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  چکیده
هاي جدید پنهان گردیده یا در اثـر   هایی هستند که در گذر زمان به تدریج در زیر الیه حون از آثار و الیهشهرهاي تاریخی مش

هـاي تـاریخی شـهرها و     گیـري هسـته   اند، اما با این وجود، قصۀ شـکل  عوامل مختلف، در معرض فرسایش و دگرگونی قرار گرفته

معموالً در روند حفاظت عالمانه از شهرهاي تاریخی جهان سعی . است ها مضبوط گردیده عناصر مهم و شاخص آنها در همین الیه

اي صیانت گردد تا از طریق برقراري ارتباط معنادار میان آنها بتوان به سیر  هاي تاریخی شهرها به نحو شایسته گردد از آثار و الیه می

هاي بـا   هایی که در حوزه بافت فانه برخی از طرحگیري، تحول، تکامل و دگرگونی شهر در ادوار مختلف راه یافت، اما متأس شکل

گردنـد کـه    هاي تـاریخی شـهر مـی    رسند به دلیل عدم شناخت کافی منجر به پاکسازي الیهارزش شهرهاي ایران به مرحله اجرا می

و منـابع مکتـوب   تـوان در ضـعف مطالعـات     یکی از دالیل این امـر را مـی  . گذارندناپذیري بر ساختار شهرها به جا می اثرات جبران

یکـی از   1392یـزد در سـال    )ع(جعفـر    زاده  امـام     به عنوان نمونه طرح توسعه . ها و مناطق تاریخی شهرها جستجو نمود پیرامون هسته

هایی بود که بدون درك زمینه و خطوط تاریخی به مرحله تصویب رسید و مداخالتی نیز در راستاي تحقق آن به اجـرا   نمونه طرح

با توجه به این مهم، ایـن مقالـه در پـی آن اسـت تـا بـا       . زاده همراه بود امام    هایی در بافت تاریخی پیرامون  غالباً با تخریب درآمد که

اي و اسـتناد بـه مفهـوم و شـکل شـهر و محلـه ایرانـی،        از طریق مطالعات میدانی و کتابخانه )ع(جعفر   زاده  امام    بررسی محله تاریخی 

هاي پنهـان محلـه و نسـبت آن در ارتبـاط بـا توسـعه شـهر         ر شاخص و ساختار تشکیل دهنده محله، به تبیین الیهضمن معرفی عناص

  . هاي بزرگ مقیاس در این محدوده، مغفول مانده و بعضاً پاکسازي شده است بپردازد که در طرح

نتایج اصلی ایـن  . به انجام رسیده استهاي تحقیق تاریخی و توصیفی ـ تحلیلی   پژوهش حاضر با به کارگیري ترکیبی از روش

زاده، شناخت گذرهاي تاریخی شهر و روند توسعه بازار  امام    هاي توسعه و رونق شهر در محدوده محله  پژوهش، بیان دالیل و زمینه

هـاي شـهري مـرتبط بـا      طرحباشد که باید در  هاي قابل شناسایی در این روند می زاده و نظام امام    در ارتباط با عناصر ساختاري محله 

  .این محدوده مورد توجه قرار گیرد
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  هاي پژوهش پرسش
هايي كه ايـن تحقيـق بـه طـور      ترين پرسش مهم

ــده    ــر آم ــه آنهــا ب ــام پاســخگويي ب مشــخص در مق
  :عبارتند از

) ع(جعفر   زاده  امام    گيري و تكامل مجموعة  شكل. 1
رت گرفتـه  و بافت پيرامون آن بـا چـه رونـدي صـو    

 است؟
ترين عناصـر و سـاختارهاي تـاريخي واجـد      مهم. 2

شـامل  ) ع(جعفـر    زاده  امـام     ارزش حفاظت در محلة 
هاي معناداري بر آنهـا   چه مواردي هستند و چه نظام

 حاكم بوده است؟
 
 مقدمه -1

شهرهاي تاريخي در روند رشد و گسترش خود 
ا و گيري عناصر، اجز شكل   هاي مختلف، با  در دوره

هـاي   اندكـه در قالـب نظـام      ساختارهايي همراه بوده
معينــي، صــيرورت شــهر در طــول تــاريخ را نمايــان 

خـوانش و درك شـهر تـاريخي از طريـق     . كنند مي
شـــناخت و بـــازخواني ايـــن عناصـــر و ســـاختارها 

امـا از طرفـي، گـذر زمـان و     . گـردد  پذير مـي  امكان
د دهد، خو تغييراتي كه در شهرهاي تاريخي رخ مي

به مانعي در برابر شناسايي و خوانش درست اجزا و 
گردد؛ به نحـوي كـه گـاه فهـم      ساختارها تبديل مي

صحيح از شكل شهر تاريخي و ماهيت و هويت آن 
بـه ويـژه در تغييراتـي كـه در     . نمايد را مخدوش مي

دوران معاصر و گذر از دوران سنت به تجدد، نـوع  
اهي ضمن از اي است كه گ و دامنة تغييرات به گونه

ميان بردن عناصر و محـو نمـودن سـاختارها، باعـث     
دگرگوني چهرة شهر تاريخي شده و درك درست 

ايـن امـر   . سـازد  آن را تا حدود زيادي نـاممكن مـي  
شود كه در تغييرات و مداخالت بعدي نيز  باعث مي

دار شـهر، ناديـده    ساختارها و عناصر اصـيل و ريشـه  
و غير اصـولي در   گرفته شده و به تغييرات نادرست

دار شـهر بينجامـد و آن را    ساختارهاي كهن و ريشه
  . در مسير دگرديسي نامطلوبي قرار دهد

هــاي اخيــر، تغييــرات ســريع و اجــراي   در دهــه
هـاي   در محـدوده بافـت   1مقيـاس  هاي درشـت  طرح

تاريخي شـهرهاي ايـران گسـترش يافتـه اسـت كـه       
ر تــوان د گيــري و رواج آنهــا را مــي شــكل   چرايــيِ 

ــعف در     ــناخت و ض ــدم ش ــت، ع ــديريت نادرس م
مطالعات، مستندسازي و فقر منابع مكتوب در حوزه 

سـازي عمـومي در    هـاي تـاريخي بـراي آگـاه     بافت
ــه ارزش ــهر    زمين ــدي ش ــر كالب ــدي و غي ــاي كالب ه

در اين رهگذر، شـهري ماننـد يـزد    . تاريخي دانست
هــاي كالبــدي،  كــه خوشــبختانه تــا حــدودي ارزش

خـود را حفـظ نمايـد، بـه طريـق       فضايي و معماري
ها، محالت و  اولي نيازمند حفاظت از ابنيه، مجموعه

ساختارهاي كهن و اصيل تاريخيست؛ لذا تغييرات، 
بايسـت   هـاي جديـد مـي    ساخت و سـازها و توسـعه  

هـاي تـاريخي شـهر و     مبتني بر شناخت درست اليه
در راستاي حفاظت از اجزا، عناصـر و سـاختارهاي   

هاي تأثيرگذار در  فهم درست از نظام ياد شده و نيز
  .تكوين آنها صورت بگيرد

  
  بيان مسأله -1-1

طرحـي بـراي اجـرا در محـدودة      1392در سال      
يـزد تصـويب شـد     )ع(جعفر   زاده  امام    محله تاريخي 

كــه بــه منظــور گســترش فيزيكــي و ايجــاد صــحني 
زاده، منجـر بـه تخريـب     امـام     بزرگ براي مجموعـة  

. گرديـد  برخي عناصر ساختاري محله مـي ها و  خانه
خوشبختانه واكنش به موقع شهر، اجـراي طـرح در   
آن سال را ملغي كرد، اما با توجه به اينكـه نيازهـاي   

زاده ـ بـه عنـوان يـك قطـب       امام    ضروري مجموعة 
هــاي  فرهنگــي و مــذهبي در شــهر يــزد ـ گســترش  

 به منظـور  ، از اين رونمود فيزيكي را گريزناپذير مي
هـاي توسـعه، الزم اسـت     گيري درست طـرح  جهت
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زاده مـورد   امـام     هاي تاريخي شهر، در محـدودة   اليه

ــايي دقيــق   ــه و شناس ــد تــا     مطالع ــري قــرار گيرن ت
هاي جديد بتواند خود را به نحو مطلوبي با  گسترش

عناصر و سـاختارهاي تـاريخي هماهنـگ و منطبـق     
 نمايند و عناصـر و سـاختارهاي تـاريخي، بـه شـكل     
درستي براي خوانش صحيح بافـت مـورد حفاظـت    

هـاي پيشـين و    ي طـرح با توجه به سابقه. قرار گيرند
يـزد و   )ع(جعفـر    زاده  امـام     جاري در محدوده محله 

ــر    ــديريت غي ــاني كــه م ــامطلوب و ناگه ــأثيرات ن ت
هـاي تـاريخي    اصولي برخي اماكن مقدس بر بافـت 

اتي و توانـد بسـيار حيـ    گذارند، اين شناخت مـي  مي
ضروري تلقـي گـردد، از ايـن رو در ايـن پـژوهش      

بنـدي   گيـري و اسـتخوان   سعي شـده سـاختار شـكل   
هـاي   زاده بر مبناي اسناد موجود و پيمايش امام    محله 

ــراي   ــايي ب ــا مبن ميــداني بررســي و معرفــي گــردد ت
ها نسـبت بـه آن سـاختار تـاريخي بـه       ارزيايي طرح
  .دست دهد

   
  اهداف تحقيق -1-2

ــ اصــلي      رين هــدفي كــه در ايــن تحقيــق دنبــال  ت
ــه  ــده، بازشناســي الي ــهر در   گردي ــاريخي ش ــاي ت ه

و شناســايي  )ع(جعفــر   زاده  امــام    محــدودة محلــة  
تـرين عناصـر و اجـزاي مـرتبط بـا آن در ادوار       مهم

هاي حاكم بر اين  ترين نظام تاريخي گذشته و اصلي
  .عناصر و ساختارها بوده است

  
 

  تبيين ضرورت و اهميت -1-3
ــأمين نيازهــاي         ــه منظــور ت ــه اينكــه ب ــا توجــه ب ب

ــه  ــام    مجموع ــر   زاده  ام ــا   )ع(جعف ــدوده ب ــن مح ، اي
تغييراتي در جهت توسـعه مواجـه اسـت، از ايـن رو     
الزم است كه در راستاي مداخلـة درسـت و حفـظ    

هاي مهم و اصيل تاريخي، به شناسايي عناصر و  اليه
گيـري و   شـكل    ساختارهاي تاريخي مـرتبط بـا سـير    

در غيــر ايــن . تحــول تــاريخي محلــه پرداختــه شــود
صورت، هر طرحي كـه در ايـن محـدوده بـه اجـرا      

توانـد ضـمن محـو نمـودن ايـن اجـزا بـه         درآيد مي
دگرگــوني نــامطلوب در ســاختار اصــيل محلــه و از 

هـاي ارزشـمند تـاريخي     دسترس خارج شـدن اليـه  
  .منجر گردد

  
  روش تحقيق -1-4

هـاي   ارگيري و تلفيـق روش اين تحقيق با بـه كـ       
تحقيق تاريخي و توصيفي ـ تحليلي به انجام رسـيده   

هاي مورد نياز از  است كه به منظور دسترسي به داده
اي، منابع شفاهي و همچنين شـواهد و    منابع كتابخانه

هـاي بـه    داده. مستندات ميـداني بهـره گرفتـه اسـت    
دست آمده از منابع مختلف به روش تفسيري مورد 

وي قرار گرفته و در نهايت، منجر به بازشناسي واكا
  .اند ها گرديده عناصر، ساختارها و نظام

  
  پيشينة تحقيق -1-5

با وجود آنكه دربارة سير تحـول و تكامـل شـهر         
تاريخي يزد تحقيقات نسبتاً متعددي صورت گرفتـه  

نظير تاريخ جديد يـزد، گـزارش ثبتـي بافـت     (است 
هـاي فرادسـت    حاي از طـر  تاريخي شهر يـزد، پـاره  

، اما به طور مشخص و مستقيم در رابطه ...)شهري و
زاده  امــام    بــا پيــدايش و ســير تحــول محلــة تــاريخي 

ــر    ــاخص آن     )ع(جعف ــم و ش ــر مه ــزا و عناص و اج
محلـه  . هاي چنداني صـورت نگرفتـه اسـت    پژوهش

زاده  امـام   جعفر يـزد بـه دليـل وجـود مرقـد         زاده  امام  
بــن احمــد بــن علــي ... يــدامحمــد بــن علــي بــن عب

با كنيه ابوجعفر بـدين  ) ع(جعفر صادق   العريضي بن 
ــي  ــده م ــام خوان ــود ن ــار، . (ش ــون ) 1354افش در مت

زاده جعفـر نشـده    امـام   ي به نام محله ا اشارهتاريخي 
است و تنها يك مرتبه در كتـاب يادگارهـاي يـزد،    

در همـين كتـاب   . اين عنوان مطرح گرديـده اسـت  
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را واقع در محله مصلي عتيق  )ع(جعفر   زاده  امام  مزار 
توسلي نيز در كتاب طراحـي شـهري   . نمايد بيان مي

بندي محـالت   يمتقسدر ) هنر نوكردن ساختار شهر(
يزد كه بـر اسـاس متـون تـاريخي صـورت پذيرفتـه       

. كنـد  زاده جعفر نمي امام  ي به نام محله ا اشارهاست، 
ين بيان نمـود  توان چن در واقع مي) 25: 13توسلي، (

زاده جعفر زير محلة مصلي عتيق است  امام  كه محله 
و در مــرور زمــان و بــه دليــل اهميــت و اعتبــار ايــن 

زاده، بخشي از محدوده مصلي عتيـق نـام محلـه     امام  
  زاده به خود گرفته  امام  

  .است
زاده،  خـادم (در كتاب محالت تـاريخي شـهر يـزد     

 )ع(جعفـر    زاده  امـام    اي به محلة  نيز اشاره) 18: 1386
  .گرديده است

  
در  )ع(جعفـر    زاده  امـام   جايگاه محلة  -2

  سير تحول كالبدي شهر يزد 
تــرين مــواردي كــه در شناســايي   يكــي از مهــم

گيرند، رونـد   محالت تاريخي مورد مطالعه قرار مي
گيري محله در نسبت با سير تحوالت تاريخي  شكل

استناد به منـابع   در اين بخش با. ـ كالبدي شهر است
مكتــوب تــاريخي و همچنــين بــا توجــه بــه عناصــر  

تـر آنهـا در    شاخص و تاريخي محله ـ كه ذكر دقيق 
گيـري   هاي آينده خواهد آمد ـ داليل شـكل   قسمت
زاده، روند توسعه آن و نسبت اين محله با  امام  محله 

محدودة بـرج و بـاروي شـهر در هـر دوره بـه نحـو       
طبيعتـاً ايـن بررسـي بـه     گـردد؛   اجمالي تشـريح مـي  

 )ع(جعفــر   زاده  امــام  اقتضــاي زمــان پيــدايش محلــة  
در . شامل ادوار مختلف پس از اسـالم خواهـد بـود   

اين رهگذر، ابتدا به بيان اجمـالي سـير تحـول شـهر     
  :شود هاي مختلف پرداخته مي يزد در دوره

  

اوايل قرن پنجم تـا  (كاكويه دوره آل -2-1
  )ق.ه 536

ن بـه اصـفهان، ابومنصـور    پس از حمله سلجوقيا
ي مستقر در ايـن  عالالدوله كالنجار، حاكم آل بويه

شــهر، بــه همــراه قــوم خــود بــه يــزد آمدنــد و يــك 
حكومت محلي با استقالل سياسي نسبي و منسجم با 

تغيير و تحول اساسـي  . نام آل كاكويه تشكيل دادند
يزد از يك قصبه كوچك به شهري منسجم و معتبر 

ه، مربوط به قـرن پـنجم و حكومـت    با بارو و درواز
: 1385مهندسان مشـاور شمسـه،   (آل كاكويه است 

ــا  ) 19 ــار دروازه بـ ــهر در ايـــن دوره داراي چهـ شـ
، مهريجــرد و )شــاهي( هــاي كوشــكنو، قطريــان نــام

محـدوده ايـن دروازه بـه صـورت دقيـق      ( درب كيا
  .)58: 1386كاتب، (گردد  مي) مشخص نيست

  
  )ق.ه718 -536( اتابكان -2-2

ز مرگ آخرين فـرد از خانـدان كاكويـه،    پس ا
دختــران وي بــه حكومــت رســيدند و  536در ســال 
ــن ــام وردان  رك ــدين س ــت   ال ــوي حكوم روز از س

دختران تعيـين گرديـد و بـدين     2سلجوقي به اتابكي
در يزد حكومـت   718تا  536شكل اتابكان از سال 

توســعه شــهر در زمــان اتابكــان عمــدتاً در  . كردنــد
شرقي بـوده اسـت و ايـن تنهـا     جهت شمال و شمال 

يابـد   زماني است كه شهر به سمت شمال توسعه مـي 
  ).28: 1385مهندسان مشاور شمسه، (

  
  )785 -718( آل مظفر -2-3

مبارزالدين محمدبن مظفر، شهر را  698در سال 
. از دست آخرين حـاكم مهـم اتابـك خـارج نمـود     

اوج شكوفايي فرهنگي يـزد مربـوط بـه ايـن دوران     
وران تعداد زيـادي مدرسـه در شـهر    در اين د. است

ساخته شد تا جايي كه يزد به دارالعلم شهرت يافت 
و با توجه به اين رونق ساخت كالبـدي شـهر دچـار    
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هايي در خارج شهر،  ايجاد محله. دگرگوني گرديد

هايي به شهر و كشيدن ديوار و خندقي  انضمام محله
در ايـن زمـان شـهر    . گرد آن از ايـن اقـدامات بـود   

ــود دارا ــت دروازه بـ ــان  : ي هفـ ــرد، قطريـ مهريجـ
، )مـالمير (خان، كوشكنو، مادر امير  ، ايلچي)شاهي(

  ).673: 1354افشار، (سعادت، نو 
  
  تيموريان -2-4

هاي پاياني قرن هشتم و تمامي قرن نهم، بـه   سال
و سـيل، بـدترين دوران    هـا  محاصـره ، ها جنگدليل 

اوضاع بسيار نامناسـب   باوجود. آيد يزد به شمار مي
ي نهم و دهم، در شـهر  ها قرنر دوره تيموريان در د

شـد؛ بـه ويـژه در     عمارت و ابنيه جديد سـاخته مـي  
 بـه الـدين چقمـاق شـهر    دوران حاكميت امير جالل

ساخت مجموعه شـهري  . رو به آباداني نهاد سرعت
اميرچقماق خارج از حصار شهر، در محله دهـوك  

در مقابـل مسـجد   (مسجد جـامع نـو    ازجملهسفلي، 
مربـوط  ) مع داخل حصار آل كاكويه و آل مظفرجا

در اين دوره چنـدين بـازار در   . باشد به اين دوره مي
ــه   ــد و زمينـ ــاخته شـ ــرد سـ ــارج دروازه مهريجـ خـ

گيري بازار امروزي شـهر از اينجـا آغـاز شـد      شكل
  ).35: 1385مهندسان مشاور شمسه، (

       
  )25: 1385مهندسان مشاور شمسه، ) (محدوده درب كيا به صورت دقيق مشخص نيست( هيكاكو آل دوره در زدي شهر محدوده - )راست( 1تصوير

  )34: همان( مظفر آل دوره در زدي شهر محدوده -)چپ( 2 تصوير
  
  صفويان -2-5

يــزد در دوره صــفويه بــه لحــاظ تجــاري رونــق 
ساختاري بازار  يافت؛ هرچند رشد بازرگاني با رشد

ــوده اســت  ــراه نب ــن دوره نهضــت ايجــاد  . هم در اي
ي پيشين رونق داشـت  ها قرنمدارس در يزد كه در 
در دوران صــفويه گســترش . رو بــه خاموشــي نهــاد

اساسي در شـهر نسـبت بـه دوره آل مظفـر صـورت      
تـرين اثـر شـهر در ايـن دوره سـاخت       مهـم . نگرفت

ــاه  ــدان ش ــة مي ــدان  مجموع ــل مي  طهماســب در مقاب
  ).38: همان(باشد  ميرچقماق مي

  قاجاريه -2-6
يزد دوران انتقال قدرت از زنديه به قاجار را بـه  

هـــاي حـــاكم آن زمـــان خـــود،  ياســـتسواســـطه 
 در يزد بازار. ي خان، با آرامش سپري نمودمحمدتق

 نسـبتاً اروپـا،   بـا  تجـاري  روابـط  دليـل  به دوران، آن
 مجموعه بازارهاي حلقه آخرين .بود تحرك داراي

 ماليـه مشـيرالممالك   رياسـت  زمـان  در يزد اريخيت
ــازار دوره ايــن در. يافــت تكــوين ــه عمــده ســه ب  ب
 بودند عبارت بازار سه اين. شد افزوده يزد بازارهاي

 مجموعــه جنــوبي انتهــاي بخــش در مشــير بــازار: از
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 زاده جعفر،كـه  امـام   يـزد و در نزديكـي محلـه     بازار
و  ريصـد  بـازار  شـد،  احداث يرالممالكمش توسط
  ).40: همان(افشار  بازار

  
ــه    -3 ــدودة محل ــت و مح ــدقيق موقعي ت

  در بافت باارزش يزد) ع(جعفر   زاده  امام  
تـوان خطـوط چنـدان     در بسياري از موارد نمـي 

واضحي براي مرزهاي محـالت ترسـيم نمـود و بـه     
داليل مختلفـي ايـن مرزهـا غالبـاً بـه صـورت محـو        

شــواهد و آينــد، امــا بــا ايــن وجــود و بنــا بــه  درمــي
تصاوير ذهني مردم، مرزهاي تقريبي محـالت قابـل   

بر ايـن مبنـا و بـا اتكـا بـه عناصـر       . شوند تعريف مي
كالبــدي و ســاختاريِ بــه دســت از منــابع تــاريخي،  

در بلوك ) ع(جعفر   زاده  امام  ميداني و شفاهي، محله 
هاي  شهري گودال مصلي يزد و در همسايگي محله

و  قطب يرممصلي عتيق، ، تخت استاد، طهماسب شاه
  . است شدهو به آنها محدود  واقعسرپلك 

  )1385مهندسان مشاور شمسه، (تيموريان  دوره در زدي شهر محدوده -)راست( 3تصوير    
  )43: همان( هيقاجار دوره در زدي شهر محدوده -)چپ( 5تصوير) * همان( انيصفو دوره در زدي شهر محدوده -)وسط( 4تصوير

  
  
  

 خلف بلوك -4 سبز گنبد بلوك  -3 گازرگاه بلوك -2 يريبادگ شش بلوك:  زدي شهر ارزش با بافت يشهر يها بلوك -)راست( 6تصوير                  
  )جامع طرح نقشه اساس بر گان،نگارند: مأخذ( خداديش بلوك -8 ادآبدولت بلوك -7 فهادان بلوك -6 يمصل گودال بلوك -5  باغ

 جامع طرح: أخذم( جعفر زاده امام   بقعه تيموقع و يمصل گودال بلوككلي  نقشه ؛13از تصوير  5 شماره بلوكبزرگنمايي  -)چپ( 7تصوير
 )شهر يزد
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 )ع( جعفر   زاده  امام  عناصر شاخص محله  - 4
هـا در شـناخت    گـام تـرين   يكي از اولين و مهـم 

ــر و     ــناخت عناص ــه ش ــك محل ــاريخي ي ــاختار ت س
هـا در شـهرهاي    عموماً محله. هاي باارزش است دانه

ايرانـــي بـــا مســـجد، حســـينيه، بـــازار و بازارچـــه،  
كاروانســرا، آب انبــار، حمــام و گــذرهاي ارتبــاطي 

در ايـن بخـش ضـمن معرفـي     . قابل شناسايي هستند
هـاي شـاخص   زاده و بنا امـام   عناصر شـاخص محلـه   

هــاي پيرامــون، مــواردي كــه در درك نحــوة  محلــه
گيري محله مؤثر است به ايجاز مورد بررسـي   شكل

  .گيرند قرار مي

                    
  1335 ييهوا كسع در جعفر زاده امام   محله محدوده -)چپ( 9تصوير*  جعفر زاده امام   محله با همجوار يها محله -)راست( -8 تصوير

  

در تصوير زير كه دربرگيرندة نقشه محـدودة كلـي   
تـرين   زاده و بافت پيرامون آن است، مهـم  امام  محله 

عناصــر شــاخص و تأثيرگــذار معمــاري و تــاريخي  
  :اند محدودة مورد مطالعه مشخص و معرفي گرديده

 زاده امام  كوچه، آب انبار، حمام و جوي  -4-1
هاي مهم و معروفـي اسـت    زاده از كوچه امام  كوچه 

زاده در گذشته از اين گـذر   امام  كه دسترسي و ورود به 
و انتهاي آن ميسـر بـوده و بسـياري از عناصـر خـدماتي      

چنـان  . محله در مجاورت اين كوچه قـرار گرفتـه اسـت   
كه قبالً نيز اشاره گرديد، اين كوچه يكـي از مسـيرهاي   

زاده با شـهر   ماما  مهم و تاريخي بوده كه ارتباط آرامگاه 
ــي   ــرار م ــاريخي را برق ــي از     ت ــم يك ــوز ه ــوده و هن نم

. كريدورهاي مهمِ ديد به سمت مسجد جامع يـزد اسـت  
زاده را نيز بايد يكي از عناصر مهـم   امام  از اين رو كوچه 

زاده عـالوه   امـام   كوچه . و ساختاري محله به شمار آورد
 بر عناصر مهمي كه درمجاورت خود دارد، محل انقطاع

محوري است كه بخشي از  بازار يـزد از ميـدان خـان را    

) بعثـت كنـوني  (به محله مجاورش، محله شاه طهماسب 
  .رساند مي

 -4آب انبار  -3بازارچه  -2  )ع(جعفر   زاده  امام   -1 -10تصوير  
خانه  -7كاروانسراي مشير  -6بازارچه مشير  -5محل حمام قديمي 

خانه احمد آقا (حسينيه عاشورا  -8ايي   زاده امام  محترم خانم 
كاروانسراي مشير  -11مسجد تازيان  -10لرد تازيان  -9) وزيري

-14خانه هرندي  -13هاي مشير الممالك  مجموعه خانه -12
حسنيه و  -17 حسينيه ميرقطب -16بقعه  -15مسجد مال اسماعيل 

كاروانسراي گودال  -19مسجد مصلي عتيق -18گنبد مصلي عتيق 
 -22حمام عبدالحسين خان  -21كاروانسراي دودر  – 20مصلي 

خانه  -25گاراژ اتوسير  -24زورخانه  -23حسينيه علي كرماني 
   )مخروبه( اعتدال الملك
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   زاده امام  جوي  – 3زاده  امام  حمام  -2زاده  امام  آب انبار  -1 -)راست( 11تصوير
  ساباط تخريب شده -3زاده  امام  حمام  -2زاده  امام  آب انبار  -1 -)چپ( 12تصوير

  

  
  )1335نگارندگان، بر اساس عكس هوايي سال : مأخذ(زاده  امام  محور اتصال بازار به محله شاه طهماسب و تالقي آن با كوچه  -13تصوير

  

در مجــاورت » ســاباطي«در انتهــاي ايــن كوچــه 
در حـال  زاده وجـود داشـته كـه     امـام   محل ورود به 

هـا   حاضر تخريب شده، اما داغي آن بر روي جداره
پـــيش از ورودي و در مجـــاورت . مشـــهود اســـت

ساباط، ورودي آب انبار قرار دارد و ورودي حمـام  
شـده كـه    زاده از زير ساباط مذكور تعريف مـي  امام  

در  1379متأسفانه اين حمام نيز تخريـب و در سـال   
  . ده استزاده ساخته ش امام  محل آن، موزة 

  

    
  )آرشيو مهدي صادق احمدي(زاده در حالت ساخت  امام  موزه  -)وسط( 15 تصوير* زاده  امام  بادگيرهاي آب انبار  -)راست( 14تصوير

ورودي -4ساباط  -3حمام  -2انبار آب  -1: جانمايي عناصر تاريخي -)چپ( 16تصوير
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 بازارچه و كاروانسراي مشير -4-2
 شـش  بـا  ايبازارچـه  زاده، ماما   شرقي جنوب در
ــان بازارچــه، از كــه اســت واقــع چشــمه و طــاق  مي

ــرا  ــك كاروانس ــي  ورودي ي ــف م ــود تعري ــن. ش  اي
مشـيرالممالك شـناخته    نـام  بـه  و كاروانسرا بازارچه

 ميدان به طرف يك  از مشير بازارچه محور .شود مي
و از يـك  ) ميدان شهر در دوره زنـد و قاجـار  ( خان

گودال مصلي و كاروانسـراي  سمت به كاروانسراي 
 محله تخـت اسـتاد، محلـه    به ديگر سمت از و دودر

 بـــه از آن پـــس  و  چهارمنـــار و دروازه چهارمنـــار
ــتاي ــه روس ــوك  كوچ ــهر  (بي ــار ش ــارج از حص خ
اين محور نيز يكي از محورهاي  .رسد مي 3)تاريخي

  .رود زاده به شمار مي امام  مهم و ساختاري محله 
  

نگارندگان، بر اساس عكس هوايي سال : مأخذ( ريمش بازارچه و كاروانسرا-)چپ( 18تصوير*  اد محور بازارچه مشيرامتد -)سترا( -17تصوير   
1335(  

 

س هوايي نگارندگان، بر اساس عك(زاده جعفر  امام  امتداد محور بازارچه مشير به سمت كاروانسراهاي شهري پيرامون محدوده  - )راست( - 19تصوير    
  )1335سال 

حسينيه مصلي  -4زاده  امام  بازارچه  -3كاروانسرا و بازارچه مشير  -2زاده  امام   -1 :يابي عناصر مهم محدوده معرفي و موقعيت -)چپ( 20تصوير
  كاروانسراي دودر -7كاروانسراي مصلي  -6مسجد مصلي  -5

  

  )ع(جعفر   زاده  امام  بازارچه  -4-3
، )ع(جعفــر   زاده  امــام  در جنــوب غربــي بقعــه   

اي واقع بوده كه به صـورت مفصـل اتصـال     بازارچه
زاده و محلــه مصــلي عتيــق قــرار  امــام  در بــين محلــه 

 1360با احداث خيابان مصلي در دهـه  . داشته است

. شـود  هجري شمسي، بخشي از بازارچه تخريب مي
يك طرف به حسينيه يـا   ازراسته اصلي اين بازارچه 

و ) صحن مصالي كنـوني (زاده  امام   قبرستان جنوبي
از طرف ديگر بـه كوچـه مصـلي عتيـق و مجموعـه      

يـك   ازراسـته ديگـر آن   . مصلي اتصال داشته است
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به نظر. شود د و چهارمنار متصل ميمحله تخت استاطرف به بازارچه مشير و از سـمت ديگـر بـه محـور     
رسـد محـور اتصـال ايـن بازارچـه بـه مجموعــه        مـي 

زاده در جهـت   امـام   امتـداد كوچـه   مصلي عتيق، در 
عنـوان محلـه مصـلي عتيـق     . شمال شرقي بوده است

وسـعه  دهد كه مصلي قديمي شهر قبـل از ت  نشان مي

شهر تا دوران صـفوي در ايـن مكـان بـوده اسـت و      
زاده تا محله مصـلي امتـداد    امام  امتداد محور كوچه 
هـاي اصـلي از داخـل حصـار، بـه       يكي از دسترسي

  . مصالي شهر بوده است
                

  )1335ارندگان، بر اساس عكس هوايي نگ: مأخذ(مصلي قديم و جديد شهر يزد  -)راست( 21تصوير            
نگارندگان، بر اساس نقشه طرح جامع  :مأخذ( زاده امام   بازارچه قيطر از قيعت يمصل محله با اتصال و زاده امام   امتدادكوچه -)چپ( 22تصوير

 )شهر يزد
 

  رد تازيانل -4-4
در  )ع(جعفــرزاده  امــام  در جنــوب شــرقي بقعــه 

ــيرالممالك،    ــراي مشـ ــه و كاروانسـ ــار بازارچـ كنـ
. قرارگرفتـه اسـت  » لـرد تازيـان  «واشدگاهي بـه نـام   

انـد   لردها نوعي بارانداز در شهرهاي تـاريخي بـوده  
شـده و   كه مسيرهاي تجاري شهر به آنها منتهي مـي 

هـا بـه بـازار منتقـل       از ايـن مكـان  بار تجاري و كاال
لرد تازيان در مقيـاس شـهر در محـل    . شده است مي

اتصال محورهاي ورود بـه شـهر و بـازار شـهر قـرار      
گرفته و در كنار كاروانسراي دودر و گودال مصلي 

  .واقع شده است
  

 قبرستان تازيان -4-5
كـه   يهنگـام در كتاب تاريخ جديد يـزد آمـده،   

ي بنـي  هـا  نـام و قبيلـه بـه   مردم يزد اسالم آوردنـد د 

كاتـب،  (در يـزد مقـيم شـدند     5و بني تازيـان  4تميم
آن دسته از قوم تازيـان كـه در يـزد وفـات     ). 1386
اند كه طبـق منـابع    اي دفن شدهاند در محدودهكرده

  . تاريخي منسوب به مقابر تازيان شده است
از  زاده، نشـان  امـام   زيـان در مجـاورت   وجود لـرد تا 

بنــابراين . ان در همــين حــوالي داردمحــدوده قبرســت
از  در خـارج توان احتمال داد اين محـدوده كـه    مي

محدوده شهر آل كاكويـه بـوده اسـت همـان مقـابر      
 1335بـا دقـت در عكـس هـوايي     . باشـد  تازيان مي

فضــاي بــازي در نزديكــي لــرد تازيــان و مجــاورت 
شود كه احتمـاالً بخشـي    ديده مي )ع(جعفر   زاده  امام  

  . ستان تازيان بوده استاز قبر
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  زاده با محله مصلي عتيق امام  محور اتصال  -23تصوير
  )1335س هوايي نگارندگان، بر اساس عك: مأخذ(

  
  

           
 )1335دگان، بر اساس عكس هوايي نگارن :مأخذ( انيتاز لرد و مسجد -)چپ( 25ريتصو* محدوده قبرستان تازيان  -)راست( 24تصوير
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ــه -5 ــدايش و   جرق ــازين در پي ــاي آغ ه
 )ع( جعفر   زاده  امام  گيري محله  لشك

ــام  ورود، ســـكونت و وفـــات  -5-1 زاده  امـ
  در يزد )ع(جعفر

ــه    ــده اســت ك ــاريخي آم ــب ت ــام  در كت زاده  ام
در اواسط قـرن چهـارم هجـري از مدينـه      )ع(جعفر   

وارد يزد شدند و حاكم يزد، اميـر اوجـش، پـس از    
عنـوان همسـري ايشـان،     پيشنهاد دادن دختر خود بـه 

. ي عالي در كوچه حسينيان براي وي سـاخت ا خانه
ق، ايشـان را  .ه 424ر سـال  زاده د امـام   پس از وفات 

در قبرستان مشهور به تازيان به خاك سپردند و اين 
هرچنـد  . ناحيه داراي اعتبار و اهميـت بيشـتري شـد   

وجود مصلي در نزديكـي قبرسـتان تازيـان نشـان از     
  .زاده دارد امام  اهميت اين محدوده پيش از وفات 

  
دسترسي از داخل حصـار شـهر بـه     -5-2

 )ع(فرجع   زاده  امام  مزار 
احتماالً در قرن پنجم مسـيري از سـمت بـاروي    
شهر آل كاكويه بـه محـل مقـابر تازيـان و مصـالي      

با دقت در نقشه شهر قـديم  . شهر وجود داشته است
تــوان مســيري را از ســمت دروازه قطريــان  يــزد مــي

زاده يافت كه احتمـاالً   امام  به سمت ) دروازه شاهي(
زاده را  امـام   اه همين مسير، امكان دسترسي به آرامگ

رسـد محـل دفـن     بـه نظـر مـي   . ساخته اسـت  مهيا مي
زاده بر اساس همين مسـير بـه دليـل اهميـت آن      امام  

يقـاً بـه   دقتعيين شده است؛ زيـرا انتهـاي ايـن مسـير     
رسد و امتداد آن همان گونـه كـه    زاده مي امام  مقبره 

گـردد، از   ذكر شد به محور محله مصلي منتهي مـي 
تـوان يكـي از اركـان مهـم      مسـير را مـي  اين رو اين 
ي شــهر دانســت كــه داراي ارزش    بنــد  اســتخوان

  . كالبدي و تاريخي است

 :مأخذ(ي مصل به شهر حصار از يدسترس محور -26تصوير 
)1335نگارندگان، بر اساس عكس هوايي   

 
سير تحـول كالبـدي محـدوده محلـه      -6

 )ع(جعفر   زاده  امام  
در محلـه مصـلي عتيـق     )ع(جعفـر    زاده  امام  بناي 

اي در شهرهاي ايران، مصلي ناحيـه . واقع شده است
خارج از حصار براي نمـازگزاري و عيـدگاه مـردم    

محــدوده مصــلي در شــهر يــزد، طبــق  . بــوده اســت
نوشته كتاب تاريخ يزد تا قرن نهم هجري خـارج از  

ينكـه ايـن محـدوده    ازا پـس . حصار شهر بوده است
ــي  ــار م ــ وارد حص ــلي ب ــردد و مص ــدودهگ ي ه مح

ــه   ديگــري در شــهر منتقــل مــي  شــود، ايــن محلــه ب
در دوران حكومـت  . يابـد  مصالي عتيق شهرت مـي 

آل مظفر اين محدوده خارج شهر مورد توجه قـرار  
الـدين و پسـرش سـيد     گيرد و توسط سـيد ركـن   مي
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هـايي در آن سـاخته    الدين، بناهـا و مجموعـه   شمس
احداث مسجد مصلي و احـداث مجموعـه   . شود مي
  .باشد هري چهارمنار از نمونه اين بناها ميش

  

  
و  يشاه دروازه از انيتاز قبرستان و يمصل به يدسترس -27 تصوير

  )نگارندگان: مأخذ( هيكاكو آل شهر حصار
  

  احداث مسجد مصلي -6-1
ق .ه 725سـال  ساخت مسـجد محلـه مصـلي در    

سـال پـس از    7قاضي  الدين محمد ركنتوسط سيد
ــا شــر ــر پاي ــت آل مظف افشــار، (ن يافــت وع حاكمي

ساخت ايـن بنـا در زمـاني اسـت كـه هنـوز       ). 1354
محـل  . 6محله مصلي خارج از حصار شهر قرار دارد

ساخت اين مسجد در امتـداد مسـيري اسـت كـه از     
رســد و ذكــر آن در  زاده مــي امــام  حصــار شــهر بــه 

  .گفته شد يشپقسمت 
  

  چهارمناراحداث مجموعه شهري  -6-2
ين محمـد  دالـ  شـمس در تاريخ آمده است سيد 

ي خارج از حصار ا محدودهين در الد ركنپسر سيد 
شـد، يـك مجموعـه     كه كوچه بهروك ناميـده مـي  

انبار و كاروانسرا ساخت و  شهري با دو مدرسه، آب
. پس از آن اين ناحيه به محله چهارمنار تغيير نام داد

تاريخ ساخت مدرسـه شمسـيه كـه در حـال حاضـر      
اين محله از . شود ق مي.ه 728وجود دارد مربوط به 

طريق انشعاب از مسير مهمي كه ذكـر آن رفـت، از   

رود كـه خـود    مـي  چهارمنـار محله مصلي به سـمت  
همين مسير منشعب شده را نيز بايد از جمله عناصـر  

وده از شـهر تـاريخي   مهم و ساختاري در اين محـد 
  .به شمار آورد

در متون تاريخي آمده كه در قرن سيزدهم شهر 
ي به نام دروازه مصلي بوده است كه ا دروازهداراي 

اين . شده است از حصار شهر به سوي مصلي باز مي
: همـان (اند  ناميده يمنيز  چهارمناردروازه را دروازه 

ــا  ). 693 احتمــاالً امتــداد مســير مــذكور در تالقــي ب
 .ري شهر محل ايـن دروازه بـوده اسـت   حصار قاجا

با توجه به نزديكي زمـان سـاخت مسـجد مصـلي و     
تـوان   جموعه چهارمنار و ارتباط اين دو محلـه مـي  م

الـدين و پسـرش در فكـر آبـاد      حدس زد سيد ركن
از . انـد  كردن اين ناحيه خارج از حصـار شـهر بـوده   
الـدين   آنجا كه مصلي به عنوان زادگـاه سـيد ركـن   

ــه را    ــن ناحي ــاداني اي ــل آب ــي شــده اســت، دلي معرف
  .7توان در همين موضوع ديد مي

  

  
 مسجد احداث با زاده امام   محله محدوده افتني تياهم-28 تصوير

   مظفر آل دوره در منار چهار مجموعه و يمصل
  
  با بازار زاده امام  ارتباط محله  -6-3

ــازار احــداث ــان در ب ــرون در دوره تيموري  از بي
 بنـاي  و خنـدق  لـب  محلـه  در حصار و خندق شـهر 
برقـراري   آغازسـر  توان مي را مجموعه اميرچخماق

 در .دانست يزد شهر با )ع( جعفر    زاده امام   بقعه پيوند
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 يهـا  راسـته  از توسـط يكـي   اين بـازار  صفويه دوره
واقـع   و در رسـد  مـي طهماسـب   شـاه  به ميـدان  خود

وره در محـــدوده شـــهر قـــرار در ايـــن د زاده امـــام  
  .گيرد مي

  

  
براساس نقشه ثبت ملي شهر تاريخي  گان،نگارند :مأخذ(تيموريان  دوره در شهر با جعفر زاده امام   محدوده ونديپ سرآغار -)راست( 29 تصوير

  )يزد
 و رچقماقيما دانيم دهنده اتصال ريمس قيطر از زاده امام   با ارتباط -هيصفو دوره در حصار داخل در زاده امام   قرارگرفتن -)چپ( 30تصوير

  )براساس نقشه ثبت ملي شهر تاريخي يزد ،ندگاننگار: مأخذ( .است شده مي سريم زاده امام   كوچه و طهماسب شاه دانيم
  

  
مهندسان مشاور هنرسراي ( زاده امام   كوچه قيطر از زاده امام   محله با ارتباط و يصفو دوره در طهماسب شاه دانيم به بازار اتصال  -31 تصوير

 )1386معماري يزد، 
  

از جهت ديگر بازار تيموري در عصـر زنديـه و   
ي خان امتداد پيدا محمدتقشهر  قاجار توسط حاكم

مهندسـان مشـاور   ( رسـد  كند و به ميدان خان مي مي
آخرين توسعه بازار . )1386هنرسراي معماري يزد، 

بـازار از  . گيـرد  يرالممالك شكل مـي مشيزد توسط 
رود و  يل مـي مالاسـماع ميدان خان به سمت مسـجد  

پس از عبور از مقابل آن بـه كاروانسـراهاي مشـير،    

در . رسد ازآن به لرد تازيان مي مشير و پسبازارچه 
جعفـر، تخـت    زاده امـام   ي ها بازارچهادامه اين مسير 

ادامـه همـين مسـير    . گيـرد  استاد و چهارمنار قرار مي
همانگونه كه ذكر شد به دروازه مصلي يا چهارمنار 

بـه  قابـل تأمـل   اي در اينجا  هبر اين مبنا نكت .رسد مي
رود اگـر رونـد    ان مـي گمـ و آن اينكه  رسد نظر مي

 توسعه سـاختار شـهر بـه شـكل طبيعـي خـود ادامـه       
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يافت بازار يزد روند توسعه خود را از اين مسـير   مي
  .دكر مي طي

از كنار هم قرار دادن مجموعه عناصـر شـاخص   
زاده  امـام   و محورهاي ساختاري و ارتباطي در محله 

بنـدي   بندي نمـود كـه اسـتخوان    توان چنين جمع مي
  :ه وابسته به چهار محور اساسي استاين محل

كاكويه، از دروازه محور دسترسي از حصار آل -1
 شاهي تا محله مصلي

محـور امتـداد بـازار از ميــدان خـان تـا بازارچــه       -2
مشير، محله تخت استاد، محلـه چهارمنـار و دروازه   

 چهارمنار
محور ورود به شهر از سمت كاروانسراي دودر  -3

 و گودال مصلي تا لرد تازيان و محور بازارچه مشير
مجموعـة  محور ارتباط بـازار از ميـدان خـان تـا      -4

 .شاه طهماسبميدان 

  

  
بر اساس نقشه ثبت ملي شهر  ،نگارندگان :مأخذ( انيتاز لرد و ريمش زارچهبا قيطر از خان بازار و دانيم با زاده امام   محله ارتباط -32 تصوير

  )تاريخي يزد
 
  گيري بندي و نتيجه جمع -7

چه گذشـت و بنـا بـه آنچـه از اسـناد و      مطابق آن
منابع تاريخي، شـواهد مختلـف ميـداني و همچنـين     
رجوع به اطالعات پراكنده در نزد منابع شـفاهي بـه   
دست آمده است، نتايج تحقيـق را بـه طـور اجمـال     

بندي و  توان در سه بخش كلي به شرح زير جمع مي
  :ارائه كرد

  

 زاده  امام  گيري محله  روند شكل -7-1
ســـاس مطالعـــاتي كـــه در مـــورد رونـــد  بـــر ا 

زاده صـورت   امـام   گيري و سـير تحـول محلـة     شكل   
تـرين مراحـل پيـدايش و تكامـل      گرفته است، مهـم 

كـه بـا   (محله را تا پـيش از ورود بـه دوران معاصـر    
تغييــرات و مــداخالت ســريع، وســيع  وچشــمگيري 

توان در روندي مطابق جدول ذيل  ، مي)همراه است
  :خالصه نمود
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  تا پيش از دوران معاصر)ع(جعفرزادهامامكامل محلهگيري و تشكلروند-1جدول
  )ع(جعفر زاده امام  مراحل شاخص و مؤثر در پيدايش، تحول و تكامل محله   ترتيب

  )اكويهكدوران آل(در قرن چهارم هجري به شهر يزد و وفات ايشان در اوايل قرن پنجم )ع(جعفر زاده امام  ورود   1

زاده در بيرون از حصار شهر و در امتداد مسير اصلي  امام  گيري هسته اوليه مجموعه آرامگاه شكلزاده در مجاورت قبرستان تازيان و امام  تدفين   2
  از سوي ديگر) مصالي عتيق(منتهي به شهر دورة آل كاكويه از يكسو و مصالي شهر 

  گيري عناصر و تأسيسات و ابنية مهم شهريشكلچهارمنار در دورة آل مظفر وعطف توجه به اين محدوده و محدودة  3

هايي از  گيري بخش سو و شكل و گسترش شهر به اين)به عنوان مركز جديد شهر در دورة صفوي(گيري مجموعة شاه طهماسب شكل  4
  )توان به اين مرحله نسبت داد را غالباً ميزاده جعفر  موضوعيت يافتن محلة امام(زاده جعفر  امام  ساخت و سازهاي محله 

زاده و رونق يافتن  امام  تكامل محله در ادوار بعد از صفويه تا دورة قاجار و ساخت عناصر تأثيرگذاري مانند بازار مشير در مجاورت مجموعة   5
  محله

  

گيـري و تكامـل كلـي     شـكل    بر اين مبنـا رونـد   
نقطة آغـازين را بايـد در   از ) ع(جعفر   زاده  امام  محله 

بازة زماني مابين دورة آل كاكويه تا دورة قاجار در 
نظر گرفت كه در اين بازة تـاريخي، فاصـلة زمـاني    
بين دورة آل مظفر تا دوران قاجاريـه، رونـد اصـلي    

  .تكوين و تكامل محله را در بر گرفته است
 

 عناصر كالبـدي و سـاختاريِ مهـم و    -7-2
اي حـاكم بـر   ه و تبيين نظامتاريخي محله 

  تكوين آنها
هاي صورت گرفته كه شرح آنهـا   با توجه به بررسي

ي هـا  در متن مقاله گذشت، عناصـر مهمـي در دوره  
ــف  ــكل   مختل ــري ش ــه   گي ــل محل ــام  و تكام     زاده ام

كه برخـي از آنهـا در زمـرة    اند   پديد آمده )ع(جعفر
 آثــار و ابنيـــه و عناصـــر شــاخص معمـــاري قـــرار  

از آنها را نيز مسـيرها، بازارهـا و    اي  گيرند و پاره مي
دهند كـه در اينجـا    مي فضاهاي مهم شهري تشكيل

در . نماييم مي از آنها به عناصر ساختاري محله تعبير
تــرين عناصــر كالبــدي و  مهــم )33(تصــوير شــماره 
بندي  جمعدر قالب يك نقشة كلي ، ساختاري محله

  .اند معرفي گرديده و
ه و بـازخواني نقشـة   بر اساس مطالعات انجام شد

هايي در نحـوة اسـتقرار، تكـوين و تعامـل      زير، نظام
ميان اجزاي محله، ساختارهاي تـاريخي و فضـاهاي   

گردند  شهري پديد آمده در بافت قابل تشخيص مي
  :گردد ترين موارد آنها اشاره مي كه در اينجا به مهم

به عنـوان يـك قاعـده كلـي، عناصـري از       .7-2-1
مــزار در بيــرون از  قبيــل مصــالي شــهر و همچنــين

ــاريخي    ــهر ت ــاروي ش ــرج و ب محــدودة حصــار و ب
يابنــد و تعامــل مســتقيمي بــا مكانيــابي  اســتقرار مــي

 .ها و مسيرهاي اصلي منتهي به آنها دارند دروازه
گيــري نظــام ارگانيــك در هندســة  شــكل .7-2-2

ها و گـذرهاي شـهر تـاريخي، متـأثر از      مسيرها، راه
هاي دسترسـي   هايي است كه زماني به عنوان راه راه

انـد و از   به نقاط و مناطقي در بيرون شهر پديد آمده
اي بـر آنهـا    اين رو، هندسـة از پـيش طراحـي شـده    

حاكم نبوده و بعـدها بـا گسـترش بافـت شـهر، ايـن       
ــا همــان نظــام   مســيرها، گــذرهاي داخــل شــهر را ب

 .زنند ارگانيك رقم مي
باورهاي و گرايشـات مـذهبي همـواره در     .7-2-3

اي شـهرهاي تـاريخي نقـش    هـ  گيـري توسـعه   جهت
 .كنند اي را ايفا مي كننده تعيين

 
ــا و مشخصــاً  ســاختارهاي اصــلي بافــت  .7-2-4 ه

هـاي درشـت و    محالت تـاريخي در تعامـل بـا دانـه    
آينـد و در   ستقرار آنهـا پديـد مـي   نحوة مكانيابي و ا

و ) آئينـي (اين راستا، عناصر داراي كاركرد مذهبي 
همچنين عناصر اقتصادي نقش بسيار چشـمگيرتري  

  .دارند
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 ةمحل يساختار و ياصل عناصر يابيمكان و يمعرف -33تصوير

  )نگارندگان :مأخذ( آن رامونيپ ةمحدود و جعفر زاده امام  
  

ترين عناصـر   گذرها به عنوان يكي از مهم .7-2-5
ساختاري بافت و محلـه، در وهلـة اول نظـام آمـد و     

دهند اما در مجـاورت عناصـر مهـم     شد را شكل مي
چنــين در نقــاط حســاس و مهــم ماننــد شــهري و هم

ــره ــرد و بازارچــه    گ ــد ل ــاوت مانن ــوري متف ــا، تبل ه
 .يابند مي
 
سير تكوين محله و گسترش شهر غالباً در  .7-2-6

دهـد و   روندي طوالني، تدريجي و متـداوم رخ مـي  
نمايد كه شهر و محله، خـود   اين امكان را فراهم مي

حتـي عناصــر و  . را بـا شـرايط جديــد انطبـاق دهنــد   
زاده  هاي مهم و درشتي مانند مجموعة امـام   مجموعه

كنند و به يكباره، توسعة  نيز چنين روندي را طي مي
 .يابند مقياس كالبدي نمي درشت

  

رشد و توسعة شهر در ادوار تـاريخي ـ بـه     .7-2-7
هــا ـ عمــدتاً در   گيــري محلــه ويــژه در رونــد شــكل

؛ افتـد  ها اتفـاق مـي   اختالط مناسبي از انواع كاربري
هسـتة مركـزي محلـه را غالبـاً عناصـر       د،در اين رون

ــة مــذهبي، تجــاري (درشــت و شــاخص  ــر ابني ، نظي
بـا  دهند و محلـه   شكل مي...) المنفعه و عام خدماتي،

ــه ــاً مســكوني   دان ــن هســتة  هــاي غالب ــون اي در پيرام
بــا ايــن وجــود برخــي  .گــردد متبلــور مــي مركــزي

عمـومي بـه اقتضـاي    هـاي   داراي كـاربري هـاي   دانه
كاركرد ويژة خود، در بافت مسكوني  شرايط و نوع

 .شوند محله، پراكنده مي
  
 ميت حفاظتعناصر واجد اه -7-3

دورة هــايي كــه در دوران معاصــر ـ از    دخالــت
محلـــه (تـــا كنـــون ـ در ايـــن محـــدوده     يپهلـــو

صورت گرفته، باعـث شـده كـه    ) )ع(جعفر   زاده امام  
بخشي از عناصر و ابنيـة مهـم محلـه از ميـان رفتـه و      
بخشي از ساختارهاي شهري آن محو يـا دگرگـون   

اما با ايـن وجـود، ارزش و اهميـت آنچـه بـر      . شوند
جاي مانده آنقدر زياد است كـه الزم اسـت در هـر    

نســبت بــه  اي  مداخلــة پــيش رو، اهتمــام ويــژهنــوع 
. صيانت از اين عناصـر و سـاختارها صـورت بگيـرد    

عناصــر و ســاختارهاي بنــا بــه اهميــت و حساســيت 
يا ردپايي از آن بر جـاي مانـده    اًتاريخي و آنچه عين

 رسـد كـه در مـداخالت    مـي  ضروري به نظر ،است
 هــاي توســعة مرمــت و ســاماندهي، طــرح(احتمــالي 

، ســـاخت و ســـازهاي جديـــد زاده امـــام  مجموعـــة 
هاي فرادست شهري و محلـي، تغييـر    افزا، طرح ميان

ــابر و  ــر )...در شــبكة مع ــوارد زي ــا  ، حفاظــت از م ب
  :مد نظر قرار بگيرد اي  ويژهبسيار حساسيت 
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  )نگارندگان: مأخذ( در شهر تاريخي يزد و بافت پيرامون زاده امام  ترين عناصر كالبدي و ساختاري محله  مهمو انطباق جانمايي  -34تصوير 

  
  

به عنـوان  و كوچه مصالي عتيق  زاده امام  كوچه  .1
بـه   زاده امـام   مصـلي و  دهندة ارتبـاط  يمحور تـاريخ 

 تاريخي در ادوار كهنشهر 
ــة    .2 ــداد آن، بازارچ ــه امت ــير و كوچ ــه مش بازارچ

 و در ادامه، كوچة منتهي به محلة چهارمنار زاده امام  
شـهر   يمركزكانون به عنوان محور تاريخي ارتباط 

 و محلة چهارمنار زاده امام  زند و قاجار به مجموعة 
محور ارتباطي بازار بـا محلـة شـاه طهماسـب و      .3

   زاده امام  در حاشية محلة  زاده امام  كوچه  تالقي آن با
 كنوني قيامو گذر  )ع(جعفر

ــرم .4 ــام   ح ــر   زاده ام ــاريخي   )ع(جعف ــر ت و عناص
ترين عنصر و ركن اساسي  به عنوان مهمبالفصل آن 

؛ بـه  انـد  ي مختلف تشكل يافتـه ها محله كه در دوره
هاي تاريخي مجموعه نظير بقعـة اصـلي،    ويژه بخش

كه متأسفانه ... ي، آب انبار، بازارچه ومدرسة تيمور

ماننــد حمــام آن برخــي عناصــر ارزشــمند تــاريخي 
ي اخير در اثـر ناآگـاهي از ميـان    ها در دهه زاده امام  

و بــا بناهــاي ناســازگار و نامناســبي جــايگزين  رفتــه
 .اند شده

عناصر و ابنيه تـاريخي اعـم از مسـكوني و غيـر      .5
صورت منفصل  به) عمومي يا عام المنفعه(مسكوني 

در داخــل محلــه يــا محــدودة  زاده امــام  از مجموعــه 
بــه ويــژه (ي تــاريخي هــا پيرامــون آن از قبيــل خانــه

ــه ــا خان ــاري ه ــه ي صــفوي و قاج ــه   و خان ــايي ك ه
ــتخوش تغيير ــده ادس ــي ش ــاي    ت ــوز ردپ ــا هن ــد ام ان

، هـا  ، حسينيه)ديرينگي بيشتري در آنها مشهود است
ــاريخي   ــام عبدالحســين خــان، عناصــر ت ــة  حم محل

كاروانســراهاي محــدوده ســراها و مصــالي عتيــق، 
ــرد و مســجد )...و ، دودر، گــودال مصــالمشــير( ، ل

 ..زورخانه وتازيان، 
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   ها نوشتپي 

دهنـد و عمـدتاً    مقصود تغييراتي است كه ـ به لحاظ ابعاد و زمان ـ خارج از روند طبيعي رشد، دگرگوني و تكامل شهر رخ مـي    -1
اين فرآيند معموالً ضـمن ايجـاد تغييـرات اساسـي در     . گردد ق شهر و شهروندان با تغييرات جديد فراهم نميمجال كافي براي انطبا

هـاي جمعـي و قصـة     هاي كالبدي و غير كالبـدي و خـاطره   شهرهاي تاريخي، بسياري از عناصر و ساختارها را از ميان برده و ارزش
  .نمايد متدوام تغيير و تكامل شهر را قطع و محو مي

اتابك از لحاظ اجتماعي، مسئوليت تعليم و تربيت شاهزاده را بر عهده داشت و از نظر سياسي بـه جلـوگيري از شـورش وي در     -2
كـرد تـا مراقـب او     كرد، به اتابـك گوشـزد مـي    هرگاه سلطان از طرف شاهزاده احساس خطر مي. پرداخت منطقه تحت نفوذش مي

  .باشد
هـاي پيرامـون شـهر     دة داخلي شهر يزد قرار گرفته و مانند بسياري ديگـر از روسـتاها و آبـادي   اين روستا نيز به تدريج در محدو -3

  .، به يكي از محالت داخلي شهر يزد تبديل شده است...)آباد و آباد، قاسم مانند اهرستان، خرمشاه، نعيم(تاريخي 
در خوزسـتان ، برخـي در    ،د و برخي در تهاجم به ايـران سهمي عمده در اشغال نواحي ايران داشته ان اي بودند كه قبيلهبني تميم  -4

  .)1393اللهي،  آيت( اندفارس، برخي در يزد و نيز ساير نواحي ايران مكان گرفته
» طـي «از سرزمين ) كه از جمله حاتم طائي از آن طايفه بوده است(ها  تازيان فارسي شده و تغير شكل يافته طائيان يا طايفه طائي -5

تان و نزديك به ايران هستند كه به حكم ريشه در ايران داشتن يا الاقـل نزديكـي و همجـواري نسـبي بـا مـراوده اي       در شمال عربس
 انـد  برخي معتقدند بنا به نام همين قبيله است كـه ايرانيـان سـاير اعـراب را هـم تـازي خوانـده       . بسيار با ايرانيان قبل از اسالم بوده اند

  .)همان(
الدين ساخت تاسيسات وقت السـاعه   وده خارج شهر از اهميت زيادي برخوردار است، زيرا سيد ركنساخت اين مسجد در محد-6

 ـ  الف :توان ذكر نمود داليل احتمالي ساخت اين بنا را به شرح زير مي. بعد از اتمام ساخت مصلي آغاز نموده است 725را در سال 
. الرأسـش بـود بنـا نمـود     ايـن مقـام بـه مناسـبت اينكـه مسـقط       در جامع الخيرات آمده اسـت سـيدركن الـدين مسـجد مصـلي را در     

بخشي بـه   گيري يك محله و رونق شكل   احتماالً ساخت اين بنا بمنظور  ـ  ب ))فرهنگ معين. (باشد الرأس به معني زادگاه مي مسقط(
  استاد تخت ـ پ. و مصلي بوده است) الدين جد سيد ركن(زاده  امام  اين محدوده از شهر به دليل وجود 

اما جالب توجه است كه با وجود توجه به اين مناطق، گسترش شهر در دوره آل مظفر و پس از آن در دوره تيموري بـه سـمت    -7
  .جنوب غربي شهر بوده است
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