان وجود داشته و حتي هستة جديـد، واقـع در جنـوب       . بهداشتي است 

هاي تفكيـك شـده       در شهر يزد تنها كاربري صنعتي داراي حوزه       . هاي مختلف دارد    شهر تركيبي ازكاربري  

  . هاي اصلي است هاي مختلف حاشية شهر با شبكة دسترسي شخص، اما متعدد، واقع در موقعيتم

جواري با يـك راه  مبندي اصلي شهر كه در حاشية جنوبي شهر قرار دارد، به دليل ه         هستة جديد استخوان  

هــايي از  بخــش. تــرين امكــان دسترســي را دارد هــن و ترمينــال اتوبــوس مناســب آاصــلي، ايــستگاه راه 

انـد نيـز بـه دليـل پوشـش نـسبتاً            هاي قديمي قرار گرفته     بندي اصلي شهر كه در حاشية خيابان        استخوان

هــاي قــديمي  شــد بــه بخــشآمدو. از دسترســي كــافي برخوردارنــدهــاي شــهر  مناســب شــبكه خيابــان



 

 ٧٩

هـاي سـواره جديـد، عمـدتاً توسـط       بندي اصلي شهر به دليل برش خوردن آن توسـط شـبكه راه       استخوان

و يا مشابه بـازار و عناصـر پيرامـون آن از طريـق معـابر        ) مشابه مسجد جامع  (سي سواره ممكن بوده     دستر

   .)146: 1376حبيبي و ديگران،  (گيرد ترسي به اين مجموعه صورت ميپياده دس

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

  

  

  





 

 ٨١

   جغرافياي انساني-4-1

  نژاد -4-1-1

مردم شهر يزد ايراني اصيل و از نژاد آريايي هستند و بـه علـت موقعيـت جغرافيـايي  ويـژه ايـن شـهر، از                

دي در ايـن  در روزگار باستان و آغاز مدنيت و آبا. اند اي مصون مانده اندازه آميختن با نژادهاي غير ايراني تا 

ايـن آميـزش بـي    . زيستند و با نژادهـاي اصـلي آن در آميختنـد    هاي ديگري در اين ناحيه مي    سامان، نژاد 

گمان بعدها در سرگذشت اجتماعي، فرهنگي و حتي تركيب نژادي مهاجران تازه رسيده آريايي نيز تـأثير                

  . بسياري داشته است

 ازجمله منطقه يزد كه در دل اين فالت ،فالت مركزي ايران ها به     ييدر نيمه هزاره دوم پيش از ميالد، آريا       

. يمي به اين منطقه آمدنـد كلرب، ترك، مسيحي، و عهاي  هاي بعد نيز، گروه در دوره. قرار دارد، روي آورند  

حـسيني و شـجاع ،    (سـرزمين آمـده و در آنجـا سـاكن شـدند     هاي اخير نيز اعراب مهاجر به اين          در سده 

1382 :33(.  

   

    زبان-4-1-2

زبان شناسـان  . گويند سخن مي ) جة يزدي هل(هاي گويشي     اي ويژگي   مردم يزد به زبان فارسي رايج، با پاره       

 نـيم  وة يزدي جز لهج. اند جديد ايراني را به دو دستة باختري و خاوري تقسيم كرده   ) هاي  لهجه(ها  نيم زبان 

. ن، تا حدود مرزهاي عـراق رواج دارد   هاي مركزي دستة باختري است كه در بخش باختري فالت ايرا            زبان

شـود    كمتري با زبـان عربـي ديـده مـي    هاي مركزي از جمله لهجة يزدي، اثر آميختگي    در بيشتر نيم زبان   

   .)33 : 1382حسيني و شجاع ، (

هاي فراواني هـستند؛ چـه،    ها و يكساني    در بررسي انجام شده زبان طبري و گويشي يزدي، داراي همساني          

تقسيمات زبان شناسان براي  زبان ايرانـي، وابـسته بـه دسـتة غربـي بـوده و از يـك آبـشخور         هردو بنا به    

فارسـي  = ( هردو از جمله زبانهاي كهن ايراني. هاي ايران بزرگ است گيرند و آن خانوادة زبان  سرچشمه مي 

 يش بيـابيم هد بود كه مشتركات زيادي بين اي دو گـو واهستند و از اين رو چندان ماية شگفتي نخ        ) ميانه

  ).663: 1367مسرت، (



 

 ٨٢

زبـان زردشـتيان يـزد بـه دليـل      . گوينـد   سخن مي– فارسي دري –زردشتيان يزد به زبان نياكان خويش  

اي عوامل اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي آميختگي بسيار با زبان فارسـي پيـدا كـرده، بـه طـوري كـه                پاره

  .)34 : 1382حسيني و شجاع ،  (شود دتر مي شدن آن روز به روز تنآهنگ ناتوان شدن و حتي، فراموش

   

  دين -4-1-3

نو زردشتي سـاماني، مـردم    ينيها پيش از گسترش آ    هسدهاي ديني كهن يزد، نشان از آن دارد كه            يادمان

  .)50: 1382 ،عرصه( اند يزد گرايش به مهر پرستي و نيايش آناهيتا داشته

 د نيز مانند مـردم سـاير نقـاط ايـران زردشـتي بودنـد بـا        پيش از ورود مسلمانان به ايران، مردم استان يز   

 بـه ديـن   ، مردم بيشتر نقاط ايران از جملـه يـزد    ،ق.انيان در نيمه نخست سده اول ه      سانقراض حكومت سا  

. نـد و زردشـتي بـاقي ماندنـد    داخت جزيه، آيين خود را حفظ كرد  اسالم گروديدند؛ ولي برخي از آنها با پر       

  . و پيرو مذهب شيعه جعفري هستندسلمان اتفاق مردم يزد مقريب به 

ـ   تـوان از زرتـشتيان ، يهوديـان و مـسيحيان نـام      كنند، مي هاي مذهبي كه در يزد زندگي مي       از اقليت  رد ب

  .)35: 1382حسيني و شجاع (

  

   صنايع دستي -4-1-4

سـتي  صنايع دستي در يزد سابقه ديرينه داشته و در حال حاضر عده زيـادي در حـرف مختلـف صـنايع د        

  . ترين صنايع دستي يزد، فرش دستباف، سفال و سراميك است عمده. فعاليت دارند

كـاري، طراحـي ،    توان بـه زرگـري سـنتي، چاقوسـازي، سـبدبافي، منبـت       از جمله صنايع دستي ديگر مي    

  .)45: 1382حسيني و شجاع،  (اشاره كرد...  ي سازي، آهنگري و موتابي، شيرين

   

   فرهنگ و انديشه-4-1-5

تـوان پـس از حملـة      تواريخ برجاي مانده، پربارترين مقطع زماني يزد را از لحاظ دانش و فرهنگ مي           ربنا ب 

مغوالن دانست كه دانشمندان شـهرها بـه تـرك محـل اقامـت خـود و باشـندگي در جـايي امـن و دور از              

در آن برهـه   وعدد علمي در هركوي و برزن پاگرفـت،  مدارس مت.  شدند،يزد دسترس خونريزان يعني شهر  



 

 ٨٣

هستند و  هنوز بسياري  از بناها پا برجا    . بودندفعاليت  مدرسه علمي به طور همزمان مشغول       30نزديك به   

 ادامـه داشـت و دانـشمندان    يعهد صفويه و آنگاه تا قاجاريه با بنياد مدارس اين مركزيت علمي همچنان تا  

ن اتوان برشـمرد كـه از سـرآمد     را ميي شاخصهاي در زمينة شعر نيز چهره. آوري از اين ديار برخاستند      نام

  .)40-6: 1376مسرت ،  (ران بسياري از اين ديار برخاستندهمچنين نويسندگان و هنرو. زمان خود بودند

   

     مطبوعات يزد -4-1-6

توانـد جـداي از بررسـي رويـدادهاي اجتمـاعي، سياسـي و                بررسي تاريخ و به ويژه تاريخ مطبوعـات نمـي         

 رشد و گسترش جنبش مشروطه در ايران و دگرگـوني بنيـادي در انديـشه و         پايهم. شدفرهنگي كشور با  

چندي آغاز به كار  جرايد  نيزدر يزد. هاي فراواني منادي اين جنبش شدند      فرهنگ و ادب ايرانيان، روزنامه    

سـال   كـه از     "هشـيركو "نامـة      تـوان از هفتـه      در دوره بعد مي   .  بود "سفينة نجات " كه نخستين آنها   كردند

  .  نام برد،شد  چاپ مي1321 ، 1301

شد كه براي شهر كوچكي چون يزد بسيار جـاي    روزنامه چاپ مي   50 در يزد    1332 تا   1330هاي    در سال 

  از جملـه ندكه شد نامه چاپ مي هفته نامه    چندين   57بهمن    تا 1332پس از كودتاي مرداد     .  شگفتي بود 

  .)432-427:1376، مسرت(نام برد د، ملك و ناصر  طوفان يزآنها مي توان از سه نشريه معروف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٨٤

   فرهنگ عامه -4-2

   ها و اعياد جشن -4-2-1

چيدن سفره هفت سين يكي از اركان    . شود   با خانه تكاني آغاز مي      نوروز  تدارك رسيدن  : نوروز -4-2-1-1

نتي ايـن روز سـبزي   غذاي سـ . شوند  مي  اين جشن است و هنگام تحويل سال افراد خانواده دور آن جمع             

  . انجام مي شودپلو با گوشت است و بعد از تحويل سال ديد و بازديد

 سيزده بدر-4-2-1-2

  
  نمونه اي از نخل : 42تصوير شماره   سفره هفت سين، نماد نوروز  :41تصوير شماره 

 
 

  

  عياد مذهبي ا -4-2-2

، )ص(حضرت محمـد خم، ميالد ، عيد غديرند عيد فطر، عيد قربان هاي مذهبي مان     مردم يزد اعياد و جشن    

برخـي از مـردم در روزهـاي    . كننـد   به طرز با شكوهي برگزار ميرارا گرامي داشته و آنها  ...نيمه شعبان و   

ديگـر بـه   عيد فطر و قربان، پس از خواندن نماز مخصوص اين روزها، به ديد و بازديـد پرداختـه و برخـي                 

 بـراي   ونامنـد  مـي " عيد سـادات  "آنها عيد غدير را     . خوانند  حه مي گذشتگان فات گورستان رفته و براي  در     

  . دهند معموالً بزرگان سادات به ميهمانان عيدي مي. روند هاي سيد مي تبريك آن و به ديدار خانواده

بنـدي و چراغـاني    جوانـان بـا آذيـن    . شـود   هاي با شكوهي در سطح شهر برگزار مي         در نيمه شعبان، جشن   

در روز نيمـه شـعبان،   . كنند هاي موقت مقدمات جشن را فراهم مي ب نما و شربت خانهها و ساخت آ  كوچه



 

 ٨٥

كنند و هنگام غروب با شيريني و شربت پذيرايي   تجمع مي ) عج(هزاران نفر از مردم يزد در خيابان مهدي         

  . شوند مي

  

   مراسم عروسي -4-2-3

 را داراست كـه برخـي از آنهـا خـاص     هاي سنتي مخصوص به خود همانند ساير نقاط ايران مراسم و جشن     

  .يزد است

  

    هاي سوگواري   آيين-4-2-4

رونـد و   پس از به خاك سپردن متوفي و خواندن نماز، به خانة صـاحب عـزا مـي         :  مرگ و عزا     -4-2-4-1

آش پـشت   " وشـود  اين آش زرد رنگ است و از ماش و برنج و روغن تهيه مي        . خورند  آش يا شعله زرد مي    

  .شود ده مي نامي"تابوت

خواننـد و از ميهمانـان بـا قهـوه      گذارند و براي شادي روح متوفي قرآن مي  مي"پرسه"روز سوم در مسجد  

  .شود پذيرايي مي

روز چهلـم نيـز از صـبح    . خواننـد  روز هفتم به گورستان رفته و سرمزار كندر و نبات دود كرده و روضه مي           

 ،شـود  رد و روغـن ارده تهيـه مـي   آرد رنگ است و از  كه نوعي نان روغني ز  "سوروك"زود شروع به پختن     

  .)54-47: 1382حسيني و شجاع ،  (كنند  و شيريني سر مزار خيرات مين را با نقلآكنند و   مي

در شكل گيري و تكوين فرهنگ بومي منطقـه، هماننـد سـاير منـاطق كـويري كـشور، طبيعـت و مبـارزه          

  . تعيين كننده به شمار آورد وساسين را بايد از عوامل اآانسانهاي واحد نشين با 

سوم در ساير  فضاهاي كويري، متمايز از اشكال مر     انجام مناسك و مراسم مذهبي در يزد، كمابيش همانند          

هـاي تـا      بـويژه در عـزا داري    ،ها، استفاده از نخل در مراسم مـذهبي         يكي از اين ويژگي   .مناطق كشور است  

به آداب مذهبي به اشكال كامالً سنتي در ماه محرم و روزهـاي       تجلي بارز پاي بندي     . سوعا و عاشورا است   

 از رسـومات    نيـز ) تعزيـه گردانـي   (خواني    و شبيه شام  تشكيل بازار .  به خوبي مشهود است    تا سوعا و عاشورا   

   .)26: كرياس بنا. (رايج مذهبي در منطقه است
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  نخل گرداني نخل و  -4-2-4-2

بنـدي و نخـل    شود، آيـين نخـل    كه در تمام نقاط ايران برگزار مي     يكي از آيين ها و مراسم ويژه ماه محرم        

معموالً وزن نخل . سازند  سرو مي نخل از جنس چوب است و آن را به شكل برگ درخت و يا             . گرداني است 

 يا نمادي "سيد الشهداء"نخل را به عنوان تابوت . ها نفر دارد  زياد است و جابجا كردن آن نياز به كمك ده         

 "نقـل "اي بـه آن   مردم يزد در گويش محاوره.  و ريشة سنتي كهن داردشناسند شهداي كربال مياز تابوت  

  .  نشاني از قامت بر افراشته شهدا است"نقل"يا "نخل"گويند و معتقدند كه  مي

نـدارد، آن را بـه نـام ايـن      درخـت خرمـا   با آنكه نخل هيچ شباهتي به     : نويسد   مي "اسالمي ندوشن "دكتر  

نخل شباهت بـسياري بـه    . شايد به علت آنكه اصلش از جنوب غربي و بين النهرين است           . ندنام  درخت مي 

درخت سرو دارد و سرو در فرهنگ عامه يعني جاودانگي و رشادت و زندگي اخروي و آزادگي كـه يـاد آور           

  . حكايت كربال"نقل"همچنين اين مراسم باز تابي است از . است) ع(روحيات و خصايص امام حسين 

 ،محـرم   گرداني در يـزد بـدين صـورت اسـت كـه چنـد روز پـيش از شـروع مـاه          اسم نخل بندي و نخل مر

 نخـل حـداقل يـك    آذيـن بنـدي  . ستن نخل مي كنندب ميدان شروع به تزئين و آذين     ) خادمان ("باباهاي"

كـه  -هاي ميدان، زيورآالت و وسايل مربوط به تـزيين نخـل را        ا باب ت،در طول اين مد   . كشد  هفته طول مي  

ايـن امـر    پاهـاي برهنـه بـه     از انبـار بيـرون آورده و تمـام روز را بـا     -رسـد   به دوره صفويه مـي    قدمت آنها   

هـاي آن را از پـدر و    بستن نخل نياز به مهارت و سليقه خـاص دارد و خادمـان ميـدان، شـيوه          . پردازند  مي

، آنگـاه روي پارچـة سـياه را    دپوشـانن  آنها ابتدا بدنـه نخـل را بـا پارچـه سـياه مـي         . اند اجداد خود آموخته  

 بعـضي از آنهـا جـنس بـسيار     – قمه و خنجر برهنه  ر،   شمشي ا صده ،كارين   براي ا  .كنند  بندان مي شمشير

به طـوري كـه   . بندند دو بدنة نخل مي  را در دو رديف بر-عالي دارد و نام سازنده آنها بر روي آنها نقر شده   

  .ماند ي خالي در آن باقي نميشود و هيچ جا هر دو طرف نخل، شمشيربندان مي

 زري را در هاي ابريشمي رنگي و ه و دستمالنگل، مدار هاي بزرگ قاب     از قبيل آيينه   سپس تزيينات ديگري  

هاي فلزي از جنس فوالد و برج و هم رنگ آنها پرهاي طاووس     قهج بر تارك آن     دو سوي نخل مي بندند و     

ـ  نيـز ز در داخـل آن . كننـد   له، زيبا و خوش بو مي      مانند يك حج   اگذارند و نخل ر     يا ميوه انار مي    هـاي   گن

  . آورند ها هنگام حركت، آنها را به صدا در مي آويزند و بچه بزرگي را با طناب مي
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هاي نخل رفته، آن را با عظمت تمام به حركـت   ها تن از مردان محله، زير پايه         در روز بلند كردن نخل، ده     

گردانان نخـل را تـا    نخل. دهند كوه، آن را از ميان موج جمعيت عبور مي شااي ب آورند و چون جنازه     در  مي  

  .چرخانند و يا آن را چند بار دور حسينيه محل مي ندرب مسيري مي

هـاي آن را   نند تا پس از كهنـسال شـدن، سـاقه    ك اين است كه درختان را وقف مي       در اطراف يزد رسم بر    

  .ببرند و نخل را با آن مرمت كنند

هـاي سـاخت    استادان اين رشته، شيوه. آيند نعت ظريفي است كه همگان از عهدة آن بر نمي       سازي ص   نخل

هـايي در ايـن     اكنـون خـانواده  ، همگرداني در يزد    به دليل اهميت نخل و نخل     . وزندمآ  آن را به ديگران مي    

  .   است"ساز نخل" و "بند نخل"شهر وجود دارند كه شهرت آنها 

  

   دستة سقاها-4-2-4-3

و لنـگ قرمـزي دور كمـر    مي پوشـند  ، گروهي از نوجوانان لباس سياه      )ع(راسم عزاداري امام حسين     در م 

هـاي رنگارنـگ و    آنها مشك روي دوش گذاشته و بازوبندي از قرآن مجيد را كـه بـا پولـك       . بندند  مي خود

ـ   بندند خود  مي  اي تزيين شده، بر كتف        هاي فلزي نقره    رگب تة خـود   سردسـ و ذاكـر  ا و در صـفي مـنظم ب

اگر فصل گرما باشد، يكي دو نفر هم در پشت صـف بـا مـشك پـر از آب و يـا شـربت                    . كنند  ني مي اهمخو

ريختـه و بـه مـردم تعـارف        ) ع( جام ابوالفضل  درآنها آب را    . دهند  گالب، به اهل مجلس و عزادارن آب مي       

را ) ع(رت ابوالفـضل   علم چهار گوش دو پايه و يك علم سه گوش با تمثال حض             ها يك دسته سقا . كنند  مي

  .كنند  خود حمل مي با

  

   كتل بستن -4-2-4-4

كنـد،   اي كه به طرز خاص آراسته شده و پيشاپيش دسته عـزاداري حركـت مـي         در يزد به اسب زين كرده     

هـاي سـبز و سـرخ آويـزان      گاهي به گردن اين  اسب چند شال، ترمه يا ابريشم به رنگ        . گويند   مي "كتل"

نماينـد و گـاه بنـا بـر       آذين مي...عه آيينه كوچك، نگين، قرآن و وان را با چند قط  صورت حي  ر و كرده و س  

شـكند و چنـد قطعـه     سليقة شخصي و به تعبيري ديگر، پارچة سفيد خون آلودي را بر پشت حيـوان مـي              

 اي را نيز بـر  همچنين كبوتر خوني زنده. كنند چوب رنگ شده قرمز به نشانه تير و پيكان در پارچه فرو مي      
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افسار اين اسب يا كتل همواره در دست محافظ آن است و جلو دسـته سـينه زنـي               . گذارند  پشت اسب مي  

اسـب و  "اين حركـت نمـادين را     . كند  كند و محافظ آن مرتب سرو صورت حيوان را نوازش مي            حركت مي 

  .نامند  مي"كتل

  

   زردشتيان يزد-4-3

تري در شهر داشتند، با اين   بيشتر و سابقة كهن  هاي ديني جمعيت    زردشتيان اگرچه نسبت به ساير اقليت     

  داشـته  هـايي   در طول تاريخ قبض و بسط و هاي ديگر نبوده    حال وضعيت آنان در يزد خيلي بهتر از اقليت        

  . است

در دورة صـفوي بـا      . دهگويا از همان آغاز ميان مسلمانان و زردشتيان درگيريهاي مذهبي متعـددي رخ دا             

پرداختنـد، بـا ايـن همـه      سمي ايران شد صفويان با تعصب به گسترش آن مـي آنكه مذهب تشيع مذهب ر    

زردشتيان صاحب شخصيت قابل توجهي بودند، تا بدان حد كه از طرف شاه و دولت مركزي بـراي رعايـت       

  .ترين محله شهر بود  بزرگ1001، در سال شد و محلة آنها اكم خاص منصوب ميشان متصدي و ح حقوق

الـدين و شـاهزاده     هاي مشتركي چـون پيـر بابـا شـرف           گاهتدشتي در برخي موارد زيار     اهالي مسلمان و زر   

  . فاضل داشتند

، به لحاظ ديني، نسبت به يكديگر نظر مـساعدي نداشـتند و از       نبه هر حال دو گروه مسلمانان و زردشتيا       

ـ       . جستند  مي  نزديك باهم دوري     راي اسـتفادة  برخي از آب انبارهـاي يـزد كـه دو راه پلـه و دو شـير آب ب

 جـز در مـوارد اقتـصادي، از    وعدر مجم.  مسلمانان و زردشتيان داشتند، شهدي بر اي مدعا هستند  يمجزا

 بسته بوده است و اين به ويژه  در تركيب كالبدي شهر        اي  تماعي، جامعة زردشتيان، جامعه   لحاظ روابط اج  

  .خورد به چشم مي

دهـد كـه بـه     از امنيت بيشتر آنها و بازگشت مهاجراني ميافزايش تعداد زرتشتيان در دوران قاجاريه، خبر  

  .بمبئي كوچ كرده بودند

 ل موظف بودنـد بناهـاي مـذهبي خـود را     به طور مثا  . هايي برخوردار بودند    زردشتيان در يزد از محدوديت    

خ منـسو ن رسم اي كه جكسن از يزد ديدن كرد، حدود ده سال بود كه اي         در دوره . پيرايه بسازند   بي ساده و 

شـدند و نيـز    اي و خاكستري منع مي ها چون قهوه شده بود، اما همچنان زردشتيان از پوشيدن برخي رنگ    
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، چتر، ساعت و انگشتري محرومنـد و مجـاز     پوشيدن جوراب و استفاده از عينك      به گفتة وي زردشتيان از    

هـاي   محروميت اقليـت تعصب مذهبي مردم يزد سبب . دند به استفاده از حمام عمومي و خانة دو طبقه نبو   

  )..60-54: 1382عرصه، (شد  خي امكانات مدني و اجتماعي ميمذهبي از بر

 نيز نبايد از نظـر  زردشتيان نه تنها مجبور بودند از نظر مسكن در يك محله گردآيند، بلكه شكل خانة آنها       

  : شد ص باشد و نكات زيربا يد رعايت ميظاهر نشان دهندة موقعيت و تشخ

درب يك لنگه باشد و سـكو و ايـوان بـراي در ورودي خانـه ديـده      داراي ان بايد كوتاه و   خانه زردشتي  - 1

  . شود نمي

 .ده بسيار محدود و در حد يك اطاق بوحياط خانه زردشتيان - 2

بايد خانة زردشتي از نظـر ارتفـاع    زيرا نمي. زردشتيان حق ساختن بادگير جهت خانة خود را نداشتند   - 3

 . دبا خانة مسلمانان برابر باش

هـاي جديـد كـه بـه كلـي نوسـاز و خـارج از              ولي در محلـه   . شود  ها ديده مي    اين خصوصيات هنوز درخانه   

اور كـه مـسلمان    هاي مج    تفاوتي با خانه   ،هايي كه به وسيلة زردشتيان بنا شده         خانه ،محدودة قديمي است  

  . نشين هستند، ندارد

، زردشـتيان محـل توجـه    باسـتاني ايـران  ول و امعـان نظـر آنهـا بـه گذشـتة          با روي كـار آمـدن پهلـوي ا        

 : 1356دانشكده هنرهاي زيبـا ،  ( بندتا گيرند، آنان نيز البته از همكاري با دولت جديد روي بر نمي       قرارمي

31(.  

  هاي زردشتيان   جشن-4-3-1

جـشن  :  از جملـه ؛هاي ايران باستان است    همان جشن  ،كنند  هايي كه امروز زردشتيان يزد برگزار مي       جشن

 مراسـم عروسـي   و از مراسم آنان مراسـم سـدره پوشـي و    ؛اب هيروم– گاهان باز – سده – مهرگان  –وز  نور

  .باشد هاي زردشتي مي ها و سنت همراه با آيين

 اسـتعمال تنبـاكو و   ادر نزد زردشتيان كشيدن سيگار و غليان به سبب آلوده گشتن آتش تحريم شده، امـ         

  .توتون به اين طريق اشكالي ندارد
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   آيين سوگوراي زردشتيان-4-3-2

 در ، و بـا مراسـمي سـاده   شـوند  ها منتظر سپيده دم مي  مرده زردشتيان براي به خاك سپردن:مرگ و عزا  

بخـشي از اوسـتا   . برنـد   را بـه آرامگـاه مـي   ، متوفياند حاليكه اغلب لباس، كاله و روسري سفيد برتن كرده      

 پـس از خاكـسپاري    ؛كننـد   بـرتن متـوفي مـي      سفيد لباس   ،شود و پس از شستشو      توسط موبد خوانده مي   

  .گذارند هاي سبز بر فرار مي چوبهاي عود و شاخه

  

   جشن عيد مسيح يهوديان-4-4

ــ  ــوم ب 8ه مــدت ايــن مراســم ب ــه مناســبت نجــات ق ــي اســرائيل توســط حــضرت موســي  روزب در ) ع(ن

 ريبـاً همگـان را    در يـزد تق   يهوديان  .  شود   يزد از طرف اقليت كم تعداد يهودي برگزار مي         "هاداش  "هسكني

  . هستند كه در ساير شهرهاي ايران دارندادار

  

  ها  بازي-4-5

ـ بدو، غَ ساگردو بازي، حوضك حوضك ابيزه، كوله گرفتن، اُ:  ازتوان هاي محلي مردم يزد مي از بازي  زك، زغُ

  .برد  نام...ترش ترشك و 

  

  ها  ضرب المثل-4-6

   .ني، نوكجه كج   او-

  . كشيدهتيجيرم ،ردهرسي پايين ك اُ-

  .شه  اين روزا زودي حوضش پر مي-

   .هند برمت، سردي گفته تا در خونه  گرمي گفته تا-

  ... . و-
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   پوشاك -4-7

  پوشاك مسلمانان-4-7-1

پوشـاك سـنتي زنـان    خالق، شـلوار و  باده، شال كمر، از ، قبا، ردا يا عبا، ل     شال: پوشاك سنتي مردان شامل   

  .چه بوده استي پ و، روبنددراقچور، چچارقد، چا: شامل

  

  پوشاك زردشتيان -4-7-2

رو، شـلوار و كفـش و پوشـاك زنـان      سربند، پيـراهن زيـر، پيـراهن   : پوشاك سنتي مردان از پنج تكه شامل  

  .باشد كالهك، سدره، پيراهن مولي ، روسري ، شلوار و كفش مي: شامل

  

  هنرهاي سنتي -4-8

پـالس  زيلـو بـافي،   : ، زرگري و هنر بافنـدگي شـامل   سازي يسراميك و سفال، كاش : هنرهاي سنتي شامل  

 وترمـه  :  كه شعر بـافي شـامل  ؛ است... و  بافي، شعر بافي    بافي، خورجين   فرش بافي، حصيربافي، گيوه   بافي،  

  .)79-54: 1382حسيني و شجاع ، (باشد  مي... ال ، مخمل، دارايي و زري بافي، شمد، دستم

  

  دستي و هنرهاي سنتي يزدصنايع :  44 و 43تصوير شماره 

  
  

  



 

 ٩٢

  جغرافياي اقتصادي -4-9

با توجه به اينكه اقتصاد دامداري در اطراف شهرها و روستاهاي حوزه تمدن قناتي نقش كمتري از زراعـت          

، لـذا در ايـن منطقـه بـا        )1382:171پاپلي يزدي و رجبي سـناجردي،       (آب، تجارت و صنايع دستي دارد       

همچنين اگر بخواهيم شـهر يـزد را در طـول    .  اقتصادي مردم روبه رو  هستيم  تفاوت اساسي در جغرافياي   

تاريخ با ديد اقتصادي بنگريم، خيلي زود با توجه به متون تاريخي و مساحت نسبتاً زيـاد بازارهـا در شـهر              

چراكـه كـوير امكـان توليـد     . مي توان دريافت كه تجارت يكي از اركان مهم زندگي اين مردم بـوده اسـت             

ري از مايحتاج مردم را در محل از آنها سلب مي كرده است و مردم شهر يزد غالبـاً بـه توليـد صـنايع       بسيا

ماندگاري چون منسوجات روي مي آورند تا به وسيله محصولي كه ذوق، قريحه و تالش آنـان بـه بـار مـي      

اهـب زمـين و آب   آورد، محصوالتي را كه ساير مردم، در نقاط دور و نزديك، بـه وسـيله برخـورداري از مو                

همين موضوع باعث شده است كه هر گاه نگاهي به متون تـاريخي ايـن   . به دست بياورند. توليد مي كردند  

شـهر بينــدازيم، بـا اصــالحاتي چــون بـازار، مغــازه هــاي وقفـي، كاروانــسرا، لــرد و غيـره روبــه رو شــويم      

  ).11: 1385شمسه،(

 به انحطاط رفت ولي اين انحطـاط در همـه شـهرها    زندگي شهري به طور كلي در ايران در زمان مغول رو          

به طوري كه بعد از اصالحات غازان خان، برخي از شهرهاي كوچك و بزرگ احيا گرديدنـد و بـه                 . رخ نداد 

اين مسأله را تنها به اين واقعيت كـه برخـي از شـهرها در خـالل     . پيشرفت اقتصادي معتنابهي نايل آمدند    

، نمي تـوان  )مثل تبريز(به استيالگران از خرابي جان سالم به در بردند          استيالي مغول با پرداخت وجوهي      

  ).32: 1366پطروشفسكي و ديگران،(نسبت داد، بلكه در نتيجه ماهيت اقتصادي شهرها نيز بوده است 

شهر يزد نيز به عنوان شهري متوسط كه مركز توليد پارچه هاي ابريشمي به شمار مي رفـت، كاالهـايي را        

ضمناً كشت پنبه و تشكيالت توليد ابريشم با كيفيت       . به بازارهاي بزرگ جهاني توليد مي كرد      براي صدور   

عالوه بر ايـن رونـق فعاليـت    . مطلوب در شهر رونق داشت و خيلي از مردم به ابريشم تابي اشتغال داشتند        

يع دسـتي  هاي ساختماني و امنيت اقتصادي و وجود بازارهاي محلي محـدود در زمينـه بازرگـاني و صـنا                 

شرايطي را به وجود آورد تا شهر يزد در آن برهه زماني كه اكثريت شهرهاي ايـران در وضـعيت نامناسـب                  

متناسـب بـا وضـعيت       . قرار داشتند، تداوم و استمرار زندگي شهري خـود را از زمـان ديالمـه ادامـه دهـد                  

  .تجارت، در اين شهر بازارها نيز توسعه پيدا كرده است



 

 ٩٣

در واقـع دو ويژگـي يعنـي اوالً    . وسعه بازارها نظام پيچيده اي در ساختار بازار ايجاد شد   كم كم با رشد و ت     

سابقه طوالني تجارت در شهر يزد، ثانياً تجارت با خـارج از شـهر و كـشور، باعـث بـه وجـود آمـدن نظـام               

خي تـأثير  پيچيده اي در بازار اين شهر شده است؛ به گونه اي كه گاه تشخيص اينكـه بـازار از بافـت تـاري             

  .پذيرفته است يا بافت از آن، كار بسيار دشواري خواهد بود

اين دو ويژگي در مورد بازار يزد چنانچه مورد بررسي قرار گيرند، مطمئناً ابهامات زيـادي را دربـاره دروزاه       

 ولي. البته ويژگي اول به طور قطع از متون تاريخي استنباط مي شود    . ها و محدوده شهر روشن مي سازند      

ويژگي دوم تنها به عنوان فريضه اي بر مبنا وجود روابط بين المللي در دوران ايلخانـان در يـزد و رفـت و                     

  .آمد زياد تاجران به اين شهر مي تواند مطرح باشد

همچنين مي توان به تعدادي از ويژگي هاي بازار يزد كه به راحتي مي توان از وضعيت فعلي آن دريافـت،             

  : د ازاشاره كرد كه عبارتن

  .ـ همگرا بودن به سمت نقاط شخصي مثل مسجد جامع

  .ـ وجود راسته هاي متعددي براي اصناف مختلف

ـ اهميت محل تقاطع بازارها به ويژه بازارهاي اصلي و قرار دادن اين محل ها به عنـوان مركـز بـسياري از                   

  .  خدمات عمومي شهر

  ... .انبار، حمام، مسجد وـ وجود عناصر تشكيل دهنده يك شهر در بازار مثل آب 

هايي كه در چهره فعلي بازار مي توان يافـت، مـواردي نيـز در مـورد بازارهـاي شـهر                البته عالوه بر ويژگي   

قديمي وجود دارند كه در آنچه از بافت تاريخي يزد پس از طي قرون متمادي به جاي مانده، شايد نتـوان               

در قرون اوليه ايجاد آنها و يا وجود  ) حومه شهر (رها در ربض    مثل قرار داشتن بازا   . به آساني به آنها پي برد     

يي در شهر، راههاي قديمي كه دروازه هاي اصلي شهر را به هم وصل مي كرده است و چهـار            راسته بازارها 

  .سوق هايي در محل تقاطع اين راسته بازارهاي اصلي

زنجيـره  : ا نـام ببـريم، مـواردي چـون    به طور كلي اگر بخواهيم آثار و مظاهر فعاليـت اقتـصادي در يـزد ر              

قابل ذكرند كه بعـضي  ... كاروانسراهاي خارج و داخل شهر، كارخانجات نساجي، بازارها، لردها، بازارچه ها و 

از آنها پاسخگوي نيازهايي در حد شهر يا كشور و يا ساير كشورها و بعضي تنها در مقياس محله كـار مـي             

  .اند كرده



 

 ٩٤

ها را نام برد كه ايجاد آنها پاسخي به وجود نظام محلـه اي از             مي توان بازارچه   از نمونه هاي تجارت محلي    

  .اولين قرون اسالمي در اين شهر بوده است

اي كـه   به گونه. در مورد كارخانه هاي نساجي نيز آنچه شواهد نشان مي دهند، اهميت زياد آنها بوده است       

ته اند و هنوز نيـز كارگاههـاي زيـادي از آن روزگـار     اين كارخانه ها در مسير گذرهاي اصلي شهر قرار داش     

-11: 1385شمـسه،  (باقي مانده كه مي توانند اطالعات زيادي را به محققين در زمينه بافت منتقل كنند     

12  .(  
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   بررسي سير تحوالت تاريخي شهر يزد-1جدول شماره 

  تعميرات عملكردي  عناصر شاخص  تغييرات فرهنگي  و اجتماعي  تغييرات اقتصادي  تغييرا ت كالبدي   كالبدي-چگونگي توسعه فضايي  عناصر ايجاد شده شهري  دوره تاريخي

دوره پيش از اسالم 

  و اوايل دوره اسالمي

اغ عالء ساخت محله ايجاد قصر و باغ از جمله ب

محمد آباد، ساخت حمام، مساجد و دروازة مهريجرد 

  .نو در شهر ها به ويژه كوشك و ايجاد كوشك

 كالبدي متعادل و متحدالمركز بوده، -توسعة فضايي

رشد جمعيت اندك و شهر منطبق با شرايط محيط 

اي ارگانيك و  طبيعي و ساختار فرهنگي، توسعه

  .موزون داشته است

يري هسته اوليه بافت تاريخي  شكل گ-

  .شهر در محله فهادان امروزي

   داشتن نقش بازرگاني گذري-

 صادرات خشكبار و ميوه و صنايع -

  دستي

 مرزباني كانونهاي زيستي شكل گرفته در -

  مسير ري ـ كرمان
-  

ـ بازارگاههايي در خارج از محدوده 

شهر تشكيل شد كه به تدريج به 

تهي شكل گيري گذر يوزدران من

  .شد

  دورة آل كاكويه

ايجاد خندق و برج و بارو به دور شهر، ايجاد چهار 

هاي مهريجرد مالمير، دروازه شاهي،  دروازه به نام

نو، توسعه باغات و مزارع در غرب و  دروازة كوشك

  .جنوب  شهر كه ربض نام گرفته است

 كالبدي  در  اين دوره به سمت -توسعه فضايي

ه به طوري كه كهندژ جنوب و جنوب غربي بود

مسجد جامع در شمال شهر ورد محله فهادان 

  .امروزي قرار داشت

ـ تبديل از يك قصبه كوچك به شهري 

  معتبر و منسجم

  ـ ايجاد بارو و دروازه گرد شهر

  گيري بازار براي نخستين بارـ شكل

ـ گسترش بازار و محالت آن در ربض و در 

نتيجه نخستين گسترش عمده شهر در 

   از شارستانخارج

  ـ توسعه شهر به سمت جنوب

  گيري بازار براي نخستين بار شكل-

 مهاجرت هنرمندان و معماران اصفهاني -

  به يزد

 احداث قديمي ترين كتابخانه و مسجد -

  جامع يزد

   آغاز نهضت مدرسه سازي-

  مسجد جامع كبير يزد

  بقعه دوازده امام

  مدرسه ضيائيه

  هامساجد شيخي

 مسجد جامع به ـ تقويت مجموعه

  .عنوان مركز اصلي شهر

ـ به وجود آمدن بازارچه رباطك در 

امتداد محور حركتي شمالي ـ 

  .جنوبي

  دوره اتابكان

  

  

  

-  -  

  ـ توسعه شهر به سمت جنوب و شرق

ـ ايجاد چهار محله جديد غرآباد، مرياباد، 

  سفلرآباد، سرچم

  ـ ساخت بازار در محور شمالي ـ جنوب

  دم رونق كشاورزي رونق تجارت و ع-

  

  

    احداث نخستين دارالشفأ معتبر يزد-

  

  مدرسه ركنيه

  مسجد عبدالخالق

  مسجد چهل محراب

ـ تقويت محور شمالي ـ جنوبي در 
  .دجرجهت دروازه مهري

ـ به وجود آمدن بازارهايي د رامتداد 
  .دارانزويگذر

ـ توسعه و تقويت مجموعه مسجد 
  .جامع به عنوان مركز اصلي شهر

وجود آمدن دومين مركز شهر ـ به 
  .ءبه نام مجموعه دار الشفا

  دوره آل مظفر

هايي چون سنبالن، كوچة جالل، كوچة  محله

صندوقيان، باغ بهشتي، مدرسه اتابك سالم، ايجاد 

هاي دروازه مهريجرد،  هفت دروازه براي شهر به نام

نو،  مادرامير، سعادت و  قطريان، ايلچي خان، كوشك

ار گنبد چهار سو، مدارس، بازار سلطان دروازه نو، باز

  .ابراهيم، بازار خاتون، حمام وزير

توسعه شهر حدود دو برابر شده ، رشد و گسترش 

شهر عمدتاً در سمت جنوب و جنوب غربي و غرب 

هاي  بوده و در سمت شمال و شرق به علت وجود تپه

اي ژئومرفولوژي ناشي از فرسايش بادي و  ماسه

اني و كويري رشد و گسترش حاكميت شرايط بياب

  .شهر بسيار اندك بوده است

ـ ايجاد محالت و عناصر در بيرون شهر، 

انضمام محالت به شهر و كشيدن ديوار و 

  خندق گرد آنها

  ـ گسترش شهر به سمت جنوب و شرق

ها و تأسيسات تازه گرد ـ احداث مجموعه

  شهر

    شكل گيري هسته اوليه بازار امروزي-

ر خالف ساير نقاط ـ رونق تجارت ب

  ايران

ـ احداث بازارهايي كه نقطه عطف 

آيند و اقتصاد يزد به حساب مي

  .منشاء بازار امروزي يزد هستند

 امنيت راههاي كارواني و تأمين -

  امنيت براي مال التجاره بازرگانان

  ـ اوج شكوفايي فرهنگي

اقدامات اساسي در ساخت مدارس علميه (

  )هاو خانقاه

اعي و در نتيجه توسعه  رونق اجتم-

  كالبدي شهر

  مجموعه حسينيان

  مجموعهسلطان شيخداد

  مجموعه سهل ابن علي

  بازار سراجها

  چهارسوق و بازار شاهي

  مدرسه كماليه

ـ به وجود آمدن بازارهايي در قسمت 

جنوبي محور شمالي ـ جنوبي و 

  .كاستن از رونق بازارهاي شمالي شهر

ـ تقويت مجموعه مسجد جامع به 

 به وجود  ووان مركز اصلي شهرعن

آمدن مجموعه هاي وقت وساعت 

  .وشمسيه داخل حصار شهر
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   بررسي سير تحوالت تاريخي شهر يزد-1جدول شماره ادامه 

  تعميرات عملكردي  شاخصعناصر   تغييرات فرهنگي  و اجتماعي  تغييرات اقتصادي  تغييرا ت كالبدي   كالبدي-چگونگي توسعه فضايي  عناصر ايجاد شده شهري  دوره تاريخي

  تيموريدوره 

اي در شهر كه يكي از  هاي محله ايجاد مجموعه

اي، محله امير جالل  ها محله مهمترين اين مجموعه

هايي كه داراي  محله. الدين ميرچخماق شامي است

انبار، كاروانسرا، خانقاه، قنادخانه  مسجد، بازار چه، آب

انيان و ساير تأسيسات مختص خود بود و توسط ب

  .ندخير بنيانگذاري و تأسيس شده بود

هاي منسجم شهري كه موجب  رشد و توسعه محله

. رشد و توسعة متعادل و متوازن شهر گرديده بود

رشد و گسترش شهر عمدتاً در سمت جنوب و 

جنوب شرق صورت گرفته و در اين دوره صنعت و 

هاي متنوع شهري رشد و  بازرگاني و فعاليت

  .شتشكوفايي خاصي دا

  ـ احداث مجموعه ميرچخماق

گيري محور حركتي ـ تجاري عمود ـ شكل

  بر محور حركتي شمالي ـ جنوبي

  ـ بروز قحطي و خشكسالي

اهاي تجاري در خارج  فضـ گسترش

  از باروي ايلخاني

 شكل گيري محور تجاري -

غربي به عنوان يك محور _شرقي

  تجاري مهم

-  

  مجموعه ميرچخماق

  بازار علي آقا

  مس الدين شبازارخواجه

  وه مسجد كهن

  بقعه سيد ركن الدين

ـ شكل گيري و توسعه محور 

 تجاري عمود برمحور -حركتي

  . جنوبي-حركتي شمالي

ـ ايجاد مجموعه مراكز شهري 

بزرگي در خارج از حصار و تعريف 

مركز جديدي مهم تر از مجموعه 

  .مسجد جامع

  صفويهدورة 

ار مسقف، ساخت رشد و توسعه كاروانسراها، باز

عه واي شهري از جمله مجم  هاي محله مجموعه

باغ گندم، ميدان كهنه شاه، ميدان صفويه 

مجموعه شاهي، ميدان شاه طهماسب در مقابل 

بين ي ميدان ميرچخماق به عنوان وزنه تعادل

 برقرار شده اراين دو مجموعه توسط راسته باز

  .بود

 انطباق فضاها ،طراحي موزون فضاهاي شهري

با نيازهاي مردم، توسعه هنر در معماري شهر، 

همسازي عناصر شهري با عناصر اقليمي، 

خالصه توسعه  موزون و متعادل ارگانيك شهر 

رش شهر در سمت تكه عمدتاً جهت رشد و گس

  .غرب، جنوب غرب وجنوب صورت گرفت

  ـ ويراني تعدادي از محالت يزد

  ـ بناكردن ابنيه فراوان

غرب و جنوب ـ گسترش شهر به سمت 

  غربي

   صادرات قالي -

 رونق بازرگاني بويژه ابريشم و -

پارچه با بازرگانان 

اروپايي،هندي،چيني و ديگر كشور 

  هاي آسيايي

  

ـ اشباع شهر از مدارس علميه و توقف 

  ايجاد مدارس علميه

مجموعه ميدان كهن 

  شاهي

  ميدان صفوي

  محله پشت باغ

  ميدان شاه طهماسب

  مجموع باغ گندم

  سه شفيعيهمدر

  دخمه زرتشتيان

ـ تفكيك حوزه هاي عملكردي 

گرد هم مبنا، وجود نداشته بلكه 

شكل آنها در يك تآمدن عناصر و 

  .مجموعه شهري بوده است

ـ به وجود آمدن چند فضاي 

  .شهري وسيع براي تجمع مردم

ـ ايجاد ميدان شاه طهماسب و 

به وجود آمدن محوري قوي عمود 

  . تاريخي شهر محوربر

 زنديه تا آخر دوره

  قاجار

  

  

  

خانه در كنار عناصر  ايجاد اداره پست و تلگراف

قديمي شهر، رشد و توسعه بناهاي عمومي از 

جمله مسجد ، مدرسه و گرمابه در كنار توسعه 

  .اي هاي محله مجموعه

توسعه فضايي متوازن شهر و ساخت اكولوژي 

متحدالمرگز الگوي غالب توسعه شهري بوده و 

ها و تأسيسات شهري منطبق با  ديمحله بن

نظام اكولوژيكي شهر يعني شرايط محيط 

هاي اجتماعي  طبيعي، جمعيت، تكنولوژي، نظام

  .و اقتصادي رشد و توسعه يافته است

ـ دومين مرحله تكوين مجموعه بازار 

  معاصر يزد

  ـ ساماندهي و مركز محالت

  شهر به دو بخش جديد و قديم  تقسيم-

  

ي و رونق مجدد ـ توسعه بازرگان

  داريتجارت و رونق سرمايه

   پيوستن ايران به بازار جهاني-

   ايجاد صرافي و بانك-

   افول صنعت نساج-

  

-  

  

  ميدان خان

  مجموعه خواجه خضر

  بازار خان

  مدرسه خان

  بازار قيصريه

  مجموعه عربها

ر تجاري وـ افزايش اعتبار مح

 جنوبي با شكل گيري –شمالي 

  .مجموع خان

مجموعه حكومتي ـ ايجاد 

كوشك دولت آباد و توسعه شهر 

  .به سمت غرب

ـ ركورد در مراكز شهري كه از 
  .اواسط دوره قاجاريه شروع شد
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  تعميرات عملكردي  عناصر شاخص  تغييرات فرهنگي  و اجتماعي  تغييرات اقتصادي  تغييرا ت كالبدي   كالبدي-چگونگي توسعه فضايي  عناصر ايجاد شده شهري  دوره تاريخي

پهلوي تا زمان دوره 

  معاصر

ها و  ها، تعريض كوچه ها، بانك ايجاد كارخانه

ها يشهري از هم  ها كه بافت احداث خيابان

هاي وسيع اداري به  گسست، ايجاد سازمان مي

ها، مراكز  ههاي نظامي، فرودگاه ويژه پايگاه

 ماني و آموزشي و فرهنگي به بهداشتي و در

هاي جديد   ايجاد بافت سبك امروزي و خالصه

هاي قديمي هماهنگي  شهري كه كمتر با بافت

  .خواني داشت وهم

رشد و 1340از دوره پهلوي دوم به ويژه از دهة 

. گستر شسريع و بي رويه آغاز شده است

مكانيابي نامناسب و ناموزون عناصر شهري در 

ده شهري، بورس بازي زمين هاي ايجاد ش بخش

هاي فضايي در سطح شهر،  ومسكن، نابرابري

رويه جمعيت به شهر و  هاي بي تشديد مهاجرت

  .گسترش جدايي گزيني و حاشيه نشيي در شهر

ـ تغييراتي در ساخت فضايي شهر و 

  تغييرات كالبدي چشمگير

رويه و ناموزون شهر و عدم ـ گسترش بي

  تعادل و يا عدم انسجام شهر

هاي جديد و ايجاد ـ احداث خيابان

  گسستگي در بافت تاريخي

هاي جديد شهر از ـ تبعيت شبكه خيابان

  يك الگوي شطرنجي نامنظم

ـ رشد و گسترش شهر با ابعاد و شكل 

-تر به صورت ناپيوسته و از همگسترده

  گسيخته

  يـ ادغام و الحاق روستاها در بافت شهر

داري و رشد ضعف نظام زمين

  داريرمايهنظام س

هاي صنعتي ـ توسعه فعاليت

  در شهر و حاشيه شهر

  

 ترك جمعيت بافت قديم و فرسودگي -

هرچه بيشتر آن و تبديل به بخش فقير 

  نشين

 احداث عملكردهاي جديد -

  ...)سينما،بانك،(

 رشد مهاجرت و ايجاد پديده حاشيه -

  نشيني

ـ استقرار جمعيت شهرنشين در حاشيه 

   ارتباطيشهر برگرد محورهاي

هاي اجتماعي به دليل گزينيـ جدايي

  توسعه فيزيكي و كالبدي ناموزون شهر

  آتشكده زرتشتيان

  مجموعه ماركار

  تيمچه هراتي

  مسجد دولتشاهي

  

ـ به وجود آمدن عناصر جديد با 

  . اداري ـ خدماتيهايعملكرد

ـ كاربري صنعتي با حوزه هاي 

تفكيك شده مشخص اما متعدد 

همجوار در حاشيه شهر و 

  . اصليسترسي هايد

ـ بوجود آمدن هسته جديد شهر 

در جنوب آن با كاربري هاي 

  .متفاوت
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  .بهشتي، گروه جغرافيا
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  .رانتحقيقات شهر سازي و معماري اي
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  .4، تهران، مطالعات وضع موجود"طرح جامع شهر يزد"، 1356نرهاي زيبا، دانشگاه تهران،ـ دانشكده ه

 ،  "نظريـه هـاي شـهر وپيرامـون       "،  1382ـ پاپلي يزدي، محمد حسين و رجبي سناجردي، حـسين،         

  .انتشارات سمت
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