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 المظاهر العمرانية لمدينة يزد
 حتى نهاية القرن الثامن الهجري /الرابع عشر الميالدي 

  د. زينب مهدي رؤوف

 ملخص:ال
تعد دراسة المظاهر العمرانية  من الجوانب الحضارية المهمة التي  لهيا ار ير  ي      

إذ يمكيين ميين هييياد هييذ  الدراسيية التعيير    يي  اروضيييا   ،حقييد دراسييام المييدن
والسياسية الت  شهدتها المدينة وأ ر ذلك     الحياة الفكرية  ،ارجتما ية ،تصاديةارق

  يها من هاد هذِ  المظاهر العمرانية .
ومدينيية ييييد هيي  إحييدم مييدن المشيير  ارسييام  ذام التييراف الحضييار  وال قييا   

تقييا المدينيية  يي  أق ييين  ييار  ميين كييورة  ،العرييي  والييذ   كسييتر مظاهرهييا العمرانييية
 ، بدايييةو وقبييد التعيير    يي  مظاهرهييا العمرانييية  بييد ميين معر يية تسييمية ،صييرهرأ

 ، ضياو  ين دراسية تضاريسيها الربيعيية ،ورير  ومسيا ام المدينية ،وحدود ،وموقا
 ين الفيتا ارسيام  لهيا وميدم أهميية وتيه ير هيذِ  الجوانيب   ي  مظاهرهيا  ،ومناهها

 .العمرانية وأيدهارها هاد  صورها ارسامية  
 

 : الكلمات الدالة 

الفتا العرب   ؛هراسان و مشر  اسام  ؛مدينة ييد ؛مظاهر  مرانية اسامية
 .مساجد اسامية ؛معابد نار ؛ا سام  ل مشر 
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 :المقدمة
الواقعة  ،أحد مدن المشر  ارسام  ،مدينة تاريهية وترا ية  ريقة ه  مدينة ييد    

ليذا ـ ـــيـدم دراسية المظياهر العمرانيية لهيا مين  ،أصيرهر   أق ين  ار  مين كيورة 
والحضييارية المهميية لتسيي ير الضييوم   يي  أهمييية المدينيية وأ يير  ،الدراسييام التهريهييية

وأهميية هيذ  المظياهر   ي   ،ومناهها     مظاهرها العمرانية ،وتضاريسها ،موقعها
ارسيامية كيان الدور الحضار  وال قا   الذ  حظيم بِر مدينة ييد هاد  صيورها 

 هذا أحد ارسباب الرئيسة لدراستها .
تر ب البحف أن نتبا المنهج ارستقرائ  التح ي   ل نصوص الجغرا ية الهاصة بمدينة 

 ييد ل وصود ال  المبتغ  .
 انياو: ميدن يييد،  ال ياو: الرير   ،تضمن البحف أو و دراسة : التسمية والموقا والحدود

 ،رابعيياو: التضيياري  الربيعييية  يي  مدينيية ييييد ،ارهييرم والمسييا ام بييين ييييد والمييدن
سيابعاو: المظياهر  ،هامساو: مناخ مدينة ييد، سادساو: الفتا العرب  ارسام  لمدينة ييد

والقيييا   ،والمسييياجد، والجواميييا ،العمرانييية  ييي  مدينييية يييييد كبييييوم النييار والمنيييابر
 والحصونوارسوار، وارسوا .
تبيين أن مدينية يييد أحيد الميدن القديمية التي  بنييم قبيد  ،وكان من أبري نتيائج البحيف

 ،وحينميا ل يب أسين يييد   ي  المدينية –ك ة  –أذ كانم تعر  بهسن  ،الفتا ارسام 
 ير       ناحيتها . –ك ة  –أهذ أسن 

 ضاو  ن موقعها الجغرا   المهن أذ ه  أحد مدن أق ين  ار  من كورة أصرهر، أذ 
وأتضييا أن  ،والعمرانييية ،وال قا ييية ، يي  مظاهرهييا التهريهيييةكييان لهييذا الموقييا أ يير   

أن القيي  بضييالِر   يي  أتسييا   ،ريدهارمدينيية ييييد  يي   صييورها ارسييامية  اميية  
 وأسوا . ،وقا  وحصون ،وأيدهار العمارة  يها من بيوم نار ومنابر ومساجد

 أوالً : التسمية والموقع والحدود :
ولكين (2) . -ك ية  – ر يم قيديماو بهسين (1)ر وداد مهم ية .َيــْيد: بفتا أولر وسكون  اني

.  يي  ناحيتهييا –ك يية  –ل بييم تسييمية ييييد   يي  المدينيية بشييكد   ييان انسييحبم تسييمية 
 

 (4)  قيد لها حومة ييد أو جومة ييد .(3)

                                                           
، "معجين الب يدان "،.د هللا الروم  البغداد شهاب الدين أب   بد هللا ياقوم بن  ب ياقوم الحمو ،((1

 500، ص4جميد. م(،  :بييرومراف العربي ،  دار احيام التتقدين: محمد  بد الرحمن المر ش  ، 
، تصيحيا: اليـبارون مياك "تقيوين اليـب دان " .اسيما يد بين محميد بين  مير ماد اليـدين ؛ أبو الفدام، 

 . 330صن(، 1840 باري : ،دار الـربا ة الـس رانية كوكين ديسان، 
 :ليييدن ،  بريييد مربعيية ، "مسالييـك الـممالييـك. "بييو اسييحا  ابييراهين بيين محمييد اارصييرهر ،  ((2

، 2صييورة ا ر ، ر " .محمييد بيين   يي  النصيييب  أبييو القاسيين ؛ أبيين حوقييد، 100، صن(1927
، 5، ميييج"معجييين الب يييدان ."؛ يييياقوم الحميييو  280، ص2،  ن(1938: لييييدن ،  مربعييية برييييد 

ترجميية وتع ييي : بشييير  رنسييي  وكييوركي   ،"ب ييدان الها يية الشييرقية."؛ ليسييترنج، كيي  500ص
 . 321صن(، 1954 :بغداد لـرابرة، مربعة ا واد، 
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 (9) بيد وأكبرهيا ناحيية . (8). (7)أصيرهر (6)من كيورة(5)ـتعد ييد أحد مدن أق ين  ار 
   معر  حدي ـر  ين المسيا ام بيين الميدن الكبيار (10)ارصرهر  وهذا ماأشار الير

 بفار  جا او ييد من ضمنها .
.  يي  حييين ذكرهييا (12)موقييا مدينيية ييييد   يي  ريير  المفيياية(11)َ ـــييـَد الجغرا يييون   

 (14)بهنها مدينة متوسرة بين نيسابور(13)ياقوم الحمو 

                                                                                                                                                    
؛ ييياقوم  280، ص2صييورة ارر ،  ،؛ أبيين حوقد 100ارصييرهر ، مسييالك الممالييك، ص( (3

 . 321؛ ليسترنج، ك ، ب دان الها ة الشرقية، ص 500، ص5، مج"معجن الب دان"الحمو ، 
ليسييترنج، ؛  323؛ أبييو الفييدام، تقييوين الب ييدان، ص 280، ص2أبيين حوقييد، صييورة ارر ،  ( (4

 . 321ك ، ب دان الها ة الشرقية، ص
أق ين  ار  : و ية واسعة وأق ين  سيا أود حدود   مين جهية العيرا  أرجيان ومين جهية كرميان  ((5

السيرجان ومن جهة ساحد بحر الهند سيرا  ومن جهية السيند مكيران، سيميم بفيار  بين َ  َين بين 
ماسيور بين سيان بين نيوح، وقييد بيد سيميم  نوح    يير السيان(، وقييد سيميم نسيبة الي   يار  بين

بفار  بن رهمورف وألير ينسب الفر  رنهن من ولد  وكان م كاو  ياد و قرييب العهيد مين الرو يان 
وكييان لييـر  شييرة بنييين وهيين جيين، شيييراي، أصييرهر، و سييا، وهبابيية، وكسييكر، وك ييواذا، وقرقيسيييا، 

المشييهورة هميي   هوسييعها كييورة  و قرقييو   ييهقرا كييد واحييد ميينهن الب ييد الييذ  سييم و بييِر، كورهييا
نظير: يياقوم أأصرهر  ن أردشير ـهَرة   ن كورة  دارابجيرد  ين كيورة سيابور  ين كيورة  قبياذـهَرة . 

 . 408- 407، ص3الحمو ، معجن الب دان، مج
كيورة : كيد صيقا يشيتمد   يي   يدة قيرم و بيد لت يك القييرم مين قصيبة أو مدينية أو نهير يجمييا ( (6

 . 39، ص1. ياقوم الحمو ، معجن الب دان، مج أسمها ذلك أسن الكورة
أصرهر: ب دة بفار  من ارق ين ال الف وه  من أ يان حصون  ار  ومدنها وكورها أود من ( (7

 . 171، ص1أنشهها أصرهر بن رهمورف . ينظر: ياقوم الحمو ، معجن الب دان، مج
 .330دان، ص؛ أبو الفدام، تقوين الب  266، ص2أبن حوقد، صورة ارر ،  ( (8

 .266، ص2؛ أبن حوقد، صورة ارر ،   100ارصرهر ، مسالك الممالك، ص ((9

 . 134ارصرهر ، مسالك الممالك، ص( (10

د اليـ ر محميد بين شيم  اليـدين ابي   بيي ؛ المقدسي ،280، ص2أبن حوقد، صورة ارر ،   ((11

ام الييـتراف الييـعرب  دار احييي، وضييا مقدمتيير وحواشييير: محمييد مهيييون، "أحسيين التقاسييين."احمييد 
نيهية المشيتا   ي  ."بيد هللا محميد بين  بيد هللا أبيو   ؛ اردريسي ، 333ص ن(،1987/ ، :بيروم 

؛ أبو الفدام، تقيوين  415، ص1، جن(1989هـ/ 1409 :بيروم  الن الكتب ، 1، ر"اهترا  ا  ا 
 323الب دان، ص

 ياي، وكيذلك هي  ارر  التيي   المفياية : سيميم الصيحرام مفياية رن مين هييرج منهيا وقرعهيا ((12

 مييام  يهييا و  نبييام، وميين بييين أق ييين ار يياجن مفيياية والتيي  لييي  بهييا نهيير و  رسييتا  و  مدينيية 
ن أب  بكير بين ؛ الراي ، محمد ب 381، ص4مشهورة . ينظر : ياقوم الحمو ، معجن الب دان، مج

؛  514ن(، ص1987 وييم:الك دار الكتياب الحيديف(، مهتار الصحاح، هـجرية666 بد القادر  م
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بهنهييا بييين (18)أبوالفييدام. وذكرهييا (17)، وأصييبهان(16)، وشيييراي(15) يي  أق ييين هراسييان
 (19)أصبهان وكرمان

                                                                                                                                                    

د.  :بيروم  دار صادر، 1، ر" لسان العرب ."أب  الفضد محمد بن مكرن أبن منظور، جماد الدين
 . 393، ص5، ج- وي  –م (، مادة 

 . 500، ص5معجن الب دان، مج ((13

وتعر  بابرشهر، ذام حيدود واسيعة، ورسياتي   يامرة ولهيا قهنيدي وربي  ومسيجد  نيسابور:( (14

ربضها ولي  لها مام جار إ َّ نهر يهرج اليهن  ي  السينة، و  ييدون ميا   . لميييد مين وجامعها    
امين ؛ ابيين يونيير التري يي ، بنييي434-431، ص2التفاصيييد ينظيير: ابيين حوقييد، صييورة ا ر ،  

رح ية بنييامين، ترجمير  ين العبريية،  ييرا حيداد، مصيورة  :(هيـجرية569البندار  ا ندلسي   م 
؛ 163-160ن(، ص1945:بغيداد ،  المربعة الشرقية ، 1ير  با  العياو ، ربمقدمة ل م رخ الكب

ت هييص ا  يار و جائيب الم يك القهيار،  :(هجريية816 بد الرشييد صيالا بين نيور   م الباكو ، 
ترجمر و      ير: د. ضيام الدين بن موسي  بونيياتو ، أكاديميية الع يون لاتحياد السيو يت ، معهيد 

، مهرورة مصورة (ن1971 :موسكو ع ون لجمهورية اذربيجان السو يتية، ا ستشرا  واكاديمية ال
 .a50، ورقة 190/263محفوظة    مكتبة ك ية الع ون ا سامية، جامعة بغداد، تحم الرقن 

كهنر اصيد الشي م  -سانأ -بمعن  اسن الشم  و -هر –ك مة م لفة من مقرعين هما  هراسان :( (15

 -كد –تهت  بمعن   -هر –ايضاو ـكد با تعب، او ـكد بالر اهية رن  ومكانر ا  باد الشم ، ومعنا 
 وه  باد مشهورة شرقيها ما ورام النهر ولربها قهستان، وقصبتها هراة، -هدس –بمعن   -واسان

ومرو، وب خ، وه  من احسن باد هللا وا مرها، واك رها هيراو، واه ها احسن النا  واكم هين  قياو 
 427و ص 426، ص2 مييد من التفاصيد ينظر: ابن حوقد، صيورة ا ر ، ورلبة    الدين.ل

معجين ميا اسيتعجن  :(جرييةه487يد هللا بن  بيد العيييي  م: وما بعدها؛ البكر ، ابو  ب 428و ص
، 2هييـ(، ج1403 :بيييروم   ييالن الكتييب، 3، رقاميين اسييمام الييباد والمواضييا، تييا: مصييرف  السيي

أبيو الحسين   ي  ؛ ابين ا  ير،218، ص2لب يدان، ميج؛ ياقوم الحمو ، معجين ا490وص 489ص
، دار صييادر   يي  تهييذيب ارنسيياب، ال بيياب :(هييـجرية630ن  بييد الواحييد الشيييبان   م بيين محمييد بيي

، قحريان  بيد  ؛ الحيدي a41ورقية  ،ت هييص اث يار، ؛ البياكو 429، ص1جن(، 1980:بيروم  

ا يية وادداريية وا قتصيادية حتي  نهايية اربا  هراسان الشيهيرة، دراسية  ي  احوالهيا الجغر :الستار
 وما بعدها. 16وص 15ن(، ص1990 :البصرة  مربعة دار الحكمةالقرن الرابا الهجر ، 

بالكسيير واهيير  يا  وهيي  قصييبة بيياد  ييار  تقييا  يي  ا ق ييين الييـ الف، ذهييب بعيي   شيييراي: ((16

ترا ها    ا سان، وقد الـنحويين ان اص ها شراي وجمعها شراريي، وه  مما استجد  مارتها، واق
شبهم بجو  ا سد  نر   يحمد منها ش م الـ  جهية مين اليـجهام بيد يحميد اليـيها وليذلك سيميم 

 284أحميد بين أبي  يعقيوب بين واضيا الكاتيب  م  بشيراي. لمييد من الـتفاصيد ينظر: اليـيعقوب ،
 2002 :بييروم  مييةدار الكتيب الع ، 1الب دان، وضا حواشيير : محميد أميين ضيناو ، ر :(جريةه
، 3؛ يييياقوم اليييـحمو ، معجييين اليييـب دان، ميييج328ص احسييين اليييـتقاسين،، ؛ اليييـمقدس 203، صن(
 . 169ص
مدينة  ظيمة، وه  اسن رق ين كانيم ميدينتها تسيم  أو و جييا،  ين صيارم اليهوديية،  أصبهان : ((17

اليعقيوب ، الب يدان،  وه  من نواح  الجبد، وه  مدينة ج ي ية وواسيعة. لميييد مين التفاصييد ينظير:
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 (21). بنهاية  ار  الشرقية.(20)وهما متقاربتان وبين الِفْهرج

 ثانياً: مدن يزد :

 (26) ، والِفْهييِرج.(25)، ونياِئينـ (24)وَميْبييـذ (23).(22)وهي  القصيبة –ك يية  –مين ميدنها     
رهر. وكيذلك يرم أن هذِ  المدن ترجا لكورة أص (28)لير أن المقدس  (27)والروذان

                                                                                                                                                    

؛ يييياقوم الحميييو ، معجييين 159و ص 158؛ ابييين يونييية التري ييي ، رح ييية بنييييامين، ص87-85ص
 .a361؛ الباكو ، ت هيص ا  ار، ورقة 169-167، ص1الب دان، مج

 . 322تقوين الب دان، ص ((18

ر  كرمان : و ية مشهورة وناحية كبييرة معميورة ذام بياد وقيرم وميدن واسيعة تقيا بيين  يا ((19

؛  133- 132،ص4ومكييران وسجسييتان وهراسييان . ينظيير: ييياقوم الحمييو ، معجيين الب ييدان، مييج
(، الرو  المعرار  ي  هبير ارقريار، جريةهـ 727الحمير ، محمد بن  بد المنعن الصنهاج   م

؛ البييياكو ،  492 -491ن(، ص 1975 :بييييروم ،  مريييابا هييييدلبر  ، 1تيييا: أحسيييان  بيييا ، ر

الفهرسييم، معجيين الهريريية التاريهييية ل مسييالك :؛ واصيي  بييك، امييين a2ت هيييص اث ييار، ورقيية 

 . 99ن(، ص 1916 :القاهرة ،  دار المصر  ل ربا ة ارسامية، تا: أحمد يك  باشا، 
الفهرج : ب دة بين  يار  وأصيبهان معيدودة مين أ مياد  يار   ين مين أ مياد كيورة أصيرهر،  ((20

 ييامرة وأه هييا أكيييا . ينظيير: ارصييرهر ، ولهييا منبيير، وهيي  مدينيية متحضييرة صييغيرة لهييا سييو  
؛ ييياقوم الحمييو ، معجيين  431، ص1؛ اردريسيي ، نيهيية المشييتا ، ج 100مسييالك الممالييك، ص

 . 449، ص3الب دان، مج
 .322أبو الفدام، تقوين الب دان، ص ((21

القصييبة : جمعهييا قصييبام وقصييبة القرييية وسييرها، وقصييبة الكييورة مييدينتها العظميي  . ييياقوم  ((22

 . 54، ص4 ، معجن الب دان، مجالحمو
 . 100ارصرهر ، مسالك الممالك، ص ((23

َميـْببــذ : بالفتا  ن السكون وضن البيام وذاد معجمية، ب يدة مين نيواح  أصيبهان وييذكر أنهيا مين  ((24

نواح  ييد،  دها ارصرهر  من نواح  كيورة أصيرهر  هي    ي  هيذا مين نيواح   يار  بينهيا 
؛ يياقوم  100الجغرا يين . ينظر: ارصرهر ، مسيالك المماليك، صوبين أصبهان  هشتبهم     
 . 353، ص4الحمو ، معجن الب دان، مج

ناِئـيـن : بعد ارل  همية    صورة اليام،  ن يام هالصة ونون، يعدها ارصرهر  مين أ مياد  ((25

سيور   ار   ن من كورة أصرهر رنها بين أصبهان و ار   تتوي   يهما، وه  مدينة حسينة ذام
( ميييياو . ينظييير: 78مييين ريييين ولهيييا أسيييوا  ومتييياجر وأحيييواد متصييير ة بينهيييا وبيييين أصيييبهان  

؛ يييياقوم  431، ص1؛ اردريسييي ، نيهييية المشيييتا ، ج 100ارصيييرهر ، مسيييالك المماليييك، ص
 .364، ص4الحمو ، معجن الب دان، مج

 . 100ارصرهر ، مسالك الممالك، ص ((26

 . 427، ص1اردريس ، نيهة المشتا ، ج ((27

 . 325التقاسين،ص المقدس ،أحسن ((28
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بهنها تابعة ال  أصرهر الت  كانم سابقاو من أ مياد كرميان  ق بيم (29)ذكر اردريس 
    دواوين  ار  . 

من الواضا أن هذِ  المدن بما  يها مدينة ييد تابعة أدارياو ال  كورة أصرهر الت      
 نسبها اردريس  سابقاو ال  أ ماد كرمان . 

 (32) ير أبنية متعددة .(31). ورب ينة محصنة بحصن مدوبها  .(30)لمدينة َيْيد رستا 
 سنذكرها  حقاو .

 ثالثاً: الطرق والمسافات بين يزد والمدن األخرى :
. أرتبرييم المدينيية برير   ومسييا ام مييا (33)نظيراو لتوسيير مدينيية يييد بعييدد ميين الميدن

 (34)  ه  تقا     رري  هراسان . ،ليرها من المدن المجاورة

ييذكر أن (37)   حيين يياقوم الحميو (36).(35)(  رسهاو 74شيراي   المسا ة بين ييد و
 (  رسهاو.70المسا ة بينهما  

 (38) (  راسخ .6ومن ييد ال  آنجير   
 .(40)( مياو 24بهن بين آنجير  وييد   (39)وذكر اردريس 

                                                           
 . 427، ص1نيهة المشتا ، ج ((29

رسييتا  : جمعهييا رسيياتي ، كييد صييقا  ييير ميييار  وقييرم، و يقيياد ذلييك ل مييدن بييد لاراضيي   ((30

المحيريية بالمدينيية،  هييو  نييد الفيير  بمنيليية السييواد، و نييد أهييد بغييداد أهييص ميين الكييورة . ييياقوم 
 . 40ص ،1الحمو ، معجن الب دان، مج

رتضي  بين محميد الرب  : وهيو أسيا  المدينية، السيور الهيارج  ل بنيام . ينظير : اليبييد ، م ((31

 1966 :بييروم ،   دار صيادرتاج العرو  من جيواهر القيامو ،  :(هـجرية 1205الحسين   م 
 . 3، ص5ن(، مادة رب ، ج

 . 321لشرقية، ص؛ ليسترنج، ك ، ب دان الها ة ا280، ص2أبن حوقد، صورة ارر ،   ((32

 500، ص5؛ ياقوم الحمو ، معجن الب دان، مج 429، ص1اردريس ، نيهة المشتا ، ج( (33

 . 415، ص1اردريس ، نيهة المشتا ، ج ((34

الفرسخ :  اف أمياد والميد أربعية اث  ذرا   الفرسيخ أ نيا  شير الي  ذرا  واليذرا  أربعية  ((35

و ة أ  مايعيادد  رسيهين ريود الفرسيخ ـيعيادد و شرون أصبعاو وارصيبا سيم حبيام شيعير مصيف
دار ، 1ا  يا  اليـنفيسة، ر :(هجريية310ابو   ي  احميد بين  مير  م( كن، أبن رستة، 6حوال   

، 1؛ يييياقوم الحميييو ، معجييين الب يييدان، ميييج 27، ص(ن1988:بييييروم  احييييام اليييـتراف اليييـعرب 
 :بييييييروم،  ا وليكيييييية المربعييييية الك، شيييييير، اد ، ا لفييييياظ الفارسيييييية المعربييييية؛ 39- 38صيييييص
؛ هنييت ،  ييالتر، المكاييييد وارويان ارسييامية ومايعادلهييا  يي  النظييان المتيير ،  118ص(،ن1980

 . 94 – 92د.م(، ص :  مان،منشورام الجامعة ارردنية ترجمة :كامد العس  ، 
 . 100ارصرهر ، مسالك الممالك، ص ((36

 . 500، ص5معجن الب دان، مج ((37

 . 100لك الممالك، صارصرهر ، مسا( (38



  جملة االحتاد العام لآلثاريني العربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

59 

 (43) (  راسخ .10وبين ميبذ وك ة مدينة ييد  (42).(41)ومن أصرهر ال  ك ة مرح ة

 (45) ( ميد .36ومن الفهرج ال  مدينة ك ة  (44) (  راسخ .5فهرج  وبينهما وبين ال

 (46) ( مياو .15ومن ق عة المجو  ال  مدينة ك ة من حومة ييد  

 (49)( ميد30  (48)ومن ك ة ال   قدة(47) ( مياو 30احية ال  مدينتها ييد  ومن ك ة الن
(51) ( ميد .123ال  ك ة   (50)ومن أبرقوة

 

 يعية في مدينة يزد :رابعاً: التضاريس الطب
 ،وسيهود ،وأربيا  ،نظراو لكونها مدينية يييد قريبية مين المفياية تيارة و يهيا رسياتي 

 ماجع ها ذام تضاري  جغرا ية متنو ة وبالتال  بيئام مهت فة . ،وجباد تارة أهرم
و ي  أحيدم جبالهيا نهير (53) ذام أنهيار مريردة.(52) لمدينة ييد جباد ك ييرة ارشيجار.

 كما ذكرنا سابقاو .(55) وه      رر  المفاية.(54) الجبد. يهرج من ناحية

                                                                                                                                                    
 . 429، ص 1نيهة المشتا ، ج ((39

الميد : وهو  اف اث  ذرا  بذرا  الم ك والذرا   ا ية أشيبار والشيبر سيتة و ا يون أصيبعاو  ((40

وارصبا هم  شعيرام مضمومام برون بعضها ال  بع  قاد والميد جيم من  ا ة أجيام مين 
ة و اف و ا ون هروة، أميا أهيد ال غية  المييد  نيدهن الفرسخ، وذكر أن الميد ال  هروة و ا مائ

 . 39، ص1مدم البصر ومنتها  . ينظر : ياقوم الحمو ، معجن الب دان، مج
 . 71المرح ة : وتساو  سم  راسخ . ينظر : المقدس ، أحسن التقاسين، ص ((41

 . 345المقدس ، أحسن التقاسين، ص ((42

؛ يييياقوم  418، ص1ردريسيي ، نيهييية المشيييتا ، ج؛ ا 345المقدسيي ، أحسييين التقاسيييين، ص  ((43

 . 353، ص4الحمو ، معجن الب دان، مج
 . 449، ص3ياقوم الحمو ، معجن الب دان، مج ((44

 . 418،ص1اردريس ، نيهة المشتا ، مج ((45

 . 416، ص1اردريس ، نيهة المشتا ، ج( (46

 . 416، ص1اردريس ، نيهة المشتا ، ج ((47

ر  المفيياية قييرب مدينيية ييييد ميين نييواح  أق ييين  ييار  . ينظيير : ييياقوم  قييدة : مدينيية  يي  ريي ((48

 . 337، ص3الحمو ، معجن الب دان، مج
 . 429، ص1اردريس ، نيهة المشتا ، ج( (49

أبرقوة : مدينة حصيينة هصييبة ك ييرة العيامر مقصيودة بالتجيارام   يهيا سيور تيراب والغاليب  ((50

حولهيا شيي م مين الشيجر و   مييارة، لكين بهيا ميييار     ي  أبنيتهيا الرييين وليي  بهيا مييام جيار  و 
الحنرة والحبوب وأسعارها رهيصة، وبقربها تياد ورمياد وجبياد  ظيان رولهيا أك ير مين مي يين . 

؛ اردريسي ، 333؛ المقدسي ، أحسين التقاسيين، ص 126ينظر: ارصرهر ، مسيالك المماليك، ص
 . 429، ص1نيهة المشتا ، ج

 . 429، ص1 ، جاردريس ، نيهة المشتا ((51
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 خامساً: مناخ مدينة يزد :
 ،أنمايم مدينة ييد بتنو  تضاريسها الجغرا يية مميا أنعكي  ذليك   ي  تنيو  مناههيا

بقولِر " ولها ريب هوام البرية وصحتِر وهصيب الميدن (56)بدليد ماوصفها أبن حوقد
 الجب ية " .

 هي  (58).(57)ا  درجام حرارتها ذليك كونهيا تقيا  ي  الصيرودإذ أنمايم ييد بهنهف
وبييين أنهفييا  درجييام حرارتهييا كونهييا تقييا  يي  المنييار   ،تجمييا بييين ريييب الهييوام

وبييين أرتفييا  درجييام حرارتهييا صيييفاو كونهييا تقييا   يي  ريير   –الصييرود  –البياردة 
 المفاية .

 (59)ثتية من الجبد.لير أن مياهها وا رة من القن  ا ، ضاو  ن ندرة هرود أمرارها
 سادساً: الفتح العربي األسالمي لمدينة يزد :

مدينة ييد أحد مدن باد  ار  الت  ده ها ارسان    القرن ارود الهجير  / السيابا 
 (61).639هـ/ 18 ان (60)بعد أنتصار العرب     الفر     موقعة نهاوند ،المياد 

                                                                                                                                                    
؛ أبيو الفيدام،  333؛ المقدسي ، أحسين التقاسيين، ص280، ص2أبن حوقد، صورة ارر ،  ( (52

 . 321؛ ليسترنج، ك ، ب دان الها ة الشرقية، ص323تقوين الب دان، ص
الرح ة  المعيرو  بتحفية النظيار ."مد ال وات  ابو  بد هللا أبن برورة، محمد بن  بد هللا بن مح ((53

، م سسيية الرسييالة ، 4، تييا:   يي  المنتصيير الكنييان ، ر"ب ارمصييار و جائييب ارسييفار يي  لرائيي
 . 288، ص1هـ (، ج 1405 :بيروم 

 . 321؛ ليسترنج، ك ، ب دان الها ة الشرقية، ص280، ص2أبن حوقد، صورة ارر ،  ( (54

ام، ؛ أبيو الفيد 333؛ المقدسي ، أحسين التقاسيين، ص280، ص2أبن حوقد، صورة ارر ،  ( (55

 . 321؛ ليسترنج، ك ، ب دان الها ة الشرقية، ص323تقوين الب دان، ص
 . 280، ص2صورة ارر ،   ((56

 – ارس  معرب بمعن  البرد أو ارماكن شيديدة البيرد وهي   كي   –الصرد  –الصرود : أ   ((57

منيار  أ  ارماكن الحارة،  يهق ين  يار  اليذ   يير كيورة أصيرهر و يهيا مدينية يييد بير  –الجرون 
صرود وجرون ومابين الحدين أ تداد  . ينظر: الجواليق ، أبن منصور موهوب بين أحميد بين محميد 

المعرب من الكان ار جمي    ي  حيرو  المعجين، تحقيي  وشيرح:  :(جريةهـ 340بن الهضر  م
؛ المقدس ، أحسن التقاسيين، 260ن(، ص1969 ، مربعة دار الكتب ،   د.ن:2شاكر، رأحمد محمد 

؛ أبن منظور، لسيان العيرب، ميادة  426وص 400، ص1؛ اردريس ، نيهة المشتا ، ج 334ص
 .248، ص3، ج-صرد  –
 .333؛ المقدس ، أحسن التقاسين، ص 136ارصرهر ، مسالك الممالك، ص ((58

نيهية اليـق وب،تا:  :(جرييةه730بن اب  بكر بن احمد بن نصر محمد الـ ر  مستو   قيوين ،( (59

؛ ليسييترنج، كيي ، ب ييدان  138ص ،ن(1917ن : رهييرا  ،كتابهانيية رهييور   محمييد دبييير سييياق ،
 . 321الها ة الشرقية، ص
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وارهيرة من أ ماد  ار   إنو الفتا لكون مدينة ييد ـتــعد أحدم كور مدينة أصرهر 
وكورِ  كمدينة أصرهر وماتبعها من مدن  ،العرب  ارسام  شمد أق ين  ار  تحديداو 

 كييد وليرها .
لذلك لن تذكر مصادر الفتوح وليرها من مصادر التاريخ  تا مدينة ييد بشكد  مباشر 

 بد تناولتـر     العمون .
 ينة يزد :سابعاً: المظاهر العمرانية في مد

 ، ر ييم مدينيية ييييد بتنييو  مظاهرهييا العمرانييية ميين  بيييوم نييار، ومنييابر،  ومسيياجد
 وأسوا  . ،وأسوار ،وحصون ،وقا  ،،وجواما

مدينة ييد بهن أل ب أبنيتهيا كانيم مين ال يبن أو الريين وهيو (62)أذ وص  الجغرا يون
المدينية  ي  هنا يحد محيد اثجير  ي  سيائر اليباد .  ضياو  ين وجيود اربنيية هيارج 

 (63) أرباضها .

 (64) إذ شهدم المدينة أيدهاراو كبيراو     هد الدولة العباسية .

 والجوامع : ،بيوت النار، المنابر، المساجد – 1
أنمايم مدينة ييد بك رة أنتشار بيوم النيران  يها وذلك لك رة تواجيد معتنقي  الديانية 

(65) واقعة  ير مدينة ييد  امةو .المجوسية هاصةو وأق ين  ار  ومنر كورة أصرهر ال
 

بعدن قدرتهن     أحصام بيوم النار    أق يين  يار  بكيورة  (66)إذ أشار الجغرا يون
ويكيياد  يه ييو رسييتا  ميين رسيياتيقر و  ناحييية ميين  ،أصييرهر التابعيية الييير مدينيية ييييد

 نواحير أ  ويوجد بها بيم من بيوم النار  ضاو  ن وجود بيوم نار كانوا يفض ونها
 ويك رون من تعظيمها .

                                                                                                                                                    
ن، حق   641هـ/  21موقعة نهاوند : من المعارك الحاسمة بين العرب المس مون والفر  سنة  ((60

معركية العرب  يها أنتصاراو كبيراو، و تحوا  دة مدن بعيد أن الحقيوا الهييمية بيالفر   سيميم هيذِ  ال
مربعية تياريخ الرسيد والم يوك،  :(هجرية 310الربر ، محمد بن جرير  م  بفتا الفتوح . ينظر :

 . 202، ص3ن(،ج1939 :مصر،  ارستقامة
اورا  شييرقية ل ربا يية والنشيير ، 1مدينيية اسييامية، ر 1000 بييد الحكييين، موسييو ة العفيف ، ((61

 . 518، صن(2000 :بيروم  والتوييا،
؛ 280، ص2؛ أبيييين حوقييييد، صييييورة ارر ،   126الك الممالييييك، صارصييييرهر ، مسيييي ((62

 . 321؛ ليسترنج، ك ، ب دان الها ة الشرقية، ص 138مستو   قيوين ، نيهة الق وب، ص
 .280، ص2أبن حوقد، صورة ارر ،  ( (63

 . 519مدينة أسامية، ص 1000العفيف ، موسو ة ( (64

، 2أبييين حوقيييد، صيييورة ارر ،  ؛  118وص 100ارصيييرهر ، مسيييالك المماليييك، ص  ((65

 . 273وص 266وص 265ص
 265ص،2،  صورةارر  حوقد، ؛أبن 118 وص100 الممالك،ص مسالك ، ارصرهر  ((66

 . 273وص 266وص
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ربما لكونها هاصة  ندهن ومميية لذلك يفض ون أحداها   ي  ارهيرم . ومدينية يييد 
رلن أستمرار وجود  ،كغيرها من مدن ونواح  أق ين  ار  الت  أشرقم بنور ارسان

 كان بديهياو أن تنتشر  يهيا  يدد مين المنيابر والمسياجد  ،معتنق  الديانة المجوسية  يها
 ما .والجوا

لذاأنمايم المدينة بوجود أربيا منيابر لهيا أذ ليي   ي  جمييا نيواح  كيورة أصيرهر  
 (67) ناحية  يها هذا العدد من المنابر.

رلن  دن أشارة المصادر ل ك ا ة السكانية لمدينة ييد أ  أننا نسيتنتج بهنهيا كانيم ذام 
من كييورة  ييدد    بييه  بييِر ميين السييكان قياسيياو مييا ليرهييا ميين المييدن المجيياورة ضيي

 ذلك كونها تضمنم أربا منابر  ضاو  ن مسجدها الجاما  . ،أصرهر
ولديها جاما    الرب  قريب من حصن المدينة لدرجة سميم أحد أبواب الحصن بـ 

 . -ريب  –جامعها بهنر (69)حيف وص  أبن حوقد(68)  باب المسجد( .
 ،ن 1324هييـ/ 725الييذ  بنيي و  يي   ييان  –مسييجد ييييد  –وميين آ ارهييا ارسييامية     

والمسييجد ميين الييداهد مغريي  بنقييو   ،والييذ  يعييود اليي  العصيير المغييول  ارسييام 
أسامية دقيقة رائعة وقد كتبم آييام قرآنيية بيه    جدرانيِر والتي  أقيين  وقهيا السيق  

 (70) المنقو  هو اثهر .

 واألسوار : ،والحصون ،القالع – 2
جود القا   يها. حيف وجدم  ي  أ  مدينة ييد بو –ك ة  –مدينة (71)يص  المقدس 

مدينة ييد قرية  يها ق عية   ي  جبيد يهيرج مين أحيد جهيام الجبيد اليذ    يير الق عية 
 (72) نهر.

 ضاو  ن كونها مدينة محصنة لهيا حصين ول حصين بابيان مين حدييد ويسيم  أحيدها 
 (73) واثهر باب المسجد لقربة من الجاما . ،باب أندور

 األسواق : – 3
نشار ارقتصاد  لمدينة ييد ومالها من مقومام  دييدة أن جعيد أسيواقها كان لتنو  ال

  امرة ميدهرة .

                                                           
 . 519مدينة أسامية، ص 1000؛ العفيف ، موسو ة 126ارصرهر ، مسالك الممالك، ص( (67

 . 321ب دان الها ة الشرقية، ص ؛ ليسترنج، ك ،280، ص2أبن حوقد، صورة ارر ،  ( (68

 . 280، ص2صورة ارر ،   ((69

 . 519مدينة أسامية، ص 1000العفيف ، موسو ة  ((70

 . 339أحسن التقاسين، ص ((71

 . 321؛ ليسترنج، ك ، ب دان الها ة الشرقية، ص280، ص2أبن حوقد، صورة ارر ،  ( (72

 . 321 ، ب دان الها ة الشرقية، ص؛ ليسترنج، ك280، ص2أبن حوقد، صورة ارر ،  ( (73
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 هيي   (74) وجييدم أسييوا  ييييد هييارج المدينيية أ   يي  أرباضييها تاميية بالعمييارة .      
 ،والغيياة ،ك ييرة الهيييرام (75) وأه هيا تجييار . ، جيبيية ارسييوا  ،مدينية حسيينة نظيفية

 يامرة " . وك ييراو  ،بهنها " .. رهيصة ارسعار(77)وصفها الجغرا يون(76) وال مرام.
ماكانم تحمد  مارها سوام الرايجة منها أو المجففية وتصيدر الي  أصيفهان وليرهيا 

 (78) من الباد .

ربمييا أحييد أسييباب نشييارها ارقتصيياد   اميية  والسييو  هاصيية هييو ك ييرة ارشييجار     
ييد بهنها " ق ي ة الفاكهة " يص  مدينة (80)رلن أن المقدس (79) والنباتام    جبالها .

. 
يبدو أنها تنو يم بك يرة شيت  صينو  المحاصييد اليرا يية  يدا الفاكهية . ربميا رن 

ورن مدينة يييد كميا ذكرنيا سيابقاو  ،تحتاج ال  ظرو  مناهية مناسبة ،يرا ة الفاكهة
 ر م بتنو  تضاريسها والذ  أنعك  سي باو   ي  تنيو  مناههيا  صيعب وجيود منياخ 

 ابم ليرا ة الفاكهة الت  تحتاج ال  ظرو  مناهية أك ر  باتاو .مناسب و 
كما لين يقي  الحياد   ي  أيدهيار نشيارها اليرا ي  والتجيار   حسيب بيد أيدهارهيا 

 وصنا  مهرة  يها . ،الصنا   وذلك لوجود معادن
وارتقان حت   ،إذ  ر م مدينة ييد بمهارة صنا  الحرير  يها وكانوا    لاية الحسن

 (81) در منر ال  سائر الباد .أهذ يص

دور   ي  (82) لي  هذا  حسب بد كان لوجيود معيدن  اثْنيك( أ  الرصياص اربيي  .
أذ ـ ير   ين أهيد مدينية يييد بصينا ة بعي  مين أنيوا   ،أيدهار وتنيو  صينا اتها

 اررعمة الت   قم رواج وأستحسان الك يرين .
التي   نظييير لهيا  يي  رعميِر بحيييف  أحيد أنييوا  ارجبيان –الجيبن الييييد   –وـ ـــــيـدو 

 (84) ال  أربا.(83)وصد وين الجبنة من أوقيتين

                                                           
 .280، ص 2أبن حوقد، صورة ارر ،  ( (74

 . 228، ص1رح ة أبن برورة، ج( (75

آ يار اليباد  ."يكرييا محميد بين محميود ؛ القيويني ،280، ص2أبن حوقد، صيورة ارر ،  ( (76

 . 282ص ن(،1960 :بيروم ،  دار صادر ، "واهبار العباد
 . 415، ص1؛ اردريس ، نيهة المشتا ، ج280، ص2،  أبن حوقد، صورة ارر  ((77

 . 282؛ القيوين ، آ ار الباد، ص280، ص2أبن حوقد، صورة ارر ،   ((78

 .280، ص2أبن حوقد، صورة ارر ،   ((79

 . 333أحسن التقاسين، ص ((80

 . 282القيوين ، آ ار الباد، ص ((81

 . 321، ب دان الها ة الشرقية، ص؛ ليسترنج، ك 280، ص2أبن حوقد، صورة ارر ،   ((82
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يبييدو أن موقييا المدينيية الجغرا يي  المهيين وتوسييرها بييين مييدن  ييدة سييا د  يي  أيدهييار 
ذلك أنعك      وضا المدينة بكا ة أوجر نشارها بما  يها  ،نشارها ارقتصاد   امةو 

 المظاهر العمرانية هاصةو .
 تـــمـةالـخــــا

 لقد أظهر البحف جم ة نتائج مهمة .

ك ة  –وكانم تعر  بهسن  ،مدينة ييد إحدم المدن القديمة الت  بنيم قبد ارسان .1
 ير       ناحيتها . –ك ة  –وحينما ل ب أسن ييد     المدينة أهذ أسن –
تمتعم مدينة يييد بموقعهيا الجغرا ي  المهين أذ هي  أحيدم ميدن أق يين  يار  مين  .2

 ،وال قا يييية ،أذ كيييان لهيييذا الموقيييا أ ييير    ييي  مظاهرهيييا التهريهيييية ،صيييرهركيييورة أ
 والعمرانية .

 –يبدو أن    بع  الفترام التهريهية كانيم مدينية يييد تتبعهيا  يدد  مين الميدن  .3
من الناحية اردارية والت  بمجمو ها هيذِ  الميدن ترجيا  ي   –الفهرج  –نائيـن –َمْيبـذ 

الت  ـ ـــدو  ،أ ماد أق ين  ار  بما  يها مدينة ييدأحيان أهرم لكورة أصرهر ضمن 
 جغرا يون آهرون بهن هذِ  المدن كانم سابقاو أدارياو من أ ماد كرمان .

لتنو  التضاري  الجغرا ية لمدينة ييد أ ر     تنو  مناهها  ه  تجما بين ريب  .4
درجيام وبين أرتفيا   ،الهوام وبين أنهفا  درجام حرارتها كونها تقا    الصرود

 حرارتها صيفاو كونها     رر  المفاية .
تبين وجود  دد كبير من بيوم النار    مدينية يييد وذليك لك يرة معتنقي  الديانية  .5

وبعد الفتا ارسيام  لميدن أق يين  يار  وكيورة أصيرهر التابعية لهيا  ،المجوسية  يها
ا يعني  أنهيا وهيذ ،أذ وجدم بها اربا منابر،  ضاو  ن المساجد والجواما ،مدينة ييد

 ذام ك ا ة سكانية   به  بها قياساو ما ليرها من المدن المجاورة .
سا د موقا المدينة الجغرا   المهن وتوسرها بين مدن  دة     أيدهار نشارها  .6

ذلييك أنعكيي    يي  وضييا المدينيية بكا يية أوجيير نشييارها بمييا  يهييا  ،ارقتصيياد   امييةو 
 المظاهر العمرانية هاصةو .

 
 

 
 

                                                                                                                                                    
 370ور محميد بين أحميد الهيرو   مالوقية : وه  سبعة م اقيد . ينظير: اريهير ، أبيو منصي ((83

، بيييروم،  دار أحيييام التييراف العربيي ، 1(، تهييذيب ال غيية، تييا: محمييد  ييو  مر يي ، رهييـجرية
 . 279، ص9ن(، ج 2001

 . 222، ص1رح ة أبن برورة، ج ((84
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 صادر والمراجعالم قائمة
 أوالً: )المخطوطات( :

ت هيص ا  ار و جائب الم ك :(جريةهـ816صالا بن نور   م  الباكو ،  بد الرشيد .1
القهار، ترجمر و      ير: د. ضيام الدين بن موس  بونياتو ، أكاديمية الع ون لاتحاد السو يت ، 

ن، 1971هـ/ 1391ية، موسكو، معهد ا ستشرا  واكاديمية الع ون لجمهورية اذربيجان السو يت
 .190/263مهرورة مصورة محفوظة    مكتبة ك ية الع ون ا سامية، جامعة بغداد، تحم الرقن 

 : عربيةثانياً: المصادر ال

ال باب     " .(جريةهـ630احد الشيبان   م ابن ا  ير،أبو الحسن     بن محمد بن  بد الو .2
 ن(.1980 :، دار صادر  بيروم"تهذيب ارنساب

نيهة المشتا     اهترا    ."(جريةهـ560مد بن  بد هللا  مأبو  بد هللا مح اردريس ، .3
 ن(.1989 :،  الن الكتب ،  بيروم 1، ر"ا  ا 

، تا: محمد "ال غة تهذيب ."(جريةهـ 370اريهر ،أبو منصور محمد بن أحمد الهرو   م .4
 ن(. 2001 :، دار أحيام التراف العرب  ،  بيروم 1 و  مر  ، ر

مسالـك الـممالـك، مربعة بريد  ."(جريةه346  ابراهين بن محمد  مابو اسحاارصرهر ،  .5
 ن( .1927:،  ليدن 

 الرح ة ."( جريةهـ779ابو  بد هللا  م  أبن برورة، محمد بن  بد هللا بن محمد ال وات  .6
، 4نان ، رالمعرو  بتحفة النظار    لرائب ارمصار و جائب ارسفار، تا:     المنتصر الك

 هـ (.1405: م سسة الرسالة ،  بيروم

استعجن من اسمام الباد  مامعجن  ."( جريةهـ487البكر ، ابو  بيد هللا بن  بد العييي  م  .7
 هـ(.1403 : بيروم ،  الن الكتب3، تا: مصرف  السقا، ر"والمواضا

 المعرب ."( جريةهـ 340الجواليق ، أبن منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن الهضر  م .8
، مربعة دار 2، تحقي  وشرح: أحمد محمد شاكر، ر"من الكان ار جم      حرو  المعجن

 ن(.1969:الكتب، ،  د.ن 

الرو  المعرار    هبر  ."( جريةهـ 727نعن الصنهاج   مالحمير ، محمد بن  بد الم .9
 ن(. 1975 :،  بيروم  ، مرابا هيدلبر 1، تا: أحسان  با ، ر"ارقرار

، 2، ر"صورة ا ر ."(جريةهـ367بن     النصيب   م ، أبو القاسن محمدابن حوقد .10
 ن( .1938مربعة بريد ،  ليدن ، 

، دار الكتاب "مهتار الصحاح جرية(."هـ666الراي ، محمد بن أب  بكر بن  بد القادر  م .11
 ن(.1987 :الحديف  الكويم

، دار احيام 1ة، را  ا  الـنفيس" .(جريةه310    احمد بن  مر  م ابوأبن رستة،  .12
 ن(.1988:الـتراف الـعرب  ،  بيروم 

تاج العرو  من جواهر ." ( جريةهـ 1205مد الحسين   م اليبيد ، مرتض  بن مح .13
 ن(. 1966 :، دار صادر  بيروم"القامو 

، مربعة ارستقامة ، "تاريخ الرسد والم وك ."(جريةهـ 310محمد بن جرير  م الربر ،  .14
 ن(. 1939 : مصر
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، "تقوين الـب دان."(جريةه732 ماد الـدين اسما يد بن محمد بن  مر  مفدام، أبو ال .15
 ن(.1840 :،  باري   تصحيا: الـبارون ماك كوكين ديسان، دار الـربا ة الـس رانية

 ، دار صادر"آ ار الباد واهبار العباد ."( جريةهـ682محمد بن محمود  ميكريا  القيوين ، .16
 ن(.1960، :،  بيروم 

الـتقاسين     احسن ."(جريةهـ380دس ، شم  الـدين اب   بيد الـ ر محمد بن احمد م الـمق .17
 :بيروم  ،  ، وضا مقدمتر وحواشير: محمد مهيون، دار احيام الـتراف الـعرب "معر ة ا قالين

 ن(.1987

شييييهاب الييييدين أبيييي   بييييد هللا ييييياقوم بيييين  بييييد هللا الروميييي  البغييييداد ،  ييييياقوم الحمييييو ، .18
 ، دار احيام التيراف العربي "معجن الب دان، تقدين: محمد  بد الرحمن المر ش   ."(جريةهـ626 م

 ،  بيروم ، د. م(.

، وضييا "الب ييدان ."(جريةهييـ 284اليعقييوب ، أحمييد بيين أبيي  يعقييوب بيين واضييا الكاتييب  م  .19
 ن(. 2002هـ/  1422، بيروم،   دار الكتب الع مية، 1حواشير : محمد أمين ضناو ، ر

رح ة بنيامين، ترجمير  ين جرية (." هـ569ي  ، بنيامين البندار  ا ندلس   م ابن يونر التر .20
،  ، المربعية الشيرقية1،  ييرا حيداد، مصيورة بمقدمية ل مي رخ الكبيير  بيا  العيياو ، ر"العبرية
 ن(.1945هـ/ 1364 : بغداد 

، 1لسيان العيرب، رجريية( ."ه 711أبن منظور، جماد الدين أب  الفضد محمد بن مكيرن  م .21
 د. م (. :دار صادر   بيروم 

 ثالثاً: المصادر الفارسية :

نيهيية  جرييية."ه730حمييد الييـ ر بيين ابيي  بكيير بيين احمييد بيين نصيير  م مسييتو   قيوينيي ،.  22
 ن(.1917 /1366، تا: محمد دبير سياق ، رهران،  كتابهانة رهور ، "الـق وب

 

 :عربيةرابعاً: المراجع ال

هراسييان الشييهيرة، دراسيية  يي  احوالهييا الجغرا ييية  اربييا  ."الحييدي  ، قحرييان  بييد السييتار.  23
 ن(.1990 :،  البصرة ، مربعة دار الحكمة.واددارية وا قتصادية حت  نهاية القرن الرابا الهجر 
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 المالحق
 

 
 (1ملحق )

 موقع مدينة يزد
 دولية  ا نترنم(المصدر: شبكة المع ومام ال

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B2%D8%AF_(%D9%85%D8%AD%D8
%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)#/map/0 
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 (2ملحق )

 ة المع ومام الدولية  ا نترنم(المصدر: شبك
https://cdn.mehrbooking.net/general/Images/Cities/yazd-copper-market-

indicators.jpg 

 
 (3ملحق )

 المصدر: شبكة المع ومام الدولية  ا نترنم(
http://wandermom.com/wp-content/uploads/2013/11/iran-yazd-old-

town.jpg 

https://cdn.mehrbooking.net/general/Images/Cities/yazd-copper-market-indicators.jpg
https://cdn.mehrbooking.net/general/Images/Cities/yazd-copper-market-indicators.jpg
http://wandermom.com/wp-content/uploads/2013/11/iran-yazd-old-town.jpg
http://wandermom.com/wp-content/uploads/2013/11/iran-yazd-old-town.jpg
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Urban Aspects of the City of Yazd until the End of the 

Eighth Century AH / Fourteenth Century AD 

Dr.Zaynab Mahdy Raaowf

 

Abstract: 
The study of the urban aspects is the most important cultural 

aspects that have an impact in the field of city studies. The study 

tries to identify the economic, social and political conditions 

witnessed by the city and the impact on intellectual life through 

these urban aspects. 

The city of Yazd is one of the cities of the Islamic East with 

a long-standing cultural and cultural heritage, which was 

reflected in its urban features. The city is located in the Fars 

region of (Koura Astakhr). To begin with, before getting to know 

its urban features, it is necessary to know the name, location, 

borders, roads and distances of the city, as well as studying its 

natural topography. , its climate, then the Islamic conquest of it 

and the extent of the importance and impact of these aspects on 

its urban manifestations and prosperity during its Islamic eras. 

 

Keywords: Islamic urban aspects; Yazd city; Khorasan and 

Islamic East; the Arab Islamic conquest of the East; fire temples; 

Islamic mosques. 
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