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Abstract 

Yazd with the unique architecture of desert region environment is recognized as the most 

cities and to be known significant rammed earth city in the world. It is one of the Iran’s major 

as a universal, remarkable cultural heritage which is developed and grown based on the 

Islamic architecture. The most significant characteristic in the design of -principles of Iranian

phical location of bāzār and mosques. These Islamic cities, in general, is the geogra-Iranian

part main urban -two critical urbanistic features in Iranian cities are replaced by the three

Islamic urbanization. Islamic urbanization -elements (Arg, Sharestan, and Rabaz) of pre

ic beliefs, ideology, and religious needs of Islamic culture. theoretically founded upon Islam

osque and bāzār have been indicating a unique unity and solidarity to cities Friday m

-atmosphere and are considering as inseparable and indivisible elements within the city

mosque and bāzār symbolizing the interrelationship between religion and fabric. Moreover, 

relationship between signifying the and  ,the notion of belonging to God implying ,economy

people and the rulers. Each one of these features in addition to provoking the complex, 

dimensional functions which each -of faithful unity supporting many other multiformal sense 

fabric, to the extent that during the development -one is influencing on the formation of city

 and expansion of towns mosque and bāzār are considering as coherent elements in the

process of development. In this regard, the oldest portion of Yazd city is recognized as a 

constructed had not been , which elementsprominent area concerning cohesive contextual 

fabric of -anfar from the Friday mosque and bāzār of Yazd. In this paper, the historic urb

.Yazd has been briefly described      

āzārBUrban Design, Architecture, Friday Mosque,  Iran, Yazd, :sKeyword 
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 چکیده

با معماری ویژه و منحصر بزرگترین شهر خشتی جهان شهر یزد 

به فرد و بافت شاخص مناطق کویری، یکی از مهمترین شهرهای 

اسالمی رشد  -ایران است که بر اساس الگوهای معماری ایرانی

و توسعه یافته و از جمله پرآوازه ترین شهرهای جهان است.  

اسالمی محوریت مساجد  –مهمترین ویژگیهای شهرسازی ایرانی 

است که جایگزین الگوی  بافت سنتی شهرها در جامع و بازار

تفکیک سه بخشی )ارگ، شارستان و ربض( شهرهای پیش از اسالم 

شهرسازی که متاثر از آیین  شیوه در این ایران شده است. 

ای عنصر مسجد و بازار پیوستگی و همبستگی ویژهاست؛ دو اسالم 

افت ند و عناصری غیر قابل تفکیک از هم و جدا نشدنی در بردا

شهرها به شمار می روند. در واقع مسجد جامع و بازار نماد 

و سمبل پیوستگی میان دین و اقتصاد و مفاهیم ارتباط با خدا 

و ارتباط با مردم بودند و هر کدام از آنها عالوه بر کارکرد 

ویژه و منحصر به فرد خود، دارای کارکردهای چند وجهی و 

ثیر پذیرفتن بافت شهری تامتفاوت دیگری نیز هستند که موجب 

هنگام توسعه و گسترش شهر نیز به عنوان شده، تا حدی که در 

شوند. در این می کانون و مرکز این توسعه در نظر گرفته 

گفتار به شهر یزد به عنوان یکی از شاخص ترین شهرهای ساخته 

شده بر اساس الگوی همجواری عنصر مسجد و بازار پرداخته شده 

 ش بافت یزد معرفی شده است.   بخقدیمی ترین و 

 شهرسازی، معماری، مسجد جامع، بازار یزد، ایران،کلید واژه:

 مقدمه 

اسالمی مجموعه ای زنده و پویا از اموری است  –شهر ایرانی 

که در ارتباطی تنگاتنگ با نیازهای زندگی ساکنان آن طراحی 

و ایجاد شده است. از این روی همه جوانب فرهنگی، اجتماعی، 

اقتصادی و دیگر موارد دخیل در زندگی ساکنان آن به نحوه 

و  شایسته ای در نظر گرفته شده، طراحی و به اجرا درآمده

 شهر بسیاري از ویژگیهايمورد استفاده قرار گرفته است. 

 اسالمي حاصل تجلي مـفاهیم اسـالمي در زندگي شهري است.

در این شهر انسان محور همه امور است و ( ١٠: ١٣٦٩)بـمات ،

به نیازهای او در ارتباط با دیگران، خواه ارتباط با جهان 

وعان اندیشه شده و هستی و خالق و خواه ارتباط با دیگر همن

ها که این سازه های مناسب ایجاد شده است.بر حسب آن، سازه

همان المانهای شهری هستند بهترین نماد و شاخص معرفی هویت 

المان های شهری به عنوان »آیند. معماری سنتی به شمار می

عنصر شاخص ابزاری ارزشمند برای معرفی هویت شهر از لحاظ یک 
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تند که در داخل شهر و در حیطه یک تجربه معماری و طراحی هس

قراردادی مابین شهروندان معناگذاری می شوند و از آنجا که 

بیانگر هویت شهر، کشور و حتی مذهب در یک ساختار نمایان 

بوده در خوانش شهروندان از شهر و محیط زیستیشان تاثیر 

 ( 173: 1395)میرزا علی و رزمی،  «مستقیم بر جای می گذارند.

تزئیني بر اساس  و عناصر ارتباطي شهر اسالمي فرم هاي در

 ایده هاي اسالمي است و عناصر شهري آن چون مسجد جامع، بازار

 .شرایط را براي عـبادت مـسلمانان مهیا مي ساختند و حمام

اسالمی هم از دیدگاه نظری برای  -به بیانی دیگر شهر ایرانی

ریزی شده و هم جنبه  طراحی ساختارهای مورد نظر برنامه

ها مورد کاربردی آنها با مناسبترین و شایسته ترین شیوه

 بهره برداری قرار گرفته است. 

پیش از اسالم در دوران که مهمترین ویژگی آن شهر ایرانی 

کهندژ یا بخشی آن به قسمتهای ارگ ) 3تفکیک  (انساسانی)

 حومه( و ربض )شهر های عمومیمحله)محله سلطنتی( شارستان 

( بود تا حدود زیادی جایگاه اجتماعی خود را در دوران شهر

شهرهای دوره اسالمی بر محور مساجد جامع و  اسالمی از دست داد

نشانگر تغییر در خود این مسئله »و بازارها رشد یافتند. 

رویکرد فرهنگی و آیین ساکنان قدیم و جدید شهر است و موجب 

از اسالم در کنار خود، شد که ساختار شهرهای ایرانی پیش 

 (69: 1390)زارعی، «تجربه کنند.را ساختار و بافتی جدید 

فضاهاي  یكي ازاز دیرباز مهمترین مرکز شهری و بازارها 

 رونق یك شهرکه موجب شهرها بوده  استفاده مردم در مورد

تحوالت عمیق كالبدي و اجتماعي شهرها پیرو  ده است.شمحسوب مي

 دچار به عنوان مركز اقتصادي شهرپس ازاسالم بازارها 

. در واقع اهمیت شهر با بزرگی و رونق تغییرات فراواني شدند

بازار به عنوان ستون فقرات، خط  و شدبازار آن سنجیده می

-263 :1362زاده، کرد. )سلطانسیر گسترش شهر را نیز مشخص می

دین اسالم و محل عبادت  مظهر و مسجد كه نماد(  همچنین 264

كنار  اجتماعي و فرهنگي مسلمانان بود در جام امورو ان

به عنوان عامل  و به مرور  بوداي بازار داراي اهمیت ویژه

  .گرفت شكل و گسترش شهرهاي اسالمي قرار تغییر در موثر

 

 مسجد

گاه، نیایشگاه اصلی مسلمانان است. مسجد  مسجد به معنی سجده

در مراحل اولیه اسالم بسیار ساده بود اما با گسترش اسالم و 

مسجد »تشکیل خالفت اسالمی کاربردهای گوناگونی به خود گرفت. 



Iranology Foundation  

Research Department of Art and Architecture - Summer 2017 

 

4 
 

در دوران شکل گیري اسالم تنها مکاني عبادي و مذهبي محسوب 

هیلن ) .«عمومًا محیطي فرهنگي و تربیتي بود بلکه شدنمي

همچنین اجتماع مـسلمانان در مسجد و »(. ١٥٩: ١٣٧٢براند، 

اتحاد صفوف آنها ارتباط و پیوستگي مسلمانان را عملیتر 

 «.گردید ساخت و سبب تقویت روحیه جمعي آنان ميمي

 (. ٨٧: ١٣٧٦)خیرآبادي،

وصول و معافیتهاي  ها،در مسجد فرمانهاي شاهي، اعالم جنگ

رسانند. همچنین مسجد بهترین مالیاتي را به آگاهي عموم مي

مکانی بود که شاهان قدرت خویش را به نام اسالم ابراز داشته 

مسجد در دوران اسالمی با خصلت »ند. نكو دشمنان خود را لعن 

اش جانشین كاخهاي باشكوه كه با اجتماعي و دموكراسي گونه

كردند؛ گردید و ر و قدرت شاهان را اعالم ميمباهات تمام غرو

همانند كلیسا در اروپاي قرون وسطي كسب اهمیت كرده مركزي 

 (95-94: 1365)پوپ،  «بالفصل شد.

بنای مسجد در مراتب مختلفی پاسخگوی توقعات مسلمان است. 

بینش  یکی از این مراتب، نقش و جایگاه مسجد در شهر است.

 اهـمیت هـمه، عنصر مـشخص و بـا زاسالمي، در آغاز و پیش ا

 .سـیاسي در دل شـهر جاي داد -مسجد را به عنوان مرکز مذهبي

مسجد از آغاز با مردم و زندگي » (١٠٤: ١٣٧٢)سعیدي رضواني، 

آنها پیوند روحي و مادي داشته و اغلب از نظر فیزیكي هم 

 تواند براي آن حكمجزئي از شهر به شمار آمده و در حقیقت مي

لهي است كه اكانون باشد. مسجد با توابع آن در حكم دولتي 

میان دولتي ناسوتي نهاده باشند. هنگامیكه امتزاج این دو 

 گردید. لذا دركامل بود مسجد جذب بناهاي پیرامون خود مي

ا مدخل مسجد چیزي از دیوارهاي خارجي یین حال به جز درگاه ا

ن به دشواري مّیسر یا نماي آن پدیدار نبود و تعیین حوزة آ

 (95-94: 1365)پوپ،  «شد.مي

ترین بنا بر حیثیت مساجد در شهرها، طراحان شهری مناسب

دادند و بیشترین میزان جایگاه را به مساجد اختصاص می

های معمارانه از سوی معماران در بنای مساجد صرف اندوخته

شهرها، شد. به دلیل جایگاه مسجد نزد طراحان و نقش آن در می

ترین و یا یکی توقع همگان بر این بوده و هست که مسجد کهن

ترین بناهای یک شهر باشد. یکی از دالیل چنین انتظاری از کهن

بایستی در کاربری مسجد جستجو کرد. به عبارت دیگر را می

کاربری مسجد براساس شان آن در زندگی مردم و حیثیت اجتماعی 

 گاه دچار دگرگونی نشده است.آن در شهر تداوم یافته و هیچ

توان مسجد را در زمره مهمترین بناهای دوران از این منظر می

اسالمی معماری ایران آورد. در واقع، مساجد ویترین معماری 

ترین عناصر معماری. کشور هستند و محل ظهور فاخرترین و عالی
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به معنای دیگر آرزوی مشاهده کمال مهندسی، کمال هنر و »

نچه که در عرصه معماری قابل بیان است در مسجد کمال هرآ

 ( 5: 1384)خادم زاده،  «شود.محقق می

 ،مهمترین نوع مسجد، مسجد جامع شهر بود. مسجد جامع هر شهر

محل اقامه نماز جمعه آن شهر بود و از این لحاظ بر دیگر 

 در گذشته مساجد جامع تعیین مساجد شهر برتری و رجحان داشت.

كلـي و هویـت مـشترك شـهرهاي اسالمي به شمار  كننده الگـوي

مي رفتند، به تعبیري مفهوم شهر اسـالمي بـا وجـود مـسجد 

یافـت و در ایـن شـهرها بـه زیبـاترین وجـه جامع تحقق مي

 هویـت كالبـدي و بصري آنها به نمایش گذاشته مي شـد.

مثابه ها به حكومت، جایگاه آنها را به وابستگي سیاسي جامع»

ها تثبیت كرده بود و اي قوي در خدمت اهداف حكومترسانه

ها و ها، عهدنامهنامهمعموال احكام انتصاب حاكمان جدید، فتح

 «شد.منشورات حكومتي در مسجد جامع به آگاهي مردم رسانده مي

 (310: 1384)بادکوبه هزاوه، 

 

 بازار

شد تلفظ مي ابتدا واچار که قدیمي ازار کلمه اي است بسیارب

ریشه  که یافـت. این کلمه و سپس به مرور به بازار تـغییر 

 .فارسي دارد، در اغلب زبان هاي جهان به کار رفته است

ازار در شهرهاي اسالمي از چنان اهمیت ب (١٣٧٠:١٢،)پیرنـیا

و  یک واحد عنوان بوده که باید آن را به برخوردار خاصي

که  گفت باید». کرد، اقتصادي و مذهبي مطالعه اجتماعي نظام

یکي از دستاوردهاي تمدن و فرهنگ  مسقف بازارهاي سنتي

 و نهاسـالمي اسـت کـه نه در مشرق زمین باستان نظیري داشت 

 و روم قـدیم و نه در اروپاي قرون وسطيباستان  یونـان در

: 1389سجادی و دیگران، ) «کردمي پیدا خویش براي هماوردي

 ، بازارزمـانی کـه اسالم بر بخش بزرگی از جهان حاکم شد (.72

به عنوان یکی از وجوه اشتراک شهرهای تحت قلمرو آن  نیز

 .گسترش یافت

شهر اسالمي به منزله مرکز مهم اقتصادي، اجتماعي  بازار در

عمل مـي کـرد و نـقش آن بیش  شهر یک ستون فقراتو سیاسي و 

بود. از سایر عناصر و عوامل جغرافیایي و شهري، شایان توجه 

شهرهاي خاور نزدیک  براي شاید بازار تنها معیار مشخص»

  .(28: 1370 )ریمون، .«است

، بازارها در توسعه و گسترش شهر ایراني ـ اسالمي بنابرین

نحوي که در شهرهایي  ؛ بهنقش مهمي را به عهده داشته اند
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 بـا فـضایي که تازه ساخته مي شد، بازار ابتدا در ارتباط

: 1390زاده،  مسجد جامع و مقر حکومتي بنا مي شد. )مشهدي

برداشتن عناصر اصلی جامعه بازار به دلیل در . همچنین (291

زندگی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی اهالی شهر معموال منعکس 

ها است. وجود مجموعه های مذهبی و علمی کننده هویت مردم شهر

در کنار بازار عالوه بر هویت بخشی به شهر حاکی از چند وجهی 

مهمترین . بودن مفهوم بازار و عملکردهای چندگانه آن است

ولوژیکی و مذهبی در مساجد و مدارس و دئیعناصر در نظام ا

کرد که اهم این عناصر در درون حسینه ها و تکایا بروز می

بازارها استقرار یافته بودند. حتی عناصر مذهبی اقلیتهای 

دینی چون مسیحیان و یهودیان و نظایر اینها نیز در درون 

مجموعه آنها ( 19: 1389)یوسفی فر، بازارها حضور داشتند. 

از نـظر ارتباط بخشهاي  که آوردمیبافت واحدي را به وجود 

مختلف زندگي و فعالیتهاي اقـتصادي، اجـتماعي، سیاسي و 

  .مردم شهرها بوده اسـت نـیازمندیهاي ، جـوابگويمـذهبي

 

 بیان مساله 

شهر یزد به عنوان یکی از مهمترین شهرهای در این مقاله 

بافت تاریخی ویژه و منحصر به فرد خود را تاریخی ایران که 

یکی از نخستین شهرهای حفظ کرده و به تازگی نیز به عنوان 

ثبت شده، نمونه پژوهش یونسکو در فهرست جهانی خشتی جهان 

شده است. نگارندگان در راستای این مقاله در نظر گرفته 

تا با معرفی، بررسی و تحلیل بافت قدیمی شهر کوشیده اند 

اسالمی که بر اساس  -یزد به عنوان یکی از مصادیق شهر ایرانی

یکی ، همجواری بازار و مسجد جامع رشد و توسعه یافته الگوی

 اسالمی را معرفی کنند. –از جنبه های مهم شهرسازی ایرانی 

وثر کمبود فعالیتهای میدانی و یا عدم انتشار مفید و م

فعالیتهای صورت گرفته در این حوزه عامل اصلی تالیف و 

 تدوین این مقاله بوده است.

 

 بافت قدیم شهر یزد 

شمالي مسجد جامع یزد و قسمت  هبراساس منابع تاریخي، محدود

سابقه تاریخی شهر یزد است.  هاولی هفهادان، هست کویجنوبي 

یی گردد. شناسااین قسمت به سده چهارم هجری باز می

در محالت  هایی متعلق به سدهای نخستین دوره اسالمی،سفالینه

-169: 1393ساعت و دارالشفا )مرتضایی، الفهادان و وقت و 

های نخستین یزد ( اسناد معتبری هستند که وجود شهر سده171
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ترین بخش باروی یزد کنند. کهنیید میتا  را در این قسمت

جانبی آن محیط بر آثار نیز، در موقعیتی است که امتداد 

وقت و کوشک نو  ،موجود در محله کهن شارستان، محالت فهادان

توان سوی شمال شرقی و احتماال ساعت است. با این اعتبار، میال

 محدود به این موقعیت دانست.  ،شمالی شهر را در سده چهارم

تا حدود قرن پنجم  از وجود عناصر اصلي و بافت شهري یزد

جغرافیا نویسان مسلمان ع دقیقي در دست نیست. هجري قمري اطال

به ویژه اصطخری و ابن حوقل شهر یزد را در سده چهارم هجری 

که یکی را درب مسجد  اندبا دو دروازه ورودی توصیف کرده

 .تده اسوب فد یا اندرو معروزاند و دیگری، به باب ای فتهگ

مع اجمسجد  تقعیمو اب وده وشهر بخش جنوبی ر بدرب مسجد د

 ،تهای اولیه اسستین آن مربرط به سدهخکنونی که هسته ن

 ب، این دروازه شهر درتو به همین علدارد  یدیکزنقرابت و 

بنا به تحقیقاتی که صورت گرفته درب . تانده شده اسومسجد خ

مسجد با موقعیت کنونی مسجد جامع یزد و کوی فهادان که از 

قدیمی ترین محالت شهر یزد است منطبق است. مراحل ساختمانی 

به )در ادامه مسجد جامع نیز تصدیقی بر این موضوع است. 

 ( .خواهدشدتاریخچه مسجد جامع پرداخته 

ت قدیم شهر یزد، مربوط به نوشته قدیمی ترین اشارات به باف

است. آنچه از مفاد این مکتوبات  یهای قرن چهارم و پنجم هجر

آن است که شهر سه بخشی دوران پیش از اسالم  ؛شودبرداشت می

و به ویژه شارستان شهر که ابن حوقل و اصطخری از آن با نام 

های میانه و با توسعه شهر یزد در سدهاند قلعه یاد کرده

کاکویه و خراسالمی که بخش بزرگی از آن به همت حکام آلمتأ

مظفر تضمین شده بود، از صورت یکی از بخش های بزرگ به آل

: 1394)جودکی و دیگران، . ه استای تنزل یافتقدر و شأن محله

47 ) 

افزایش جمعیت و ساخت و ساز در طول زمان موجب گسترش شهر 

عوامل طبیعي هیچگاه رشد که به دلیل  چرابه سمت جنوب شده 

فیزیكي شهر و بازار به سمت شمال نبوده و همواره به سمت 

توسعه ربض  .جنوب شهر اولیه یا شارستان گسترش یافته است

در محور جنوبی و غربی بوده و موقعیت بازار و تالقی نیز شهر 

آن با بخش عتیق جامع یزد از یک سوی و ارتباط نزدیک آن با 

)سرایی،  یعنی دروازه درب مسجد، ای شهر،هیکی از دروازه

( محور توسعه ربض را نیز آشکار کرده است. بر این 28: 1389

تا کنار دروازه « چهارسوق»اساس، بازار کنونی یزد از 

مهریجرد، از اعقاب بازار یزد در سده چهارم هجری قمری و 

رود. شناسایی دو مورد اشاره اصطخری و ابن حقول به شمار می

ها و بخش های نخستین، یعنی مسجد شیخید متعلق به سدهمسج
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 رعتیق جامع یزد، با گزارش و توصیف اصطخری از شهری یزد د

 سده چهارم هجری قمری منطبق است.

 

در قسمت باالی تصویر موقعیت بافت قدیم )مسجد جامع و بازار 

چهارسوق( و در بخش پایین تصویر موقعیت فعلی بازار یزد مشخص شده 

 ست. برگرفته از کتاب بازار یزد.ا

گفتنی است این حدود، سیما و عرصه کلی شهر، اعم از شارستان 

به سمت با گسترش هسته اولیه شهر و ربض را تشکیل داده است. 

 هغربي، گذر یوزداران، در محدود -اصلي شرقي هجنوب راست

ها و عناصر ساخت و ساز شهر قرار گرفته و به تدریج مجموعه

را در اطراف آن شکل داده و استخوان بندي اصلي شهر شهري 

شکل گرفته در این دوره  هرا به وجود آورده است. مجموع

داراي موقعیت مرکزي نسبت به شمال و جنوب شهر بوده و حول 

غربي انتظام یافته و از شرق و غرب تا  -یک محور خطي شرقي

: 1391، )حاجی زاده میمندیدروازه هاي شهر ادامه یافته است. 

17)3  

                                                            
فعالیتهای میدانی منتشر شده بخشهای مربوط به معرفی بافت قدیم شهر یزد از  - 3

  توسط بنیاد ایران شناسی اقتباس شده است.
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 بازار یزدتاریخچه 

گیرد ای را در بر میبازار شهر یزد محدوده وسیع و گسترده

 است. که حدودًا از قرن هشتم و نهم هجری رشد و توسعه یافته

عطفي در گسترش بازارهاي یزد و  هاحداث این بازارها نقط

بازار یزد همواره بعد از قرن  .شهر استمنشأ بازار امروزي 

هشتم از رونق و اعتبار ویژه ای برخوردار بوده و در دوران 

صفوی به سبب حضور جهانگردان از شهرت و آوازه جهانی 

در دوران قاجار به نهایت برخوردار بوده است. این بازار 

نه تنها بعد از این دوره  ، در حالی کهوده خود رسیددرشد مح

در نتیجه تغییر در کالبد زوده نشده بلکه بر محدوده آن اف

به وجود شهری و خیابان کشیهای جدید تغییرات چشمگیری در آن 

 . آمد

از وضعیت بازار یزد در قرون اولیه هجری خبر چندانی وجود  

قرن هشتم در این مورد مربوط به ندارد و روایتهای مکتوب 

د الدین در ابتداي قرن هشتم به سفارش خواجه رشی. استهجری 

فضل هللاا مدرسة رشیدیه، خانقاه، كاروان سرا و بازاري در یزد 

و وقف « بازار كاغذیان»ساخته شد. این بازار که معروف به 

تا حدود  م ق ٨٦٠رشیدیه بود، بر اثر سیل در سال  هبر مدرس

زیادي ویران شد. در نیمة قرن هشتم محمد مظفر برج و باروي 

گسترش داد. وي در  و شهر راجدیدي براي یزد ایجاد كرد 

سعادت، بازاري جدید ساخت. پس از محمد مظفر، ه نزدیكي درواز

در میان شهر گنبدي چهارسوي »شاه یحیي بر یزد حاکم شد. وي 

 اخت و آن را بازار گنبد نام كرد.با چهل دكان معتبر بس

چهارسوق و بازار شاهي از بقایاي همین بازار گنبد است. 

اي از این دو بنا تخریب شده، اما آثار امروزه بخش گسترده

كلي آن برجاست و تا همین چند سال قبل فعال بوده است.در 

بازاري نزدیك مسجد جمعه بنا كرد؛ یحیی شاه  مادرهمین دوره 

بازار »ي آن كه به باال هبازاري مشتمل بر چهل دكان و چهل حجر

نیز به دستور سید ركن « بازار دالالن»شهرت یافت. « كفش دوزان

در قرن نهم نیز  الدین، وزیر شاه، درون شهر یزد ساخته شد.

ساخت و گسترش بازارها و مراكز تجاري در شهر یزد ادامه 

 . یافت

قابل ذکر است، محدوده بازار قدیمی شهر پس از قرن هشتم رشد 

 هدور یهقاجار زمانراوانی یافته است به ویژه در و توسعه ف

. عمده شکل گرفته استبازار ساختاري  هپرتحركي را در توسع

ترین و فعال ترین بازار معاصر یعني مجموعه بازار كنوني 

 هیزد، میراث این دوره است كه توسط محمد خان والي در ده

شده  یاد هده است. مجموعشآخر قرن سیزدهم هجري قمري احداث 

در فاصلة سال هاي مشهور است. « بازار خان»امروزه به نام 
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بافت شهري و سازمان هاي شهري در تغییراتی در ش ١٣٠۴-١٣٢٠

پیش گرفته شد كه یكي از پیامدهاي مهم آن درهم ریخته شدن 

بافت كهن یزد از جمله منطقة بازار آن بود. این تحول با 

كه اوایل حكومت  ساخت دو خیابان اصلي آغاز شد. خیاباني

ش توسعه یافت، شامل یك خیابان ١٣٠٩رضاخان احداث و در سال 

قابل  )امام خمیني( بود. شمالي جنوبي با نام خیابان پهلوي

می شهر یزد مورد یذکر است در این مقاله تنها محدوده قد

 (23: 1391)حاجی زاده میمندی، بررسی قرار گرفته است. 

، در این مقاله به بافت شداشاره در مقدمه همانگونه که 

قدیم شهر یزد پرداخته خواهد شد و در نتیجه قدیمی ترین 

قسمت بازار یزد که در پیرامون مسجد جامع و کوی فهادان 

. از این روی به معرفی محور اصلی این مقاله استقرار دارد 

 های شهری این محدوده می پردازیم: برخی از المان

 

  وق( و بازار شاهيمجموعة چهارسو )چهارسالف: 

مجموعة چهارسو در محلة چهارسو واقع شده و بازارچه هاي 

منتهي به آن، به نام بازار چهارسو یا بازار شاهي معروف 

اند. این مجموعه در انتهاي خیابان مسجد جامع و در ضلع 

محلة چهارسو از شمال به جنوب شرقي مسجد جامع قرار دارد. 

ابوالقاسم، از جنوب به محلة  خیابان مسجد جامع و محلة شاه

دارالشفاء، از شرق به خیابان امام خمیني و از غرب به 

شود. این محلة هاي دروازه شاهي و لب خندق محدود ميمحله

هاي بزرگتري چون دروازه شاهي، شاه كوچك كه توسط محله

ابوالقاسم و دارالشفاء محصور شده است، در گذشته محل سكونت 

یان بوده و از این رو به محلة یهودیان اقلیت مذهبي یهود

توان از عناصر شاخص این محله مي. )جهودون( نیز معروف است

به مسجد جامع كبیر یزد، كتابخانة وزیري، مدرسة علمیة امام 

خمیني، كنیسة كمال، كنیسة مال آقا بابا و مجموعة چهارسو و 

 . بازار شاهي اشاره كرد
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 نمای داخلی گنبد چهارسوق

وعة چهارسو و بازارشاهي توسط خان زاده خانم، دختر شاه مجم

محمد مظفر )خواهر شاه یحیي( در نیمة دوم سدة هشتم هجري، 

گنبد چهارسو به بازار  هاین بنا در آغاز به واسط شد. ساخته

گنبد معروف شد و در منابع تاریخي نیز با این نام آمده 

است. در دوره هاي بعد این مجموعه به نام بازار شاهي، 

بازار چهارسوي و در سال هاي اخیر بازارچة چهارسو نامیده 

شده است. نام چهارسوي در عصر صفوي به چهارسو تغییر كرده 

. رسو به این نام مشهور شده استو از آن به بعد محلة چها

احمد كاتب در كتاب تاریخ یزد در شرح عمارات شاه یحیي و 

و در میان شهر گنبدي »... او در یزد آورده است:  قوم 

چهارسوي با چهل دكان معتبر بساخت و آن را بازار گنبد نام 

این مجموعة تاریخي)چهارسو و سه بازارچة منشعب از « د.كر

باقي مانده از عصر مظفري( به سبب قدمت و آن، از بناهاي 

در  ٢٢۴۴اهمیت در میراث معماري و شهرسازي ایراني به شمارة 

)حاجی زاده میمندی، . فهرست آثار ملي به ثبت رسیده است

1391 :198) 
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 پالن بازارچه چهارسو، برگرفته از کتاب بازار یزد

 

چهارسو، فضایي هشت ضلعي است كه در دو  همحیط تشكیل دهند

سه . طبقه بنا شده و در هر ضلع غرفه هایي تعبیه شده است

چهارسو، در طبقه اول به سوي سر بازار راه مي یابد.  هدهانـ

 هضلع چهارم یعني قسمت شرقي چهارسو مسدود است و مدرس هدهان

: 1389زاده،  . )خادمامام خمیني در این ضلع قرار دارد هعلمی

در شمال غربي چهارسو، آب انباري بزرگ قرار دارد كه  (193

با توجه به تاریخ احداث آن، در دوره هاي بعد به این مجموعه 

در فهرست  ١١۴اضافه شده است. آب انبار چهارسو به شمارة 

 . آثار ملي كشور به ثبت رسیده است
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 آب انبار چهار سوق

اي جهت به بازارچه ه هچهارسو از س هاشاره شد كه مجموع

ضلع شمالي چهارسو به خیابان  هشود؛ بازارچكوچكي منشعب مي

دارالشفاء و  هضلع جنوبي به محل همسجد جامع، بازارچ

. درسجهودون )یهودي ها( مي هضلع غربي به كوچ هبازارچ

ضلع غربي كه به محله هاي یهودیان و دروازه شاهي  هبازارچ

مسقف با دوازده دكان بوده  راه دارد، بازارچه اي كوچك و

سقف بازارچه از نوع  كه در جهت غربي شرقي احداث شده است.

طاق و تویزه است و قوس اكثر آن ها جناغي است. پوشش سقف و 

دیوارها از آجر بوده و بخشي از آن در سال هاي اخیر مرمت 

 شده است. 

دارالشفاء متصل مي  هچهارسو كه به محلضلع جنوبی  هبازارچ

ضلع غربي و شمالي چهارسو پررونـق تر  هود، از بازارچش

. اســت و تعـدادي از مغـازه هاي آن همچنان فعال اند

ضلع جنوبي چهارسو جهت شمالي جنوبي دارد. ورودي  هبازارچ

شمالي آن از ضلع جنوبي چهارسو شروع و تا كوچه مسجد باغ 

 .یابدبهشت در قسمت جنوبي امتداد مي

الي چهارسو، بازارچة كوچكي است كه دو سوي بازارچة ضلع شم 

شرقي و غربي آن به كوچة مسجد جامع ختم مي شود. بازارچه 

دو ورودي دارد. ورودي اول از ضلع جنوب شرقي مسجد جامع به 
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شود؛ ورودي دوم در ضلع جنوبي خیابان مسجد بازارچه منتهي مي

 . تجامع، سمت راست در كوچة بازارچة چهارسو قرار گرفته اس

بازار شاهي و چهارسو در گذشته رونق بسیاري داشته و مركز 

شده است؛ ولي بعد از اینكه صاحبان خرید شهر یزد محسوب مي

اولیة حجره ها از بازار خارج شدند و یا فوت كردند، كم كم 

گفتني . حجره ها كم رونق شده و فعالیت در آن كاهش یافت

جمعیت ساكن از بافت  است، با گسترش شهر به سمت جنوب، كم كم

هاي هاي قدیمي در محلهتاریخي خارج شدند و بیشتر خانه

 (200: 1391)حاجی زاده میمندی، . گذاشت تاریخي رو به ویراني

 

 بازارچه صرافان ب: 

که  است اف(نام این بازارچه برگرفته از نام كوچه اي )صر

 از آن جایي كه در گذشته اینبازارچه در آن واقع شده است. 

كوچه محل فعالیت تعدادي از صرافان یزد بوده است، این 

بازارچه را به همین نام مي شناسند. دربارة قدمت این 

بازارچه در منابع تاریخي به ویژه كتاب تاریخ یزد اشاره 

و فرم  (يخشت اي نشده است. مصالح به كار رفته در سقف )آجر

شتم، نهم بنا، نشان مي دهد كه احداث بازارچه به قرن هکلی 

هجري هم زمان با ساخت بناي اولیة مسجد جامع كبیر یزد، باز 

 . گرددمي

 

 

 .برگرفته از کتاب بازار یزد -پالن بازارچه صرافها
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ین بازارچه در ضلع شرقي مسجد جامع كبیر یزد قرار دارد. ا

مسجد جامع جاي ای، در محله موقعیت محله بازارچه از لحاظ

شاه ابوالقاسم، از جنوب به محله داشته و از شمال به محله 

چهارسو و خیابان مسجد جامع، از شرق به محله و کوچه وقت 

بازارچه شود. الساعت و از غرب به محله دروازه شاهی محدود می

كشیدگي شمالي جنوبي دارد. در انتهاي ضلع شمال غربي صرافان 

دي جنوبي بازارچه شروع شده و به در خیابان مسجد جامع ورو

: 1391)حاجی زاده میمندی، شمال غربي مسجد جامع ختم مي شود. 

201) 

 

 نمای گنبد چهار سوق از داخل راسته صرافها

 

 یزدمسجد جامع ج: 

مسجد جامع فعلی بر جاي سه مسجد بنا شده كه در قرون متمادي، 

در دوره این سه در نهایتا اند. در جوار یكدیگر ساخته

به مسجدي واحد با صحني وسیع تبدیل شده است. اولین  قاجاریه

مسجد یا مسجد جامع عتیق، در نیمه دوم قرن سوم هجري قمري 

و در زمان حكومت عمرولیث صفاري با طرح شبستاني ساخته شد. 

این مسجد در نیمه دوم قرن پنجم هجري قمري در زمان حكومت 

اي ازي شد و در جوار آن منارهامراي كاكویي یزد، تعمیر و نوس

احداث شد كه تا قرن نهم هجري قمري برپا بود. آثار مسجد 

ش در شمال شرقي صحن مسجد فعلي باقي بود.  1324اولیه تا سال 

دومین مسجد، یا مسجد جامع قدیم، در نیمه دوم قرن پنجم 
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هجري قمري، در زمان حكومت عالءالدوله گرشاسب بن علي بن 

راي كاكویي یزد، ساخته شد. این مسجد كه یك فرامرز از ام

گنبد خانه و یك یا چند ایوان داشت، در سمت غربي مسجد عتیق 

بنیان نهاده شد و سپس دختران فرامرز بن علی کاکویی شبستان 

 1240ای در آن احداث کردند. این مسجد جامع تا سال و مقبره

بخش اعظم برپا بود؛ و در این سال در نو سازی و گسترش بنا، 

در نیمه  منهدم گرددید. سومین مسجد، یا مسجد جامع نو،آن 

الدین محمد قاضی اول قرن هشتم هجری قمری به همت سید رکن

در پشت قبله مسجد جامع قدیم بنا نهاده شد. این مسجد صحنی 

)حاجی قاسمی، کوچک و گنبدخانه و ایوانی عظیم داشت. 

 (169: 1375کامبیز، 

 

 مسجد جامع یزد

  

های سردر اصلی مسجد ماکسیم سیرو معتقد است که احتماال مناره

زمان  هایی متعلق به ایناند. کتیبهرا در این دوره ساخته

در دوره  (Sirox, Maxime, 1974: 119-176)شود.بر سردر مسجد دیده می

فتحعلی شاه قاجار، اقدامات ساختمانی گسترده در مسجد به 

ز بنای سه مسجد جامع منجر شد. در های زیادی اتخریب قسمت

این زمان، مسجد جامع فعلی به صورت بنایی واحد شکل گرفت. 

همچنین بخش اعظم مساجد جامع عتیق و جامع قدیم تخریب و صحن 

 .خته شدامسجد جامع فعلی به جای آنها س
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 104×99مسجد جامع حاضر مشتمل بر یک صحن مستطیل شکل )     

در سمت قبله است که در طرفین آنها با گنبد و ایوانی  (متر

شبستانهایی ساخته شده است. شبستان جنوبی به دهلیزی گنبد 

دار در پشت سر در اصلی راه دارد. این سردر، که مکرر تعمیر 

های معماری شده است دارای نسبتهای معادلی است که از ویژگی

در اواخر قرن هفتم است؛ همچنین دو مناره در قسمت علیای 

ای نیز در جوار کتابخانه (74: 1388)کیانی، رار دارد. آن ق

ه.ق توسط محمد وزیری ایجاد  1334مسجد قرار دارد که در سال 

 شده است. 

 

 برش افقی مسجد جامع، برگفته از کتاب گنجنامه

اي از كاشي، كه در آن متن در هشتي ورودي شرقي، كتیبه

است؛ و این قدیمیترین ه.ق  765وقفنامه مسجد آماده، مورخ 

هاي كاشي تاریخ ثبت شده در بناست. دیگر الواح سنگي و كتیبه

است. عالوه ه.ق  974، 863، 820، 777، 770در این هشتي مورخ به 

، ه.ق 1022و  1004بر این دو فرمان از شاه عباس صفوي مورخ 

 1047فرمان دیگر با تاریخ ه.ق  1046فرماني از شاه صفي مورخ 

 1115رماني از میرزا محمد محسن حاكم یزد، به تاریخ ، فه.ق 
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در این هشتي وجود ه.ق  1179و  1121، دو وقفنامه مورخ ه.ق

 891و  861و  819هاي هاي سر در شرقي تاریخدارد. بر كتیبه

ه.ق  777شود. محراب گنبد خانه مسجد مورخ به دیده ميه.ق 

دیگري  كتیبهو ه.ق  813اي در ایوان اصلي مورخ است. كتیبه

است. همچنین كتیبه بي ه.ق  836در این ایوان به تاریخ 

. تاریخي از دوره شاهرخ تیموري در ایوان مسجد وجود دارد

  (168: 1375)حاجی قاسمی، کامبیز، 

 

 آرامگاه سید رکن الدین د: 

بقایای این بنا در کنار مسجد جامع یزد واقع شده و آثار 

موجود تنها بخش کوچکی از مدرسه و بناهای وابسته به آن را 

الدین دهد. بنا به نوشته متون تاریخی، سیدرکنتشکیل می

 725در حدود  -از سادات عریضی –ابوالمکارم محمد قاضی یزدی 

دخانه، کتابخانه ای شامل مدرسه، رصه.ق در این محل مجموعه

سه هزار مجلدی، دارالشفا و خانقاه بنا کرد و موقوفات 

ه.ق(، در گنبد خانه  732بسیاری وقف آن نمود و بعد از فوت )

 مدرسه به خاک سپرده شد. 

 

 برگفته از کتاب گنجنامهبرش افقی سید رکن الدین، 
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الدین، و فرزندش سید شمشاز رجال مهم یزد الدین سیدرکن

و موقوفات  ندمتعددی در یزد و نقاط دیگر ساختبناهای 

مشروحی کتاب فراوانی وقف آنها نمودند که فهرست آنها در 

تاریخ » ثبت و ضبط شده است. مولف « جامع الخیرات»به نام 

« البقاع مدارس یزدام»ه.ق( مدرسه رکنیه را  9)قرن « یزد

 نامد. می

ترین مدارس ایران مدرسه رکنیه یکی از بزرگترین و باشکوه

در دوره خود با امکانات علمی )کتابخانه، رصدخانه، 

تاسفانه مبیمارستان( و مالی )موقوفات بسیار( بوده که 

به دلیل جنبه زیارتگاهی آن، و تنها اکنون تنها گنبدخانه 

ای نقشه گنبدخانه مدرسه دار اش برجای مانده است.و آرامگاهی

متر است.  40/1و ضخامت دیوار  82/11×82/11مربع، ابعاد داخلی 

های ها شکنجفضای مربع گنبدخانه در باال با ایجاد فیلپوش

رسمی به چند ضلعی تبدیل و گنبدی از نوع دو پوسته پیوسته 

اند. کاشیکاری سطح خارجی نما تماما فرو ریخته بر آن نهاده

ای رنگ بازسازی های فیروزها کاشیب های اخیربود که در دوره

 شده است.

ای از گچ بوده  سردر ورودی بقعه از جهت شمال، دارای کتیبه 

مانده است. این کتیبه، دو ردیف که مقدار اندکی از آن باقی

نوشته به خط کوفی داشته وقسمت زیرین آن، گل و بوته بوده 

کرده  ه.ق ثبت 725است. دونالد ویلبر تاریخ این کتیبه را 

 اند. است. در اصل بناهای مختلفی به این گنبد خانه متصل بوده

یکی از پرکارترین داخل بقعه از نظر فراوانی تزیینات،

رود. در هر ضلع داخی بنا سه های موجود به شمار مینمونه

دو جانب آن،  روسط و دوتا کم عرض د رد طاقنما، یکی بزرگ

ها، یک کتیبه االی تیز قوساند. بهای جناغی طراحی شدهبا قوس

گچبری پهن سرتاسری نقش بسته است. خط کتیبه ثلث و محتوای 

است. داخل طاقنماهای اظالع چهارگانه، « یس»آن حاوی سوره 

های ترنج و در زیر تیزه قوس آنها، تزیینات مقرنس گونه نقش

ای اجرا شده است. نقاشی روی دیوارها به رنگ آبی، سبز، قهوه

ها از برجستگی بسیار کمی برخوردار نجام شده و گچبریو طالیی ا

ای است که تا حدودی معماری هستند. حجم تزیینات به شیوه

داخلی بنا را تحت الشعاع قرار داده است. دیگر تزیینات 

های قابل توجه بنا، محراب گچبری آن است که مزین به کتیبه

یر گنبد باشد. بخش انتقالی زقرآنی، به خط ثلث و کوفی می

های رسمی و دوال و رف است. مشتمل بر چهار فیلپوش و شکنج

ها که به صورت دو مثلث چسبیده به هم نمود داخل فیلپوش

اند، عبارت قرآنی به خط کوفی زیبا، با طرح ترنج گونه، شده

 ده است. کرنقش اندازی 



Iranology Foundation  

Research Department of Art and Architecture - Summer 2017 

 

20 
 

 

 نمای داخلی سید رکن الدین

 

میانشان، بخش دوم کاربندی زیر های ها و شکنجدر باالی فیلپوش

ه شکنج یا طاقنما مانند قرار گرفته است دگنبد، شامل شانز

های زیبائی از خط کوفی تزیینی، شامل که درون آنها طرح

، نقش «هلل الحکمه»، «الحمدهللاا»، «هلل القدوه»هایی چون عبارت

ساقه گنبد، کتیبه  رهای تزیینی دبسته است. در باالی این قاب

تا آخر آیه « الفتح»مربندی به خط کوفی تزیین شامل سوره ک

پنجم طرح شده است. زیر سقف گنبد را نیر شمسه زیبایی با 

های تزیینی خوش نقشی، زینت بخشیده است. پیرامون شمسه شعاع

را دوازده ترنج الجوردی رنگ فرا گرفت که یک در میان در 

کوفی سوره  و به خط« التین»داخل آنها به خط ثلث، سوره 

نوشته شده است. این بنا در دوره اخیر تعمیر و « االخالص»

)مالزاده به ثبت تاریخی رسیده است.  246مرمت شده و به شماره 

 ( 202-201: 1381و محمدی، 

 

 

 تحلیل بافت قدیم یزد

بر اساس محوریت و همجواری مسجد و اسالمی  -شهرسازی ایرانی

اخص شهری، رشد و توسعه بازار به عنوان دو عنصر اصلی و ش

یافته است. در این ساختار پیچیده و چند وجهی هر کدام از 

این عناصر نقش و کارکرد متفاوت و متعددی را ایفا می کنند 

که در نهایت در کنار هم به صورت یک کل واحد ظاهر شده و 

به مصداقی برای مفهوم کثرت در عین وحدت و وحدت در عین 

و فلسفه اسالمی است، تبدیل می شوند.  کثرت که ناشی از بینش

در این راستا مسجد نماد و المان نیاز ارتباط با خداوند و 
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بازار نماد و المان نیاز ارتباط انسانی و اجتماعی است و 

المی اس –از آنجایی که این ارتباطها از دیدگاه تفکر ایرانی 

طول تگی و همراهی ذاتی برخوردارند، همواره و در از یک پیوس

تاریخ در بافت و کالبد فیزیکی بازار، مساجد و به ویژه 

اند که نشانه از پیوستگی مساجد جامع هر شهری سر برآورده

مفهوم ارتباط انسانی است که در طول ارتباط با جهان هستی 

از سوی دیگر در شهرهای اسالمی  گیرد.و معبود قرار می

روند و می ساختارهای مذهبی مهمترین نماد شهری به شمار

یابد. همراهی دو عنصر مذهبی اقتصاد در کنار مذهب معنا می

و اقتصادی که خود دارای کارکردهای چند وجهی دیگر در زمینه 

اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هستند به همان اندازه که در 

ده در ایجاد واسالمی افز -پیچیدگی مفاهیم زندگی شهری ایرانی

با آن نیز تاثیر گذار بوده و بافت شهری و سازهای متناسب 

در واقع موجب خلق المانهای خاصی در این شهرها شده است. 

بازار ایرانی محل تالقی دین و دنیای مردم این مرز و بوم 

بوده است. دلیل مراجعه روزانه مردم شهرها به بازارها و 

محدوده آن، عالوه بر کسب و کار و کسب روزی، دسترسی به 

هبی شهر در منطقه بازار نیز بود. به همین اماکن و مراکز مذ

جهت، در بازار ایرانی فضای کسب و کار با نشانه مربوط به 

باورهای و آیینهای مذهبی در آمیخته است و در هم تندیگی 

مناسبات دین را با اقتصاد و دیگر جنبه های زندگی مردم 

عرضه می کرد. از این رو بازارهای ایرانی نه تنها کالبد و 

هی از میراث فرهنگی ایرانیان است، بلکه واجد ویژگیهای وج

است که جلوه گوناگون زندگی شهری ایران را به تمامی عرضه 

گفتنی است؛ در ( 22: 1391)حاجی زاده میمندی، می دارد. 

الگوی اولیه ساخت شهرها اصوالً مکان یابی مناسبی برای مسجد 

رد توجه بوده گرفته و موو بازار به صورت پیوسته صورت می

است. اما رشد و توسعه شهری موجب بروز تغییراتی بر این 

ساختارها و الگوی اولیه ساخت شهرها شده است. اصوال در پی 

این رشد و توسعه، مکان مساجد همواره به علت قداست و 

ماند. در حالی که ساختار احترام، ثابت و بدون تغییر باقی می

ارهای تاثیر گذار بر شهر و بازار که خود از مهمترین ساخت

 اسالمی است؛ تغییر و تحول را پذیرا بود.  -شهر سازی ایرانی

اسالمی  -شهر یزد یکی از بهترین نمونه های شهرسازی ایرانی

است که بر اساس محوریت و همجواری مسجد و بازار شکل گرفته 

همانگونه که اند. و در توسعه بافت شهری نیز اثر گذار بوده

، هسته اصلی شهر پیرامون مسجد جامع و قسمتهای قدیمی ذکر شد

منطبق است شکل گرفته فعلی بازار که با مجموعه بازار شاهی 

بود اما به سبب توسعه شهر به سمت جنوب و غرب بافت قدیمی 
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محالت شارستان و ربض تغییر کرد و در این ساختار مسجد جامع 

 اند. و بازار نقش محوری ایفا کرده

 

)بازار شاهی( و آرامگاه  ت قرار گیری مسجد جامع، گنبد چهارسوقموقعی

 سید رکن الدین 

 

همواره از عناصر اصلي شهر بوده و با سایر عناصر  مسجد جامع

وجود این مسجد . »شـهري رابطه منظم و تعریف شده داشته اسـت

نه تنها به لحاظ مادي )خودنمایي كالبدي( باعث زیبندگي شهر 

به لحاظ معنوي هم اعتبار مـذهبي بـه آن داده یزد شده بلكه 

اسـت. بررسـي سـیر تكامل بافت تاریخي یزد نشان میدهد هسته 

است.  اصـلي شـهر متـأثر از ایـن مكـان مقـدس گسترش یافته

این بنا با تسلطي كه بر كالبد عمـومي شـهر داشـته، همـواره 

هاي  استهارحجیـت ارزش هـاي اسالمي و دیني را نسبت به خو

( 139: 1394 ،زاده مهرجردي حسیني) «.مادي یادآور بوده است

گذشته از بعد مذهبی که کارکرد اصلی  ،مسجد جامعهمچنین 

های سیاسی و اجتماعی دیگری را نقش رود،مساجد به شمار می

های موجود بر ورودی این مسجد کتیبهنیز برعهده داشته است. 

اجتماعی بیانگر نقش و جایگاه با مضامین احکام حکومتی و 

مهم مسجد به عنوان کانونی برای بیان دیدگاههای حکومتی به 

مردم است. این وجه از کارکرد مسجد جامع یزد در دیگر شهرهای 

. همچنین همانگونه که توضیح داده شودایران نیز مشاهده می

دین و دنیای مردم  ،شد، دسترسی دو ورودی مسجد از سمت بازار

و مهمترین شریان اقتصادی و اجتماعی داده هم پیوند می را به

 . شده استمحسوب میشهر نیز 

بازار یزد به ویژه با گسترش شهر به عنوان ستون فقراتی 

برای شهر عمل کرده و دسترسیها محلی و برطرف کردن نیازهای 

یزد  بازاراولیه مادی و معنوی شهر را برعهده داشته است. 

به همان اندازه که در بافت شهری تاثیر گذار بوده؛ به همان 

نسبت نیز تحت تاثیر بافت شهری قرار گرفته است. به عنوان 
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نظر ساختار ظاهري داراي راسته هاي  ازمثال بازار یزد 

 ست.ا در محالت با بافت مسكوني تالقي كرده زیراكوتاه است 

رهاي شهرهایي چون واقع شکل ظاهري بازار یزد برخالف بازا در

اصلي و طوالني  هکرمان و تهران است. بازار كرمان یك راست

با شاخه هایي منشعب از آن است؛ بازار تهران نیز شامل یک 

بزرگ شمال غربي ـ جنوب شرقي است اما بازار یزد  هراست

گسترده و نعلي شكل و با راسته هاي كوتاه به هم پیوسته 

و چهارسوق طوالني خطي شکل بازار شاهي  هاست. البته راست

 . ندبوده ا

اند: دو عامل مانع طوالني شدن راسته هاي بازار فعلي شده

طوالني شدن را به یك  هاول، بافت محله اي جدید كه اجاز

داده است؛ دوم، فاصله در ساخت هر یك از بازارها؛ راسته نمي

شد تا احداث بازارهاي بعدي محكوم به این عامل موجب مي

. یعنی )احتماال( در حد و مرز ساختماني قبلي باشند رعایت

بافت قدیمی شهر یزد که مجموعه پیرامون مسجد جامع را در 

گیرد با توجه به الگوی اولیه بازار راسته های نسبتا بر می

شود بزرگ مطابق با دیگر بازارهای شهرهای ایران مشاهده می

دوده اولیه اما با توجه به گسترش بافت شهر به خارج از مح

و شکل گیری محله های و خانه های جدید بافت بازار تحت 

الشعاع بافتهای مسکونی جدید شهر شده و برخالق شهرهای مانند 

تهران و کرمان در بازار یزد از راسته های بلندو طویل 

 مشاهده نمی شود. 

 

 نتیجه

پس از ظهور اسالم  یاسالمي با فاصله اي اندك -ایرانی تمدن

مایل منسجم و آفرینشگر خود را به دست آورد و رو شكل و ش

به گسترش گذاشت. از مهم ترین عناصري كه در وجوه تمدني و 

شهرهاي سامان یافته، بزرگ، و هم  ،فرهنگي آن خودنمائي كرد

 -از ویژگی مهم و بارز این شهرها در تمدن ایرانیآهنگ بود. 

ت که نه اسالمی همبستگی و پیوستگی عنصر بازار و مسجد اس

تنها به عنوان یک المان شهری بلکه به عنوان یکی از عوامل 

روند. مهم و تاثیر گذار در ایجاد بافت شهری به شمار می

از همان ابتدا در محیطي این شهرها تجاري  و نظام اقتصادي

كه بازار نام گرفت عرض وجود كرد و از همان زمان عالوه بر 

زندگي، فرهنگ و تمدن  نوعوجه اقتصادي و تجاري گزارشگر 

های مذهبی وجود مجموعه .آن یعني تمدن اسالمي بود هآفرینند

عالوه بر هویت بخشی به شهر حاکی نیز و علمی در کنار بازار 

از چند وجهی بودن مفهوم بازار و عملکردهای چندگانه آن 
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مساجد و به ویژه مساجد جامع نیز در در این میان است. 

 .اساسی و مهمی را بر عهده داشتند ترکیب بافت شهرها نقش

مسجد در این ساختار تنها یک سازه مذهبی نبود و کارکردها 

و عملکردهای مهمی اجتماعی، سیاسی و حتی آموزشی را نیز بر 

 عهده داشت. 

بخش مورد نظر در این مقاله از مهمترین و کهنترین بخشهای 

رفته و شهر یزد است که با محوریت بازار و مسجد جامع شکل گ

 شده است.یزد پیرامونی آنها موجب ایجاد بافت خاصی در شهر 

در واقع این بخش با محوریت مسجد جامع شکل گرفته و با 

را باید  بافت قدیم شهر یزد محوریت بازار توسعه یافته است.

چرا که به شمار آورد؛ تاریخي و فرهنگي  ییراثمبه مثابه 

ت بلکه ترکیبی از ساختار آن تنها یک کالبد فیزیکی نیس

ابعاد چندگانه اجتماعی، هویتی و فرهنگی و مذهبی است که 

منجر به شکل گیری بافتی پیچیده و چند وجهی در شهر یزد به 

 است. شده اسالمی  -عنوان نمونه ای از شهرهای ایرانی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Iranology Foundation  

Research Department of Art and Architecture - Summer 2017 

 

25 
 

 منابع

و مفاخر فرهنگی،  افشار، ایرج، یادگارهای یزد، انجمن آثار

 1374چاپ دوم، 

، دانشنامه جهان اسالم، «جامع، مسجد»بادکوبه هزاوه، احمد، 

 1384، بنیاد دایره المعارف اسالمی، 9ج 

 ، ترجمه دکتر محمد حسین حلیميشهراسالمي بـمات، نـجم الدین،

اسالمبولچي، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، و منیژه 

 1369. تهران

پوپ، آرتور آپهام، معماری ایران پیروزی شکل و رنگ، کرامت 

  1365هللاا افسر، یساولی 

معماري سنتي ایران،  پیرنیا، محمدکریم، درباره شهرسازي و

 1370 تهران ،شماره اول سال اول، مجله آبادي،

جودکی عزیزی، اسدهللاا؛ موسوی حاجی، سید رسول؛ واثق عباسی، 

های نخستین دوره ر یزد در سدهزهیر، پژوهشی در سیمای شه

، 51اسالمی، فصلنامه پژوهشهای تاریخی، دانشگاه اصفهان، سال 

 . 1394پاییز 

حاجی قاسمی، کامبیز، گنجنامه، دفتر هشتم، مساجد جامع، 

 1375دانشگاه شهید بهشتی، 

حاجی زاده میمندی، مسعود، بازار یزد و بازارچه های 

 1391بنیاد ایران شناسی، پیرامونی آن در دویست سال اخیر، 

سازمان میراث  مساجد تاریخی شهر یزد، خادم زاده، محمدحسن،

  1384 فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري

ترجمه حسین حاتمي نژاد  ایران، مسعود، شهرهاي خیرآبادي، 

  1376 مشهد وعزت هللاا مافي، چاپ اول ، نشرنیکا،

زارعی، محمد ابراهیم، ساختار کالبدی فضای شهر همدان از 

آغاز دوره اسالمی تا پایان دوره قاجار بر اساس مدارک و 

 شواهد موجود، نشریه نامه باستان شناسی، دوره یک شماره یک. 

تا  ١٠ربي ـ اسالمي در قـرن ع بزرگ ریمون ، آندره، شهرهاي

 1370 مترجم ، تهران  نشر ،زاده حسین سلطان هترجم ،هجري ١٢

سجادی، ژیال؛ جنگی، حسن؛ صفا مقدم، فاطمه، تغییر عناصر 

شهرهای اسالمی در گذر به شهرهای مدرن، اندیشه جغرافیایی، 

 01389، 8سال چهارم، شماره 



Iranology Foundation  

Research Department of Art and Architecture - Summer 2017 

 

26 
 

پدیده هاي جغرافیایي،  سعیدي رضواني، عباس، بینش اسالمي و

  1372 آستان قدس رضوي، مشهد

اسالمی، مطالعات  -تحوالت بازارهای ایرانیسرایی، محمد حسین، 

اسالمی،  -موردی بازار یزد، فصلنامه مطالعات شهرهای ایرانی

 2ش 

حسین ،روند شکل گیري شهر و مراکز مذهبي  زاده، سلطان

  1362 درایران، انتشارات آگاه ، تهران

کیانی، محمد یوسف، تاریخ هنر معماری ایران در دوران 

 1388 اسالمی، سمت، تهران

مرتضایی، محمد؛ میردهقان اشکذری، سید فضل هللاا، بازنگری در 

جایگاه شهر یزد در دوران صدر اسالم با تکیه بر اسناد مکتوب 

و داده های باستان شناسی، پژوهشهای باستان شناسی ایران، 

 6ش 

هاي برنامه  ویژگي از ، تحلیليناصر مشهدي زاده دهاقاني،

  1390، انتشارات دانشگاه علم و صـنعت ریزي شهري در ایران،

مالزاده، کاظم؛ محمدی، مریم، مدارس و بناهای مذهبی، سوره 

 1381مهر، تهران، 

تبیین جایگاه مسجد جامع یزد ، سعیده ،زاده مهرجردي حسیني

 هفصلنام ،در ایجاد حس مكان و هویت به فضاي كالبدي شهر

 1394، 1مطالعات ملي؛ سال شانزدهم، شمارة 

رزاعلی، محمد، رزمی، حمید رضا، کنکاشی پیرامون المانهای می

اسالمی، پژوهشهای نوین علوم  -شهری با رویکرد معماری ایرانی

، سال اول، شماره 1395جغرافیایی، معماری و شهرسازی، زمستان 

2 

ترجمه ایرج اعتصام ،  رابرت، معماري اسالمي، براند، هیلن

  1372 تهرانمعماري،  حوزه معاونت شهرسازي و

یوسفی فر، شهرام، سرگذشت بازار بزرگ تهران، بازارها و 

بازارچه های پیرامونی آن در دویست سال اخیر، بنیاد ایران 

 1389شناسی، 

Sirox, Maxime. La masjid-e- Djame a de yazd. Etude Architecturale. Bulletin de l 

Institut Franceais d Archeologyie Orientale. 44 (1947): 119-176 et ix pls.  

 


