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نسبت توسعه و حفاظت در شهر
باز خوانی مدل توسعه  شهر یزد از منظرتعامل میان رویکردهای توسعه 

و حفاظت از بخش های قدیم در بازه زمانی قرن 5 تا 13 هجری
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چکیده

نســبت توســعه و حفاظــت، از موضوعات چالش برانگیز در ادبیات شهرســازی به شــمار مــی رود. از زمان 

شــکل گیری نظریات و تئوری های مرمت و توســعه شــهری، رویکردهای متفاوتی در راستای پاسخگویی 

به این چالش، پدید آمده اســت. برخی، اقدامات حفاظتی را مانعی در مســیر پیشــرفت و توســعه تلقی 

کرده و عده ای، توسعه را مانعی در مسیر حفاظت از سرمایه های انسانی می دانند. در مقاله حاضر، مدل 

توســعه شــهر تاریخی یزد با تجربه حیاتی چند صد ســاله، در بازه زمانی قرن 5 تا ۱۳ ه.، با استناد بر روش 

گرفته اســت. بازخوانی این مدل موفق  تحقیــق توصیفــی_ تاریخی و اســتدالل منطقی مورد مطالعه قرار 

کاربردی  توســعه از منظر چگونگی تعامل رویکردهای توســعه و مؤلفه های حفاظتی، می تواند راهکاری 

را در پاســخ به چالش موجود ارائه دهد. بررســی مشخصات این مدِل توسعه - توسعه  حفاظت محور-، 

بیانگر اهمیت تعامل پویا میان رویکردهای توســعه و حفاظت و توجه به بخش های موجود در راســتای 

حفــظ تــداوم حیات شــهری اســت؛ این مــدل از توســعه، در قالب اقدامات زایشــی )نوســازی( و تکمیلی 

کیفی بخش های  کّمی شــهر بوده،  بلکه ارتقای  )بازســازی، بهســازی و نوسازی(، نه تنها زمینه ساز رشد 

موجود شهری را نیز با اولویت دادن به اقدامات حفاظتی موجب شده است.
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È×ĄßǒÈąÖÉÉǍǟȲȹÈĊĀÌǶǔÈ×ÕÈăÈ×ÌÿÉÉǯÈĠȷÈúÉÉĀËĄèÈØǍǓƽǒÈǆÉÉÓǒÈË×ÈĆÉÉãǐË×ÈȖÉÉȸË
ÈòÉÉǕÈ×ÕÈȖÉÉóǍüÈ{)Gittel, 1992; Zancheti, 2005, 16(ÈÖÉÉǌǌôÈĊĀ
ÈĊøÖǌǕÌÿǔÈË×ÈĊûàËÈØóȄǒÈăÕÈ{ĆçÉÉÜĄǒÈăÈǆǷÌȄÔÈȔÌǍĀÈĆãǐË×È{ȔČôÈąÌ÷ǔ

ÈĆçÜĄǒÈăÈǆǷÌȄÔÈȔÌǍĀÈǰ×ÌçǒÈăÈĊ÷ǌĈÌÿĈÌǔÈØȷÈąÌøÖǕÕÈòǕÈzǆÜËÈąÕØô
ÈǂÌǕØǶǔÈ{ĉÕØȷ×ÌôÈăÈĉØóȇÈĊǔÌǈĀÈĆàØèÈăÕÈ×ÕÈÈĆôÈǆÜËÈąÖǯÈÌǌǐÈĉØćǯ
ÈØôǤÈĆüĄȅĀÈăÕÈȔÌǍĀÈúĀÌçǒÈĆǐÈØ÷ǕÕÈąÌøÖǕÕÈzÕĄÉÉǯÈĊĀÈúĀÌÉÉǯÈË×ÈĊǒăÌȄǊĀ
zÕØǍøÈĊĀÈØȷÈ×ÕÈË×ÈĊÉÉȄûǊǠĀÈĉÌÉÉĈÈǬØ÷ǔÈăÈÌÉÉĈÈÕØÉÉóǕă×ÈăÈÕ×ËÕÈÖÉÉǍô ƽǒÈąÖÉÉǯ
È{ȔÌÜÌǌǯ×Ìô ÈăÈȔËǦËÕØȹÈĆǕØǶǔÈ{ȔËÖǌÿǮǕÖǔËÈǦËÈĊǣØȷÈÙÌÉÉÜËÈȖȸËÈØȷÈ
ÈĆçÜĄǒÈǂÌĀËǩüËÈăÈĊǊǷÌȄÔÈĉÌĈÕØóǕă×ÈȔÌǍĀÈǰ×ÌçǒÈ gÌǲçǐÈăÈǭüÌǢÈĆǐ
ÈÖÉÉǔËÈąÕØô Èą×ÌÉÉǯËÈÕĄÉÉǡĄĀÈǆÉÉǍçȈËăÈăÈĆÉÉǮǕÖǔËÈĊÉÉǔÌǈĀÈĆÉÉàØèÈ×ÕÈĉØćÉÉǯ
 Cantell, 1975; Mynors, 1984; Kocabas, 2006;(

 .)Bjqnness, 1992; Nasser, 2003; Kishan Datta, 2011

ÈąÖǕÕÈÌǐÈăÈØÿǓÈĠȷÈ{ĆçÉÉÜĄǒÈăÈǆǷÌȄÔÈȔÌǍĀÈúĀÌçǒÈ{ĊĈÌøÖǕÕÈȖǍǌǢÈ×Õ
ÈÖǌǕƸØȇÈØǍÛĀÈ×ÕÈĊçǔÌĀÈË×ÈǆǷÌȄÔÈ{ąÌøÖǕÕÈòǕÈzÕĄǯÈĊĀÈĆǊÛǕØ÷ǔÈ×ÌóǔË
ÈǬØ÷ǔÈȖǊÛǔËÕÈÒǡ×ËÈȖÿǳÈ{Ø÷ǕÕÈ×ăÌǐÈăÈÕǦÌÜÈĊĀÈĞØãĀÈĉØćǯÈĆçÜĄǒ



ÂÁ
ØćǯÈ×ÕÈǆǷÌȄÔÈăÈĆçÜĄǒÈǆǈÛǔ

ÈǆǷÌȄÔÈĉÌĈÕØóǕă×ÈÈąÖǌǌô ÈÖǕÖÓǒÈË×ÈȔƸÈǂÌĀËǩüËÈăÈĆçÉÉÜĄǒÈ{ĊǊǷÌȄÔ
È×ÕÈĆǊÉÉǯǥøÈĆǐÈĆǡĄǒÈăÈǭǕËØø{ÈǆÉÉÛǠǔÈąÌøÖǕÕÈĆǐÈÕÌǌǊÉÉÜËÈÌÉÉǐÈÈzÖÉÉǔËÕÈĊĀ
ÈùËăǦÈăÈùǩǌǒÈĆǔÌǮǔÈĆóûǐÈąÕĄǈǔÈØǓȚĀÈȔËÖǌǢÈ{ØàÌçĀÈØćÉÉǯÈĆçÜĄǒÈØǍÛĀ
 Hewison,(ǆÜËÈąÖǯÈĞØãĀÈąÖǌǕƸÈ×ÕÈÚȄǔÈĆǐÈÕÌÿǊèËÈǭĈÌôÈăÈĊûĀ
Èĉ×ÌóĈË×ÈÖÉÉǔËĄǒÈĊÿǔÈĆǊÉÉǯǥøÈǦËÖǔËÈþÉÉǮǢÈ{úǈÿ dôÈØǶǔÈĆÉÉãȅǔÈǦËÈz)1987

ÈØÉÉǊüËă .)Campbell, 1996( ÖÉÉǯÌǐÈĊÉÉǔĄǌô ÈĆÉÉçĀÌǡÈĉËØÉÉȷÈąÖÉÉǔǦĄĀƸ
ÈǦËÈǆǕÌÿÔÈăÈąÕØÉÉĀÈòǈÉÉÜÈĊÉÉÜÌǌǯÈǆǠǕ×ÈõØĀÈýČÉÉèËÈÌǐÈǩÉÉǍǔÈÙĄÉÉȲȹăØø
ÈąǦÌǒÈĉÌĈÈĆǈǌǡÈȂǮôÈǆćǡÈ×ÕÈĊĀËÖȈËÈË×ÈȔƸÈ{ĆǊǯǥøÈǦËÈǆÛÛøÈǭǕËØø
ÈȖǍǌǟÿĈÈz�ÂÅÈ{¿ÇÇÄÈ{ȔËØ÷ǕÕÈăÈùÕǩǍǒ�ǆÜËÈąÕØôÈĊȇØçĀÈ�ĉ×ÌÿçĀÈǦË�
È{ǝȸ×ÌǒÈùĄäÈ×ÕÈØćǯÈ×ÌǊȇ×ÈÊÌóǒËÈúȷÌȈÈĊøǪȸăÈÌćǌǒÈ{ȂǊÛ fô ÈǂËØóȄǒÈØȷÈÌǌǐ
È{ØȲǍǼǒÈùÌÔÈ×ÕÈǆǕÕĄǡĄĀÈòǕÈȔËĄǌèÈĆǐÈØćǯÈƕȔÕĄȷÈĊǌȲȷÈǭȲȹÈúȷÌȈØǍǾƕ
ÈăÈÖǯ×È{ĊĈÌøÖǕÕÈȖǍǌǢÈØȷÌǌǐÈz)Kostof, 1992(ǆÜËÈùĄÓǒÈăÈĆçÜĄǒ
ÈÕĄǣÈǩǍĀƸÈ×ËØÜËÈăÈĊǔÌćǔÈȋãǌĀÈăÈąÕË×ËÈǦËÈĆô ÈǆÜËÈĉÖǌǕƸØȇÈ{ØćǯÈĆçÜĄǒ
ÈȔÌǍĀÈĆôÈǆÜËÈ×ăÌǐÈȖȸËÈØȷÈȂǊÉÉÛôÈ{ÙÌÉÉÜËÈȖȸËÈØȷÈzÕØǍøÈĊĀÈĆÿÉÉǮǢØÜ
ÈÖǔǦÈĊĀÈË×ÈØǣƸÈȀØÔÈĆôÈǆÜËÈĆçÜĄǒÈȖȸËÈ{ØćǯÈĆçÜĄǒÈăÈÖǯ×ÈăÈǆǷÌȄÔ
ÈǇǈèÈĉ×ÌôÈ{ØćǯÈĉÕØóûÿèÈĉÌĈĄ÷üËÈăÈĆǍǌǐËÈ{ĉØćǯÈǆȇÌǐÈǦËÈǆǷÌȄÔÈă
È{ĆǊȇØø Èǂ×ĄàÈǂÌçüÌãĀÈØȷÈÕÌǌǊÉÉÜËÈÌǐÈȖǍǌǟÿĈÈzÕĄȷÈÖĈËĄǣÈąÕĄÉÉćȲȷÈă
ÈĉÌĈÈǆǕÕăÖÓĀÈăÈȖǍǔËĄȈÈ{ǂË×ØÉÉȅĀÈǦËÈĉ×ÌÿÉÉǯÈ{ǩǍǔÈÕĄǡĄĀÈǆÉÉǍçȈËăÈ×Õ
ÈąÖǯÈǄǡĄĀÈĊûÓĀÈȖǍǌô ÌÜÈȊĄȅÔÈØȷÈË×ÈĠȷĄûãĀÌǔÈǂËØǍǓƽǒÈ{ĊǊǷÌȄÔ
 Engelhardt,1997; Phengtago,1997; Watanabe,( ÈǆÉÉÜË
ÈǆÉÉćǡÈ×ÕÈĊÉÉçǔÌĀÈ{ĊÉÉǊǷÌȄÔÈâÉÉǐËĄǳÈăÈùĄÉÉàËÈȖÉÉǍǌǟÿĈÈ.)1998

 Pickard,(ÈÖǔĄÉÉǯÈĊĀÈĊȅûǒÈĉØćǯÈĆçÉÉÜĄǒÈĉÌĈÈǆàØȇÈǦËÈĉÖǌĀÈąØćȷ
ÈÕ×ËĄÉÉĀÈĊÉÉǣØȷÈ×ÕÈz)1996; Markham,1998; Tiesdell, 1998

ÈĉËÈĆǔĄøÈĆÉÉǐÈ{ĊǊǷÌȄÔÈĆÉÉǔÌǈßçǊĀÈăÈĆǔÌǊǠÉÉÜØÜÈĉÌÉÉĈÈǆǕÕăÖÓĀÈǩÉÉǍǔ
ÈȖÉÉǍǌǢÈ  .)Lih, 2005( ÈǆÉÉÜË ÈąÖÉÉǯÈØÉÉǞǌĀ ÈĉË ÈąǦĄÉÉĀ ÈǆÉÉǷÌȄÔÈǦË
ÈĉØȸǥǑÈȀÌãçǔËÈĆçĀÌǡÈĊÉÉçǍǈäÈǂċĄÓǒÈăÈØȲǍǼǒÈúÉÉȷÌȅĀÈ×ÕÈ{ĉÕØÉÉóǕă×
È×ÕÈąǪȸăÈĆǐÈË×ÈĊÉÉøÖǔǦÈȔÌǕØǡÈăÈ�ÄÈ{¿ÁÆÄÈ{ĊÉÉǢÌǌÔÈ�ÈąÕËÖǔÈȔÌÉÉǮǔÈÕĄÉÉǣÈǦË
 Thaitakoo, 2006;(ÈǆÉÉÜËÈĆÉÉǊǣËÖǔËÈąØÉÉäÌǠĀÈĆǐÈ{ĊÉÉÿǕÖȈÈȋÉÉäÌǌĀ
ÈąǦăØĀËÈĆôÈÖǔ×ăÌǐÈȖȸËÈØȷÈǩǍǔÈȔËÖǌÿÉÉǮǕÖǔËÈǦËÈĊÉÉǣØȷÈz)Hobson, 2004

ÈąÖÉÉǔÌĀÈ×ăÕÈÕĄÉÉǣÈȖÉÉȸÕÌǍǌǐÈăÈĊÉÉûàËÈȀËÖÉÉĈËÈăÈÌĈÈĆǊÉÉÜËĄǣÈǦËÈ{ǆÉÉǷÌȄÔ
ÈǆÜËÈąÕØô ÈúÿèÈĉ×ÌßÓǔËÈăÈĊäËØȇËÈĉËÈĆǔĄø ÈĆǐÈăÈ)Hobson, 2003(

ÈăÈǵȄÔÈÕØóǕă×ÈąǦăØÉÉĀËÈĆôÈǆÉÉÜËÈÖÉÉȅǊçĀÈØÉÉȸËĄ÷ĀÈz)Eversley, 1975(

 Maguire,(ÈǆÉÉÜËÈąÕØÉÉô ÈĆäÌÔËÈË×ÈĊÉÉǊǷÌȄÔÈĉÌÉÉĈÈąÌøÖǕÕÈ{ĉ×ËÖÉÉć÷ǔ
È{ĊǊǷÌȄÔÈĉÌĈÈĞØäÈăÈÌĈÈĉǩȸ×ÈĆĀÌǔØȷÈ×ÕÈ{ȔĄÜăÌĈÈØǶǔÈĆãȅǔÈǦËÈz)1998

ÈǆÉÉÜËÈĆǊȇÌǕÈĉØǒØȷÈĊǔă×ÕÈþÉÉǍĈÌȄĀÈăÈËĄÉÉǊÓĀÈĆǐÈǆǈÉÉÛǔÈĉØĈÌǷÈąĄÉÉǡă
ÈȖÉÉǍǌǢÈ{ȖÉÉǍßßǠǊĀÈăÈȖÉÉȸØóȄǊĀÈǦËÈĊÉÉǣØȷÈăÈ)Hewison, 1987(

È×ÌÿÉÉǯÈĆǐÈØćÉÉǯÈĆçÉÉÜĄǒÈĆǊÉÉÛǕÌǯÈȋȅÓǒÈĉÌǊÉÉÜË×È×ÕÈĊçǔÌĀÈË×ÈĉÕØóǕă×
È{ĊÜÌǍÜÈØǶǌĀÈǦËÈǩǍǔÈĊǣØȷÈÕÌȅǊèËÈĆǐÈz )Ascherson, 1987(Öǔ×ăƸÈĊĀ
 Hobson,(ÈÕĄÉÉǯÈĊĀÈǀĄÉÉÛÓĀÈĆçÉÉÜĄǒÈĉÌǊÉÉÜË×È×ÕÈĊçǔÌĀÈ{ǆǷÌȄÔ
Èĉ×ËǩȷËÈȔËĄǌèÈĆǐÈÖǔËĄǒÈĊĀÈĆǊǯǥøÈÈĆǖË×ËÈăÈǵȄÔÈ{ÙÌÜËÈȖȸËÈØȷÈ.)2003

ÈȋȸØäÈǦËÈĆçĀÌǡÈĊÉÉÜÌǍÜÈĉÌǲȇÈȔÕØôÈǬăÖǠĀÈăÈȔÕǦÈþĈØȷÈǆÉÉćǡÈ×Õ
ÈƛĊèÌÿǊǡËÈþćĀÈăÈæȸØÜÈǂËØȲǍǼǒÈą×ăÕÈ×ÕÈþǶǔÈăÈǂÖÔăÈǦËÈĉØȸĄßǒÈĆǖË×Ë
.�Wright, 1985; Mc Guigan, 1996( ÈÖÉÉǌô ÈúÉÉÿèÈĊÉÉÜÌǍÜ
È{ĆǊȇØøÈǂ×ĄàÈǂÌçüÌãĀÈØȷÈÕÌǌǊÜËÈăÈýăÕÈąÌøÖǕÕÈØȷÌǌǐÈØ÷ǕÕÈĉĄÜÈǦË
ÈăÈØćÉÉǯÈĊÿǕÖȈÈĉÌĈÈǭǠǐÈăÈǃËØǍĀÈÖǕÖćǒÈÝĄßǣÈ×ÕÈĠȸÌĈÈĆǾÖǾÕ
ÈĆçÉÉÜĄǒÈÖǌǕƸØȇÈğăØÉÉǯÈÌǐÈǆǷÌȄÔÈĆàØèÈ×ÕÈĠȸÌĈÈǆǕÕăÖÓĀÈùÌÿèËÈÌǕ

 Thaitakoo, 2006; Drummond and Swain,(Õ×ËÕÈÕĄÉÉǡă
 1996; Larkham, 1996; Pickard, 1996; Antonio,

ÈĉËØȷÈȂèÌǲĀÈĉÖǕÖćǒÈǩǍǔÈĆǊǠǍÛøÈýÌǞüÈăÈąÕǦÈǀÌǊǯÈĆçÜĄǒÈz)1995

È×ÌÿǯÈĆǐÈØćǯÈĊÿǕÖȈÈĉÌĈÈǭǠǐÈ eÕØȇÈĆǐÈØßÓǌĀÈǆǍßǠÉÉǯÈăÈǆǍȄǍô
ÈĆǐÈČǊǈĀÈĆçÉÉÜĄǒÈùÌÔÈ×ÕÈĉÌĈ×ĄÉÉǮôÈǦËÈĉ×ÌǍÉÉÛǐÈĆô ÈĉÕØóǕă×È{ÖǕƸÈĊĀ
ÈȖÉÉǍǌǟÿĈÈz)Thaitakoo, 2006; Hobson, 2003(ÈÖǌǊÉÉÛĈÈȔƸ
ÈĉÌĈÈĆĀÌǔØȷÈăÈÌĈÈĞØäÈĉ×ËǥøÈǬǦ×ËÈĊ÷ǔĄ÷ǢÈØȷÈ{ĆçÜĄǒÈĉÕÌßǊȈËÈÕÌçǐË
ÈǆǷÌȄÔÈĉÌĈÕØóǕă×È{Õ×ËĄĀÈĉ×ÌǍÛǐÈ×ÕÈăÈÖǯÌǐÈĊĀÈ×ËǥøÈØǍǓƽǒÈ{ǆǷÌȄÔ
ÈĠȷÌǕǦ×ËÈĉØćǯÈĆçÜĄǒÈÖǌǕƸØȇÈ×ÕÈ{ȔÌǯÈĉÕÌßǊȈËÈĉÌĈÈǬǦ×ËÈÙÌÉÉÜËÈØȷ
È{ȔËÖǌÿǮǕÖǔËÈǦËÈĊǣØȷÈ{ÙÌÜËÈȖȸËÈØȷÈ.)Hobson, 2003(ÖǔĄǯÈĊĀ
ÈÖǔă×È×ÕÈĊÉÉÿǕÖȈÈĉÌÉÉĈÈǆȇÌǐÈǦËÈĉÕÌÉÉßǊȈËÈĊÉÉǮôÈąØćȷÈǦËÈǩÉÉǍĈØȹÈýăǩÉÉüÈØÉÉȷ
 Appleyard, 1979; Larkham,(ÖǔËÈąÕËÕÈ×ËÖÉÉǮĈÈĉØćǯÈĆçÜĄǒ
ÈăÈÌĈÈǄǍÉÉÜƸÈĆô ÈǆÉÉÜËÈȔƸÈØ÷ǔÌȲȷÈÌĈÈĊÉÉÜ×ØȷÈz)1996; Cohen, 1999

ÈĉÌĈØćǯÈąǪȸăÈĆǐÈÌĈØćǯÈǦËÈĉ×ÌǍÛǐÈ×ÕÈĊÿǕÖȈÈĊÔËĄǔÈĆôÈÈĠȸÌĈÈǄǕØǠǒ
ÈĆçÜĄǒÈǆÜ×ÕÌǔÈĉÌĈÈĉǩȸ×ÈĆĀÌǔØȷÈǦËÈØǓƽǊĀÈ{ÖǌǊÛĈÈȔƸÈĆǐÈČǊǈĀÈĊǠǕ×Ìǒ
 Manna(ÈÖÉÉǯÌǐÈĊĀÈĊǊǷÌȄÔÈĉÌÉÉĈÈĆĀÌǔØȷÈǦËÈǆûȄǾÈĆãÉÉÜËĄȷÈĉØćÉÉǯ
ÈĆÉÉô ÈÕ×ËÕÈÕĄÉÉǡăÈÕÌÉÉȅǊèËÈȖÉÉȸËÈÌǊÉÉÜË×ÈȖÉÉȸËÈ×ÕÈz)Perumalage, 1948

ÈǩǍǔÈË×ÈȔƸÈǆǕĄĈÈ{ØćǯÈþǕÖȈÈǆȇÌǐÈÌǐÈöǌĈÌÿĈÌǔÈăÈÖǕÖǡÈĉÌĈÈĉǦÌÜĄǔ
 .)Lih, 2005(ÈǆÜËÈąÕØôÈȖȸÕÌǍǌǐÈǂËØȲǍǼǒÈǬĄǠǊÜÕ

ÈĆçÜĄǒÈăÈǆǷÌȄÔÈȔÌǍĀÈǭüÌǢÈăÈǰ×ÌçǒÈĆôÈĠȸÌĈÈąÌøÖǕÕÈþǾ×ÈĊûè
ÈúĀÌçǒÈĉ×ËØȈØȷÈ×ĄǶǌĀÈĆǐÈǬČǒÈ{ÖǔËÈąÕËÕÈ×ËØȈÈÕĄǣÈĉÌĈÈǇÓǐÈ×ĄÓĀÈË×
ÈĉØÿèÈĆôÈǆÜËÈĊÜÌÜËÈăÈþćĀÈǂÌèĄǳĄĀÈǦËÈ{ĆçÜĄǒÈăÈǆǷÌȄÔÈȔÌǍĀ
 Kocabas, 2006;(Õ×ËÕÈȔ×ÖĀÈĊÔËØäÈăÈĉǩȸ×ÈĆĀÌǔØȷÈǝȸ×ÌǒÈĉËǦË×ÕÈĆǐ
ÈȖǍǌǢÈÖȲȸƽǒÈÌǐÈ gÌǲçǐÈȔËØ÷ÉÉǮĈăǪȹÈăÈȖÉÉȸØóȄǊĀÈĊÉÉǣØȷÈz)Dix, 1990

ÈĆçÉÉÜĄǒÈăÈǆǷÌȄÔÈȔÌǍĀÈúĀÌçǒÈýăǩÉÉüÈØȷÈ{ÕĄǡĄĀÈǆÉÉǍçȈËăÈ×ÕÈĊÉÉǮüÌǢ
ÈÖǔă×È×ÕÈþÉÉćĀÈĊÉÉûĀÌèÈË×ÈȔƸÈăÈ)Hobson, 2003,16(ÈÖÉÉǔËÈąÕØôÈÖÉÉǍô ƽǒ
 .)Dix, 1990; Detr, 2000b, 41(ÈÖǔËÈąÕØÿÉÉǯØȷÈĉØćÉÉǯÈǂÌÉÉǍÔ
ÈĉÌĈÈĆĀÌǔØȷÈĊÉÉĈËØÿĈÈăÈĆǡĄǒÈ{ĆÉÉǊȇØøÈǂ×ĄàÈǂÌÉÉçüÌãĀÈǦËÈĉ×ÌǍÉÉÛǐ
ÈæÉÉȷÌǌĀÈǦËÈǆÉÉǷÌȄÔÈăÈĆǊÉÉÛǔËÕÈĉ×ăØÉÉǳÈË×ÈǆÉÉǷÌȄÔÈÌÉÉǐÈĉØćÉÉǯÈĆçÉÉÜĄǒ
ÈÖÉÉǔËÈąÕØô ÈĞØÉÉãĀÈĆçÉÉÜĄǒÈǦÌÉÉÜÈĆǌǍĀǦÈăÈĆÉÉĀǦċÈË×ÈĉØćÉÉǯÈĉÌĈÈĆǕÌĀØÉÉÜÈă
ÈĆǐÈĉØćǯÈǆǷÌȄÔÈ{Ȗ eć

fôÈǂÌǕØǶǔÈȋǈäÈØȷÈz)/LFK¿HOG����������(
ÈąÖǯÈØǞǌĀÈĉØćǯÈĉÌĈÈĉǩȸ×ÈĆĀÌǔØȷÈ×ÕÈËØøÈæĀÌǡÈąÌ÷ǔÈăÈĊǔËĄǠÿĈÈ{ýÌǞÛǔË
ÈÕĄǯÈĊĀÈǄǡĄĀÈË×ÈȔƸÈĊÿǕÖȈÈĊÔËĄǔÈăÈØćǯÈĆçÜĄǒÈȔÌǍĀÈ×ËÖǕÌǑÈúĀÌçǒÈă
ÈȀÖÉÉĈÈÌÉÉǐÈĉØćÉÉǯÈǆÉÉǷÌȄÔÈĆÉÉǐÈĆÉÉǡĄǒÈȖÉÉǍǌǟÿĈÈÈz)Cohen, 2001(

È{ĊÿǕÖȈÈăÈĊǠǕ×ÌǒÈĊÔËĄǔÈÕØȇÈĆǐØßÓǌĀÈǂÌǍȄǍô ÈăÈĉØćǯÈǛÛǔÈǵȄÔ
 Steinberg,(ǆÉÉÜËÈĆÉÉǊȇØø È×ËØȈÈÖÉÉǍô ƽǒÈÕ×ĄĀÈĉØćÉÉǯÈĆçÉÉÜĄǒÈÖǌǕƸØȇÈ×Õ
ÈąÌ÷ÉÉǕÌǡÈĊÉÉÜ×Øȷ ÈĆÉÉǐ ÈÌÉÉĈÈǭĈăǪȹ ÈǦË Èĉ×ÌÿÉÉǯ Èz)1996; Lih, 2005

ÈĆûÿǡÈȔƸÈǦËÈĆôÈÖǔËÈĆǊǣËÕØȹÈØćǯÈĉÕÌßǊȈËÈĆçÜĄǒÈ×ÕÈĉØćÉÉǯÈǆǷÌȄÔ
 /LFK¿HOG��������$VKZRUWK�DQG�/DUNKDP�(ÈĆÉÉǐÈȔËĄÉÉǒÈĊĀ
ÈÕÌÉÉçǐËÈÈzǆÉÉǯËÕÈą×ÌÉÉǯËÈ)1994; Ebbe, 2009; Bjqnness, 1992b

ÈÖȲȸƽǒÈÕ×ĄĀÈǩǍǔÈØćÉÉǯÈĆçÉÉÜĄǒÈ×ÕÈȔƸÈØǍǓƽǒÈăÈĉØćÉÉǯÈǆǷÌȄÔÈĉØ÷ÉÉǯÕØø
  .)Yusof, et al, 2007; Yuen, 2001(ǆÜËÈąÕĄȷÈÌĈÈǭĈăǪȹÈĊǣØȷ
ÈȖȸăÖǒÈ×ÕÈĉØćÉÉǯÈĆçÉÉÜĄǒÈǂÌǍǲǊȅĀÈăÈÕÌçǐËÈĆÉÉǐÈĆǡĄǒÈȖÉÉǍǌǟÿĈ
ÈĠÉÉȸÌǕĄȹ Èă ÈĉØÉÉȸǥǑÈȀÌãçǔË Èă ÈĊÉÉǊǷÌȄÔ ÈĉÌÉÉĈÕØóǕă× Èă ÈÌĈÈǆÉÉÜÌǍÜ
Èĉ×ăØǳÈǩÉÉǍǔÈĉØćÉÉǯÈĆçÉÉÜĄǒÈÖǌǕƸØȇÈÌÉÉǐÈâÉÉǐ×È×ÕÈĊÉÉǊǷÌȄÔÈĉÌÉÉĈÈĆĀÌǔØȷ
 Yusof et al, 2007; Martokusumo,(ǆÉÉÜËÈąÖÉÉĀƸÈ×ÌÿÉÉǯÈĆÉÉǐ
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ÈØǊÉÉÛǐÈ×ÕÈǆÉÉÛǕÌǐÈĊĀÈĊǊǷÌȄÔÈĉÌĈÈǆÉÉÜÌǍÜÈ{ĊǣØȷÈ×ăÌǐÈĆǐÈz)2002

È×ĄÉÉǮǌĀÈ×ÕÈz)Bjqnness, 1992b(ÈÖǔĄÉÉǯÈȖÉÉȸăÖǒÈĉØćÉÉǯÈĆçÉÉÜĄǒ
ÈĉÕØóǕă×ÈǤÌÉÉǠǒËÈĆǐÈáĄÉÉǌĀÈ×ËÖǕÌǑÈǆÉÉǷÌȄÔÈĆǐÈĠȷÌǍǊÉÉÜÕÈ{¿Ȗȴ÷ǌÉÉǯËă
ÈĊèÌÿǊǡËÈ{ĉÕÌÉÉßǊȈËÈȔĄÉÉø ÌǔĄø ÈÕÌÉÉçǐËÈÌǐÈÖÉÉǔĄȲȹÈǆÉÉćǡÈ×ÕÈËØÉÉøÈǂÖÔă
ÈúȸÖǈǒÈØ÷ǔÌȲȷÈĉÖǍô ƽǒÈȖǍǌǢÈzǆÉÉÜËÈąÖÉÉǯÈĞØãĀÈĆçÉÉÜĄǒÈĉÖǈüÌô Èă
ÈǆǍĈÌĀÈÌÉÉǐÈĊèĄǳĄĀÈĆÉÉǐÈĊÉÉóǕǩǍȇÈăÈĊÉÉǌȇÈ gÌÉÉȇØàÈĉËÈĆÉÉüĄȅĀÈǦËÈǆÉÉǷÌȄÔ
È×ĄǮǌĀÈ×ÕÈzǆÜËÈĉËÈĆǊÉÉǯ×ÈÖǌǢÈĉÌĈÈÞßǠǒÈÌǐÈĉǩȸ×ÈĆĀÌǔØȷÈ{ĊÔËØä
ÈąÖǌǕƸÈăÈùÌÉÉÔÈĉÌĈÈúÉÉÛǔÈĉËØȷÈǬǦ×ËÌǐÈĉÌĈÈȔÌóĀÈǦËÈǆǷÌȄÔÈĆÉÉǐÈ{Ë×ĄÉÉȷ
ÈąÖǯÈåÌȇÕÈƕØȲǍǼǒƕÈ×ÕÈĆǔÌäÌǊÓĀÈăÈĆǔËÖǌÿǯĄĈÈĊǊȇÌǍĈ×ÈǦËÈăÈąÖǯÈą×ÌǯË
ÈË×ÈĉØćǯÈĆçÜĄǒÈÌǐÈĠȸĄÛÿĈÈǦËÈĊûóǯÈ{×ĄǮǌĀÈȖȸËÈǆȅǍȅÔÈ×ÕÈzǆÜË
ÈǩǍǔÈÀÈȖ dȸăÈǆÉÉǯËÕÕÌǕÈ×ÕÈĉÕØóǕă×ÈȖǍǌǢÈzǆÉÉÜËÈąÕËÕÈ×ËØȈÈÖǍô ƽǒÈÕ×ĄĀ
È{×ĄÓĀÈǆǷÌȄÔÈĆçÜĄǒÈĉÌĈÈĞØäÈ{ÙÌÜËÈȖȸËÈØȷÈzǆÜËÈĉØǍ÷ȲȹÈúȷÌȈ
ÈąÖÉÉǯÈĞØãĀÈÕĄǡĄĀÈǄÉÉÜÌǌĀÌǔÈĉÌĈÕØóǕă×ÈĉËØȷÈǄÉÉÜÌǌĀÈĊǌǕǩ÷ǕÌǡ

Èz)Hobson, 2003,6(ǆÜË
ÈØȲǍǼǒÈÈĆȄüȚĀÈăÕÈȔÌǕØǡÈýǩûǊÛĀÈØćǯÈ{ȖǍßßǠǊĀÈĊǣØȷÈąÌøÖǕÕÈǦËÈ
ÈăÕÈȔÌǍĀÈùÕÌçǒÈăÈúĀÌçǒÈ{ĊãǕËØÉÉǯÈȖǍǌǢÈ×ÕÈ~ÖÉÉǯÌǐÈĊĀÈȔƸÈ×ÕÈýăËÖǒÈă
ÈÖĈËĄǣÈĉ×ăØǳÈ{Õ×ËÕÈǆǔĄóÜÈȔƸÈ×ÕÈĆô ÈĉËÈĆçĀÌǡÈĉËØȷÈ×ĄôǥĀÈÈĆȄüȚĀ
Èz)/LFK¿HOG�� ������ )UDP�� ������$QWRQLR�� ����( ÈÕĄÉÉȷ
ÈǂËØȲǍǼǒÈØÉÉȷËØȷÈ×ÕÈĉËÈĆãÉÉÜËăÈăÈĊÉÉǞǔÌǍĀÈȔËĄÉÉǌèÈĆÉÉǐÈĉØćÉÉǯÈǆÉÉǷÌȄÔ
ÈąÖǌǌôÈĊȇØçĀÈăÈąÖǌǌôÈȂǍàĄǒÈăÈĆǊǯǥø ÈĉǦăØĀËÈþćȇÈȀÖĈÈÌǐÈÕĄǡĄĀ
ÈǦËÈĉ×ÌǍÉÉÛǐÈz)/DXQFH�*DUQKDP������(ÖÉÉǌôÈĊĀÈúÉÉÿèÈ{ąÖÉÉǌǕƸ
ÈăÈÌĈÕØóǕă×ÈǦËÈĉØǍøÈąØćȷÈ×ĄǶǌĀÈĆǐÈǬČǒÈ×ÕÈØàÌçĀÈȔË×ăÕÈ×ÕÈȖǍȅȅÓĀ
ÈÕÌçǐËÈȖȲǍǈǒÈ×ÕÈĠȸÌĈÈÞǣÌǯÈăÈ×ÌǍçĀÈȔËĄǌèÈĆǐÈĊǊǷÌȄÔÈĉÌĈÈǆǍûǐÌȈ
ÈòǕÈȔËĄǌèÈĆǐÈǆǷÌȄÔÈȔÖǯÈĞØãĀÈzÖǌǊÛĈÈĉØćǯÈĆçÜĄǒÈȔĄø ÌǔĄø
ÈØǳÌÔÈȔØȈÈĆǐÈȔƸÈĆȅǐÌÜÈĆô ÈǆÜËÈĊǒÌèĄǳĄĀÈĆûÿǡÈǦËÈ{ĆçÜĄǒÈÕØǈĈË×
ÈĆÉÉÛÜȚĀÈǂÌÉÉçüÌãĀÈ×ÕÈz)<XVRI�HW�DO���������(ÈÕÕØÉÉø ÈĊÉÉĀÈǦÌÉÉǐ
ÈǆÉÉǕØȸÖĀÈǆÉÉćǡÈ×ÕÈĉ×ÌóÉÉĈË×ÈȔËĄÉÉǌèÈĆÉÉǐÈǆÉÉǷÌȄÔÈ{ÁĊÉÉȴ eø ÈǆÉÉǷÌȄÔ
È{ĉÕØóǕă×ÈȖǍǌǢÈǆÉÉÜËÈĊćȸÖǐÈzǆÜËÈąÖǯÈĆǊǣÌǌǯÈĆçÉÉÜĄǒÈăÈØȲǍǼǒ
È×ĄÓĀÈzÖĈÕÈĊĀÈ×ËØÉÉȈÈÕĄǣÈØÉÉǍǓƽǒÈǆÓǒÈË×ÈĆçÉÉÜĄǒÈùĄÉÉàËÈăÈÌÉÉĈÈǀĄǢ×ÌǢ
ÈúĀÌçǒÈȖÉÉȲǍǈǒÈĉÌǊÉÉÜË×È×ÕÈąÖÉÉǯÈýÌǞǔËÈĉÌÉÉĈÈǭĈăǪȹÈ×ÕÈǇÉÉÓǐÈÕ×ĄÉÉĀ
ÈĉÌĈ×ÌóĈË×ÈĆǖË×ËÈØȷÈ gÌǈüÌǾÈ{ĉØćǯÈĆçÜĄǒÈăÈĊǊǷÌȄÔÈĉÌĈÕØóǕă×ÈȔÌǍĀ
ÈĆǐÈĆǡĄǒÈzǆÜËÈąÕĄȷÈǩôØÿǊĀÈĉØćǯÈĆçÜĄǒÈÖǌǕƸØȇÈÌǐÈâǐ×È×ÕÈĊǊǷÌȄÔ
ÈĉÌĈ×ÌǊǣÌÜÈăÈĆǍǌǐËÈǦËÈÕÖǞĀÈąÕÌȄǊÜËÈăÈĉØćǯÈĉǦÌÜÈØàÌçĀÈăÈĉǦÌÛćȷ
 6PLWK�DQG�:LOOLDPV��������6WHLQEHUJ�������(ÕĄǡĄĀ
 .LVKDQ�'DWWD�(ĊÉÉÿǕÖȈÈȋÉÉäÌǌĀÈĉǦÌÉÉÜÈąÖǔǦǦÌǐÈăÈÈ)/LK������
È×ÕÈÈȖǍǌǟÿĈÈzÖǌǊÉÉÛĈÈąÖÉÉǯÈĆǖË×ËÈĉÌĈ×ÌóĈË×ÈǦËÈĠȸÌĈÈĆǔĄÿǔÈ{)2011

ÈúȸǤÈĉÌĈÈĆǔĄÿǔÈĆÉÉǐÈȔËĄÉÉǒÈĊĀÈ{âǈǒØĀÈÈĉÌÉÉĈÈǭĈăǪȹÈÈØÉÉ÷ǕÕÈÝĄÉÉßǣ
ÈǭȅǔÈÒȸØǮǒÈăÈȔÌćǡÈȂûǊǠĀÈØćǯÈ¿ÃÈÕăÖÔÈĆçüÌãĀÈÈ}ǆǯËÕÈą×ÌÉÉǯË
ÈĆçÉÉÜĄǒÈÖǌǕƸØȇÈ×ÕÈĊÉÉǮǠǐÈȔËĄÉÉǒÈăÈǆÉÉǷÌȄÔÈąÖÉÉǯÈȂÉÉǍçǲǒÈąÌ÷ÉÉǕÌǡÈă
ÈǦËÈÕÖǞĀÈĉ×ËÕØȷÈąØćȷÈăÈĉǦÌÜÈØàÌçĀÈĆǐÈĆǡĄǒÈØȷÈÖǍô ƽǒÈăÈØàÌçĀÈĉØćǯ
ÈĠȸÌĈ×ÌóĈË×ÈĆǖË×ËÈ{)6WHLQEHUJ������(ÈØćǯÈĊÿǕÖȈÈȋäÌǌĀÈăÈĆǍǌǐË
ÈĉÌÉÉĈÈĞØä Èă ÈĊÉÉǊǷÌȄÔ ÈĉÌÉÉĈÕØóǕă× ÈȔÌÉÉǍĀ ÈùÕÌÉÉçǒ ÈÕÌÉÉǞǕË ÈǆÉÉćǡ
ÈĊÉÉÜ×ØȷÈ{)7KDLWDNRR������(ĊÉÉǠǕ×ÌǒÈØćÉÉǯÈǩÉÉôØĀÈòÉÉǕÈ×ÕÈĆçÉÉÜĄǒ
ÈùĄǈǔÌǊÉÉÜËÈØćÉÉǯÈ×ÕÈØǍǣËÈĆĈÕÈĆÉÉÜÈ×ÕÈĆçÉÉÜĄǒÈăÈǆǷÌȄÔÈȔÌǍĀÈúĀÌçǒ
ÈǂÌǍÔÈýăËÖÉÉǒÈ×Õ ÈąÖÉÉǯÈØôǤÈÖǌǕƸØȇÈăÕÈȔÌÉÉǍĀÈáÌÉÉǈǒ×ËÈØÉÉȷÈÖÉÉǍô ƽǒÈăÈĆÉÉǍôØǒ
ÈĆçÜĄǒÈăÈǆǷÌȄÔÈȔÌǍĀÈúĀÌçǒÈĊÜ×ØȷÈ{).RFDEDV������(ĉØćǯ

ÈĊÉÉÜ×ØȷÈ{)0HOFKRU������(ȔÌóÉÉĀÈĞă×ÈǵÉÉȄÔÈÕØóǕă×ÈØȷÈÕÌǌǊÉÉÜËÈÌÉÉǐ
È{ĉÕÌÉÉßǊȈËÈȔĄÉÉø ÌǔĄø ÈÕÌÉÉçǐËÈ×ÕÈĉØćÉÉǯÈǆÉÉǷÌȄÔÈǆÉÉǈǋĀÈĉÌÉÉĈÖĀÌȲȹ
 <XVRI(ĉØćÉÉǯÈĆçÉÉÜĄǒÈÖÉÉǌǕƸØȇÈ×ÕÈĊÉÉãǍÓĀÈăÈĊÉÉèÌÿǊǡËÈ{ĊÉÉÜÌǍÜ
ÈĉÌĈÕØóǕă×ÈăÈØćÉÉǯÈĉÕÌßǊȈËÈĆçÉÉÜĄǒÈĆãǐË×ÈĊÉÉÜ×ØȷÈ{ )HW�DO������
 =DQFKHWL������� 6KLSOH\�� ������ 6FULEQHU�(  ǆÉÉǷÌȄÔ
 ����� /LFK¿HOG�� ������ $VKZRUWK� $QG� /DUNKDP�
 ������(EEH��������%MTQQHVV������E���:DUQHU�(W�$O�
ÈĊÉÉÜ×ØȷÈăÈĉØćÉÉǯÈĆçÉÉÜĄǒÈÖǌǕƸØȇÈÖÉÉȅǔÈ×ÕÈĠÉÉȸÌĈÈǬ×Ëǩø ÈĆÉÉǖË×ËÈÈ{)����
ÈĉÌĈØćÉÉǯÈ×ÕÈĊǊǷÌȄÔÈĉÌĈÈĞØäÈÒǍÓàÈÕØóûÿèÈ×ÕÈȔĄø ÌǔĄø ÈæǔËĄĀ
ÈĉÌĈÕØóǕă×ÈȔÌǍĀÈǂÌǳ×ÌçǒÈĊÉÉÜ×ØȷÈ{È)Hobson, 2003(ÈȔÌǊÉÉÛû÷ǔË
ÈÝĄßǣÈ×ÕÈǇÓǐÈ{)Bjqnness, 1992(ĉØćÉÉǯÈĆçÉÉÜĄǒÈăÈǆǷÌȄÔ
 'L[�(ÈØÉÉȲǍǼǒÈăÈǆǷÌȄÔÈăÈÖÉÉǕÖǡÈăÈĆǌćô ÈȔÌǍĀÈùÕÌÉÉçǒÈăÈúÉÉĀÌçǒÈýăǩÉÉü
È{ĊǠǕ×ÌǒÈĆçüÌãĀÈòǕÈ×ÕÈĆôÈÖǯÌǐÈĊĀÈĠȸÌĈÈǭĈăǪȹÈĆûÿǡÈǦËÈÈ~)1990

ÈÕ×ĄĀÈȔÌĀ×ĄǮôÈ×ÕÈË×ÈĉØćǯÈĆçÜĄǒÈăÈǆǷÌȄÔÈĉÌĈÕØóǕă×ÈȔÌǍĀÈĆãǐË×
ÈǭüÌǢÈĞØäÈȖÿǳÈĆôÈ{�¿ÁÆÄÈ{ȔËØÉÉ÷ǕÕÈăÈĊǢÌǌÔ�ąÕËÕÈ×ËØÉÉȈÈĊÉÉÜ×Øȷ
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ÈĊ÷ǌĈØȇÈǃËØǍĀÈ��úǈȈÈą×ăÕÈØǍÛĀÈÕËÖǊĀË�ȖǍȇØäÈ×ÕÈ×ËǦÌǐÈǆǣÌÜÈ{ĠȷØǾÈ–ĊȈØǯÈØǍÛĀÈǃËÖÔË È�
�¿ÇÈ{¿ÁÆÃÈ{ÕËǪǔÈĊÿǒÌÔÈ{ÕÌǐƸÈúǍûǣÈĉØǊǔČô È~Æ¾È{¿ÁÆÂÈ{ÕÌǐƸÈúǍûǣÈĉØǊǔČô È~ÂÄÈ{¿ÁÆÃÈ{Õǩȸ

ĉǦÌÜĄǔùĄÓǒ

�ÄÅÀ-ÄÅÁÈ{¿ÁÃÂÈ{×ÌǮȇËÈ~ÅÁÈ{¿ÁÂÃÈ{ǄǒÌô�ă×ÌǐÈăÈɅØȷÈǆĀØĀ È�ĉǦÌÛćȷǆǍǈȵǒ

ÈúǍÿóǒ È�
�¿¿ÄÈ{¿Á¿Å{ĊǊǕƸÈ~ÀÆÈ{¿ÁÆÃÈ{ÕǩȸÈĊ÷ǌĈØȇÈǃËØǍĀ�ĊĀĄÿèÈĆǍǌǐËÈØȸÌÜÈăÈæĀÌǡÖǞÛĀÈǆĀØĀ È�

ĉǦÌÜĄǔ
ĉǦÌÛćȷ

úǍÿóǒ
ǆǍǈȵǒ

ØćǯÈ×ÕÈĊĀĄÿèÈĉÌĈÌǲȇÈǆǣÌÜ È�ĉǦÌÜĄǔĉǦÌÜ þô ËØǊĀ�úǍÿóǒ



ÂÄ
¿ÁÇÂÈ×ÌćȷÈ  ¿Èą×ÌÿǯÈ ÈÀ¾Èą×ăÕÈ ÈĉȎÌÜØćȗÈăÈĉ×ÌÿçĀÈ�ÈÌǰɠȎÈĉÌĈØǴĈÈĆǽØȖǼ

ĊȈ
ǽ×Ì

ǺÈą
×ăÕ

Ćç
ÜĄ

ǺÈğ
ĄǼĆǲȯØø ÈǪ×ĄàÈǪÌĀËÖȰËÈğĄǼ

ýËÖȰË
ýËÖȰËÈĆȆǵǲǼ

ØȬ
ÉÉÉÉȞ

ÉĀÈù
Ǡ

ȼă
Øɚɟ

È×Õ
ÈĆç

ÜĄ
Ǻ

�ÆÅÈ{¿ÁÂÁÈ{ĉØȄçǡÈ~ÅÀÈ{¿ÁÂÃ{ǄǒÌô�ÖǕÖǡÈǂČÓĀÈĉØǍøÈúóǯ È�ĉǦÌÜĄǔǬØǊÛø

�Ã¿È{¿ÁÂÁÈ{ĉØȄçǡÈ~ÃÂÈ{ÆÅÈ{ÆÂÈ{¿ÁÂÃÈ{ǄǒÌô�ØćǯÈĆǐÈĊǔăØȲȷÈǂČÓĀÈǦËÈĉËÈą×ÌǑÈȖǊÜĄȲȹ È�ǬØǊÛø ÈǆǍǈȵǒ

�Ã¿È{¿ÁÂÁÈ{ĉØȄçǡÈ~ÃÂÈ{ÆÅÈ{ÆÂÈ{¿ÁÂÃÈ{ǄǒÌô�ĊĀĄÿèÈĆǍǌǐËÈǆǣÌÜ È�ĉǦÌÜĄǔǬØǊÛø

�¿À¾È{¿ÁÁÄÈ{ĊȅȇÌǐÈĊȇĄǊÛĀÈ~ÆÅÈ{¿ÁÂÃÈ{ǄǒÌô�ă×ÌǐÈăÈɅØȷÈúǍÿóǒÈăÈǆǣÌÜ È�ĉǦÌÜĄǔÕØô×Ìô ÈǆǕĄȅǒ–úǍÿóǒ

�ÆÂÈ{¿ÁÂÃÈ{ǄǒÌô È~ÆÂÈ{¿ÁÂÁÈ{ĉØȄçǡ�ÈąǦËă×ÕÈÁÈǆǣÌÜ È�ĉǦÌÜĄǔÕØô×Ìô ÈǆǕĄȅǒ–úǍÿóǒ

È�ÃÃÆÈ{¿ÁÁÆÈ{ĉØȄçǡÈ~ÆÆÈ{¿ÁÂÃÈ{ǄǒÌô È~Á¿È{¿ÁÆÃ{ÕǩȸÈĊ÷ǌĈØȇÈǃËØǍĀ�È×ËǦÌǐÈǆǣÌÜ È�ĉǦÌÜĄǔúǍÿóǒ

�ÂÅÈ{¿ÁÆÃ{ÕǩȸÈĊ÷ǌĈØȇÈǃËØǍĀ�È�úǈȈÈą×ăÕÈØǍÛĀÈÕËÖǊĀË�ÈĠȷĄǌǡÈ–ÈĊüÌÿǯÈØǈçĀÈĆçÜĄǒ È�ĉǦÌÜĄǔúǍÿóǒ

�ÂÅÈ{¿ÁÆÃ{ÕǩȸÈĊ÷ǌĈØȇÈǃËØǍĀ�È�ĊȈØǯÈăÈĠȷĄǌǡ�Èĉ×ĄÓĀÈĆçÜĄǒ È�ùĄÓǒ

�ÆÁ-ÆÂÈ{¿ÁÂÃ{ǄǒÌô�ÈǂÌǾÌǐÈǄǕØǠǒÈăÈȊÌÓüËÈ{ĉǦÌÜĄǔÈÌǐÈąËØÿĈÈȔăØȲȷÈ×ÕÈĆçÜĄǒ È�ĉǦÌÜǦÌǐǬØǊÛø

ȼă
×Õ

È×Õ
ÈĆç

ÜĄ
Ǻ

�ÀÀ-ÀÁÈ{¿ÁÄ¾È{ĊûÜĄǒÈ~ÆÃÈ{¿ÁÂÃÈ{ǄǒÌô È~ÃÀÈ{¿ÁÂÁ{ĉØȄçǡ�ÈĊĀĄÿèÈĆǍǌǐËÈǆǣÌÜ È�ĉǦÌÜĄǔúǍÿóǒ

ÈĊ÷ǌĈØȇÈǃËØǍĀ�ÈĠȷĄǌǡÈ–ÈĊüÌÿǯÈ×ĄÓĀÈǆǕĄȅǒÈăÈæĀÌǡÈÖǞÛĀÈ×ăÌǞĀÈ×ËǦÌǐÈǆǣÌÜ È�
�ÂÅÈ{¿ÁÆÃ{Õǩȸ

ĉǦÌÜĄǔúǍÿóǒ

ÈØćǯÈúȅǓÈǩôØĀÈ×ÕÈÖǞÛĀÈȖǊȇØø×ËØȈÈ×ĄãǌǍÿĈÈăÈÖǞÛĀÈȔĄĀËØȲȹÈĊĀĄÿèÈĆǍǌǐËÈǦÌÜÈăÈǆǣÌÜ È�
�ÂÅÈ{¿ÁÆÃ{ÕǩȸÈĊ÷ǌĈØȇÈǃËØǍĀ�Èą×ăÕÈȖȸËÈ×ÕÈĆçÜĄǒÈǆćǡÈĆãÜËĄȷ

ĉǦÌÜĄǔúǍÿóǒ

�ÆÅÈ{¿ÁÂÁÈ{ĉØȄçǡ�Èă×ÌǐÈăÈɅØȷÈǆĀØĀ È�ĉǦÌÛćȷǆǍǈȵǒ

ØǍÿçǒ È�
�¿Å¿È{¿Á¿ÅÈ{ĊǊǕƸ�ĊĀĄÿèÈĆǍǌǐËÈØȸÌÜÈăÈæĀÌǡÈÖǞÛĀÈĆçÜĄǒÈăÈúǍÿóǒ È�

ĉǦÌÛćȷ
ĉǦÌÜĄǔ

ǆǍǈȵǒ
úǍÿóǒ

ÈǆĀØĀ È�
�¿Å¿È{¿Á¿ÅÈ{ĊǊǕƸ�ąÕĄÜØȇÈĉÌĈÈǭǠǐÈĉǦÌÜĄǔ È�

ĉǦÌÛćȷ
ĉǦÌÜĄǔ

ǆǍǈȵǒ
úǍÿóǒ

�¿ÆÀÈ{¿ÅÄÈ{¿Á¿ÅÈ{ĊǊǕƸ�ØćǯÈ×ÕÈĊĀĄÿèÈăÈĊǔĄóÛĀÈĆǍǌǐËÈǆǣÌÜ È�ĉǦÌÜĄǔĉǦÌÜÈþô ËØǊĀ�úǍÿóǒ

ȼÌ
ǽ×Ą

ÿǵ
Ǻ

ȼă
Øɚɟ

È×Õ
ÈĆç

ÜĄ
ǺÈÈÈÈÈ

ÈÈÈÈÈÈÈ
ÈÈÈÈÈÈÈ

ÈÈÈÈÈÈÈ
ÈÈÈÈÈÈÈ

ÈÈÈÈÈÈÈ
ÈÈÈÈÈÈÈ

È�ÆÁ-ÆÂÈ{¿ÁÁÄÈ{ĊȅȇÌǐÈĊȇĄǊÛĀ�ÈÖǕÖǡÈǂČÓĀÈĉØǍøÈúóǯ È�ĉǦÌÜĄǔǬØǊÛø

�ÃÅÈ{¿ÁÂÁÈ{ĉØȄçǡÈ~ÇÅÈ{¿ÁÂÃ{ǄǒÌô��ȊÌÿȅǢÈØǍĀË�ÈĉØćǯÈÖǕÖǡÈǩôØĀÈĉØǍøÈúóǯ È�ĉǦÌÜĄǔĉǦÌÜØàÌçĀ�ùĄÓǒ

�Ç¿{ÇÅÈ{¿ÁÂÃÈ{ǄǒÌô È~ÃÅÈ{¿ÁÂÁ{ĉØȄçǡ�ĊǊĀĄóÔÈăÈĊĀĄÿèÈĆǍǌǐËÈǆǣÌÜ È�ĉǦÌÜĄǔĉǦÌÜØàÌçĀ�ùĄÓǒ

�ÃÇÈ{¿ÁÂÁ{ĉØȄçǡ��ȔÌǊÜ×Ìǯ�ÈØćǯÈąÕăÖÓĀÈĆǐÈǱǐ×ÈȊÌÓüË È�ĉǦÌÜĄǔĉǦÌÜØàÌçĀ�ùĄÓǒ

�ÁÃÈ{¿ÁÆÃÈ{ÕǩȸÈĊ÷ǌĈØȇÈǃËØǍĀÈ~ÇÂÈ{¿ÁÂÃ{ǄǒÌô�ÈĠȷĄǌǡÈ�ĊüÌÿǯÈ×ĄÓĀÈǆǕĄȅǒÈăÈ×ËǦÌǐÈǆǣÌÜ È�ĉǦÌÜĄǔúǍÿóǒ

�ÇÀ-Ç¿È{¿ÁÂÃ{ǄǒÌô�È�ȋÿèÈǭǕËǩȇË�ȊÖǌǣÈĉǦÌÜÈÈØàÌçĀ È�ĉǦÌÜĄǔĉǦÌÜØàÌçĀÈ�úǍÿóǒ

�ÁÃÈ{¿ÁÆÃÈ{ÕǩȸÈĊ÷ǌĈØȇÈǃËØǍĀ�È�ȊØǯÈǀĄǌǡÈăÈǀĄǌǡÈǆÿÜÈĆǐ�Èĉ×ĄÓĀÈĆçÜĄǒ È�ùĄÓǒ

�ÂÅÈ{¿ÁÆÃÈ{ÕǩȸÈĊ÷ǌĈØȇÈǃËØǍĀ�ÈĠȷĄǌǡÈ�ĊüÌÿǯÈ×ĄÓĀÈØȷÈÕĄÿèÈĉ×ÌǞǒÈ×ĄÓĀÈĉØǍøÈúóǯ È�ĉǦÌÜĄǔùĄÓǒ

ȼă
×Õ

È×ă
ÕÈĆ

çÜ
ĄǺ

�ÁÃÈ{¿ÁÆÃÈ{ÕǩȸÈĊ÷ǌĈØȇÈǃËØǍĀ�ÈĠȷĄǌǡÈ�ĊüÌÿǯÈ×ĄÓĀÈǆǕĄȅǒÈăÈ×ËǦÌǐÈǆǣÌÜ È�ĉǦÌÜĄǔúǍÿóǒ

ÈĉǦÌÜǦÌǐ È�
�ÁÃÈ{¿ÁÆÃÈ{ÕǩȸÈĊ÷ǌĈØȇÈǃËØǍĀ�ÈĊǔĄóÛĀÈăÈĊĀĄÿèÈĆǍǌǐËÈǆĀØĀ È�

ĉǦÌÜǦÌǐ
ĉǦÌÛćȷ

úǍÿóǒ
ǆǍǈȵǒ

ØǍÿçǒ È�
ĊĀĄÿèÈĆǍǌǐËÈØȸÌÜÈăÈæĀÌǡÈÖǞÛĀÈĆçÜĄǒÈăÈúǍÿóǒ È�

ĉǦÌÛćȷ
ĉǦÌÜĄǔ

ǆǍǈȵǒ
úǍÿóǒ

ÈǆĀØĀ È�
�ÁÃÈ{¿ÁÆÃÈ{ÕǩȸÈĊ÷ǌĈØȇÈǃËØǍĀ�ÈąÕĄÜØȇÈĉÌĈÈÈǭǠǐÈĉǦÌÜĄǔ È�

ĉǦÌÛćȷ
ĉǦÌÜĄǔ

ǆǍǈȵǒ
úǍÿóǒ

ØćǯÈ×ÕÈȂûǊǠĀÈĉÌĈÌǌǐÈǆǣÌÜ È�ĉǦÌÜĄǔĉǦÌÜÈþô ËØǊĀ

�ÃÇÈ{¿ÁÂÁ{ĉØȄçǡ�ÈąÕĄÜØȇÈĉÌĈÈÈǭǠǐÈǄǕØǠǒÈȋȸØäÈǦËÈÖǕÖǡÈĉÌĈǦÌÜÈăÈǆǣÌÜ È�ĉǦÌÜǦÌǐúǍÿóǒ



ÂÅ

ÈăÈ�ÕĄÉÉǡĄĀÈĉÌÉÉĈÈǭǠǐ�ÈȔă×ÕÈąÕăÖÉÉÓĀÈăÕÈ×ÕÈØćÉÉǯÈĆçÉÉÜĄǒÈĆÉÉóǔƸ
ÈĆçÜĄǒÈĉÌĈÈĆȄüȚĀÈ{ÖǊȇËÈĊĀÈȊÌȄǒËÈ�ąÖǯÈĆȇÌǳËÈĉÌĈÈǭǠǐ�ÈȔăØȲȷ

zÖǔËÈąÖǯÈȔÌȲȷÈòǍóȄǒÈĆǐÈǭǠǐÈăÕÈ×ÕÈ{ĉÖǈüÌô

ĊǼăØɚɟÈ�ĊǼă×ÕÈĆçÜĄǺ
�ąÖȗÈĆǾË×ËÈĉÌĈÈĆȖȭǼÈăÈùăÖȉÈúǵûÓǺ�

ÈǦËÈǆÉÉȇ×ÈȔƸØÉÉôǤÈĆÉÉô ÈĉËÈą×ăÕÈÄÈ×ÕÈØćÉÉǯÈĆçÉÉÜĄǒÈÖÉÉǔă×ÈØÉÉȷÈĉ×ăØÉÉĀ
ÈǆǕÌóÔÈ{ąÖÉÉǯÈĆȇÌǳËÈĉÌĈÈǭǠǐÈăÈÕĄÉÉǡĄĀÈǭǠǐÈĆǐÈĆÉÉǡĄǒÈØÉÉǶǌĀ
ÈĆǐÈǆÉÉÜËÈąÕĄȷÈ×ËăÕËÈĆÿĈÈ×ÕÈØćÉÉǯÈȖǍô×ÈȖô×È{ĆçÉÉÜĄǒÈĆô ÈÕ×ËÕÈȔƸÈǦË
ÈzǆÉÉǯËÕÈÖĈËĄǣÈǬăÖǠĀÈĊǊǕÕĄǡĄĀÈØćÉÉǯÈ{ȔƸÈȀǥÔÈÌǐÈĆôÈĉĄÓǔ
ÈȂûǊǠĀÈĉÌĈÈą×ăÕÈ×ÕÈȔƸÈØÿǊÛĀÈĆçÜĄǒÈúàÌÔÈǦăØĀËÈĊǠǕ×ÌǒÈØćÉÉǯ

ÈĆǊȇØø Èǂ×ĄÉÉàÈØćÉÉǯÈȔăØȲȷÈăÈȔă×ÕÈąǦĄÔÈăÕÈ×ÕÈĆçÉÉÜĄǒÈȖÉÉȸËÈzǆÉÉÜË
ÈăÈÕĄǣÈÖÉÉǕÖǡÈȖǍǌô ÌÉÉÜÈĉÌÉÉĈǦÌǍǔÈĆÉÉǐÈǝÉÉÜÌǑÈĆãÉÉÜËĄȷÈØćÉÉǯÈzǆÉÉÜË
 È×ÕÈË×ÈĊǒËØȲǍǼǒÈ{ÕĄǡĄĀÈȖǍǌô ÌÜÈÖǕÖǡÈĉÌĈǦÌǍǔÈĆǐÈǝÜÌǑÈ×ĄãǌǍÿĈ

ÈzǆÜËÈĆǊǯËÕÈ{ȔăØȲȷÈǆÿÜÈĆǐÈË×ÈĉÖǯ×ÈăÈȔă×Õ
ÈúĀÌÉÉǯÈĉËÈĆçÉÉÜĄǒÈǂÌĀËÖȈËÈǦËÈĊǋûǋĀÈ{ØćÉÉǯÈąÕăÖÉÉÓĀÈȔă×ÕÈ×Õ
ÈǂÌĀËÖȈËÈzǆÜËÈĠȸÌÜÌǌǯÈúȷÌȈÈ{ÄĉǦÌÜǦÌǐÈÈăÈÃĉǦÌÜĄǔÈ{ÂÈĉǦÌÛćȷ
ÈąËØÿĈÈĆǐÈÕĄǡĄĀÈǆÉÉȇÌǐÈ×ÕÈË×ÈĠȸÌĈÖĀÌȲȹÈÈ{ĆÉÉǊȇØø Èǂ×ĄàÈĆÉÉǔÌø ÈĆÉÉÜ
ÈǦÌÉÉÜÈĆǌǍĀǦ È{ĉØćÉÉǯ ÈȔă×Õ ÈąÕăÖÉÉÓĀ È×Õ ÈĉǦÌÉÉÜĄǔ ÈzǆÉÉÜË ÈĆǊÉÉǯËÕ
ÈĉǦÌÉÉÜÈØàÌçĀÈ{�ȖȲȸÌǑÈþô ËØǒÈÌÉÉǐÈĊÔËĄǔÈ×Õ�ÈĉǦÌÉÉÜÈþô ËØǊĀÈ{úÉÉǍÿóǒ
ÈǦËÈzǆÉÉÜËÈąÕĄÉÉȷÈÕĄÉÉǡĄĀÈĉØćÉÉǯÈǆÉÉȇÌǐÈùĄÉÉÓǒÈĉÕ×ËĄÉÉĀÈ×ÕÈ gÌÉÉǲçǐÈă
ÈǵȄÔÈĆǐÈÈ{ĉǦÌÛćȷÈǆǕ×ĄÓĀÈÌǐÈĆǊȇØøÈǂ×ĄàÈǂÌĀËÖȈËÈ{Ø÷ǕÕÈĉĄÉÉÜ

ØćǯÈ×ÕÈǆǷÌȄÔÈăÈĆçÜĄǒÈǆǈÛǔ

ĊȈ
ǽ×Ì

ǺÈą
×ăÕ

Ćç
ÜĄ

ǺÈğ
ĄǼĆǲȯØø ÈǪ×ĄàÈǪÌĀËÖȰËÈğĄǼ

ýËÖȰË
ýËÖȰËÈĆȆǵǲǼ

ȼÌ
ǽÖ

ǼȎÈă
Èȼ

Ìǽ×
ÌȖ

ÉÉȯË
È{ȼ

ÌǽĄ
Ȭà

ȼă
Øɚɟ

È×Õ
ÈĆç

ÜĄ
Ǻ

�À¾ÅÈ{¿ÁÃÂ{ĉØȄçǡ�ÈÖǕÖǡÈǂČÓĀÈĉØǍøÈúóǯ È�ĉǦÌÜĄǔǬØǊÛø
È~ÆÀÈ{¿ÁÆÂ{ÕÌǐƸÈúǍûǣÈĉØǊǔČô�È�ǄÜÌÿćäÈąÌǯÈȔËÖǍĀ�ÈĉØćǯÈÖǕÖǡÈǩôØĀÈĉØǍøÈúóǯ È�

�¿ÇÈ{¿ÁÆÃÈ{ÕËǪǔÈĊÿǒÌÔÈ{ÕÌǐƸÈúǍûǣÈĉØǊǔČô
ĉǦÌÜĄǔùĄÓǒ

È×ĄÓĀÈǆǕĄȅǒÈăÈØćǯÈ�ȊÌÿȅǢØǍĀË�þǕÖȈÈăÈ�ǄÜÌÿćäÈąÌǯ�ÖǕÖǡÈǩôØĀÈȔÌǍĀÈáÌǈǒ×ËÈĉ×ËØȈØȷ È�
�ÂÆÈ{¿ÁÆÃÈ{ÕǩȸÈĊ÷ǌĈØȇÈǃËØǍĀ�È�ĉ×ÌǞǒÈĉÌĈÕØóûÿèÈ×ËØȅǊÜË�ÈĠȷØǾÈ�ĊȈØǯ

ĉǦÌÜĄǔúǍÿóǒ
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ÁÆÈ{¿ÁÆÃÈ{ÕǩȸÈĊ÷ǌĈØȇÈǃËØǍĀ�È�ÈzzzÈăÈ×ËǦÌǐ�ÈĊĀĄÿèÈĆǍǌǐËÈǆǣÌÜ È�ĉǦÌÜĄǔúǍÿóǒ�ǬØǊÛø

�ÁÃÈ{¿ÁÆÀÈ{ÕǩȸÈæĀÌǡÈĞØä�È�ĉǦÌÜÈØàÌçĀ�ÈÌĈÈÈĆǍǌǍÛÔÈĉØǍøÈúóǯ È�ĉǦÌÜĄǔĉǦÌÜÈØàÌçĀ�ùĄÓǒ
ØǍÿçǒ È�

ĊĀĄÿèÈĆǍǌǐËÈØȸÌÜÈăÈæĀÌǡÈÖǞÛĀÈÈúǍÿóǒ È�
ĉǦÌÛćȷ
ĉǦÌÜĄǔ
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úǍÿóǒ

ÈǆĀØĀ È�
ąÕĄÜØȇÈĉÌĈÈǭǠǐÈĉǦÌÜĄǔ È�
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�¿Á¾È{¿ÁÅÁÈ{×ÌǮȇË�ÈĆûÓĀÈǆǣÌÜÈăÈĊǊĀĄóÔÈõ×ËÈǄǕØǠǒ È�ĉǦÌÜǦÌǐùĄÓǒ
�¿Á¾È{¿ÁÅÁÈ{×ÌǮȇË�ØćǯÈ×ÕÈĆǍǌǐËÈǆǣÌÜ È�ĉǦÌÜĄǔĉǦÌÜÈþô ËØǊĀ�úǍÿóǒ
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ÈúǍûǣÈĉØǊǔČô�ÈÈĊûǈȈÈǩôØĀÈăÕÈǂ×ăÌǞĀÈ×ÕÈ�ȔÌǣÈĆèĄÿǞĀ�ĉØćǯÈÖǕÖǡÈÈǩôØĀÈǆǣÌÜ È�

�¿ÇÈ{¿ÁÆÃÈ{ÕËǪǔÈĊÿǒÌÔÈ{ÕÌǐƸÈúǍûǣÈĉØǊǔČô È~ÁÅÄÈ{ÁÇ¿È{¿Á¿ÅÈ{ĊǊǕƸÈ~ÆÁÈ{¿ÁÆÂ{ÕÌǕƸ
ĉǦÌÜĄǔùĄÓǒ

�Â¿È{¿ÁÆÃÈ{ÕǩȸÈĊ÷ǌĈØȇÈǃËØǍĀ�È�ÈzzzăÈáÌǐ×È{ĆÜ×ÖĀÈ{×ËǦÌǐ�ÈĊĀĄÿèÈĆǍǌǐËÈǆǣÌÜ È�ĉǦÌÜĄǔǬØǊÛø
�Â¿È{¿ÁÆÃÈ{ÕǩȸÈĊ÷ǌĈØȇÈǃËØǍĀ�Èă×ÌǐÈăÈɅØȷÈúǍÿóǒÈăÈǆǣÌÜ È�ĉǦÌÜĄǔúǍÿóǒ

�ÂÆÈ{¿ÁÆÃÈ{ÕǩȸÈĊ÷ǌĈØȇÈǃËØǍĀ�ĠȷĄǌǡÈƛĊüÌÿǯÈĉ×ÌǞǒÈĉÌǊÜË×ÈǆǕ×ĄÓĀÈÌǐÈĆçÜĄǒ È�ĉǦÌÜĄǔǬØǊÛø
�ÂÆÈ{¿ÁÆÃÈ{ÕǩȸÈĊ÷ǌĈØȇÈǃËØǍĀ�ÈǂÌǾÌǐÈǄǕØǠǒÈăÈȊÌÓüËÈ{ĉǦÌÜĄǔÈÌǐÈąËØÿĈÈȔăØȲȷÈ×ÕÈĆçÜĄǒ È�ĉǦÌÜǦÌǐǬØǊÛø
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ØǍÿçǒ È�
ĊĀĄÿèÈĆǍǌǐËÈØȸÌÜÈăÈæĀÌǡÈÖǞÛĀÈĆçÜĄǒÈăÈúǍÿóǒ

ĉǦÌÛćȷ
ĉǦÌÜĄǔ

ǆǍǈȵǒ
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�Â¿È{¿ÁÆÃÈ{ÕǩȸÈĊ÷ǌĈØȇÈǃËØǍĀ�ă×ÌǐÈăÈɅØȷÈǆĀØĀÈą×ăÕÈȖȸØǣƸ È�ĉǦÌÛćȷǆǍǈȵǒ

ÈǆĀØĀ È�
�Â¿È{¿ÁÆÃÈ{ÕǩȸÈĊ÷ǌĈØȇÈǃËØǍĀ�ÈąÕĄÜØȇÈĉÌĈÈÈǭǠǐÈĉǦÌÜĄǔ È�

ĉǦÌÛćȷ
ĉǦÌÜĄǔ

ǆǍǈȵǒ
úǍÿóǒ

�ÁÅ-ÁÇÈ{¿ÁÆÀÈ{ÕǩȸÈæĀÌǡÈĞØä�ÈÕĄǡĄĀÈØàÌǌèÈȖȲȷÈ×ÕÈĊǈĈǥĀÈăÈĉ×ÌǞǒÈĉÌĈÌǲȇÈǆǣÌÜ È�ĉǦÌÜĄǔĉǦÌÜÈþô ËØǊĀ�úǍÿóǒ
�ÁÅ-ÁÇÈ{¿ÁÆÀÈ{ÕǩȸÈæĀÌǡÈĞØä�ÈúǈȈÈĉÌĈÈÈą×ăÕÈǂČÓĀÈǩô ËØĀÈĊĈÖǔÌĀÌÜ È�ĉǦÌÛćȷÕØô×ÌóǊǕĄȅǒ–úǍÿóǒ

�Â¾È{¿ÁÆÃÈ{ÕǩȸÈĊ÷ǌĈØȇÈǃËØǍĀÈ~¿ÃÈ{¿ÁÄ¾{ĊûÜĄǒ��ȀËØ÷ûǒ{ǆÛǑ�ÖǕÖǡÈĉÌĈÕØóûÿèÈÌǐÈĆǍǌǐËÈǆǣÌÜ È�ĉǦÌÜĄǔĉǦÌÜÈØàÌçĀ�ùĄÓǒ
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نقشه 1- مراحل اصلی توسعه شهر یزد از قرن 5 تا 13 هجری. 
مأخذ: )مهندسان مشاور شمسه، 1385(

12 
 

 
توسنقشه اصلي قرنمراحل از يزد شهر شمسهمأخذهجريتاعه مشاور مهندسان

و تثبیــت  وضعیــت مطلوب مناطــق موجود انجامیده و بازســازی 
در محــدوده درون شــهری نیــز ضمــن نوزایــی بافت جدید شــهری 
و بازیافــت بافــت فرســوده، موجــب ارتقــا و تکامــل مناطــق دورن 
شــهری بوده اســت. به دیگر ســخن، مجموعه اقدامات توسعه ای 
در محدوده درونی شهر، با تثبیت، تکمیل، معاصر سازی و نوزایی 
کارآمــدی و نقــش فعــال عناصــر و بافــت شــهری را  درون شــهری، 
گذشــت زمــان تضمیــن  و زمینه ســاز تــداوم حیــاِت بخش های  بــا 
کیفی شهر  بوده اند. در محدوده بیرونی نیز، عمده  موجود و رشــد 
که با زایش مناطق  اقدامات توســعه، حول نوســازی متمرکز اســت 
کّمی شهر شده است.  گســترش و به تعبیری رشــد  جدید، موجب 
که بخش های موجود حاشــیه شــهر، به شــهر  گــر چــه در مواردی  ا
الحاق می شــود، مثلث اقدامات داخل شــهر در این مناطق نیز در 
مقیاس ابنیه و بافت  قابل شناســایی اســت. از آن جمله می توان 
که به  بــه توســعه شــهر در دوره  های اتابــکان، آل مظفــر و تیموریان 
الحاق  بخشی از مناطق بیرونی به شهر منجر شده، اشاره داشت. 

مــدل توســعه یــزد در خدمــت حفاظت شــهر؛ 
توسعه حفاظت محور

نظــر به اینکــه موضوع ایــن مقاله بــر محور حفاظت می باشــد، 
پیش از آنکه ارتباط میان توســعه شــهر و مقولــه حفاظت از بخش 
قدیمی آن در دوره های مختلف تشریح شود، الزم است تا مفهوم 
روشــنی از حفاظــت بطــور عــام و حفاظــت شــهری بطــور خــاص 
ارائه شــود. شــهر تاریخــی بــه مثابه موجــودی زنده اســت و چونان 
ســایر موجودات زنده، نیازمند شــرایط و ملزوماتی به جهت تداوم 
زندگــی خــود می باشــد؛  در صــورت مهّیا نبودن این شــرایط، دچار 
مــرگ تدریجی می شــود. تمام تالش حفاظــت از این موجود زنده، 
کمک و فراهم آوردن امکان تداوم حیات آن خالصه می شــود.  در 
کیــد حفاظــت نویــن بــر زنده مانــدن  ایــن مفهــوم بــا توجــه بــه تأ
)Ipekoglu, 2006( و تطویــل و تــداوم عمــر آثــار)  آیــت ا... زاده 
مفهــوم  اســاس،  بر ایــن  اســت.   روشــن   )7  -6  ،۱۳82 شــیرازی، 

حفاظت شهری، بر مدار تداوم حیات شهر دور می زند. 
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ÈǂÌĀËÖȈËÈȔËĄÉǌèÈúȸǤÈăÈąÕĄÉȷÈýăÕÈÒãÉÜÈĆÉǐÈáĄÉȷØĀÈ{þÉǞǌǑÈăÈý×ÌÉćǢ
zÕǦÌÉÜÈĊĀÈþÉĈËØȇÈË×ÈÕĄÉǡĄĀÈąÕăÖÉÓĀÈǦËÈǆÉǷÌȄÔÈǂÌÉǈǡĄĀÈ{ĊÉǮǕËǦ

ÕĄȉĄĀÈÖĀǠ×ÌôÈĉÌĈÈȕȈǸÈăÈØàÌǴèÈǮǵǰɝǺÈăÈȝȬÔÈ

ÈòǕÈĆǐÈȔÌÉÉÜ×ÈǄǍÜƸÈúĀËĄèÈȖȸØǒÈþćĀÈǦËÈ{ĊćǡĄǒÈĠȷÈăÈĊÉÉǯĄĀËØȇ
 Dutt and Thakur, 2007,55; Dyches,(ÖǌÉÉǯÌǐ ĊĀÈąÖÉÉǕÖǑ
ÈăÈȔƸÈĆÉÉǐÈĆÉÉǡĄǒÈúÉÉȷÌȅĀÈ×ÕÈăÈ{)1991,3; Pickard, 2001,123, 1

ÈȖȸØǒÈÖĀƸ×Ìô ÈǦËÈ{ùÌçȇÈĉ×ĄǲÔÈȖǊǯËÕÈăÈöǔ×ØȹÈǭȅǔÈĉÌȄǕËÈĆǐÈòÿô
ÈȖȸØǒÈþćĀÈȔËĄÉÉǊǐÈÖǕÌÉÉǯÈzÕă×ÈĊĀÈ×ÌÿÉÉǯÈĆǐÈȔƸÈǦËÈǆǷÌȄÔÈĉÌÉÉĈÈǬă×
ÈăÈþǕÖȈÈǭÉÉǠǐÈȔÌÉÉǍĀÈòǍóȄǒÈýÖÉÉèÈ{Ë×ÈÕǩÉÉȸÈĆçÉÉÜĄǒÈùÖÉÉĀÈĆÉÉßǍßǣ
ÈzǆÉÉÛǔËÕÈĆçÉÉÜĄǒÈÖǔă×È×ÕÈǭǠǐÈăÕÈȖÉÉȸËÈĆÉÉǐÈùÕÌÉÉçǊĀÈąÌ÷ÉÉǔÈăÈÖÉÉǕÖǡ
ÈǂÌĀËÖȈËÈÚǌǡÈ{ǭǠǐÈăÕÈȖȸËÈȔÌǍĀÈùÕÌçǒÈĉ×ËØȈØȷÈȖǍèÈ×ÕÈÖǌǢØĈ
ÈĆǐÈĆǡĄǒÈÌÉÉǐÈĆô ÈǆÉÉÜËÈǂăÌȄǊĀÈØ÷ǕÖóǕÈÌÉÉǐÈÌĈÈąǦĄÔÈȖÉÉȸËÈǦËÈòÉÉǕÈØÉÉĈÈ×Õ
ÈzÖÉÉǯÌǐÈȖǍǌǢÈȖȸËÈþĈÈÖǕÌǐÈ{ÌĈÈǭǠǐÈȖÉÉȸËÈĉÌÉÉĈÈĊøǪȸăÈăÈǂÌÉÉǖÌǲǊȈË
ÈĆûÿǡÈǦËÈzǆÉÉÜËÈąÕĄȷÈĆǡĄǒÈÕ×ĄĀÈþǕÖȈÈǭǠǐÈą×ËĄÿĈÈ{ùÖÉÉĀÈȖÉÉȸËÈ×Õ
ÈǄǡĄĀÈË×ÈþǕÖȈÈĉÌĈÈǭǠǐÈǦËÈǆǷÌȄÔÈĆôÈĆçÜĄǒÈǂÌĀËÖȈËÈȖȸØǒÈþćĀ
ÈăÕÈ×ÕÈÕĄÉÉǡĄĀÈÖÉÉĀƸ×Ìô ÈǆȇÌǐÈăÈØÉÉàÌǌèÈǆÉÉǍǈȵǒÈăÈǵÉÉȄÔÈ{ǆÉÉÜËÈąÖÉÉǯ
ÈĆǔÌøÈǭÉÉǯÈúÔËØĀÈØȷÈĉ×ăØÉÉĀÈzÖÉÉǯÌǐÈĊĀÈÈĉÕØÉÉóûÿèÈăÈĉÖÉÉǈüÌô ÈĆÉÉǡă

ÈÕØóûÿèÈǆǕĄȅǒÈăÈǵȄÔÈǆǍÿĈËÈØ÷ǔÌȲȷÈĊǌÉÉǯă×ÈĆǐÈ{ÕǩȸÈØćÉÉǯÈĆçÉÉÜĄǒ
È{ĉ×ËÖć÷ǔÈăÈǵÉÉȄÔÈØȷÈúÿǊÉÉǮĀÈÖǈüÌô ÈĉǦÌÉÉÛćȷÈÈăÈþǕÖȈÈĉÌÉÉĈÈǭǠǐ
ÈÈzǆÉÉÜËÈǆȇÌǐÈăÈĆǍǌǐËÈÙÌǍȅĀÈ×ÕÈ{zzzÈăÈĊĈÖǔÌĀÌÉÉÜÈăÈǆÉÉĀØĀÈăÈØÉÉǍÿçǒ

zÖǯÌǐÈĊĀÈúȸǤÈÕ×ËĄĀÈúĀÌǯÈÌèÕËÈȖȸËÈȋȸÕÌßĀÈǦËÈĊǣØȷ
È×ÕÈþÉǕÖȈÈǭÉǠǐÈ×ÕÈĊÉĀĄÿèÈĉÌÉĈÕØóûÿèÈąǦĄÉÔÈǆÉǕĄȅǒÈăÈǵÉȄÔ
È{úǈȈÈĉÌÉĈÈą×ăÕÈĉØćÉǯÈǩô ËØĀÈùÌÉçȇÈǭÉȅǔÈùÌÉǋĀÈĉËØÉȷÈ~ĆçÉÜĄǒÈÖÉǔă×
ÈąÖÉǯÈǆÉǕĄȅǒÈ{ȔÌÉǯÕØóûÿèÈĆçÉÜĄǒÈÌÉǐÈ gÌÉǲçǐÈăÈąÖÉǯÈǵÉȄÔÈą×ËĄÉÿĈ
Èǂ×ăÌÉǞĀÈ×ÕÈĉØćÉǯÈǩÉôØĀÈăÈĠÉȷĄǌǡÈ�ĊüÌÿÉǯÈ×ĄÉÓĀÈǆÉǕĄȅǒÈzǆÉÜË
ÈĉÌĈÕØóûÿèÈØ÷ǕÕÈǬØǊÉÛø ÈăÈ×ËǦÌǐÈÕØóûÿèÈĆçÉÜĄǒÈÌǐÈ{æĀÌǡÈÖǞÉÛĀ
ÈÈÕǩȸÈØćÉǯÈĆçÉÜĄǒÈĉÌÉĈÈą×ăÕÈÈØǊÉǮȲȷÈ×ÕÈ{ĉØćÉǯÈǩÉôØĀÈȖÉȸËÈ×ÕÈĊÉĀĄÿè
zÕ×ĄÉǣÈĊĀÈþÉǮǢÈĆÉǐÈ{ĆÉǕ×ÌǡÌȈÈăÈØÉȄǶĀÈùƸÈ{ȔÌóÉǐÌǒËÈ{ĆÉǕĄô ÌôÈùƸÈØÉǍǶǔ

ÈȔËĄÉǌèÈĆÉǐÈ~ÕĄÉǡĄĀÈùÌÉçȇÈĉÌÉĈÈǭǠǐÈĉÖÉǈüÌô ÈĉǦÌÉÛćȷÈăÈǵÉȄÔ
È×ÕÈØćÉǯÈĉă×ÌǐÈăÈɅØÉȷÈăÈæÉĀÌǡÈÖǞÉÛĀÈúÉǍÿóǒÈăÈǆÉĀØĀÈ{ØÉǍÿçǒÈĆÉǔĄÿǔ
È{ĆÉÜ×ÖĀÈØÉȷÈúÿǊÉǮĀÈĊÉĀĄÿèÈĆÉǍǌǐËÈǆÉĀØĀÈăÈĆçÉÜĄǒÈúÉÔËØĀÈĊÉĀÌÿǒ
È{ĆÉǕ×ÌǡÌȈÈą×ăÕÈ×ÕÈúÉǈȈÈĉÌÉĈÈą×ăÕÈǂČÉÓĀÈǩÉô ËØĀÈĊĈÖǔÌĀÌÉÜÈăÈ×ËǦÌÉǐ
ÈĆÉǐÈĆÉǔĄøÈǆǷÌȄÔÈĆçÉÜĄǒÈǆÉǕ×ĄÓĀÈÌÉǐÈĆÉô ÈÖǌǊÉÛĈÈĊÉǒÌĀËÖȈËÈĆÉûÿǡÈǦË
ÈÌǐÈĆüÌȅĀÈȖȸËÈǩÉôØÿǒÈĆô ÈǆÉÜËÈĉ×ăØǳÈĆÉȴóǔÈȖÉȸËÈØÉôǤÈzÖǔËÈąÖǍÉÜ×ÈýÌÉǞǔË
ÈǆȇÌǐÈÞǣÌǯÈĉÌĈÈĆǔËÕÈĉă×ÈØȷÈ{ÕĄǡĄĀÈǂËÖǌǊÛĀÈăÈæȷÌǌĀÈĆǐÈĆǡĄǒ

ÈǮǰÉÉÛǼÈØȞǴĀÈȎËÈĉØȆĈ¿ÁÈÌǺÈÃÈȼăØÉÉȰÈȾɚɟÈÕȑɠÈØćÉÉȗÈĉÖǰüÌô ÈĆçÉÉÜĄǺÈĊÉÉÜÌǴȗÈĆǼĄø�¿È×ËÕĄÉÉÿǼ
ÈząÖȗÈĆȯÌțËÈăÈÕĄȉĄĀÈĉÌĈÈȕȈǸÈȼÌǵĀ

ØćǯÈ×ÕÈǆǷÌȄÔÈăÈĆçÜĄǒÈǆǈÛǔ
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کیـف  کـّم و  گونـه ای قابـل قبـول از  کـه بـه نظـر می رسـد بـه  بـوده اسـت 
اقدامـات نسـبت بـه سـایر دانه هـا و ابعـاد بافـت نیـز حکایـت می کنـد. 

الزامــات  و  شــرایط  بــا  قدیــم  بخــش  تطبیــق 
مرحله جدید توسعه

تـداوم حیـات  بـا  کـه حفاظـت شـهری رابطـه وثیقـی  گفتـه شـد 
کـه از  شـهر دارد. ایـن رویکـرد بـه حفاظـت شـهری، ملزوماتـی دارد 
کله شـهر اسـت.  مهم تریـن آنهـا، پذیـرش و فهـم جایـگاه تغییر در شـا
یـا  کیفـی اسـت  کّمـی و  زنـده، رشـد  یـک موجـود  از مشـخصه های 
آن  تـداوم حیـات طبیعـی  بـه منظـور  آن  تغییـر در  زبانـی دیگـر،  بـه 
اسـت. از ایـن نظـرگاه، »عمـل حفاظـت، نیازمنـد مقـداری تغییـر ]در 
گرکه موضوع آن، حفاظت از زندگی و تداوم  سـاختار موجود[ اسـت ا
حیـات چیـزی اسـت«)Topcu, 1996, 1( . »بنابرایـن، حفاظـت 
کـه اسـت و بـدون اجـازه تغییـر  لزومـًا نگهـداری یـک پدیـده بصورتـی 
که اجـازه تغییرات  گاهانه ای اسـت  نیسـت...]بلکه[ حفاظـت رونـد آ
 Vincent Heritage,( »الزم را می دهـد و آنهـا را مدیریـت می کنـد
کـردن  کنـون »گرایـش بـه سـمت شـامل  کـه هم ا 2012(. تـا بدانجـا 
میراث فرهنگی ]به مثابه پدیده ای زنده[ در مفهوم توسعه مستمر 
... متمایـل اسـت«. از ایـن منظـر، »حفاظت شـهری ]نیز[ به صورت 
مدیریـت تغییر و تحول تعریف شـده اسـت« )یوکیلتـو، ۱۳77، ۱۲۹(. 
که در نگاه اول به ظاهر در تضاد  بنابراین»تغییر و تداوم، با وجودی 
بـا حفاظـت بـه نظـر مـی رسـند، مؤلفه هایـی هسـتندکه به شـدت در 
تعامـل بـا آن هسـتند« )Topcu, 1996, 1(.  بنابرایـن در خصـوص 

شـهر، تغییـر، بـه منظـور تـداوم حیـات آن، محوریـت دارد.
توســعه یزد در حقیقت امکانی را فراهم آورده تا شــهر، تغییرات 
الزم به منظور تداوم حیاتش را تجربه کند. تغییراتی که بخش های 
قدیم شــهری طی مراحل مختلف توســعه به خود دیده اند در سه 
سطح تغییرات تکمیلی با حفظ ساختار اصلی، تغییرات ساختاری 
کالبــد جدید(،  )تحــول درکالبــد موجــود( و نوزایی )تحــول با ایجاد 
کــه  اطالعــات  قابــل دســته بندی می باشــد. اهــّم ایــن تغییــرات 

مستندی از آنها در دست است شامل موارد ذیل است. 
الــف. تکمیــل و توســعه بخش هــای موجــود؛ برای مثال شــبکه 
قنات، مسجد جامع و سایر ابنیه عمومی در تمامی ادوار توسعه یزد 
کاشی کاری مسجد در دوره تیموری،  این تغییرات را تجربه می کند. 
دوره  در  شبســتان  احــداث  و  صفــوی  دوره  در  منــاره  دو  ســاخت 
قاجاریه، نمونه هایی از اقدامات تکمیلی در قالب نوســازی هستند 

کرده اند. گذشت زمان تضمین  که تداوم حیات مسجد را با 
کــز شــهری دوره قبــل؛ همواره با انجام ســاخت و  ب. تقویــت مرا
ســازهای جدیــد در اطــراف محدوده مرکز شــهر دوره قبــل، رونق آن 
کل  حفــظ و تقویــت می شــده و این تغییــرات نقش مهمــی در رونق 
محدوده دوره قبل ایفا می نموده است.  به عنوان نمونه می توان به 
تقویت مرکز شهری پیرامون مسجد جامع و محور شمالی - جنوبی 
کثر دوره های  گســترش و احداث فضاهای تجاری و عمومــی  در ا بــا 

توسعه شهر یزد همچون اتابکان، آل مظفر و قاجاریه اشاره داشت.
در  لــزوم؛  صــورت  در  قســمت ها  برخــی  کــم  ترا افزایــش  ت.   

که بواســطه نیازهــای دوره جدید تــر نیاز به  بخش هایــی از بافــت، 
کالبدی وجود داشــته با تخریب بخش های فرســوده  کم بیشــتر  ترا
کار صورت می گرفته اســت. این  و یا ســاخت بناهای میان افزا این 
تغییــر بــه تقویــت و رونق ایــن بخش هــا در درون شــهر قدیم منجر 
گزارش هایی از ساخت  کثر دوره های توســعه،  می شــده است. در ا

ابنیه جدید در بخش قدیم به چشم می خورد.
ث.تخریب بخش های فرسوده یا غیرکارآمد واقدام به نوسازی؛ 
کــه امکان مرمت بخش هایی  بــدون هیــچ ابائی از تغییر در صورتی 
از شــهر مقرون به صرفه نبوده یا به شــکل دیگری از ابنیه نیاز بوده 
کم بر شــهر،  در بخش های فرســوده  با رعایت اصول شهرســازی حا
تخریب و نوســازی صورت می گرفته اســت. برای مثــال می توان به 
تخریب ارگ حکومتی و ســاخت محالت مســکونی در دوره چهارم 
توســعه شــهر یزد اشــاره داشــت؛ همچنین در محدوده شــهر دوره 
که می بایست  کنونی،  گذر یوزداران  کویه و اتابکان، در امتداد  آل کا
سبک معماری قرون اولیه اسالمی به چشم بخورد، ابنیه قاجاری 
زیادی وجود دارد. از ســوی دیگر با توجه به تغییر سیســتم دفاعی 
شــهرها در نتیجــه تغییــر ادوات جنگــی از دوره قاجاریــه، این دوره 

ج و باروی شهر می باشد.    شاهد آخرین مرحله تعمیرات بر
ج.تغییر در نظام سازماندهی دانه ها برحسب اقتضائات زمانی 
مختلــف؛ بــرای مثــال الگــوی ارگانیــک شــهر، در یــک تغییــر بطیع 
امــا محســوس، بــه نظــام ارگانیــک- شــطرنجی در دوره بعــد تغییر 
می یابــد. هرچنــد از دالیل این تغییر اطالعی در دســت نیســت، با 
که پرهیز از بیهودگی  ایــن حال در این نظام معماری و شهرســازی 
از ارکان آن به شــمار می رود )پیرنیا، ۱۳80، ۲8(، مطمئنًا بواســطه 

خ داده است. مجموعه ای از شرایط و اقتضائات این اتفاق ر
ح.ســاخت و توســعه ابنیــه متناســب بــا شــرایط و اقتضاعــات 
عملکردی زمانه؛ شــهر یزد در دوره های مختلف توســعه با توجه به 
نیازمندی های جامعه و اولویت های حکومتی، شــاهد شــکل گیری 
کید بر ساخت  ابنیه و عملکردهای مختلف و یا جدیدی بوده است. تأ
مــدارس در برخــی دوره هــا )اتابــکان و آل مظفر(،  احداث حســینیه 
گســترش باورهــای مذهبــی بــه ویــژه در دوره صفویــه،  بــا توجــه بــه 
کــز جدیــد شــهری در دوره هایی همچــون تیموری،  شــکل گیری مرا
صفویه و قاجاریه و ساخت بناهایی با عملکردهای جدید همچون 
پست در دوره قاجاریه، نمونه هایی از تطبیق پذیری شهر با اقتضائات 
زمانــه و نیازمندی هــای  جدیــد جامعــه در حــال رشــد می باشــد.

عطف به جدول۱، در همه دوره ها این تغییرات با ضعف و شدت 
به چشم می خورد. این موارد، شواهدی از انجام تغییرات مستمری 

که به حفاظت شهر در طول زمان منجر شده است. است 

حذف فشار مازاد بر توان بخش قدیم

تــوان بخــش موجــود شــهر بــرای پاســخ بــه ظرفیت مشــخصی از 
کاربران و نیازهای آنهاست. افزایش بیش از حد و مازاد بر این ظرفیت، 
می توانــد بــه وارد آمدن آســیب، تضعیف و نهایتًا تخریــب این بخش 
منجر گردد. افزایش کّمی و گسترش محدوده شهر یزد در قالب جریان 
گرده شهر موجود بوده  توسعه تاریخی آن، به نوعی حذف بار مازاد بر 
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که از آســیب های آتی وارده بر آن جلوگیری  گرده شــهر موجود بوده 
نموده اســت. لذا توســعه بیرونی شــهر بــا انتقال بار مــازاد فعالیتی 
از محــدوده شــهر دوره قبــل بــه محــدوده پیرامونــی آن، از  ایجــاد 
تنش هــای بیــش ازحــد تــوان محــدوده قدیمــی در آن جلوگیــری 

نموده است. 
از ســوی دیگــر، در برخــی از برهه هــای زمانــی ماننــد آل مظفر و 
قاجــار، ســرعت افزایش جمعیت شــهر با ســرعت اقدامات تکمیلی 
کم ســازی و نوســازی در بافــت قدیــم  چونــان تعمیــر، مرمــت، مترا
که در مقایســه با نوســازی در اراضی اطراف شــهر پایین تر هســتند، 
همخوانی نداشــته و توســعه شــهر در اراضی پیرامــون، در حقیقت 
ضمن جلوگیری از اقدامات شــتاب زده داخل محدوده قبلی، این 
فرصــت را ایجــاد نمــوده تــا بخش هــای قبلی بــا رونــدی مطلوب و 
گیرند.  آرام تر با شــرایط جدید ســازگار شــده، مورد بهره برداری قرار 
که  حال آنکه در دوره پنجم توســعه شــهر، صفویــه، زندیه و قاجار، 
شــهر رشــد آرام جمعیتی را تجربه می کرده و فرصت انجام اقدامات 
تکمیلــی در داخــل محــدوده شــهر بــا ســرعت افزایــش جمعیــت 
هم خوانی داشــته، محورّیت توســعه با توســعه درونی بوده اســت. 
بنابراین توســعه شــهر با برقــراری تعادل بین میزان رشــد جمعیت 
و ســرعت مــورد نیــاز بــه انجــام اقدامــات تکمیلــی در داخــل شــهر 
ج شــهر، بــه حفاظت و عــدم وارد آمدن  و اقدامــات زایشــی در خــار

کمک شایانی نموده است.  آسیب به بخش موجود شهر 

برقراری هماهنگی و رابطه میان بخش جدید 
و قدیم 

شــهر بــه مثابــه پیکــره ای واحــد عمــل می کنــد و الزمه ایــن امر 
وجود هماهنگی، ســنخیت و ارتباطات تعریف شــده میان اجزای 
این پیکره اســت. در مدل توســعه یزد در هر دوره، این هماهنگی 
و رابطــه میــان مناطــق موجود و بخش اضافه شــده، محســوس و 
کالن نســبت به بافت و شــهر بر  ملموس اســت. با اتخاذ رویکردی 
اســاس نظریه "ســاخت اصلــی"، می توان هماهنگــی و رابطه میان 
کالبــدی،  گی هــای  دو بخــش جدیــد و قدیــم را در ســه ســطح ویژ
گی های فضایی و بصری مورد مطالعه  مشــخصات عملکردی و ویژ
و بررسی قرار داد. از این منظر هماهنگی و ارتباطی قوی میان این 
سه جزء در بخش قدیم و جدید شهر در دوره های مختلف توسعه 

برقرار بوده است. 
)ابنیــه(  کالبــدی  گــی عناصــر  ویژ کالبــدی،  گی هــای  ویژ الــف( 
شــاخص، ساختار و بافت شــهری و دسترسی ها را شامل می شود. 
در مقیاس معماری تشــابه سبک، مصالح، تکنیک ها و روش های 
ســاخت، ســازماندهی عناصــر و اجــزای بنــا  و ... از مشــخصه های 
گذشــته شــهر یــزد بــه شــمار مــی رود بــه نحوی کــه بــرای  معمــاری 
گونــه از معماری  مخاطــب عام، تشــخیص دوره هــای مختلف این 
دشــوار اســت. مســجد جامــع بــه عنــوان عنصــر شــاخص شــهری،  
گرفته در هر  مصداقــی بارز از هماهنگی تغییرات و اقدامات صورت 

کله خود به شمار می رود. دوره توسعه، در شا
گســترش و   در مقیاس بافت قرابت در نظام دسترســی، الگوی 

نظــام پروخالی  قابل مطالعه اســت. در خصوص نظام دسترســی، 
رابطــه تنگاتنگی میان دو بخش جدید و قدیم وجود دارد. امتداد 
و تقویــت محورهــای ارتباطــی بخش قدیم در بخــش جدید؛ دقت 
در نقشــه های شــش گانه ۱ تــا 6 حکایــت از آن دارد. عمــوم راه هــا و 
محورهــای اصلی ارتباطــی در دوره های بعد امتــداد پیدا می کنند 
و بخش هــای موجــود با ســاخت عناصر عمومی تقویت می شــوند. 
ضمــن آنکــه محورهــای ارتباطی جدیــد نیز در مرکــز محالت جدید 
بــا راه هــای قدیــم تقاطع نموده و شــبکه در هم تنیــده ای را تعریف 
کل شهر را به هم وصل می کنند. در خصوص الگوی  که  می نمایند 
گســترش نیز، الگوی ارگانیک رشــد همواره محوریت داشته و نظام 

پروخالی ها همواره درون گرا و مرکزگرا بوده است.
از منظـر شـاخصه های عملکـردی، هماهنگـی و سـازگاری  ب( 
سـاختار عملکـردی شـهر) اجـزای عملکـردی و ترکیـب و همجـواری 
آنهـا( در دو بخـش جدیـد و قدیـم مـد نظـر می باشـد. شـهر یـزد در 
مراحل شـش گانه توسـعه، سـاختار عملکردی هماهنگی را به خود 
کـز جدیـد شـهری بـا توجـه بـه میـزان  دیـده اسـت. شـکل گیری مرا
گسـترش شـهر، همنشـینی عملکردهـای عمومـی در مجـاورت آنهـا 
و نظـام محله بنـدی، الگویـی رایـج از ترکیـب اجـزای عملکـردی در 
بافـت شـهری به شـمار می رود. همچنین تعامـل عملکردی عناصر 
بیـن  رابطـه  تقویـت  در  کارآمـد  ابـزاری  عنـوان  بـه  بافـت  شـاخص 
گرفته اسـت.  بخش های مختلف بافت شـهری مورد اسـتفاده قرار 
یـزد، سـه مرکـز  تاریخـی  بـرای مثـال درسـه دوره آخـر توسـعه شـهر 
جدیـد شـهری شـکل می گیرنـد. همجـواری و ایجـاد محـوری اصلـی 
کـه ایـن سـه مرکـز را ماننـد دانه های تسـبیح به هم مـی دوزد، رابطه 
کـه هـر یـک مربـوط بـه  مطلوبـی را بیـن بخش هـای مختلـف شـهر، 
یک دوره هستند، ایجاد نموده است. از سوی دیگر، در دوره های 
مختلـف توسـعه بـا توجـه بـه ازدیاد جمعیـت و یا شـرایط زمانه، نیاز 
یـا عرضـه عملکردهـای جدیـد  بـه توسـعه عملکردهـای پیشـین و 
بـوده اسـت؛ بخشـی از ایـن نیازهـای عملکردی، با تکمیل، توسـعه 
و یـا ایجـاد عملکردهـای مـورد تقاضـا در بخش هـای قدیـم از طریـق 
نوسـازی و یـا بازسـازی تأمیـن شـده اسـت. چنیـن رویکـردی از ُبعـد 
در  را  قدیـم  و  جدیـد  بخش هـای  میـان  پویـا  تعاملـی  عملکـردی، 
کلیتـی وحـدت یافتـه موجـب  مسـیر تـداوم حیـات شـهر بـه مثابـه 

شـده اسـت.
که طی  گی هــای فضایــی و بصری مناطق مختلف شــهر  ج(  ویژ
گرفته اند نیز به واسطه هماهنگی  دوره های مختلف توسعه شکل 
در ســاختارکالبدی و عملکــردی، همچنیــن پایبنــدی بــه اصولــی 
چــون عرصه بنــدی فضایــی و سلســله مراتب دسترســی در تمامی 
گونه ای منســجم و وحدت یافته درک می شود.  مراحل توســعه به 
که از نظر بصری با حرکت در بافت تاریخی شهر، تمامی  گونه ای  به 

کلی انسجام یافته درک می شوند.  بخش های آن به صورت 
کلیتــی واحــد و پیوســته را  ایــن عوامــل، موجبــات شــکل گیری 
فراهــم آورده اســت و باعــث شــده بخــش قدیم شــهر نیز پــا به پای 
بخــش جدیــد و به عنوان بخشــی از پیکــره واحد عمل نمــوده، به 
گذشــت ســال ها، به راحتی می توان آنها را  که امروزه پس از  نحوی 

گروه معماری سنتی ایران با هم جمع نمود.  در 

نسبت توسعه و حفاظت در شهر
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مدل توســعه شــهر یزد در بازه زمانی مورد نظر، مدلی مطلوب از 
که ضمن پاســخ به نیازهای  گونه ای از توســعه را در اختیار می گذارد 
جدید، شکل مناسبی از حفاظت را بدون افتادن در دام نگرش های 
افراطــی )حفاظــت مــوزه ای( و تفریطی )عدم چارچــوب مداخالتی( 
که بر پایه فهم درســتی از ماهّیت شــهر-  تصویر می نماید. این مدل 
گرفته،  کیفی- شکل  کّمی و  به مثابه موجودی زنده و نیازمند رشد 
با برقراری تعادل و تعاملی منطقی بین بخش موجود و بخش اضافه 
کنین را نادیده می گیرد و بر حفاظت افراطی  شده، نه نیازهای روز سا
از بخــش قدیــم اصرار می ورزد و نه بــا بی توجهی به ارزش های بافت 
موجود، صرفًا پاسخ به نیازهای روز را هدف قرار می دهد. این گونه از 
توسعه، که می توان آن را "توسعه حفاظت محور" نامید، مؤلفه های 
شــاخصی را در ربــط بــا حفاظــت از بخش هــای قدیــم شــهر شــامل 
می شود که از مهم ترین آنها می توان به أ. حفظ و تثبیت بخش های 
کارآمد موجود در فرآیند رشد شهری، ب. تطبیق بخش های موجود 

با شرایط و الزامات مراحل مختلف توسعه، ج . حذف فشار مازاد بر 
کالبد جدید  توان بخش قدیم، د. برقراری هماهنگی و رابطه میان 
و قدیم و ه . محوریت بخش قدیم در روند توســعه، اشــاره داشــت. 
مــوارد مذکــور در قالب اقدامات تکمیلی و زایشــی محقق می گردند. 
بر این اســاس، اقدامات تکمیلی در درون بافت، توســعه دروِن شهر 
کّمی  را محّقق ســاخته و بدین واســطه بخش موجود شــهر، ارتقای 
کیفــی پیــدا می کند و اقدامات زایشــی موجب می شــوند، شــهر در  و 
بیرون محدوده قبل توسعه یابد؛ البته مهم تر از هر دو اینها، برقراری 
کاری دوســویه و تعاملــی اســت. در نهایــت، شــهری جدید بر  ســاز و 
کامل با آن شکل  پایه احترام به شــهر قدیم و در تعامل و پیوســتگی 
که از  می گیــرد. در منظومــه شــهر جدیــد، بخش قدیــم با حفاظتــی 
آن صــورت می گیــرد، نقــش خود را حفــظ نموده و با پوســت اندازی 
نســل ها، این محدوده نیز پوســت انداخته، توسعه یافته و دوره ای 

جدید از حیات خود را تجربه می نماید. 

نتیجه

محوریت بخش قدیم در روند توسعه 

روند توســعه یزد همچنان که در جدول و نقشــه های شش گانه 
که همواره محوریِت بخش  گونه ای اســت  مشــخص می باشــد، به 
کله جدید مــورد توجه بوده اســت. در  موجــود، در شــکل گیری شــا
حقیقت بخش های اضافه شــده به شهر الحاق می شده اند و شهر 
در هــر دوره ای از یــک ســمت و در محــدوده بالفصــل خــود، ایــن 
الحاقــات را شــاهد بوده اســت؛ بــه همین دلیــل، در انتهــای دوره 
قاجــار، آنچــه هویداســت مرکزّیــت و محورّیــت بخش هــای اولیــه و 
کالبدی جدید اســت؛ از مهم ترین نتایج مدل  کله  قدیمی تر در شــا
که موجودیت و  کرد  توســعه شــهر یزد می توان به این نکته اشــاره 
گــرو بخش قدیم اســت  توفیــق بخــش جدیــد بطور محسوســی در 
و ایــن، خــود توســعه شــهر را منوط به توســعه بخش هــای موجود 
می کنــد. نتیجــه آنکــه حفاظت از بخــش موجود به عنوان بخشــی 
کل شــهر وتقویــت ســاختار قبلی به منظــور توفیق  از رونــد توســعه 

گزیر می نماید. کالن شهر، نا نمودار2- اهم مؤلفه  های مدل توسعه کالبدی یزد در ربط با مقوله حفاظت از بخش قدیم شهر. توسعه 

پی نوشت ها

1 Washington Charter, 1987.
2 Vienna Memorandum on “World Heritage and Contemporary 

Architecture Managing the Historic Urban Landscape”. Durban. 2005. 
URL: wttc-05/29.com)5(. 

3 Getty.
موجــود  بافت هــای  در  اصالحــات  انجــام  از  عبارتســت  بهســازی،   ۴
کنین و »باززنده سازی بافت  )گلکار،5۱،۱۳7۹(، با هدف بهبود شــرایط زندگی سا
کــه عمدتــًا نیاز بــه اصالح شــبکه معابر، تأمیــن خدمات  در حــال فرسوده شــدن 
روبنایــی و زیربنایــی و ســاماندهی فضایــی دارد« )رهنمــا، ۱۳88، ۳۹۳-۳۹2(، 

کالبدی، به شکل فزاینده ای با افول  که به واسطه پوسیدگی  »بویژه بافت هایی 
کیفیت های محیطی مواجهند« )گلکار،5۱،۱۳7۹(.

که در عیــن حفاظت بنا،  5  نوســازی، مجموعــه اقداماتــی را شــامل می شــود 
مجموعــه و یا فضای شــهری، با تکمیل و تحول در ســاختارهای موجود، امکان 

بازدهی بهینه آن را }در شرایط معاصر{ فراهم می آورد.
میــزان  جایی کــه  در  غیر عملکــردی  و  فرســوده  بافــت  مجــدد  »عمــران   6
فرســودگی و غیر فعال بــودن تقریبــًا زیــاد اســت... در چنیــن حالتــی ... تنها راه 
کالبــدی نویــن خالصــه  حــل  ... در انهــدام اســتخوان بندی منســوخ و بنــای 

می شود«)رهنما، ۱۳88، ۳۹2(.
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