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The elements that make the physical structure of cities are transformed 

over time. One of these important elements was the defensive wall of cities. 
It has changed depending on the circumstances of each historical period. In 
addition to the security role of this element, it is also very important to 
influence the expansion of the city. Yazd is one of the most valuable 
historical cities in the Iran; the defensive wall was one of the main factors 
in its development until the Timurid era. Today, there are parts of the walls 
and the gates belonging to the Mozaffarid and Timurid eras in the city; but 
despite the evidence and written documents, there are still unanswered 
questions about the development of the fortification and the closure of the 
gates. Other questions are, 1- what was the date of formation and 
development of the historic city of Yazd? 2- what has been the location of 
the gates of the historic city of Yazd and the changes related to their 
location throughout history? The present article aims to reflect the existing 
evidence, by studying library documents, surveying, and finally, analyzing 
the content of existing documents. Understanding changes in the shape of 
fortifications over time is important in gaining an understanding of the 
physical structure of historic cities. The achievement of the existing study 
indicates, the location of the Mehrijerd gate has changed from Kakuid to 
Mozaffarid era. Also, the initial location of the Mehrijerd gate, the gate of 
Bob Kia, and the Kushkeno gate were obtained for archaeological 
speculation. The maps from the development of fortification during historic 
periods also indicate the significant effect of this artificial factor on the 
physical structure of the city and its developmental form. 
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از این عناصر عناصر سازندة ساختار کالبدي شهرها، با گذر زمان دچار دگرگونی می  شوند. یکی 
است. در کنار نقش هاي تاریخی تغییر کرده  مهم، دیوار دفاعی شهرها بوده که متناسب با شرایط دوره 

از   یزد  نیز حائز مهم است. شهر  داشته  تأثیري که در شکل گسترش شهر  این عنصر،  جمله امنیتی 
شود که تا دورة تیموري، دیوار دفاعی، از جمله عوامل شهرهاي تاریخی ارزشمند کشور محسوب می 

هاي مربوط و تیموري و دروازه   مظفر   آل هایی از دیوار  است. امروزه بخش اصلی در شکل توسعۀ آن بوده  
کتبی، همچنان سؤاالت شوند، اما با وجود شواهد میدانی و اسناد  ها در شهر مشاهده می به این دوره 

است. از جمله ها بر جاي مانده  پاسخی دربارة ساختار کالبدي بارو، سیر تکوین آن و جانمایی دروازه بی 
 و همچنین جانمایی   یزد  تاریخی  شهر  باروي  گسترش  سیر  و  گیريشکل   تاریخ   کهاین سؤاالت این است  

است؟ بنابراین مقالۀ   بوده   چگونه   تاریخ   طول   در  آنها  جایگاه  به   مربوط   تغییرات  و   تاریخی  شهر  هايدروازه 
حاضر با هدف تعمق در مدارك موجود و دستیابی به ساختار کالبدي باروي شهر از پیدایش تا دورة 

 و متون   اسناد   آوري جمع   و  اي کتابخانه   مطالعات  طریق  از   تاریخی   تفسیري   تیموریان و با روش تحقیق
است. فهم تغییرات شکل بارو در گذر   منطقی، نگارش شده   استدالل   ش رو  استفاده از  و  معاصر   و  تاریخی

یابد. دستاورد مطالعۀ زمان در دستیابی به درکی از چگونگی ساختار کالبدي شهرهاي تاریخی اهمیت می 
است. همچنین   تغییر کرده   مظفر آل کاکویه تا  دهد که مکان دروازة مهریجرد از دورة آل می   موجود، نشان 

او مهریجرد،  مکان  دروازة  ک لیۀ  گمانه   ای باب  براي  کوشکنو  دروازة  باستان زنی و  به دست هاي  شناسی، 
ترین اسناد تصویري و متون تاریخی مرتبط با موضوع تحقیق، اند. از دیگر دستاوردها، گردآوري مهم آمده 

هاي گیري و گسترش باروي شهر تاریخی یزد است. نقشه ارائۀ تصویري روشن از فرایند تاریخی شکل 
دهنده تأثیر بسزاي این عامل مصنوعی هاي تاریخی نشان ر تکوین باروي یزد در دوره آمده از سی دست به 

 .در ساختار کالبدي شهر و شکل توسعه آن است 
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 مقدمه 

به تدابیر گوناگونی  تاریخ شهرنشینی،  منظور در طول 
دفاع و پاسداري از مرزهاي کالبدي شهرها در پیش گرفته  

هاي دفاعی را  کارگیري تکنیک شده است. نوع و شیوه به
هاي زیست مردم شهر و توان در ارتباط نزدیک با شیوه می

شهر   اجتماعی  و  اقتصادي  کالبدي،  ابعاد  سایر  همچنین 
این از  در  دانست؛  استحکامات  تکوین  سیر  بررسی  رو 

میدوره را  تاریخی  به  هاي  دستیابی  براي  راهی  توان 
شناخت بهتر از شرایط شهر در تاریخ حیات آن به شمار  

جمله از  براي مهم  آورد.  امنیتی  و  دفاعی  تدابیر  ترین 
مکان پیرامون  دفاعی  استحکامات  ایجاد  هاي  شهرها، 

دروازه،   برج،  بارو،  همچون  عناصري  که  است  سکونتی 
شود. تعیین محدودة باروي شهر و  خندق و... را شامل می

را می هر دوره  آن در  تکامل  و  تکوین  توان شاخص  سیر 
به گ مناسبی  نحوة  تعیین  و منظور  شهر  توسعۀ  و  سترش 

عوامل مؤثر بر آن در طول تاریخ دانست؛ بنابراین تعیین 
از  تاریخی  دورة  هر  در  شهر  دفاعی  استحکامات  حدود 

بهپیش اساسی  پژوهشنیازهاي  انجام  هاي  منظور 
 تر در این زمینه است. گسترده

براي این منظور و همچنین دستیابی به نتایج قطعی،  
کمک تصاویر  صورت میدانی یا بهبررسی شواهد موجود به

نقشه و  تطبیق هوایی  و  بررسی  همچنین  و  تاریخی  هاي 
تاریخی   انجام شود. شهر  با هم  باید همراه  تاریخی  متون 

توجهی از بقایاي  یزد از جمله شهرهایی است که بخش قابل
توان در ناحیۀ تاریخی شهر مشاهده  باروي تاریخی آن را می

برخی عناصر   1335وایی سال  کرد. همچنین در تصاویر ه
شوند که متأسفانه  دفاعی مرتبط با باروي شهر مشاهده می

بر اثر مداخله در بافت تاریخی، امروزه بخشی از آن کامالً  
از میان رفته است. از سوي دیگر در برخی منابع و متون 

هایی دربارة برج و  توان سرنخمی ها نامهوقفتاریخ محلی و 
به دست آورد که امروزه در مطالعات و  باروي تاریخی شهر  

ابهاماتی دربارة آن   کتب مربوط به تاریخ شهر، سؤاالت و 
وجود دارد. همچنین بسیاري از حقایق تاریخی مرتبط با  
این موضوع، کشف یا تدوین نشده است که مقالۀ حاضر به 

کمک بازخوانی رفع این کاستی پرداخته است. همچنین به 
فیش تاریخی،  با  برمتون  تاریخی  اسناد  انطباق  و  داري 

یکدیگر، ضمن مروري بر شواهد و آثار برج و باروي تاریخی  
شهر یزد در وضعیت موجود و تعیین محدودة احتمالی آن 

داده  در دوره پاسخ  ابهامات  این  از  برخی  به  تاریخی  هاي 
  مواجه شدیم که تاریخ   سؤاالتشده است؛ بنابراین با این  

یزد،   تاریخی  شهر  باروي  گسترش  سیر  و  گیريشکل
 به مربوط تغییرات و یزد تاریخی  شهر هاي دروازه جانمایی 

است؟ این امر زمینۀ    بوده  چگونه  تاریخ  طول  در   آنها   جایگاه 
شناسی  هاي باستانزنیهاي آتی و گمانهالزم براي پژوهش

دربارة ارتباط توسعۀ بارو و استحکامات شهر با سایر ابعاد  
 هم کرده است. توسعه شهري را فرا

 باروي یزد تا قرن چهارم هجري قمري 
دربارة محدودة دقیق شهر یزد در دوران صدر اسالم،  

آن تا   وسعت یا دوره این در شهر قرارگیري اصلی موقعیت
و   دقیق  اطالعات  قمري  هجري  پنجم  سدة  از  پیش 

توان به اشاراتی  مشاهدات عینی موجود نیست و تنها می
بن عبداهللا  ا  ابوالقاسم عبیداهللا در کتاب مسالک و ممالک  

به مربوط به قرن سوم هجري قمري و دو کتاب ن خرداداب
و سفرنامۀ  اصطخري  ابراهیم  ابواسحاق  و مسالک  ممالک 

مربوط به قرن چهارم هجري قمري استناد کرد  حوقل  ابن
تر اند؛ بنابراین تبیین روشن که دربارة یزد و کثه سخن گفته 

تر حدسیات مربوط به این دوره نیازمند مطالعات و  و دقیق
خردادبه تنها از یزد نام  شناسی است. ابنهاي باستانبررسی

) است  نیامده  وي  کتاب  در  کثه  از  اسمی  و   Ibnبرده 

Khordadbeh, 1992, P. 40در ارتباط با این   ). اصطخري
در  حوالی  وجود  به   خود،  کتاب   دوره  این  در  با    شهري 
  و   مسجد»  «درب  هاينام  به  دروازه  دو  و  آن  حول  دیواري
وجود  ایزد»  «درب با  «الرر»   اشاره  شهر  بودنکوچک   یا 

کثه  «). وي آورده است:  Istakhri, 1994, P. 112( 1کندمی
که حومۀ یزد است شهري... به کنارة بیابان موضوع است...  

باشد. نیز شهري گل میهاي ایشان سغو بیشتر بنیاد خانه

 

اي ساخته و  از توابع و لواحق آن هست و در آن شهر قلعه 
ایزد»   «باب  را  یکی  کرده:  آهن  از  در  دو  قلعه  آن  در 

د» جهت آنکه آن در به خوانند و دیگر را «باب مسجمی
مسجد   دو  شهر  آن  در  است.  نزدیک  نیک  جامع  مسجد 

اند. آب  جامع هست و هر دو بر کناره شهر موضع و مبنی 
آید... بیرون شهر ربضی هست  آن شهر از کاریز بیرون می

خانه ربض،  آن  در  بازارهاي  و  و  عمارت  تمام  و  معمور  ها 
کنند، اما  یبسیار و غالب اهل آن به اجناس علوم خضوع م

و مشعوف   و کتبت مشغول  انشاء  و  لغت  و  نحو  در  غالب 
). در این بخش از متن  Istakhri, 1994, P. 112باشند» (می

از کلمۀ «یزد» استفاده شده    بارککتاب اصطخري، تنها ی
آن می را حومۀ  نظر میو چون کثه  به  در داند،  رسد که 

اما آنجا که    2اینجا منظور ناحیۀ یزد است و نه شهر یزد،
را توصیف می لواحق کثه  توابع و  از  احتمال شهري  کند، 

اي باشد که بعدها به شهر یزد تبدیل  رود منظور آباديمی
شده است. وي در جایی دیگر از کتاب خود، یزد در قرن  
از   نواحی کورة اصطخر و  از  چهارم هجري قمري را یکی 

این ناحیه   نویسد در هاي آن دانسته و میترین ناحیهبزرگ
چهار جایگاه شامل کثه، میبد، نایین و فهرج، منبر و مسجد  

تر  جمعه دارند که اول کثه است و از سه شهر دیگر بزرگ

نیز    4بلخی). در گزارش ابن Istakhri, 1994, P. 91(  3است 
آن میبد، نائین کثه و    5اي معرفی شده که اعمالیزد ناحیه

) و او نامی از شهر Ibn Balkhi, 1995, P. 122فهرج بوده (
و   شوارتس  بارتولد،  مانند  پژوهشگرانی  است.  نبرده  یزد 

اند یکی ناحیه لسترنج، یزد و کثه را یکی دانسته و نوشته 
 ) آن  کرسی  دیگري  و   Bartold, 1984, P. 223بوده 

Schwarz, 1993, P. 44,  Le Strange, 2004, P. 306, .(
موقعیت مستقل از    پژوهشگران دیگري هم یزد و کثه را دو

را همان محلۀ کسنویه در بخش   ی  شمال غرب هم و کثه 
دانسته  یزد  (شهر   ,Afshar, 1995a, P. 57; Ayatiاند 

.1938, P. 30; Khademzade, 2007, P. 232; Mortezaei 

.& Mirdeqan Ashkazari, 2014, P. 172; Joodaki 

Azizi, Moosavi Haji, & Vasegh Abbasi, 2015 اما  ،(
طور مشخص دربارة باروي صدر اسالم در یزد اطالعات  به

این در دل   با وجود  نیست.  مکتوب چندانی در دسترس 
مشاهده    1طور که در شکل  بافت تاریخی شهر یزد همان

توان اي وجود دارد که بنا بر دالیلی میشود، محدودهمی
احتمال داد محدودة ارگ حکومتی اولیه در صدر اسالم یا  
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 مقدمه 

به تدابیر گوناگونی  تاریخ شهرنشینی،  منظور در طول 
دفاع و پاسداري از مرزهاي کالبدي شهرها در پیش گرفته  

هاي دفاعی را  کارگیري تکنیک شده است. نوع و شیوه به
هاي زیست مردم شهر و توان در ارتباط نزدیک با شیوه می

شهر   اجتماعی  و  اقتصادي  کالبدي،  ابعاد  سایر  همچنین 
این از  در  دانست؛  استحکامات  تکوین  سیر  بررسی  رو 

میدوره را  تاریخی  به  هاي  دستیابی  براي  راهی  توان 
شناخت بهتر از شرایط شهر در تاریخ حیات آن به شمار  

جمله از  براي مهم  آورد.  امنیتی  و  دفاعی  تدابیر  ترین 
مکان پیرامون  دفاعی  استحکامات  ایجاد  هاي  شهرها، 

دروازه،   برج،  بارو،  همچون  عناصري  که  است  سکونتی 
شود. تعیین محدودة باروي شهر و  خندق و... را شامل می

را می هر دوره  آن در  تکامل  و  تکوین  توان شاخص  سیر 
به گ مناسبی  نحوة  تعیین  و منظور  شهر  توسعۀ  و  سترش 

عوامل مؤثر بر آن در طول تاریخ دانست؛ بنابراین تعیین 
از  تاریخی  دورة  هر  در  شهر  دفاعی  استحکامات  حدود 

بهپیش اساسی  پژوهشنیازهاي  انجام  هاي  منظور 
 تر در این زمینه است. گسترده

براي این منظور و همچنین دستیابی به نتایج قطعی،  
کمک تصاویر  صورت میدانی یا بهبررسی شواهد موجود به

نقشه و  تطبیق هوایی  و  بررسی  همچنین  و  تاریخی  هاي 
تاریخی   انجام شود. شهر  با هم  باید همراه  تاریخی  متون 

توجهی از بقایاي  یزد از جمله شهرهایی است که بخش قابل
توان در ناحیۀ تاریخی شهر مشاهده  باروي تاریخی آن را می

برخی عناصر   1335وایی سال  کرد. همچنین در تصاویر ه
شوند که متأسفانه  دفاعی مرتبط با باروي شهر مشاهده می

بر اثر مداخله در بافت تاریخی، امروزه بخشی از آن کامالً  
از میان رفته است. از سوي دیگر در برخی منابع و متون 

هایی دربارة برج و  توان سرنخمی ها نامهوقفتاریخ محلی و 
به دست آورد که امروزه در مطالعات و  باروي تاریخی شهر  

ابهاماتی دربارة آن   کتب مربوط به تاریخ شهر، سؤاالت و 
وجود دارد. همچنین بسیاري از حقایق تاریخی مرتبط با  
این موضوع، کشف یا تدوین نشده است که مقالۀ حاضر به 

کمک بازخوانی رفع این کاستی پرداخته است. همچنین به 
فیش تاریخی،  با  برمتون  تاریخی  اسناد  انطباق  و  داري 

یکدیگر، ضمن مروري بر شواهد و آثار برج و باروي تاریخی  
شهر یزد در وضعیت موجود و تعیین محدودة احتمالی آن 

داده  در دوره پاسخ  ابهامات  این  از  برخی  به  تاریخی  هاي 
  مواجه شدیم که تاریخ   سؤاالتشده است؛ بنابراین با این  

یزد،   تاریخی  شهر  باروي  گسترش  سیر  و  گیريشکل
 به مربوط تغییرات و یزد تاریخی  شهر هاي دروازه جانمایی 

است؟ این امر زمینۀ    بوده  چگونه  تاریخ  طول  در   آنها   جایگاه 
شناسی  هاي باستانزنیهاي آتی و گمانهالزم براي پژوهش

دربارة ارتباط توسعۀ بارو و استحکامات شهر با سایر ابعاد  
 هم کرده است. توسعه شهري را فرا

 باروي یزد تا قرن چهارم هجري قمري 
دربارة محدودة دقیق شهر یزد در دوران صدر اسالم،  

آن تا   وسعت یا دوره این در شهر قرارگیري اصلی موقعیت
و   دقیق  اطالعات  قمري  هجري  پنجم  سدة  از  پیش 

توان به اشاراتی  مشاهدات عینی موجود نیست و تنها می
بن عبداهللا  ا  ابوالقاسم عبیداهللا در کتاب مسالک و ممالک  

به مربوط به قرن سوم هجري قمري و دو کتاب ن خرداداب
و سفرنامۀ  اصطخري  ابراهیم  ابواسحاق  و مسالک  ممالک 

مربوط به قرن چهارم هجري قمري استناد کرد  حوقل  ابن
تر اند؛ بنابراین تبیین روشن که دربارة یزد و کثه سخن گفته 

تر حدسیات مربوط به این دوره نیازمند مطالعات و  و دقیق
خردادبه تنها از یزد نام  شناسی است. ابنهاي باستانبررسی

) است  نیامده  وي  کتاب  در  کثه  از  اسمی  و   Ibnبرده 

Khordadbeh, 1992, P. 40در ارتباط با این   ). اصطخري
در  حوالی  وجود  به   خود،  کتاب   دوره  این  در  با    شهري 
  و   مسجد»  «درب  هاينام  به  دروازه  دو  و  آن  حول  دیواري
وجود  ایزد»  «درب با  «الرر»   اشاره  شهر  بودنکوچک   یا 

کثه  «). وي آورده است:  Istakhri, 1994, P. 112( 1کندمی
که حومۀ یزد است شهري... به کنارة بیابان موضوع است...  

باشد. نیز شهري گل میهاي ایشان سغو بیشتر بنیاد خانه

 

اي ساخته و  از توابع و لواحق آن هست و در آن شهر قلعه 
ایزد»   «باب  را  یکی  کرده:  آهن  از  در  دو  قلعه  آن  در 

د» جهت آنکه آن در به خوانند و دیگر را «باب مسجمی
مسجد   دو  شهر  آن  در  است.  نزدیک  نیک  جامع  مسجد 

اند. آب  جامع هست و هر دو بر کناره شهر موضع و مبنی 
آید... بیرون شهر ربضی هست  آن شهر از کاریز بیرون می

خانه ربض،  آن  در  بازارهاي  و  و  عمارت  تمام  و  معمور  ها 
کنند، اما  یبسیار و غالب اهل آن به اجناس علوم خضوع م

و مشعوف   و کتبت مشغول  انشاء  و  لغت  و  نحو  در  غالب 
). در این بخش از متن  Istakhri, 1994, P. 112باشند» (می

از کلمۀ «یزد» استفاده شده    بارککتاب اصطخري، تنها ی
آن می را حومۀ  نظر میو چون کثه  به  در داند،  رسد که 

اما آنجا که    2اینجا منظور ناحیۀ یزد است و نه شهر یزد،
را توصیف می لواحق کثه  توابع و  از  احتمال شهري  کند، 

اي باشد که بعدها به شهر یزد تبدیل  رود منظور آباديمی
شده است. وي در جایی دیگر از کتاب خود، یزد در قرن  
از   نواحی کورة اصطخر و  از  چهارم هجري قمري را یکی 

این ناحیه   نویسد در هاي آن دانسته و میترین ناحیهبزرگ
چهار جایگاه شامل کثه، میبد، نایین و فهرج، منبر و مسجد  

تر  جمعه دارند که اول کثه است و از سه شهر دیگر بزرگ

نیز    4بلخی). در گزارش ابن Istakhri, 1994, P. 91(  3است 
آن میبد، نائین کثه و    5اي معرفی شده که اعمالیزد ناحیه

) و او نامی از شهر Ibn Balkhi, 1995, P. 122فهرج بوده (
و   شوارتس  بارتولد،  مانند  پژوهشگرانی  است.  نبرده  یزد 

اند یکی ناحیه لسترنج، یزد و کثه را یکی دانسته و نوشته 
 ) آن  کرسی  دیگري  و   Bartold, 1984, P. 223بوده 

Schwarz, 1993, P. 44,  Le Strange, 2004, P. 306, .(
موقعیت مستقل از    پژوهشگران دیگري هم یزد و کثه را دو

را همان محلۀ کسنویه در بخش   ی  شمال غرب هم و کثه 
دانسته  یزد  (شهر   ,Afshar, 1995a, P. 57; Ayatiاند 

.1938, P. 30; Khademzade, 2007, P. 232; Mortezaei 

.& Mirdeqan Ashkazari, 2014, P. 172; Joodaki 

Azizi, Moosavi Haji, & Vasegh Abbasi, 2015 اما  ،(
طور مشخص دربارة باروي صدر اسالم در یزد اطالعات  به

این در دل   با وجود  نیست.  مکتوب چندانی در دسترس 
مشاهده    1طور که در شکل  بافت تاریخی شهر یزد همان

توان اي وجود دارد که بنا بر دالیلی میشود، محدودهمی
احتمال داد محدودة ارگ حکومتی اولیه در صدر اسالم یا  
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از   .۱ است  عبارت  مواردي  در  اسالم  از  پیش  شهر 

اي محکم و قوي که در پس دیوارهایش نقاط  قلعه 
پراکنده  بزرگ  و  کوچک  و  زیستی  قلعه  و  اند 

مرور  طراحی شده و بازارها به تقسیمات داخلی آن  
شکل   قلعه  دروازة  از  بیرون  و  نزدیکی  در  زمان 

 ). Habibi, 2014, PP. 7 - 8گیرند ( می 
در دورة صدر اسالم، بسیاري از شهرها قلعه (ارگ)   .۲

اند. این دسته از شهرها با  و شارستان محصور داشته 
)  Ibn Hawqal, 1938, P. 272صفت «المحصنه» ( 

ه در ترجمۀ متن فارسی «استوار»  اند ک معرفی شده 
 ) است  شده   Jayhani, 1989, P. 111, Ibnمعنی 

Hawqal, 1987, P. 41-171-184  و حوقل  ابن   .(
را که داراي برج و   6اصطخري نیز آن بخش از شهر 

 ,Ibn Hawqal, 1987اند ( بارو بوده است، قلعه گفته 

P. 49; Istakhri, 1994, P. 112 .(7 
توان دریافت که  تصاویر هوایی موجود می با توجه به   .۳

مورفولوژي بافت در این محدوده با بافت پیرامون آن  
ها  متفاوت است. با وجود ریزدانگی و فشردگی دانه 
ریزدانه  این محدوده  تاریخی شهر،  بافت  تر  در کل 

این   بتوان  شاید  دارد.  بیشتري  فشردگی  و  است 
یشتر از  فشردگی را به وجود مانعی بر سر استفادة ب 

زمین براي ساخت ابنیه در درون این محدوده و در  
 طول تاریخ مربوط دانست. 

هاي پیرامونی با ترکیب  این محدوده داراي دسترسی  .۴
به  است؛  شعاعی  و  حلقوي  نظر  گونه فرم  به  که  اي 

اند.  رسد معابر به سمت یک مرکز مهم کشیده شده می 
لب از  در منابع تاریخ محلی که توصیف شهر در آنها اغ 

قرن پنجم هجري قمري به بعد آمده است، براي این  
محدوده هیچ بنا یا کاربري خاصی ذکر نشده و شاید  

گیري مسیرها  پیش از این دوران، عاملی موجب جهت 
 به این سمت بوده است. 

ها خارج از این  در حال حاضر مسجد قدیمی شیخی  .۵
محدوده و متصل به آن وجود دارد که تاریخ ساخت  

ا  به دقیق  اما  نیست،  مشخص  مسجد  نوع  ین  دلیل 

شدت  دار، به معماري، از جمله داشتن شبستان ستون 
  حمام  کنار   . در کند ی م معماري مسجد فهرج را تداعی  

  و   است   معروف   اسالم   حمام   به   امروزه   که   تاریخی 
  با  تناسبات متفاوتی   و   ابعاد   که   آن   کنار   در   اي بازارچه 

  این  بر   داللت   تواند می   همگی   دارد،   یزد   بازارهاي   بقیۀ 
استقرار    اینجا   در   دوره   این   در   شهر   که   باشد   داشته 
 ,Khademzade, 2007; Khademzadeاست (  داشته 

2019, P. 4 ها  ) و شاید بتوان بناي مسجد کهن شیخی
گذاري دروازة قلعه به نام «درب مسجد»  را دلیل نام 

زاده نیز این  در دورة پس از ورود اسالم دانست. خادم 
از  م  نخستین،  به مساجد  با ساختاري شبیه  را  سجد 

کاکویه   آل  دوره  از  پیش  شهر  اولیۀ  هستۀ  شواهد 
 8دانسته است. 

محدودة   .۶ این  در  طوالنی  نسبتاً  و  ممتد  اصلی  مسیر 
جنوبی کشیده شده که    - کوچک، در جهت شمالی  
بازارچه  نیز  آن  امتداد  با  در  و  گرفته  قرار  قدیمی  اي 

 مشابه است.   ساختار کلی شهرهاي کهن 
بازارچۀ مذکور موسوم به بازارچۀ رباطک به حدود قرن   .۷

می  داده  نسبت  قمري  هجري  همچنین  پنجم  شود. 
زاده سید طاووس موجود در این بازارچه نیز داراي  امام 

البته دربارة    9پالك ثبتی مربوط به همین قرن است. 
قدمت بازارچه، تاریخ مکتوبی در دسترس نیست، اما  
سایر   مشابه  را  یزد  در  شهري  عناصر  توسعۀ  اگر 

شکل  بگیریم،  نظر  در  تاریخی  بازار  شهرهاي  گیري 
هاي کهن قلعه یا در امتداد  احتماالً در مجاورت دروازه 

زاده  معابر اصلی بوده است. دربارة این بازارچه نیز خادم 
ا از شواهد وجود هستۀ اولیۀ شهر پیش از قرن  آن ر 

).  Khademzade, 2007داند ( پنجم هجري قمري می 
سرایی نیز در تحقیقی دربارة بازارهاي یزد، به وجود  
بازارهایی در این محدوده پیش از قرن پنجم هجري  

 ).Saraei, 2010, PP. 27 - 28قمري اشاره کرده است ( 
ب شناسایی سفالینه  .۸ متعلق  نخستین  ه سده هایی  هاي 

محله  در  اسالمی،  وقت دورة  فهادان،  و  هاي  الساعت 
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یزد  شده  شهر  وجود  که  است  معتبري  سند  اند، 
تأیید می سده  را  محدوده  این  در  نخستین  کند  هاي 

 )Mortezaei, Mirdeqan Ashkazari, 2014, PP. 

169 - 171 .( 

یز  دورة  تبدیل  در  معتبر  و  منسجم  شهري  به  د 
 حکومت آل کاکویه 

را    عالءالدوله آمدن   یزد  به  کاکویه  خاندان  از  ابومنصور 
که  توان سرآغاز فصل جدیدي در تاریخ یزد دانست؛ چنان می 

تبدیل   معتبر  و  منسجم  شهري  به  کوچک  قصبۀ  یک  از 
بدین می  و  شود؛  کوچک  محلی  سلسلۀ  ایجاد  با  ترتیب 

احداث   و  همچنین  سیاسی  نسبی  استقالل  یزد  حصار، 
ترین عوامل  موجودیتی جدید یافت. شاید بتوان یکی از مهم 

بر   با چهار دروازه  احداث دیواري  را  این تحول  بر  تأثیرگذار 
 ,Khademzade & Mandegari, 2004گرداگرد یزد دانست ( 

P. 7 .( 

 احداث باروي یزد در دورة حکومت آل کاکویه 
م قدیمی  اطالعات  به ترین  که  مستندي  و  شکلی  کتوب 

مستقیم به دیوارهاي شهر یزد اشاره دارد، به دوران حضور آل  
کاکویه در این شهر مربوط است. پس از استقرار آل کاکویه  
در یزد، چهار سرهنگ حکومت ابومنصور بارویی به گرد شهر  
کشیدند، چهار دروازه آهنین نصب کردند و نام خود را به خط  

هاي آن در  شتند. عمارت این بارو و دروازه کوفی بر آهن نو 
 ,Ja'fari, 1959هجري قمري ساخته شده است (   432سال  

P. 20  دولتخانۀ و  بهشتی  باغ  کنار  از  کاکویه  آل  باروي   .(
می  کشیده  یعنی  ابومنصور  شهر،  دروازه  چهار  که  شده 

متصل   هم  به  را  کیا  درب  و  مهریجرد  قطریان،  کوشکنو، 
 ,Kateb Yazdi, 1966, P. 61; Ja'fari, 1959کرده است ( می 

P. 20; Mostofi Bafghi, 1963, P. 79 .( 
مکان دقیق دولتخانۀ مذکور مشخص نیست، اما امروزه  
مسجدي با نام مسجد باغ بهشتی در محلۀ دارالشفاء قرار دارد  

توان  که با توجه به نزدیکی آن به محدودة شهر آل کاکویه می 
گذشته است.  ویه از حوالی آن می احتمال داد که دیوار آل کاک 

اي که به این نام  البته باید اشاره داشت که این باغ یا محله 

گرفته است؛  شده، یقینًا خارج از حصار شهر قرار می خوانده می 
این   چراکه در دورة آل مظفر داخل حصار شده و شهر در 

 10جهت گسترش یافته است. 

 هاي باروي آل کاکویه در یزد دروازه 
تاب تاریخ یزد آمده است: «ارسالن خاتون در دِر ده  در ک 

مسجد و مناري بساخت». همچنین در تاریخ جدید یزد چنین  
ذکر شده است: «مسجد قدیم جمعه در شهرستان از احداث  

 ,Ja'fariاوست و بر درِ ده پهلوي مسجد مناري... ساخت» ( 

1959, P. 20; Kateb Yazdi, 1966, P. 60 ؛ بنابراین به نظر(  
شهر، می  کنونی  جامع  نزدیکی مسجد  در  اي  دروازه   11رسد 

شده است. با توجه به  وجود داشته که به خارج شهر باز می 
طرفی  اطمینان  از  و  اولیه  مهریجرد  دروازة  محل  از  نیافتن 

جهت  از  به اطمینان  آن  و  گیري  مهریز  شهرستان  سمت 
درنتیجه قرارگیري در ضلع جنوبی شهر، شاید بتوان محل آن  

توان  را در حوالی مسجد جامع شهر در نظر گرفت. از طرفی می 
گفت دروازة مهریجرد اولیه در مکانی که امروزه دروازة مهریز  

نام  خوانده می  با همین  تاریخ  و در طول  قرار نداشته  شود، 
الخیرات از وقفیاتی  نامۀ جامع جا شده است؛ زیرا در وقف جابه 

ریجرد قرار داشته است؛  نام برده شده که بین دو دروازة مه 
به هم را که بین دو  چنان  باب دکان متصل  که آمده: «سه 

در   نویسنده  همچنین  نمود...».  وقف  است  مهریجرد  دروازة 
... مسجدي که در شهر یزد ساخت  « جایی دیگر آورده است:  

 Hosseini(   12» باشد... و جاي آن بین دو دروازه مهریجرد می 

Yazdi, 1963, PP. 7 - 37  .( نامۀ ربع  از سوي دیگر در وقف
رشیدي محلۀ درب مهریجرد در نزدیکی مدرسۀ رکنیه آمده  

به  که  طوري است؛  اصطبل  و  رباکاه  «خانۀ  شده:  نوشته  که 
مهریجرد   درب  محله  در  یزد  بلده  داخل  یکدیگرند  مالحق 
نزدیک مدرسه رکنیه حدودشان متصل است به مسجد ...»  

 )Hamedani, 1970, P. 95  توجه به وسعت نه چندان زیاد  ). با
توان  ها در آن زمان، مکان اولیۀ دروازة مهریجرد را نمی محله 

مکان کنونی آن دانست و به احتمال قریب به یقین در حوالی  
و مسجد   است  آن مشخص  جاي  امروزه  که  رکنیه  مدرسۀ 

 جامع قرار داشته است. 
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 جامع قرار داشته است. 
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مکان دقیق دروازة قطریان در دورة آل کاکویه مشخص  
، اما ممکن است این دروازه در دورة آل مظفر با همین  نیست 

بسیار کمی جابه  میزان  به  یا  نداده  تغییر مکان  جا شده  نام 
کند.  است و در دورة صفویه به دروازة شاهی شهرت پیدا می 

دروازة کوشکنو در ضلع غربی شهر و نزدیکی محلۀ کوشکنو  
  7612که در سال    13امروزي بوده و براساس نقشۀ شتالوف 

می  نظر  به  ترسیم شده،  امتداد  هجري خورشیدي  در  رسد 
به مسجد چهل محراب قرار داشته است. در   کوچۀ منتهی 

برج 2شکل   و  بارو  به  مربوط  کهن  تصویري  کوشکنو  ،  هاي 
می  این  مشاهده  تسمیۀ  علت  یزد  جدید  تاریخ  مؤلف  شود. 

دروازه را چنین نوشته است که چون احمد زمجی در قرن  
مري از طرف ابومسلم به یزد مأمور شد، ضمن  دوم هجري ق 

هاي متعدد باغی ساخت و در آن باغ که محمدآباد نام  آبادانی 
گرفت، کوشکی بنا کرد و آن را کوشکنو نام گذاشت؛ چراکه  
پیش از آن، ابوالعال عامل یزد قصري در همان حدود ساخته  
بود که به دست احمد زمجی خراب شد. نام دروازه هم به  

ت همین کوشکی است که به امر این شخص بر پا شده  مناسب 
 ,Kateb Yazdi, 1966, PP. 55 – 56; Afshar, 1995bبود ( 

P. 687 .( 

 

 

 
 مسجد جامع شهر   ي ها به مناره   د ی کوشکنو با د   ي برج و بارو   ر ی تصو   . 2  شکل 

Image Archive of Yazd Historic City World Heritage Base Documentation Center:  منبع 

آن   دقیق  مکان  که  داشته  قرار  شرق  به  رو  کیا  درب 
مشخص نیست. در زمان تألیف تاریخ جدید یزد، محلۀ نزدیک  

از متن کتاب در    که چنان این دروازه باب کیا نام داشته و آن 
محله  نام  نشانی   ها برشمردن  آل  براي  حصار  مسیر  به  دادن 

برمی  آن  مظفر  دروازة  درنتیجه  و  کیا  باب  محلۀ  آید، حدود 
شود. از دیگر شواهد موجود براي تشخیص محدودة  معلوم می 

این دروازه، نقشۀ پزشک روسی، شتالوف است که محدودة  
هاي کهن را نشان داده و در این نقشه این محله دقیقًا  محله 

قرار گرفته است؛    14خان ارالشفا و دروازة ایلچی بعد از محلۀ د 
یی است. دیوار  شناسا قابل بنابراین مکان تقریبی باب کیا نیز  

دورة آل کاکویه تا قرن نهم هجري قمري و حتی پس از اولین  
که کاتب  طوري وقوع سیل در شهر یزد، پابرجا بوده است؛ به 

ها  در این مورد آورده است: «آثار آن هنوز باقی است و برج 

هاي مردم بدان دیوار متصل گشته و  ثابت است و اکنون خانه 
 ).  Kateb Yazdi, 1966, P. 61بارو داخل شهر است» ( 

 
 

 
 زد ی در    ه ی آل کاکو   حکومت   ة دور   ي ها . بارو و دروازه 3  شکل 

 منبع: نویسندگان 

 

  دوران،  این   از   پیش  تا   توانسته می  یوزداران   یا   فهادان  گذر 
  محدودة   به   اینکه   از   و پس   دهد   را شکل   شهر   شمالی   دیواره 
بگیرد. از    قرار   شهر   درون   شده،   اضافه   آل کاکویه   عصر   در   شهر 

  جاي   که   داد   اتابکان نیز   دورة   به   توان می   را   احتمال   طرفی این 
 ,Kademzade, 2019گذارد ( می   باقی   را   بیشتر   هاي پژوهش 

P. 6  مرز تقریبی باروي شهر یزد در دورة حکومت    3). شکل
آل کاکویه و مکان تقریبی چهار دروازة مفتوح در این دوره را  

اریخی یزد و بافت موجود  در تناسب با عرصۀ جهانی شهر ت 
دهد. در این شکل، گذر یوزداران که در دورة  شهر نشان می 

عنوان حد  اتابکان شکل گرفته و به این نام شهرت یافته، به 
شمالی باروي شهر یزد در دورة آل کاکویه در نظر گرفته شده  
دوره   به  ادامه  در  یوزداران،  گذر  شمال  سمت  به  توسعه  و 

 ده است. اتابکان نسبت داده ش 
 

 توسعۀ بارو در دورة حکومت اتابکان در یزد 
در زمان اتابکان باروي شهر دو مرتبه مورد دخل و تصرف  
ابومنصور   که  زمانی  و  حکومت  این  اوایل  در  گرفت.  قرار 

محدوده  رسید،  قدرت  به  را  اسفهساالر  شهر  بیرون  از  هایی 
که   بود  زمانی  بار  و دومین  کرد  از  بخش داخل حصار  هایی 

باروي شهر در اثر سیل ویرانگر، دچار آسیب و البته بازسازي  
حکومت   دورة  در  بارو  تغییرات  دربارة  بافقی  مستوفی  شد. 

الدین  کند: «چون سلطان قطب ابومنصور اسفهساالر بیان می 
را داخل   بیرون شهر  از  بعضی  امر حکومت متمکن شد،  به 

زاري که اکنون آسوده  حصار کرده، دولتخانۀ عالی در حوالی م 
بساخت»   دولتخانه  در  بر  وسیع  میدانی  و  فرمود  بنا  است، 

 )Kateb Yazdi, 1966, P. 87 رسد محلۀ فهادان  ). به نظر می
شده است، در این دوره وارد  امروزي که یوزداران نامیده می 

حصار شهر شده است، یا اگر هم بخشی از آن از قبل داخل  
به  بوده،  توسعه حصار  چراکه    تازگی  است؛  یافته  رونق  و 

از ذکر اضافه  بعد  اي به داخل حصار  شدن محدوده بالفاصله 
شهر از احداث میدانی وسیع بر در دولتخانۀ سلطان سخن به  

اشاره شده که سلطان قطب  نیز  و  آمده  این  میان  الدین در 
داري یوز و پلنگ فراهم کرد و  محدوده باغ وحشی براي نگه 

 15به محله یوزداران معروف شد. به این دلیل، آن کوي  

 شده در دورة حکومت اتابکان در یزد ة احداث درواز 
قطب  سلطان  مادر  ترکان  به مریم  که  دلیل  الدین 

شده است، در این دوره  جایگاهش، مادر امیر نیز خوانده می 
با نام مستعار وي   محلۀ دیگري نزدیک به شهر بنا کرد که 

ه مالمیر نام دارد. وي براي  شد و امروز (مادر امیر) خوانده می 
دسترسی به این محله که خارج از حصار شهر قرار داشته،  

 ) کرد  مفتوح  را  مالمیر  ).  Maserrat, 1998, P. 527دروازة 
اند، دروازة مالمیر در  گونه که مستوفی بافقی و کاتب نوشته آن 

الدین قرار داشته و نزدیکی میدان و دولتخانۀ سلطان قطب 
با  ترکان  دکان مریم  رویه  دو  با  آن  بیرون  و  درون  زاري 

 ,Mostofi Bafghi, 1963, P. 88; Kateb Yazdiسازد ( می 

1966, P. 69 .( 
سال     در  ترکان  یافت    624مریم  وفات  قمري  هجري 

 )Afshar, 1995b, P. 690  ؛ بنابراین احتماالً دروازة منسوب(
به او، قبل از این تاریخ ساخته شده است. از آنجا که محل  

الدین در حوالی محلۀ فهادان امروزي  کونت سلطان قطب س 
اي به همین نام  بوده و همچنین دروازة مالمیر به سمت محله 

می  می   16شده باز  احتمال  است،  موجود  نیز  امروزه  رود  که 
مکان تقریبی آن، جایی در حد فاصل این دو محله باشد. از  

اي  سوي دیگر، با توجه به این موضوع که در گذشته گذره 
بر   توان این دروازه را اند، می رسیده ها می اصلی شهر به دروازه 

به  یوزداران  گذر  اصلی سر  محدوده  عنوان  این  گذر  ترین 
گذر  چنان   17دانست.  است که  اعتقاد  این  بر  نیز  توسلی  که 

یوزداران از دو طرف به دو دروازة اصلی شهر، یعنی کوشکنو و  
). در  Tavasoli, 2003, P. 34دروازة مالمیر منتهی شده بود ( 

آرشیو تصاویر کهن شهر تاریخی یزد، عکسی منسوب به برج  
ه. ش موجود است که    1359و باروي محدودة مالمیر به سال  

 شود. مشاهده می   4در شکل  
 

هجري    673تخریب باروي شهر بر اثر وقوع سیل سال  
 قمري 

اتابکان سیل   در دورة  توجه  رخدادهاي شایان  از جمله 
هاي بسیاري بر جاي گذاشته است.  ویرانگري بوده که خسارت 

و خرابی   673سیل عظیم سال   یزد خسارات  هاي  ه. ق در 

 سال ǀ 41 شمارة ǀ 3 پاییز 1399
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  دوران،  این   از   پیش  تا   توانسته می  یوزداران   یا   فهادان  گذر 
  محدودة   به   اینکه   از   و پس   دهد   را شکل   شهر   شمالی   دیواره 
بگیرد. از    قرار   شهر   درون   شده،   اضافه   آل کاکویه   عصر   در   شهر 

  جاي   که   داد   اتابکان نیز   دورة   به   توان می   را   احتمال   طرفی این 
 ,Kademzade, 2019گذارد ( می   باقی   را   بیشتر   هاي پژوهش 

P. 6  مرز تقریبی باروي شهر یزد در دورة حکومت    3). شکل
آل کاکویه و مکان تقریبی چهار دروازة مفتوح در این دوره را  

اریخی یزد و بافت موجود  در تناسب با عرصۀ جهانی شهر ت 
دهد. در این شکل، گذر یوزداران که در دورة  شهر نشان می 

عنوان حد  اتابکان شکل گرفته و به این نام شهرت یافته، به 
شمالی باروي شهر یزد در دورة آل کاکویه در نظر گرفته شده  
دوره   به  ادامه  در  یوزداران،  گذر  شمال  سمت  به  توسعه  و 

 ده است. اتابکان نسبت داده ش 
 

 توسعۀ بارو در دورة حکومت اتابکان در یزد 
در زمان اتابکان باروي شهر دو مرتبه مورد دخل و تصرف  
ابومنصور   که  زمانی  و  حکومت  این  اوایل  در  گرفت.  قرار 

محدوده  رسید،  قدرت  به  را  اسفهساالر  شهر  بیرون  از  هایی 
که   بود  زمانی  بار  و دومین  کرد  از  بخش داخل حصار  هایی 

باروي شهر در اثر سیل ویرانگر، دچار آسیب و البته بازسازي  
حکومت   دورة  در  بارو  تغییرات  دربارة  بافقی  مستوفی  شد. 

الدین  کند: «چون سلطان قطب ابومنصور اسفهساالر بیان می 
را داخل   بیرون شهر  از  بعضی  امر حکومت متمکن شد،  به 

زاري که اکنون آسوده  حصار کرده، دولتخانۀ عالی در حوالی م 
بساخت»   دولتخانه  در  بر  وسیع  میدانی  و  فرمود  بنا  است، 

 )Kateb Yazdi, 1966, P. 87 رسد محلۀ فهادان  ). به نظر می
شده است، در این دوره وارد  امروزي که یوزداران نامیده می 

حصار شهر شده است، یا اگر هم بخشی از آن از قبل داخل  
به  بوده،  توسعه حصار  چراکه    تازگی  است؛  یافته  رونق  و 

از ذکر اضافه  بعد  اي به داخل حصار  شدن محدوده بالفاصله 
شهر از احداث میدانی وسیع بر در دولتخانۀ سلطان سخن به  

اشاره شده که سلطان قطب  نیز  و  آمده  این  میان  الدین در 
داري یوز و پلنگ فراهم کرد و  محدوده باغ وحشی براي نگه 

 15به محله یوزداران معروف شد. به این دلیل، آن کوي  

 شده در دورة حکومت اتابکان در یزد ة احداث درواز 
قطب  سلطان  مادر  ترکان  به مریم  که  دلیل  الدین 

شده است، در این دوره  جایگاهش، مادر امیر نیز خوانده می 
با نام مستعار وي   محلۀ دیگري نزدیک به شهر بنا کرد که 

ه مالمیر نام دارد. وي براي  شد و امروز (مادر امیر) خوانده می 
دسترسی به این محله که خارج از حصار شهر قرار داشته،  

 ) کرد  مفتوح  را  مالمیر  ).  Maserrat, 1998, P. 527دروازة 
اند، دروازة مالمیر در  گونه که مستوفی بافقی و کاتب نوشته آن 

الدین قرار داشته و نزدیکی میدان و دولتخانۀ سلطان قطب 
با  ترکان  دکان مریم  رویه  دو  با  آن  بیرون  و  درون  زاري 

 ,Mostofi Bafghi, 1963, P. 88; Kateb Yazdiسازد ( می 

1966, P. 69 .( 
سال     در  ترکان  یافت    624مریم  وفات  قمري  هجري 

 )Afshar, 1995b, P. 690  ؛ بنابراین احتماالً دروازة منسوب(
به او، قبل از این تاریخ ساخته شده است. از آنجا که محل  

الدین در حوالی محلۀ فهادان امروزي  کونت سلطان قطب س 
اي به همین نام  بوده و همچنین دروازة مالمیر به سمت محله 

می  می   16شده باز  احتمال  است،  موجود  نیز  امروزه  رود  که 
مکان تقریبی آن، جایی در حد فاصل این دو محله باشد. از  

اي  سوي دیگر، با توجه به این موضوع که در گذشته گذره 
بر   توان این دروازه را اند، می رسیده ها می اصلی شهر به دروازه 

به  یوزداران  گذر  اصلی سر  محدوده  عنوان  این  گذر  ترین 
گذر  چنان   17دانست.  است که  اعتقاد  این  بر  نیز  توسلی  که 

یوزداران از دو طرف به دو دروازة اصلی شهر، یعنی کوشکنو و  
). در  Tavasoli, 2003, P. 34دروازة مالمیر منتهی شده بود ( 

آرشیو تصاویر کهن شهر تاریخی یزد، عکسی منسوب به برج  
ه. ش موجود است که    1359و باروي محدودة مالمیر به سال  

 شود. مشاهده می   4در شکل  
 

هجري    673تخریب باروي شهر بر اثر وقوع سیل سال  
 قمري 

اتابکان سیل   در دورة  توجه  رخدادهاي شایان  از جمله 
هاي بسیاري بر جاي گذاشته است.  ویرانگري بوده که خسارت 

و خرابی   673سیل عظیم سال   یزد خسارات  هاي  ه. ق در 

تحوالت ساختار کالبدی باروی شهر تاریخی یزد ǀ  بهاره بهرا و نجمه نادری
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بسیاري به این شهر وارد آورد و درنهایت سبب از بین رفتن  
د،  آبا هاي بیرون از حصار شهر از جمله مریم بسیاري از محله 

هاي سُلُغرآباد  هایی از محله سرسنگ و ریگ فیروزي و بخش 
و یعقوبی و بخشی از حصار شهر شد. در وصف سیل دورة  
اتابکان چنین آمده است که در پنجم اردیبهشت سال مذکور  

روز پیوسته باران بارید.  بارندگی شدیدي رخ داد و پنج شبانه 
بسیاري  سیل از سمت کوه، رو به شهر حرکت کرد و خرابی  

محله  خود  در  مسیر  در  گذاشت.  برجاي  شهر  بیرونی  هاي 
، قسمتی از حصار آن زمان را ویران  فراگرفت خندق شهر را  

دروازة نو روان شد و آنجا را نیز خراب کرد. این   طرف به کرد،  
سیل برخی جاهاي دیگر مانند دروازة تازة مالمیر را نیز با خود  

 ). Kateb Yazdi, 1966, P. 74; Modares, 2015, P. 50برد ( 
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 ي دورة حکومت اتابکان در یزد ها دروازه . توسعۀ بارو و  5شکل  

 منبع: نویسندگان 

دروازة نو در زمان وقوع سیل وجود نداشته و در دورة  
می  نظر  به  اما  است،  شده  ساخته  مظفر  متون  آل  در  رسد 

نگارش  دوره تاریخی  در  مسیر  شده  به  اشاره  براي  بعد،  هاي 
هاي برجامانده از  دلیل ویرانی شود. به سیل، از آن نام برده می 

بکان یزد،  شاه آخرین حاکم از خاندان اتا سیل در زمان یوسف 
که آمده است:  شد. چنان   برج و باروي شهر تغییر و بازسازي 

«چون برادرش اتابک یوسف شاه به مملکت بنشست... حصار  
 ) کرد»  درست  بود  انداخته  سیل  که   ,Kateb Yazdiرا 

1966, P. 74  شتاب در ساخت این دیوار بیش از اینکه از .(
جایی اتابکان  دلیل فضاي سیاسی جابه سر خیرخواهی باشد، به 

 ) است  بوده  مظفریان  دورة  ).  Modares, 2015, P. 52به 
اي  توان برداشت کرد، تنها دروازه که از منابع تاریخی می چنان 

شرقی آن اضافه    جانب به که در این دوره به باروي شهر یزد و  
شود، دروازة مالمیر است. همچنین سند روشنی مبنی بر  می 

بازس بزرگ  دورة  در  شهر  اتابک  ترشدن  دورة  در  حصار  ازي 
رو تنها گسترش شهر در این  شاه موجود نیست؛ از این یوسف 

هاي شمالی و باالي  توان در حد پیوستن محدوده دوره را می 
ی شهر  شمال شرق هاي  محور یوزداران امروزي و احتماالً بخش 

دانست.   داخلی حصار  بافت  به  مادرامیر  دروازة  محدودة  در 
شه   5شکل   نشان  توسعۀ حدودي  را  دوره  این  در  بارو  و  ر 

 دهد. می 

 گسترش باروي شهر یزد در دورة حکومت آل مظفر 
در زمان حکومت آل مظفر باروي شهر در دورة فرمانروایی  

شود.  هجري قمري تجدید می   747مبارزالدین و در حدود سال  
در منابع آمده است که مبارزالدین محمد در زمان حکومت خود  

واسطۀ احداث باروي  هاي بیرون شهر را به ه بر یزد بعضی از محل 
و در این زمان وسعت یزد دو برابر قبل    کرد   شهر جدید، داخل  

رسد که  ). به نظر می Kateb Yazdi, 1966, P. 84از آن شد ( 
پس از سیل مخرب دورة اتابکان، مبارزالدین بخش اعظمی از  

هاي پیرامونی باروي پیشین را وارد حصار جدید کرد تا  محله 
هاي شهر از خطر احتمالی چنین وقایعی در آینده در امان  محله 

تا درب   از دروازة قطریان  باروي جدید  از احداث  بعد  بمانند. 
د  هفت  کار  مادرامیر،  شهر  حصار  براي  آهنی  درهاي  با  روازه 

هاي مهریجرد، قطریان، کوشکنو و  گذاشته شد. به غیر از دروازه 
 

دوره  به  مربوط  که  است، مالمیر  پیشین  دروازة    18هاي  سه 
در این دوران ساخته    20و دروازة نو   19خان، دروازة سعادت ایلچی 

شوند. دو دروازة اخیر در دورة صفویان مسدود است و دروازة  می 
دروازة  ایلچی  به  دوره  همین  در  می مال خان  معروف  شود   

 )Mostofi Bafghi, 1961, PP. 119 – 120; Ja'fari, 1959, P. 

33 .( 
امروزه  کمک نقشۀ شتالوف  مکان تقریبی دروازة سعادت به 

بینی است، اما مشخصاتی از مکان حدودي دروازة نو  پیش قابل 
در دسترس نیست. در کتب تاریخی در این دوره از ساختن  

هایی عالی به دست مبارزالدین بر گرد حصار شهر ذکر شده  برج 
سنبالن،  Mostofi Bafghi, 1961, P. 120(   21است  کوچۀ   .(

تی، مدرسۀ اتابک  کوچۀ محمدجالل، کوچۀ صندوقیان، باغ بهش 
صاحبی،   دارالشفاي  سام،  اتابک  مدرسۀ  جنب  کوچۀ  سام، 

الدین خضر، کوچۀ پاي بوز، سنجدستان  خان، مزار شریف ایلچی 
و محلۀ باب کیا از جمله مواردي است که به استناد کتب تاریخ  

 ,Ja'fari، در این دوره وارد حصار شهر شده است ( 22شهر یزد 
1959, P. 33; Mostofi Bafghi, 1961, P. 738; Kateb Yazdi, 

1966, P. 83 هاي نامبرده در  ). محدود، تقریبی برخی از مکان
 قابل مشاهده است.    6متون تاریخی، در شکل  

هایی  آید که نویسندگان در ذکر مکان از متون چنین برمی   
اند؛  که مبارزالدین داخل حصار شهر کرده، ترتیب را رعایت کرده 

برده در  ل فراوان محدودة کوچۀ صندوقیان نام بنابراین به احتما 
سازهایی که امروزه در محلۀ دروازة  موارد باال با کوچۀ صندوق 

این مطلب در   23شاهی واقع شده، تا حد زیادي منطبق است. 
تاریخ یزد و تاریخ جدید یزد با عنوان محلۀ صندوقیان و در  

طور  جامع مفیدي با عنوان کوچۀ صندوقیان آمده است. همان 
تر ذکر شد، در محلۀ دارالشفاي امروزي، مسجدي به  که پیش 

تواند دلیلی بر حضور  وجود دارد که می   24نام مسجد باغ بهشتی 
اي به همین نام در این حوالی باشد. همچنین به گفتۀ  محله 

ایرج افشار درب مربوط به دروازة قطریان که در زمان وي وجود  
داشته و یک لنگه و بسیار قدیمی بوده، متعلق به دورة دیالمه  

  شود که در دورة الظاهر از درهایی محسوب می نیست و علی 
توان  ). می Afshar, 1995b, P. 686تیموري ساخته شده است ( 

مهریجرد   دروازة  مانند  نیز  قطریان  دروازة  که  داد  احتمال 
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پیشین توسعۀ اندکی را شاهد بوده است. تصویري قدیمی از  
 شود. مشاهده می   7دروازة قطریان در شکل  

با پیوستن محلۀ باب کیا به داخل حصار شهر، درب کیا در  
دروازه  از  یکی  دیگر  و  افتاده  داخل شهر  دوره  هاي شهر  این 

سترسی به  توان گفت مسیر د اما می   25شده است، محسوب نمی 
می  عبور  کیا  باب  از  که  شهر  جابه درون  این  در  جایی  کرده، 

ایلچی  دروازة  بر  آیا  منطبق  اینکه  دربارة  است.  بوده  خان 
هاي مادرامیر و کوشکنو نیز در طول زمان دچار تغییر  دروازه 

قطعی کرد؛ زیرا در تاریخ    اظهارنظر توان  اند یا نه، نمی مکان شده 
در دروازة قطریان تا در دروازه مادرامیر    جدید یزد آمده است: «از 

) و چنانچه مسیر  Kateb Yazdi, 1966, P. 83باروي نو کشید» ( 
احداث بارو را در متون تاریخی دنبال کنیم، حصار اغلب در  

پایین  مکانی  از  شهر  جنوبی  تا  بخش  کوشکنو  دروازة  از  تر 
ر  هاي شرقی شهر تغییر کرده و نامی از ایجاد تغییرات د قسمت 

هاي غربی و شمالی باروي شهر از جمله  این زمان در قسمت 
 شود.  دروازة کوشکنو برده نمی 

کوچۀ   و  سنبالن  کوچۀ  دقیق  مکان  یافتن  تا  البته 
توان در این مورد رأي قطعی صادر کرد. حدود  محمدجالل نمی 

مشاهده    8باروي آل مظفر و توسعۀ شهر در این دوره، در شکل  
ازة مهریجرد در این دوره، همین بس  شود. در توصیف درو می 

ویژه از قرن نهم هجري  جایی این دروازه و به که پس از جابه 
قمري به بعد، همواره در نزدیکی آن بازاري قرار داشته است. در  

آقا داروغه بازاري نیکو  کتاب تاریخ یزد آمده، شخصی به نام علی 
وازة  ه. ق بر در   825مشتمل بر پنجاه دکان دورویه در سال  

 ) نظر  ). آن Ja'fari, 1959, P. 62مهریجرد ساخت  به  طور که 
این  می  بقایاي  یزد،  یادگارهاي  کتاب  نگارش  تاریخ  در  رسد 

رؤیت  دروازه جنب بازارهاي افشار و صدري قرار داشته و قابل 
بوده که امروزه نیز این محدوده به نام دروازة مهریز شهرت دارد.  

سال پیش از نگارش کتابش،    35ه  براساس گفته افشار این درواز 

 ) است  بوده  باقی  همچنین  Afshar, 1995b, P. 682کامًال   .(
استحکامات دفاعی شهر در دورة حکومت شاه یحیی نیز دچار  

ریز به گرد باروي  و خاك   انداز سنگ تغییراتی شد. او فصیلی با 
شهر احداث کرد، خندقی حفر نمود و براي هر دروازه، دري  

آهن   از  شهر    26ساخت. دیگر  باروي  خراسان    طرف به چون 
گاوپهلو نداشت، شش برج گسیخته براي محافظت شهر در آن  
نمود   احداث  عالی  برجی  دروازه  هر  در  بر  و  کرد  بنا  سمت 

 )Kateb Yazdi, 1966, P. 87; Ja'fari, 1959, P. 36; Mostofi 

Bafghi, 1961, P. 132 باروي  ). عکس برج و  از  قدیمی  هاي 
و   9هاي  هاي گسیختۀ بارو، در شکل این دوره و برج مربوط به  

آمده است. محلۀ لب خندق امروزي به مناسبتی که در کنار    10
امروزه   نام معروف است.  خندق کهن شهر قرار داشته، بدین 
قسمتی از برج و باروهاي شهر در همین محله باقی مانده که  

 آمده است.   11عکس هوایی مربوط به آن در شکل  
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Bafghi, 1961, P. 132 باروي  ). عکس برج و  از  قدیمی  هاي 
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 تکامل باروي ایلخانی در دورة تیموري 
شده در  توان از نخستین عمارات احداث قلعۀ مبارکه را می 

دورة تیموري در یزد دانست که براساس فرمان مستقیم دربار  
منظور اسکان حکام، جهت خزانه و  تیموري به داروغه یزد و به 
در دورة حکومت آل مظفر در یزد،  اموال دیوانی احداث شد.  

پدربزرگش   خانقاه  نزدیکی  در  عمارتی  و  ایوان  یحیی  شاه 
بود  ابالغ    27مبارزالدین در قسمت جنوبی شهر ساخته  با  که 

فرمان یادشده در دورة تیموري، باروي عریضی در این محدوده  
اندازهایی براي قلعه ساختند و از  ها و سنگ کشیدند سپس برج 

ها درهاي  آن خندقی حفر کردند و براي دروازه   طرف شهر براي 
 ,Ja'fari, 1959, P. 39; Mostofi Bafghiآهنین کار گذاشتند ( 

1963, PP. 164 - 165  در تاریخ جدید یزد دربارة قلعۀ مبارکه .(
و   ایوان  و  خانه  که  شهر  جنوبی  طرف  یک  «بر  است:  آمده 

اندرون  دیوان  و  کردند  جدا  بود  یحیی  شاه  باروي  خانۀ  شهر 
مستحکم بکشیدند و تمام آن عمارات و سراي ایشان و بادگیرها  

 - Kateb Yazdi, 1966, PP. 91در اندرون شهر راست شد» ( 

). همچنین آمده است: «یک دروازه از اندرون شهر و یکی از  92
بیرون شهر مفتوح کردند و اتمام قلعۀ مبارکه در سال تسع و  

عمارت شاهی در اندرون قلعه    تسعین و سبعمائه بود و تمامی 
شد با سراي ترکانی. در سال ثمان ثمانمائه که امیرزاده اسکندر  

اي دیگر از شهر اضافه قلعه کرد و بارو  عمر شیخ به یزد آمد، پاره 
 ) پیوست»  شهر  باروي  ذکر  Kateb Yazdi, 1966, 92به   .(

هاي قلعه یکی به اندرون و دیگري به بیرون شهر  احداث دروازه 
 28کتب دیگر نیز ذکر شده است.   در 

خانه شاه یحیی در ابتداي  رسد که محدودة دیوان به نظر می 
منزلۀ ارگ حکومتی از مابقی شهر جدا  ورود تیموریان به یزد، به 

 

ساخته می  مبارزالدین  باروي  درون  را  قلعه  درواقع  اند؛  شود. 
می  ساخته  بارویی  شهر  اندرون  در  شده  گفته  شود.  چراکه 

رسد و این همان  ه. ق به اتمام می   799ه در سال  ساخت قلع 
 ) است  امروزي  فرمانداري  خیابان   ,Kateb Yazdiمحدودة 

1966, P. 92; Ja'fari, 1959, P. 39  همچنین در کتب تاریخی .(
شدن بخش دیگري از شهر به قلعه و ساخت قصر  یزد افزوده 

را  است. این محدوده    طبقه توسط اسکندر نوادة تیمور آمده سه 
توان بخش شمالی محلۀ قلعۀ کهنه امروزي دانست که پس  می 

ه. ق    808از ورود امیرزاده اسکندر عمر شیخ به یزد و در سال  
شود. همچنین پلی روان پیش دروازة  به باروي شهر اضافه می 

ساخته  احداث  شهر  خندقی  روي  درواقع  روان  پل  این  و  اند 
محله می  به  را  قلعه  که  مرتبط شود  شهر  وي  می   هاي  کند. 

 ,Kateb Yazdiافزاید ( همچنین دو گز دیگر به خندق شهر می 

1966, P. 92  شده به بارو، در  محدودة قلعۀ اضافه   12). در شکل
 .رؤیت است دورة تیموري قابل 
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شاهی که اندکی  اقدامات حاجی قنبر جهان کاتب در ذکر  
ه. ق حاکم یزد شده بود، قلعۀ مبارکه را    860بعد از وقوع سیل  

هایی که حکام  وجود تمام عمارت کند که با گونه توصیف می این 
نکردن  دلیل رسیدگی قبلی در قلعه ساخته بودند، در آن زمان به 

تعمیرات    حاکمان متعدد، ابنیه رو به خرابی آورده بود و وي 
سال   در  که  داد  انجام  رسید   861وسیعی  اتمام  به  ق    29ه. 

 )Kateb Yazdi, 1966, P. 282 (.    دورة در  شهري  ساختار 
شود؛ چراکه تا پیش از دورة  تیموریان دچار تحول بنیادین می 

حکومت ایشان در یزد، برخالف نظام متداول شهرها که داراي  
  اند، در یزد چنین نبوده است.  ارگ حکومتی و حفاظت شده بوده 

 ان ی مور ی حکومت ت   هاي یزد در دورة . بارو و دروازه 13  شکل 
 نویسندگان منبع:  

 سال ǀ 41 شمارة ǀ 3 پاییز 1399
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  ارتباط   زد ی   حاکمان   دوره،   ن ی ا   از   ش ی پ   تا   رسد ی م   نظر   به 
  از   آنها   از   ي ار ی بس   بودن ی بوم   و   اند داشته   مردم   با   ی ک ی نزد 

  کرده ی م   ممانعت   ي شهر   حصار   از   ی حکومت   حصار   جداکردن 
  صورت   که   ی اقدامات   ن ی اول   از   زد ی   به   ان ی مور ی ت   ورود   با   اما   ، است 

  ی دفاع   استحکامات   و  خندق  با  ی حکومت   ۀ قلع  ساخت   رد، ی گ ی م 
و  معمار   ي ها ی ژگ ی و   از   بنابراین   ؛ است   شهر   ي بارو   از   جدا  ي 

می  دوره  این  در  ابنیۀ  شهرسازي  برخی  جداشدن  به  توان 
توسعۀ شهر    13حکومتی از سایر بناهاي شهر اشاره کرد. شکل  

 دهد. و بارو در دورة حکومت تیموریان در یزد را نشان می 
 

 بحث 

در متون تاریخی مرتبط با پیدایش و توسعۀ شهر یزد، به  
گیري باروي شهر از قرن پنجم هجري قمري و توسط  شکل 

کاکویه اشاره شده است. در ارتباط با شکل شهر و  خاندان آل 
باروي آن تا پیش از این دوره، اسناد معتبري در دسترس نیست  

مو  تاریخی  عناصر  و  بافت  مورفولوژي  براساس  تنها  جود،  و 
عنوان یک ارگ حکومتی  گیري شهر را به هستۀ شکل   توان ی م 

بندي و بازار رباطک  ها، مسجد عالقه در مجاورت مسجد شیخی 
ي این ارگ  ها دروازه صورت احتمالی در نظر گرفت که احتماًال  به 

دروازه  دو  تحت  همان  یزد  تاریخی  منابع  در  که  هستند  اي 
اند، اما با توجه به  عناوین «درب ایزد» و «درب مسجد» آمده 

وضوح داراي چهار دروازه  کاکویه به اسناد تاریخی، باروي دورة آل 
نام  باب به  بوده است.    هاي  کیا، مهریجرد، کوشکنو و قطریان 

کاکویه،  کیا مربوط به دورة آل جانمایی دو دروازة مهریجرد و باب 
دات  تا امروز داراي ابهاماتی بوده که در این مقاله براساس استنا 

ي تاریخی جانمایی حدودي  ها نقشه تاریخی مربوط به کتب و  
آمده، صورت گرفته است. در دورة    14آنها و با توجه به شکل   

به دروازه  ماالمیر  نام  به  دروازه  پیشین  اتابکان یک  هاي دورة 
تغییرات چندانی صورت   شهر  باروي  و در شکل  اضافه شده 

که توسعه به سمت    نگرفته است. تنها این احتمال وجود دارد 
 شمال گذر یوزداران مربوط به دورة اتابکان باشد. 

 
 

 
هاي هر دوره با توجه به جانمایی  کاکویه تا تیموري و مکان حدودي بارو و دروازه هاي تاریخی آل اي در دوره هاي توسعه . محدوده 14شکل  

 در نقشۀ شتالوف مربوط به دورة قاجار   ها باروي آل مظفر و دروازه 

 

سمت جنوب گسترش  مظفر، باروي شهر یزد به در دورة آل 
دروازه  بارو،  تغییرات  هنگام  است.   تغییراتی  یافته  نیز  ها 

اند؛ براي نمونه دروازة مهریجرد اندکی به سمت جنوب  داشته 
تغییر مکان داده و در محدودة بازار قرار گرفته است که از این  

. سه دروازه  شود ی م ته  پس در منابع اغلب به آن دروازة مهریز گف 
مظفر  خان، دروازة نو و سعادت نیز در دورة آل هاي ایلچی به نام 

به باروي شهر یزد اضافه شده است. در دورة حکومت تیموریان  

نوعی به دو  در یزد، باروي شهر گسترش چندانی نداشته، اما به 
بخش ارگ حکومتی و محدودة زندگی مردم تقسیم شده است.  

دوره نیز از دو دروازه نام برده شده که یکی رو به  در تاریخ این  
بیرون شهر بوده و دیگري رو به درون قرار داشته است و به نظر  

که ارگ حکومتی و محدودة زندگی مردم را به هم    رسد ی م 
بندي حاصل از پژوهش حاضر در  کرده است. جمع مرتبط می 

 آمده است.   1جدول  
 

 ان ی مور ی تا دوره ت   ه ی و جهت توسعه شهر از دوره آل کاکو   زد ی   ی خ ی شهر تار   ي ها بارو و دروازه   ی خ ی . تحوالت تار 1  جدول 

 دوره 
  ي ها دروازه   نام 
 جادشده ی ا 

 شده اعمال   رات یی تغ  دروازه   ي حدود   مکان 
  به   دروازه   جهت 

 شهر   یۀ اول   ۀ هست 
 شهر   توسعه 

  قرن   از   ش ی پ 
 ق   . ه   5

 زد ی ا   درب 
 (الرر) 

 ---  ---  ---  --- 

 ---  ---  ---  شهر   جامع   مسجد   ی ک ی نزد   در  مسجد   درب 

 ه ی کاکو   آل 

 ه ی رکن   مدرسه   محله   ی ک ی نزد   در  جرد ی مهر 
  منظور به آل مظفر    ة دور   در   مکان   ر یی تغ 

 شهر به سمت جنوب   ۀ توسع 
 ی جنوب 

  ي شهر   جاد ی ا 
  با   معتبر   و   منسجم 
  و   باروها   احداث 
  ن ی ا   ي ها دروازه 

 دوره 

 کوشکنو 
  آن   از   پس   و   ی طوف   ابوالعال   کوشک   محل 

 ی زمج   احمد 
 محراب   چهل   مسجد   ر ی مس   به   ی منته 

  ر ی مس در    نکردن   ا ی   کردن یی جا جابه 
  ي راستا   در   و   محراب   چهل   مسجد 

 شهر   ی غرب   ۀ توسع 
 ی غرب 

 ی غرب   جنوب  اندك   یی جا جابه   ا ی   کردن یی جا جابه  محله   در   آن   ی کنون   مکان  ان ی قطر 

 ی شرق  آل مظفر   ة دور   در   شهر در    شدن واقع  ا ی باب ک   ۀ محل   در  ا ی ک   باب 

 ر ی ماالم  اتابکان 
  ۀ محل   به   رو   و   وزداران ی   گذر   ر ی مس   در 

 ر ی ماالم   ی رون ی ب 
 ی شرق  --- 

  شمال   و   شمال 
 ی شرق 

 مظفر   آل 

 ز ی مهر 
  بازار   در   ي صدر   و   افشار   ي بازارها   جنب 

 زد ی   ی خ ی تار 
  و   جرد ی مهر ة  درواز   یی جا جابه   ي راستا   در 
 جنوب   سمت   به   دروازه   همان   امتداد   در 

 ی جنوب 

جنوب    و   جنوب 
 ی شرق 

 خان ی لچ ی ا 
 ) (مال 

 خان ی لچ ی ا   ۀ محل   در 
  باب   ی دسترس   ر ی مس   ی ن ی گز ی جا   منظور به 

 ا ی ک 
 ی شرق 

 نو 
و    ه ی صفو   ة دور   در   انسداد   ل ی دل به 

دروازه در منابع، مکان آن    ن ی ا   نشدن ذکر 
 نامشخص است.

 ه ی صفو   ة دور   در   انسداد 

 ی شرق   احتماالً 
  ر ی مس   به   توجه (با  

بارة  در   ذکرشده 
 ) ل ی س 

 سعادت 
 ي کهنه امروز   ۀ قلع   ۀ محل   در 

 ي امروز   ي فرماندار   ابان ی خ   ر ی مس   در 
 ی شرق  ه ی صفو   ة دور   در   انسداد 

 ان ی مور ی ت 
 نام   ذکر   بدون 

 به اندرون شهر   ي ا دروازه 
 ي امروز   ۀ کهن   ۀ قلع   ۀ محل   در 

 ي امروز   ي فرماندار   ابان ی خ   ر ی مس   در 
 --- 

  قلعه   و   شهر   ان ی م 
  حد   در   و   ی شرق  ی حکومت 

  ة محدود   اتصال 
 به شهر   ی کوچک 

 شهر   رون ی ب   به   ي ا دروازه  نام   ذکر   بدون 
  ا ی   سعادت   دروازه   همان   رسد ی م   نظر   به 

 .باشد   ی رات یی تغ   اندك   با 
 ی شرق 
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  ارتباط   زد ی   حاکمان   دوره،   ن ی ا   از   ش ی پ   تا   رسد ی م   نظر   به 
  از   آنها   از   ي ار ی بس   بودن ی بوم   و   اند داشته   مردم   با   ی ک ی نزد 

  کرده ی م   ممانعت   ي شهر   حصار   از   ی حکومت   حصار   جداکردن 
  صورت   که   ی اقدامات   ن ی اول   از   زد ی   به   ان ی مور ی ت   ورود   با   اما   ، است 

  ی دفاع   استحکامات   و  خندق  با  ی حکومت   ۀ قلع  ساخت   رد، ی گ ی م 
و  معمار   ي ها ی ژگ ی و   از   بنابراین   ؛ است   شهر   ي بارو   از   جدا  ي 

می  دوره  این  در  ابنیۀ  شهرسازي  برخی  جداشدن  به  توان 
توسعۀ شهر    13حکومتی از سایر بناهاي شهر اشاره کرد. شکل  

 دهد. و بارو در دورة حکومت تیموریان در یزد را نشان می 
 

 بحث 

در متون تاریخی مرتبط با پیدایش و توسعۀ شهر یزد، به  
گیري باروي شهر از قرن پنجم هجري قمري و توسط  شکل 

کاکویه اشاره شده است. در ارتباط با شکل شهر و  خاندان آل 
باروي آن تا پیش از این دوره، اسناد معتبري در دسترس نیست  

مو  تاریخی  عناصر  و  بافت  مورفولوژي  براساس  تنها  جود،  و 
عنوان یک ارگ حکومتی  گیري شهر را به هستۀ شکل   توان ی م 

بندي و بازار رباطک  ها، مسجد عالقه در مجاورت مسجد شیخی 
ي این ارگ  ها دروازه صورت احتمالی در نظر گرفت که احتماًال  به 

دروازه  دو  تحت  همان  یزد  تاریخی  منابع  در  که  هستند  اي 
اند، اما با توجه به  عناوین «درب ایزد» و «درب مسجد» آمده 

وضوح داراي چهار دروازه  کاکویه به اسناد تاریخی، باروي دورة آل 
نام  باب به  بوده است.    هاي  کیا، مهریجرد، کوشکنو و قطریان 

کاکویه،  کیا مربوط به دورة آل جانمایی دو دروازة مهریجرد و باب 
دات  تا امروز داراي ابهاماتی بوده که در این مقاله براساس استنا 

ي تاریخی جانمایی حدودي  ها نقشه تاریخی مربوط به کتب و  
آمده، صورت گرفته است. در دورة    14آنها و با توجه به شکل   

به دروازه  ماالمیر  نام  به  دروازه  پیشین  اتابکان یک  هاي دورة 
تغییرات چندانی صورت   شهر  باروي  و در شکل  اضافه شده 

که توسعه به سمت    نگرفته است. تنها این احتمال وجود دارد 
 شمال گذر یوزداران مربوط به دورة اتابکان باشد. 

 
 

 
هاي هر دوره با توجه به جانمایی  کاکویه تا تیموري و مکان حدودي بارو و دروازه هاي تاریخی آل اي در دوره هاي توسعه . محدوده 14شکل  

 در نقشۀ شتالوف مربوط به دورة قاجار   ها باروي آل مظفر و دروازه 

 

سمت جنوب گسترش  مظفر، باروي شهر یزد به در دورة آل 
دروازه  بارو،  تغییرات  هنگام  است.   تغییراتی  یافته  نیز  ها 

اند؛ براي نمونه دروازة مهریجرد اندکی به سمت جنوب  داشته 
تغییر مکان داده و در محدودة بازار قرار گرفته است که از این  

. سه دروازه  شود ی م ته  پس در منابع اغلب به آن دروازة مهریز گف 
مظفر  خان، دروازة نو و سعادت نیز در دورة آل هاي ایلچی به نام 

به باروي شهر یزد اضافه شده است. در دورة حکومت تیموریان  

نوعی به دو  در یزد، باروي شهر گسترش چندانی نداشته، اما به 
بخش ارگ حکومتی و محدودة زندگی مردم تقسیم شده است.  

دوره نیز از دو دروازه نام برده شده که یکی رو به  در تاریخ این  
بیرون شهر بوده و دیگري رو به درون قرار داشته است و به نظر  

که ارگ حکومتی و محدودة زندگی مردم را به هم    رسد ی م 
بندي حاصل از پژوهش حاضر در  کرده است. جمع مرتبط می 

 آمده است.   1جدول  
 

 ان ی مور ی تا دوره ت   ه ی و جهت توسعه شهر از دوره آل کاکو   زد ی   ی خ ی شهر تار   ي ها بارو و دروازه   ی خ ی . تحوالت تار 1  جدول 

 دوره 
  ي ها دروازه   نام 
 جادشده ی ا 

 شده اعمال   رات یی تغ  دروازه   ي حدود   مکان 
  به   دروازه   جهت 

 شهر   یۀ اول   ۀ هست 
 شهر   توسعه 

  قرن   از   ش ی پ 
 ق   . ه   5

 زد ی ا   درب 
 (الرر) 

 ---  ---  ---  --- 

 ---  ---  ---  شهر   جامع   مسجد   ی ک ی نزد   در  مسجد   درب 

 ه ی کاکو   آل 

 ه ی رکن   مدرسه   محله   ی ک ی نزد   در  جرد ی مهر 
  منظور به آل مظفر    ة دور   در   مکان   ر یی تغ 

 شهر به سمت جنوب   ۀ توسع 
 ی جنوب 

  ي شهر   جاد ی ا 
  با   معتبر   و   منسجم 
  و   باروها   احداث 
  ن ی ا   ي ها دروازه 

 دوره 

 کوشکنو 
  آن   از   پس   و   ی طوف   ابوالعال   کوشک   محل 

 ی زمج   احمد 
 محراب   چهل   مسجد   ر ی مس   به   ی منته 

  ر ی مس در    نکردن   ا ی   کردن یی جا جابه 
  ي راستا   در   و   محراب   چهل   مسجد 

 شهر   ی غرب   ۀ توسع 
 ی غرب 

 ی غرب   جنوب  اندك   یی جا جابه   ا ی   کردن یی جا جابه  محله   در   آن   ی کنون   مکان  ان ی قطر 

 ی شرق  آل مظفر   ة دور   در   شهر در    شدن واقع  ا ی باب ک   ۀ محل   در  ا ی ک   باب 

 ر ی ماالم  اتابکان 
  ۀ محل   به   رو   و   وزداران ی   گذر   ر ی مس   در 

 ر ی ماالم   ی رون ی ب 
 ی شرق  --- 

  شمال   و   شمال 
 ی شرق 

 مظفر   آل 

 ز ی مهر 
  بازار   در   ي صدر   و   افشار   ي بازارها   جنب 

 زد ی   ی خ ی تار 
  و   جرد ی مهر ة  درواز   یی جا جابه   ي راستا   در 
 جنوب   سمت   به   دروازه   همان   امتداد   در 

 ی جنوب 

جنوب    و   جنوب 
 ی شرق 

 خان ی لچ ی ا 
 ) (مال 

 خان ی لچ ی ا   ۀ محل   در 
  باب   ی دسترس   ر ی مس   ی ن ی گز ی جا   منظور به 

 ا ی ک 
 ی شرق 

 نو 
و    ه ی صفو   ة دور   در   انسداد   ل ی دل به 

دروازه در منابع، مکان آن    ن ی ا   نشدن ذکر 
 نامشخص است.

 ه ی صفو   ة دور   در   انسداد 

 ی شرق   احتماالً 
  ر ی مس   به   توجه (با  

بارة  در   ذکرشده 
 ) ل ی س 

 سعادت 
 ي کهنه امروز   ۀ قلع   ۀ محل   در 

 ي امروز   ي فرماندار   ابان ی خ   ر ی مس   در 
 ی شرق  ه ی صفو   ة دور   در   انسداد 

 ان ی مور ی ت 
 نام   ذکر   بدون 

 به اندرون شهر   ي ا دروازه 
 ي امروز   ۀ کهن   ۀ قلع   ۀ محل   در 

 ي امروز   ي فرماندار   ابان ی خ   ر ی مس   در 
 --- 

  قلعه   و   شهر   ان ی م 
  حد   در   و   ی شرق  ی حکومت 

  ة محدود   اتصال 
 به شهر   ی کوچک 

 شهر   رون ی ب   به   ي ا دروازه  نام   ذکر   بدون 
  ا ی   سعادت   دروازه   همان   رسد ی م   نظر   به 

 .باشد   ی رات یی تغ   اندك   با 
 ی شرق 
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 ي ر ی گ جه ی نت 

آنچه در شرح تغییرات و تعمیرات باروي شهر یزد در 
نشاندوره است،  آمده  بسیار هاي گوناگون  اهمیت  دهندة 

و   تعمیر  در  حاکمان  اهتمام  و  شهر  دفاعی  استحکامات 
بهسازي بارو در هر دوره و نیز بازسازي سریع آن پس از 

از  آسیب  ناشی  سیل  هاي  جمله  از  گوناگون  رخدادهاي 
از  گوناگون  عوامل  تأثیر  یادشده،  تغییرات  روند  در  است. 
کشور،  امنیت  و  سیاسی  اوضاع  اقتصادي،  شرایط  جمله 
همچنین   و  حاکمیت  با  مردم  روابط  و  اجتماعی  مسائل 

که معماري و توسعۀ شهري هر دوره مشهود است؛ چنان
زمان به تغییر   گسترش شهر براساس نیازها و ضروریات هر

و گسترش در مرزهاي بارو و سایر استحکامات دفاعی شهر  
توان گفت نوع استحکامات  انجامیده است. همچنین میمی

در هر دوره، براساس سازوکار مورد نظر براي دفاع تعیین  
 شده است.می

 همچنین   یزد،  شهر  با   مرتبط  گوناگون  تاریخی  متون  در
  اخیر،  هايسال  در  شهر  این  براي  شدهتهیه  هايطرح 

  کالبدي  ساختار  توسعۀ  نحوة  تا  بوده  آن  بر  سعی  همواره
  جمله از آنها الحاقات و باروها  تکامل و تاریخ طول در شهر

 داشته  وجود  مبهمی   نقاط  اما  شود،  روشن   هابرج  و   هادروازه
بنابراین   کند؛ می  مشکل  را  قطعی   نتیجۀ  به  رسیدن  که

سیر  و   گیريشکل  تاریخ   شهر  باروي  گسترش  چگونگی 
 شهر  هايدروازه یزد و همچنین چگونگی جانمایی تاریخی
  تاریخ  طول  در  آنها   جایگاه   به   مربوط  تغییرات  و   تاریخی
این    سؤالجاي   از  بخشی  به  حاضر  پژوهش  در  که  دارد 

  تاریخ  دربارة  ايمطالعه  در  این  از  موارد پاسخ داده شد. پیش
  دروازة  دو  وجود  با   ارتباط  در  احتماالتی  یزد،  شهر  توسعۀ

  دربارة  اطالعاتی  وجود  به  است، اما   شده  بررسی  مهریجرد
 ساخته   قمري  هجري  پنجم  قرن  در  که  اول  دروازة  مکان
بنابراین  نشده  اياشاره  شده،   حاضر  پژوهش  در  است؛ 

  در   مهریجرد  دروازة  مکان  تغییر  دهندةنشان  که  اسنادي
و    هستند،  دروازه  این   حدودي  مکان  و  تاریخ  طول ارائه 

 مهریجرد   دروازة   محل  تاریخی،   اسناد   بررسی با.  تفسیر شد
  و  یزد  جامع  مسجد  نزدیکی  در  توانمی  را  کاکویه  آل  دورة

 مدرسۀ   مجاورت  در  کرد که  بیان  مهریجرد  درب  محلۀ  در
 بوده، است.  واقع رکنیه
  محلۀ   براي  که  ايمحدوده  و  شتالوف  نقشۀ  از  استفاده  با

 مشخص   نیز   کیا  باب  تقریبی  مکان   شده،   داده   نشان  کیا  باب
 متون   با  همراه  تصویري  و   میدانی  شواهد  بررسی.  شده است

 همچنین   و  دوره  هر  در   بارو  مسیر  تواندمی  تاریخی،
  یا   نام  تغییر  دلیلبه  هرچند  کند.  مشخص  را  آن  تغییرات
  گذر  در   ها محله  و   عناصر  برخی  رفتن   بین  از  یا   موقعیت

 که   است  مانده  باقی  زمینه  این  در  بسیاري  ابهامات  زمان،
 از   بیشتر  منابع  بررسی  یا  شناسیباستان  زنی،گمانه  نیازمند

  شکل  بررسی.  است  کهن  بناهاي  تاریخی  هايکتیبه   جمله
  یعنی  مهم،   بسیار  مصنوعی  عامل   از  متأثر   که  شهر  توسعۀ
  متوالی  تاریخی  هايدوره  طول  در  بوده،  شهر  باروهاي  همان
 ساختار   داراي  تاریخ  طول  در  یزد  شهر  که  دهدمی  نشان

  نیاز  با  متناسب  که  بوده  فشرده  و  منسجم  بسیار  کالبدي
 گسترش   بیرون  به  و  پیوسته  شکلی  به  دوره  هر  جمعیت

  نقاط  سایر  جهت  در  شهر  از  بیرون  به  دسترسی  و   یافتهمی
 قرار   اصفهان  و  کرمان  مهریز،  جمله  از  تیبااهم  جمعیتی

 .است گرفته
 

 

 ي سپاسگزار 

 .وجود ندارد
 

 منابع مالی 

 .وجود ندارد 
 

 تعارض منافع 

 . ندارد وجود منافع  در ی تعارض چیه  سندگانینو انیم
 

 پی نوشت    

است استوار  يآورده که در آنجا شهر ز یابن حوقل ن .۱
به نام اندور    یکیدارد:    نیبا دو دروازة آهن  ياکه قلعه

د نزد  يگری و  مسجد که  است    کیدرِ  مسجد جامع 
 

)Ibn Hawqal, 1987, P. 49سد ینویم  زین  يری). نهچ  
  يهاشهر دو دروازه به نام  ،يکه در قرن چهارم هجر

به نظر   نیداشت. چن  مسجد»و «باب ال  زد»ی«باب ا
دو دروازه را متعلق به شهر   نیا  زین  شانیکه ا  رسدیم
اانددانسته   زدی وجود  است،  مبرهن  آنچه  دو    نی. 

 ل یاز تشک  ش یو پ   يدروازه تا قبل از قرن پنجم هجر
 ,Nahchiriاست (  زد یدر    هیآل کاکو  یحکومت محل

2001, P. 234.( 
  1345مربوط به سال    زدیبراساس نقشۀ شهرستان   .۲

ا آمار  مرکز  توسط  که  ش  است،   رانیه.  شده  ارائه 
  زدیشهر    تیتحت عنوان بخش حومه با مرکز  یبخش
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اشاره به موقوفات    ي برا  راتیالخکتاب جامع  یسیبازنو
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نامۀ  در وقف  یشده است. مسئلۀ تداخالت زمان  قیتدق
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آنچه در شرح تغییرات و تعمیرات باروي شهر یزد در 
نشاندوره است،  آمده  بسیار هاي گوناگون  اهمیت  دهندة 

و   تعمیر  در  حاکمان  اهتمام  و  شهر  دفاعی  استحکامات 
بهسازي بارو در هر دوره و نیز بازسازي سریع آن پس از 

از  آسیب  ناشی  سیل  هاي  جمله  از  گوناگون  رخدادهاي 
از  گوناگون  عوامل  تأثیر  یادشده،  تغییرات  روند  در  است. 
کشور،  امنیت  و  سیاسی  اوضاع  اقتصادي،  شرایط  جمله 
همچنین   و  حاکمیت  با  مردم  روابط  و  اجتماعی  مسائل 

که معماري و توسعۀ شهري هر دوره مشهود است؛ چنان
زمان به تغییر   گسترش شهر براساس نیازها و ضروریات هر

و گسترش در مرزهاي بارو و سایر استحکامات دفاعی شهر  
توان گفت نوع استحکامات  انجامیده است. همچنین میمی

در هر دوره، براساس سازوکار مورد نظر براي دفاع تعیین  
 شده است.می

 همچنین   یزد،  شهر  با   مرتبط  گوناگون  تاریخی  متون  در
  اخیر،  هايسال  در  شهر  این  براي  شدهتهیه  هايطرح 

  کالبدي  ساختار  توسعۀ  نحوة  تا  بوده  آن  بر  سعی  همواره
  جمله از آنها الحاقات و باروها  تکامل و تاریخ طول در شهر

 داشته  وجود  مبهمی   نقاط  اما  شود،  روشن   هابرج  و   هادروازه
بنابراین   کند؛ می  مشکل  را  قطعی   نتیجۀ  به  رسیدن  که

سیر  و   گیريشکل  تاریخ   شهر  باروي  گسترش  چگونگی 
 شهر  هايدروازه یزد و همچنین چگونگی جانمایی تاریخی
  تاریخ  طول  در  آنها   جایگاه   به   مربوط  تغییرات  و   تاریخی
این    سؤالجاي   از  بخشی  به  حاضر  پژوهش  در  که  دارد 

  تاریخ  دربارة  ايمطالعه  در  این  از  موارد پاسخ داده شد. پیش
  دروازة  دو  وجود  با   ارتباط  در  احتماالتی  یزد،  شهر  توسعۀ

  دربارة  اطالعاتی  وجود  به  است، اما   شده  بررسی  مهریجرد
 ساخته   قمري  هجري  پنجم  قرن  در  که  اول  دروازة  مکان
بنابراین  نشده  اياشاره  شده،   حاضر  پژوهش  در  است؛ 

  در   مهریجرد  دروازة  مکان  تغییر  دهندةنشان  که  اسنادي
و    هستند،  دروازه  این   حدودي  مکان  و  تاریخ  طول ارائه 

 مهریجرد   دروازة   محل  تاریخی،   اسناد   بررسی با.  تفسیر شد
  و  یزد  جامع  مسجد  نزدیکی  در  توانمی  را  کاکویه  آل  دورة

 مدرسۀ   مجاورت  در  کرد که  بیان  مهریجرد  درب  محلۀ  در
 بوده، است.  واقع رکنیه
  محلۀ   براي  که  ايمحدوده  و  شتالوف  نقشۀ  از  استفاده  با

 مشخص   نیز   کیا  باب  تقریبی  مکان   شده،   داده   نشان  کیا  باب
 متون   با  همراه  تصویري  و   میدانی  شواهد  بررسی.  شده است

 همچنین   و  دوره  هر  در   بارو  مسیر  تواندمی  تاریخی،
  یا   نام  تغییر  دلیلبه  هرچند  کند.  مشخص  را  آن  تغییرات
  گذر  در   ها محله  و   عناصر  برخی  رفتن   بین  از  یا   موقعیت

 که   است  مانده  باقی  زمینه  این  در  بسیاري  ابهامات  زمان،
 از   بیشتر  منابع  بررسی  یا  شناسیباستان  زنی،گمانه  نیازمند

  شکل  بررسی.  است  کهن  بناهاي  تاریخی  هايکتیبه   جمله
  یعنی  مهم،   بسیار  مصنوعی  عامل   از  متأثر   که  شهر  توسعۀ
  متوالی  تاریخی  هايدوره  طول  در  بوده،  شهر  باروهاي  همان
 ساختار   داراي  تاریخ  طول  در  یزد  شهر  که  دهدمی  نشان

  نیاز  با  متناسب  که  بوده  فشرده  و  منسجم  بسیار  کالبدي
 گسترش   بیرون  به  و  پیوسته  شکلی  به  دوره  هر  جمعیت

  نقاط  سایر  جهت  در  شهر  از  بیرون  به  دسترسی  و   یافتهمی
 قرار   اصفهان  و  کرمان  مهریز،  جمله  از  تیبااهم  جمعیتی
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 ه یته  زدیاز شهر    يا نقشه  ست،یزیم  زد یدر    يالدیم
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اسکن و استفاده شده است،    نییپا  تیفیبا ک  ی کتاب
 خچۀ یبه کار بردن در فصل تار  يبرا  1394در سال  

جهان  ثبت  تار  یپروندة  طر  زد، ی  یخ یشهر   ق یاز 
  شان،یدکتر مدرس و با لطف ا  يبا جناب آقا  یمکاتبات 

آنچه در کتاب است، در   هنسبت ب   يبهتر  تیفیبا ک
نو اعضا  نیا  سندگانیدسترس  عنوان  به    ي مقاله 

 قرار گرفت. زدی  یخیشهر تار ی پرونده ثبت جهان
شهر   يدر دورة آل مظفر به بارو خانی لچیدروازة ا .۱۴

 . شودیاضافه م
تمال اح  توانیاست. م  وزدارانیفهادان معرب کلمه   .۱۵

نام   به  وزدارانیداد  فهادان  براو  زمان  محلۀ   يمرور 
که در طول   افتهی  ي شهر تسر   يدر درون بارو  یعیوس
محله با نام محله شهرستان   نیاز ا  یی هابخش  خیتار

 است.  شدهیشناخته م
ن .۱۶ شتالوف  نقشۀ  در  ا  زیچنانکه  محدوده    نیدر 

 مشخص شده است. يادروازه
امتداد راهدروازه  یبرخ .۱۷ ارتباط  يهاها در  و    یمهم 

راه  گرید  یبرخ امتداد  به   ییهادر  که  داشتند  قرار 
باغ و  کارگاهمزارع  شهر   يروستاها  ایها  ها،  اطراف 

 ). Soltanzade, 1993, P. 150(  شدندیم یمنته
دوره    نیدر ا  انیو قطر   جردیمهر  يهاهرچند دروازه .۱۸

 اند. مکان داده رییتغ ریبا همان نام و در همان مس
نزد  ییحیشاه   .۱۹ خانقاه  ی کیدر  سعادت،    ی دروازة 

مناره  یعال کاش  ياو  حمام  یبا  و  بازار    یسبزرنگ، 
 ).Mostofi Bafghi, 1963, P. 120(  کندیاحداث م

تار .۲۰ کتاب  بن    زدی  خیدر  محمد  بن  جعفر  نوشتۀ 
بر ساخت هفت دروازه،    دیتأک  نیدر ح  ،يحسن جعفر

 است.  امدهیتنها نام شش دروازه آمده و نام دروازة نو ن
خضر   نیالدگفته شد، شرف  ترشیطور که پ همان .۲۱

و ساخت خانقاه او به   افتیه. ق وفات    760در سال  
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  ل یدلگفت به   توانیاحداث شده است. م  خانیلچیا
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دروازه،    نیمعروف بوده، به ا  زیمال ن  رهیبه حظ  رهیحظ

مورد   نیاست؛ البته در ا  شده یگفته م  زیدروازه مال ن

 

داشت   اضلهم به نام دروازة شاهزاده ف  یتوجه  دیبا
  ق یمال محتمالً تطب  رهیکه از نظر افشار با دروازة حظ

جالب Afshar, 1995b, PP. 688 - 692(  کند یم  .(
  يگریافشار نام د  رجیاز نظر ا  زیاست که دروازة فتح ن

مورد   خیاما از آنجا که در توار  ایدروازة ک  ياست برا
  نیاز آن برده نشده، به ذکر هم  یپژوهش نام  نینظر ا

اشودیم  بسندهسطور   کالم  آخر    دیشا  نکهی. 
همه    يهادروازه زمان  ی کینامبرده  در  و    يهابوده 

اما آنچه    اند، افتهیشهرت    ی متفاوت  ي هامختلف با نام
دروازة ک ساخته شده در دورة    ایمسلم است، مکان 

آنها    ی برخالف آنچه در کتب آمده با تمام  ه،یآل کاکو
 متفاوت است.

شاه   .۲۶ نزد  ن،یشاه حس  ،ییحیبرادر  دروازه    یکیدر 
  یبلند و کوشک  يری با بادگ  ی عال  ياسعادت، باغ و خانه

در پشت آن احداث   يابر بارو عمارت کرد و باغچه
 ).Kateb Yazdi, 1966, P. 87د (نمو
تار .۲۷ منابع  محل   يذکر  زدیشهر    یمحل  خیدر  از 

خارج از   ا یعمارات و وجود آنها در درون    نیا  قیدق
ن  يبارو مظفر  بس  امدهیآل  احتمال  با  اما   ار یاست، 
اهم  نیا  ییباال درجۀ  به  توجه  با  به    تشانیعمارات 

در درون   ییحیو سکونت شاه    یعنوان مقر حکومت
 . انده شهر دورة آل مظفر قرار داشت يبارو
  ، یبافق  یبه مستوف دینگاه کن شتریاطالعات ب يبرا .۲۸

  ، يو جعفر  165  -  164ص.  ، ص11ج    ، يدیجامع مف
 . 39، ص. 1338 زد، ی خیتار
قنبر به قلعه مبارکه افزود از قول   یکه حاج  ياه یابن .۲۹

به    يشرح است: «جناب معدلت شعار  نیکاتب به ا
  یو باورچ  نهیو خز  وانیمشغول شد و عمارت ا  ریتعم

 وان یا يقابل نداشت در پا خانهوانیخانه تمام کرد. د
بود در    یخراب  نیکه ع   خ یاسکندر بن عمر ش  رزادهیام

ا د  نیشعبان  از    دیجد  خانهوان یسال  و  فرمود  بنا 
 ن یمیبر حرم مفتوح کرد و بر    يدر  خانهوانید  شانیپ 

عال  سار یو   صفه  صفه    بساخت   ی دو  خلف  هر  بر  و 
ترت از صفه در  بیباغچه مروح  باغچه    يفرمود و  بر 

د و  فرمود  اکابر  و  امرا  مقام  و  کرد  صفه   گریمفتوح 
و در جنب هر دو صفه    یو اهال   یخاصه علما و موال

 ي گریو د  انیبه رسم بتکچ  یکیصفه بساخت:    میندو  
سرو   ا یرعا چوب  به  صفوف  سقف  و  مباشران  و 

دتخته  سر  بر  و  فرمود  مشبک   يدر  خانهوانیبند 
 ).Kateb Yazdi, 1966, P. 282مفتوح کرد» (
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