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موقعیت جغرافیایی
ـــرار دارد و طبـــق آخریـــن تقســـیمات  ـــران ق ـــز ای ـــع وســـعت در مرک ـــا ۱۲۹۲۸۵ کیلومترمرب ـــزد ب اســـتان ی
صـــدوق،  تفـــت،  بافـــق،  اردکان،  ابرکـــوه،  از  عبارتنـــد  اســـتان  مهـــم  شهرســـتانهای  کشـــوری، 
ــر جمعیـــت  ــادل ۹۹۰۸۱۸ نفـ ــال ۱۳۸۵معـ ــزد در سـ ــتان یـ ــزد . اسـ ــد و یـ ــز، میبـ خاتم،طبـــس، مهریـ
داشـــته اســـت. از ایـــن تعـــداد ۷۱/۷۹ درصـــد در نقـــاط شـــهری و ۲۸/۲۰ درصـــد در نقـــاط روســـتایی 
کن بوده انـــد. شـــهر یـــزد از نظـــر جمعیـــت بزرگتریـــن شـــهر و مرکـــز سیاســـی- اداری اســـتان یـــزد  ســـا
ــدی  و  ــتی  و بلنـ ــده  و از پسـ ــع  شـ ــران  واقـ ــزی  ایـ ــال  مرکـ ــله  جبـ ــرو سلسـ ــزد در قلمـ ــتان  یـ ــت . اسـ اسـ
بـــر  مشـــتمل   ناهمواری هـــا  ایـــن   اســـت .  شـــده   تشـــکیل   کویری متعـــددی   کفه هـــای   و  چاله هـــا 

تپه هـــای  پـــای  کوهـــی ، دشـــت ها، بیابان هـــا، نواحـــی  کویـــری  وتپه هـــای  ماســـه ای  اســـت .
کوههایـــی  اســـت  کـــه  در  در اســـتان  دو رشـــته  کـــوه  متمایـــز از هـــم  وجـــود دارد. اولـــی  بخشـــی  از 
جهت شـــمال  غربـــی  - جنـــوب  شـــرقی  از مرکـــز ایـــران  عبـــور می کننـــد. و بـــه  کوههـــای  مرکـــزی  ایـــران  
معـــروف  هســـتند. دومـــی  شامل رشـــته  کوههایـــی  اســـت  کـــه  در مناطـــق  مرکـــزی ، شـــمالی  و شـــرقی  
اســـتان  قـــرار دارنـــد. رشـــته  شـــیرکوه  کـــه  ماننـــد دیواری قســـمت های  مرکـــزی  اســـتان  را از بخـــش  
بـــرف  و یـــخ  پوشـــیده  شـــده  و درتامیـــن  آب   غربـــی  آن  )چالـــه  ابرقـــو( جـــدا می کنـــد، همـــواره  از 

ــی  دارد.  ــم  و اساسـ ــز نقـــش  مهـ ــت  و مهریـ ــزد، تفـ ــهرهای  یـ شـ

آب و هوا
ـــر روی  کمربنـــد خشـــک  جهانـــی   ـــه  دو علـــت  اساســـی  خشـــک  اســـت . اول  آنکـــه  ب اقلیـــم  اســـتان  یـــزد ب
واقـــع  شـــده  ودیگـــر آنکـــه  از دریاهـــای  آزاد عمـــان  و خلیج فـــارس   و دریاچه هـــای  داخلـــی  و بادهـــای  
کـــه  قابلیـــت   رطوبـــت زای  دریایـــی  بســـیار دوراســـت . عامـــل  مهـــم  اعتـــدال  نســـبی  آب  و هـــوای  یـــزد 
زیســـت  نســـبتًا مناســـبی  بـــه  آن  بخشـــیده  اســـت ، ارتفاعات مهمـــی  اســـت  کـــه  در اطـــراف  آن  پدیـــد 
ـــذا مناطقـــی  باارتفـــاع  بیـــش   ـــد و ل ـــر می گذارن ـــه  طـــور موضعـــی  در بهبـــودی  هـــوای  اســـتان  اث آمـــده  و ب

از ۲۵۰۰ متـــر از اعتـــدال  و رطوبـــت  نســـبی  بیشـــتری  برخـــوردار هســـتند.
ــاه   ــا در تیرمـ ــر مطلـــق  دمـ کثـ ــانتی گراد اســـت . حدا ــتان  ۹/۱۸ درجـــه  سـ متوســـط  دمـــای  هـــوای  اسـ
برابـــر ٤٣ و حداقـــل  آن  در دی مـــاه  برابـــر -۲/۷ درجـــه  ســـانتی گراد می باشـــند. بـــه  اســـتثنای  منطقـــه   
کـــه  از غـــرب  و  کوهســـتانی  شـــیرکوه  ،  ســـایر نقـــاط  اســـتان  یـــزد اقلیـــم  گـــرم  و خشـــک  و بیابانـــی  دارد 

جنـــوب  غربـــی  بـــه  طـــرف  شـــمال  شـــرقی و شـــرق  خشـــک تر می شـــود. 
 

فرهنگ و تاریخ
کهـــن   تمـــدن   و  فرهنگـــی   میـــراث   درخشـــانترین   و  باشـــکوه ترین   از  جلوه هایـــی   یـــزد  ســـرزمین  
ادوارمختلـــف  تاریخـــی  ایـــران  را در خـــود جـــای  داده  اســـت . تاریـــخ  ســـکونت  انســـان  در ایـــن  خطـــه  از 
ـــر رفتـــه  اســـت ، بـــه  طـــوری  کـــه  در عهـــد پیشـــدادیان  طوایـــف  در حـــال   هـــزاره  ســـوم  پیـــش  از میالدفرات
ـــزد محـــل  عبـــادت   ـــه  بعـــد ی ـــد و از آن  زمـــان  ب ـــارس ، ایـــن  ســـرزمین  را یزدان ،نامیدن ـــه  پ ـــخ  ب ـــوچ  از بل ک
کـــز اســـکان  اولیـــه  ایـــن  ســـرزمین  بـــه  مهرپادین )مهریـــز( فهرشـــان ، پهـــره   شـــد. از مهم تریـــن  مرا
ج (، خورمیـــش ، ادر )اردکان (، شـــواز، قـــالع  موبـــدان  )میبـــد(، طرنـــج ، عقـــدا و اشـــکذرمی توان   )فهـــر
ــرار  ــور قـ ــای  مزبـ ــام  آبادی هـ ک  و مقـــدس  در رأس  تمـ ــا ــی  پـ ــوان  محلـ ــه  عنـ ــزد بـ ــهر یـ ــرد. شـ ــاره  کـ اشـ

داشـــته  اســـت .
دره هـــای  سرســـبز و مناطـــق  ییالقـــی ، چشـــمه  ســـارها، ارتفاعـــات  و قله هـــا، غارهـــا، حیـــات  وحـــش  
و شـــکارگاهها و به ویـــژه  جاذبه هـــای  کویـــری  از خصوصیـــات  جالـــب  توجـــه  طبیعـــت  یـــزد اســـت  کـــه  

برخـــی  از آنهـــا جـــزء تفرجگاههـــای  مهم مـــردم  اســـتان  بـــه  شـــمار می آیـــد.  
از لحـــاظ   ایـــن  منطقـــه   نیـــز جالـــب  توجـــه  اســـت .  از لحـــاظ  کنش هـــای  فرهنگـــی   یـــزد  اســـتان  
گونی هاســـت  و در ایـــن  بیـــن  خصوصیـــات  فرهنگـــی  زرتشـــتیان   رفتارهـــای  فرهنگـــی  مردم کانـــون  گونا
ــژه ای   ــتیان  طبـــق  آئیـــن  زرتشـــت  مراســـم  ویـ ــانی  برخـــوردار است .زرتشـ ــینه  تاریخـــی  درخشـ از پیشـ
ــلمان  و  ــراد مسـ ــرای  افـ ــدگاه  جهانگردی بـ ــه  از دیـ کـ ــد  ــزار می کننـ ــال  برگـ ــی  از سـ ــای  معینـ را در روزهـ

پیـــروان  ســـایر ادیـــان  جالـــب  توجـــه  و دیدنـــی  اســـت . 

یخ جغرافیا و تار
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شـهر ها

کوه   ابر 
شـــهر ابرکـــوه  در شـــمال  شـــرقی  یـــزد و در ۵٣ درجـــه  و ۱۷ دقیقـــه  طـــول  شـــرقی  و ٣۱ درجـــه  و ۸ 
بـــا آب  و  ابرکـــوه  ناحیه ایســـت  کویـــری  و مســـطح   گرفتـــه  اســـت .  قـــرار  دقیقه عـــرض  جغرافیایـــی  
کربـــاس   هـــوای  گـــرم  اســـت .اقتصاد منطقـــه  براســـاس  کشـــاورزی ، پیشـــه وری ، کارگـــری ، فرشـــبافی  و 
گنـــدم ، جـــو، چغندرقنـــد، پنبـــه ، دانه هـــای  روغنـــی ، درختـــان  میـــوه  )تـــوت ، انگـــور،  بافـــی  اســـت  و 
ســـیب  و زردآلـــو( محصـــوالت  کشـــاورزی  ابرقـــو می باشـــد. نـــام  ابرکـــوه  درگذشـــته  »ابرقویـــه  و برقویـــه « 
نیـــز نوشـــته  شـــده  اســـت  و در ســـال  ۱٣۵٤ شمســـی  نامـــش  از ابرقویـــه  به ابرکـــوه  تغییـــر یافـــت  ابرکـــوه  
ــته  اســـت .  ــتانی  ابریشـــم  از ایـــن  شـــهر می گذشـ ــاد بـــوده  اســـت  راه  باسـ ــیار قدیمـــی  و آبـ شـــهری  بسـ
درُکتـــب  جغرافیـــا نویســـان  اســـالمی  ماننـــد: فارســـنامه  ابـــن  بلخـــی ، نزهـــه  القلـــوب ، هفـــت  اقلیـــم  و 
فارســـنامه  ناصـــری  و... از آن یـــاد شـــده  اســـت مختصری  آثـــار ابرکـــوه  عبارتنـــد از: گنبـــد عالـــی ، آرامـــگاه  
ــزار طـــاووس ، مســـجد بـــزرگ   ــزار حمـــزه  ســـبزه  پوش ،مـ ــزار اســـب  دیلمـــی ، مـ امیرشـــمس  الدولـــه  هـ

جـــم ، مســـجد جامـــع ، منـــاره  و ســـردر نظـــام  الملکـــی  و ســـرو هـــزار ســـالم  .  
     

اردکان  
گرفتـــه  و از نظـــر وســـعت  بزرگتریـــن  شهرســـتان   شهرســـتان  اردکان  بـــر ســـر راه  تهـــران  - بندرعبـــاس  قـــرار 
اســـتان  یزداســـت . اردکان  از دو واژه  "ارد" بـــه  معنـــی  مقـــدس  و "کان " بـــه  معنـــی  معـــدن  و مـــکان  
تشـــکیل  شـــده  اســـت . ایـــن  شـــهر درروزگار آبادانـــی  در محلـــی  بـــه  نـــام  زردک  قـــرار داشـــته  و بقایـــای  

دیواره هـــای  آن  هنـــوز پابرجـــا مانـــده  اســـت . 

طبس  
گرفتـــه  اســـت  و  ـــرار  شهرســـتان  طبـــس  در فاصلـــه  ۱٣٤۵ کیلومتـــری  تهـــران  در یـــک  منطقـــه  کویـــری  ق
آب  و هـــوای  آن در نواحـــی  کوهســـتانی  معتـــدل  و در قســـمت های  جلگـــه ای  گـــرم  و ســـوزان  اســـت . 
طبـــس  در زمـــان  خالفـــت  عثمـــان  توســـط اعراب  مســـلمان  فتـــح  گردیـــد و در نیمـــه  دوم  قـــرن  پنجـــم  
ـــتور  ـــه  دس ـــلجوقیان  ب ـــت  س ـــد. در زمان حکوم ـــماعیلیه  درآم ـــب  اس ـــروان  مذه ـــرف  پی ـــه  تص ـــری  ب هج
ســـلطان  ســـنجر بـــه  قـــالع  اســـماعیلیه  حملـــه  شـــد. در دوره  شـــاه  عبـــاس  اول ، ایـــن  شهرتوســـط  
ـــه  قـــرون  پنجـــم  و نهـــم  هجـــری  تعلـــق  دارد. طبـــس   ـــده  آن  ب ـــار بجامان ـــکان  ویـــران  شـــد و بیشـــتر آث ازب

ــژه ای  دارد.  ــی  ویـ ــق  و زیبایـ ــی ، رونـ ــیب های  طبیعـ ــی  و آسـ ــم  ویرانه های تاریخـ ــه  رغـ بـ

بافق  
شهرســـتان  بافـــق  در فاصلـــه  ۱۲۰ کیلومتـــری  جنـــوب  شـــرقی  شهرســـتان  یـــزد واقـــع  شـــده  اســـت . 
وســـعت  این شهرســـتان  ایـــن  شهرســـتان  ۱۷۵/٤٤ کیلومتـــر مربـــع  می باشـــد. بزرگتریـــن  نمکـــزار 
ــام  دارد  ــر نـ ــر درانجیـ ــت ، کویـ ــده  اسـ ــاد شـ ــور ایجـ ــوراب های رودخانه  شـ ــر شـ ــر اثـ ــه  بـ کـ ــزد  ــتان  یـ اسـ
کـــه  در شـــمال  غـــرب  بافـــق  قـــرار دارد. در شـــرق  شهرســـتان  بافق رشـــته  کوههـــای  مـــوازی  بـــا جهـــت  
کـــوه  بـــن  لخـــت  باارتفـــاع   کـــه  مرتفع تریـــن  آن هـــا  شـــمال  غربـــی  - جنـــوب  شـــرقی  کشـــیده  شـــده اند 
گـــرم  و خشـــک  و در  ٣۰۰۲ متـــر در جنـــوب  بهابـــاد می باشـــند. آب  و هـــوای  بافـــق  در تابســـتان ها 
زمســـتان ها مالیم تـــر از ســـایر مناطـــق  اســـتان  می باشـــد. مهم ترین صنعـــت  رایـــج  در شهرســـتان  
بافـــق  قالیبافـــی  اســـت  فعالیـــت  معدنـــی  از عوامـــل  مّهـــم  جـــذب  جمعیـــت  بـــه  شهرســـتان  بافـــق 
ـــًا در ۵۰  ـــد تقریب ـــق  می نویس ـــاره  باف ـــرقی  درب ـــت  ش ـــرزمین های  خالف ـــاب  س کت ـــترنج  در  ـــد. لس می باش

کـــوه  بنـــان  ودر حاشـــیه  کویـــر بـــزرگ  نیمـــه  راه  ایـــن  شـــهر تـــا یـــزد امـــروز دهکـــده  میلـــی  باختـــر 

  بافـــق    واقـــع شـــده  اســـت . مقبـــره  امـــام  زاده  عبـــداهلل، مســـجدجامع ، پســـر مـــراد، قاضـــی  میـــر جعفـــر، 
ـــار مهـــم  ایـــن  شهرمی باشـــد.  ـــزرگ  بافـــق  از آث ـــه  وحشـــی  بافقـــی  شـــاعر ب چشـــمه   پیـــروزی ، خان

میبد  
کنـــار جـــاده  تهـــران  - بنـــدر عبـــاس  و راه آهـــن  تهـــران   شهرســـتان  میبـــد در شـــمال  غربـــی  یـــزد و در 
کلمـــه ای  از واژه هـــای  فارســـی  میانـــه  اســـت  کـــه  در دوره  ساســـانی  بـــه   - کرمـــان  قـــرار دارد.میبـــد 
ــن   ــراراً از ایـ ــالمی  کـ ــه  اسـ ــرون  اولیـ ــی  قـ ــی  وجغرافیایـ ــون  تاریخـ ــده  و در متـ ــالق  می شـ ــهر اطـ ــن  شـ ایـ
ـــی رود،  ـــمار م ـــه  ش ـــتانی  ایران ب ـــهرهای  باس ـــادر ش ـــای  ن ـــی  از نمونه ه ـــد یک ـــت . میب ـــده  اس ـــاد ش ـــام  ی ن
کـــه  بافـــت  ســـنتی  آن  گزندهـــای  فراوانـــی  دیـــده  اســـت  ولـــی  هنـــوز بســـیاری  از پدیده هـــا و  هـــر چنـــد 
ـــم  آن  ماننـــد راههـــای  باســـتانی ، کهـــن دژ و بازمانده هـــای  کهـــن  شـــهری  محفـــوظ   عناصرشـــهری  قدی
ـــای   ـــه  بناه ـــزد مجموع ـــرزمین  ی ـــازی  س ـــی  شهرس ـــده  تاریخ ـــا مان ـــند به ج ـــن  س ـــت . کهن تری ـــده  اس مان
قدیمـــی  "ناریـــن  قلعـــه " میبـــد اســـت . ایـــن  کهـــن دژ همچون پیـــری  خامـــوش  بخشـــی  از سرگذشـــت  

ســـالیان  دراز مردمـــان  ایـــن  دیـــار را بازگـــو می کنـــد.     

مهریز  
مهریـــز در ٣۵ کیلومتـــری  جنـــوب  شـــهر یـــزد قـــرار دارد و بـــه  مجموعـــه ای  از روســـتاهایی  اطـــالق  
کـــه  درقدیـــم  نـــام  مهریجـــرد داشـــته  و بـــه  مهرنـــگار دختـــر انوشـــیروان  نســـبت  داده  شـــده   می شـــود 
اســـت . مهریـــز در حـــدود ۱۶ قـــرن  قبـــل  و در اواخـــر حکومـــت  ساســـانیان  بـــه  عنـــوان  ناحیـــه ای  
ـــیروان   ـــر انوش ـــگار دخت ـــتور مهرن ـــه  دس ـــان  ب ـــان  زم ـــت . در هم ـــوده  اس ـــورد توجه ب ـــی  م ـــوب  طبیع مطل
گذشـــت   ـــرد در  ـــرد معـــروف  شـــد. عنـــوان  مهرگ ـــی  به مهرگ ـــذا پـــس  از آبادان ـــده  و ل ـــی  احـــداث  گردی قنوات

زمـــان  بـــه  مهریجـــرد تبدیـــل  شـــد و امـــروزه  مهریـــز خوانـــده  می شـــود. 

تفت  
ـــام   ـــه  ن ـــرار دارد و یکـــی  از مهم تریـــن  ارتفاعـــات  اســـتان  ب ـــی  اســـتان  ق شهرســـتان  تفـــت  در جنـــوب  غرب
ــبی  دارد و  ــوای  مناسـ ــع  شـــده  اســـت . تفـــت  آب  و هـ ــتان  واقـ ــر در ایـــن  شهرسـ ــا ٤۰۷۵متـ ــیرکوه  بـ شـ
ـــرن  نهـــم   ـــی  از ق ـــع  تاریخـــی  و عرفان ـــام  تفـــت  در مناب ـــه  عمـــل  می آید.ن ـــز در آن  ب ـــی  نی میوه هـــای  فراوان

ـــت .   ـــده  اس ـــر ش ـــی  ذک ـــت  اهلل  ول ـــاه  نعم ـــام  ش ـــراه  ن ـــه  هم ـــد ب ـــه  بع ـــری  ب هج

یزد   
شهرســـتان  یـــزد تـــا تهـــران  ۶۸۹ کیلومتـــر فاصلـــه  دارد و در دره  وســـیعی  رو بـــه  کویـــر واقـــع  شـــده  اســـت . 
آب  و هوای بیابانـــی  نیمـــه  گـــرم  و خشـــک  بـــا زمســـتان های  ســـرد جـــزو مشـــخصات  اقلیمـــی  ایـــن  
ـــه   ـــه  یـــزد ایـــن  شـــهر رو ب ـــو ب ک کا ـــا ورود فرزنـــدان  ابوجعفـــر  شهرســـتان  اســـت . از قـــرن  پنجـــم  همزمان ب
گســـترش  نهـــاد و حصارهـــای  دور شـــهر نیـــز بـــه  وجـــود آمـــد. اتابکان بـــا عالقمنـــدی  زینـــت  بیشـــتری  
کردنـــد.در زمـــان  آل  مظفـــر آبادی هـــاو  بـــه  ایـــن  شـــهر دادنـــد و مـــدارس  و مســـاجد زیـــادی  دران  بنـــا 
کثـــر هنرمنـــدان   ــا نهـــاده  شـــد. بـــرای  در امـــان  مانـــدن  از حمـــالت  مغـــول ، ا قنات هـــای  فراوانـــی  بنـ
ــرار  ــز فعالیت هـــای  هنـــری  و علمـــی  خـــود قـ و دانشـــمندان  قـــرن  هفتـــم  وهشـــتم ، ایـــن  شـــهر را مرکـ

دادنـــد و در ایـــن  زمـــان  مســـاجد و مـــدارس  زیـــادی  ساخته شـــد.  
ــان  و  ــل  صوفیـ ــگاه  و محـ ــه  پناهـ ــه  منطقـ کـ ــد  ــان  می دهـ ــتان  نشـ ــن  شهرسـ ــدد ایـ ــای  متعـ خانقاه هـ
عارفـــان  بـــوده  اســـت . بعضـــی از ایـــن  خانقاه هـــا ماننـــد بقـــاع  شـــیخ  علـــی  ســـلیمان  در بیداخویـــد 
ــا  ــوز پابرجـ ــزد هنـ ــادان  در یـ ــیخ احمد فهـ ــاه  شـ ــاد، خانقـ ــِدر آبـ ــیخ  دادا در ُبنـ ــاه  و مســـجد شـ و خانقـ

ــتند.  هسـ
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یخی آثار تار
آتشکده ها،یزد

تعـــداد قابـــل  توجهـــی  از مـــردم  اســـتان  یـــزد پیـــرو دیـــن  زردشـــت  هســـتند و بـــه  همیـــن  خاطـــر نیـــز 
کـــه  محـــل  زیـــارت  و مـــورد  کـــن  و بناهـــای  متعددزرتشـــتی  در نقـــاط  مختلـــف  اســـتان  وجـــود دارد  اما

احتـــرام  زردشـــتیان  اســـت . اهـــم  مکان هـــای  مذهبی زردشـــتیان  عبارتنـــد از :
    

آتشکده چکچکو،یزد  
کیلومتـــر   ٤۸ یـــزد  از  کـــه   طبـــس (  راه   )در  انجیـــره   و  اردکان   میـــان   کوه هـــای   در  اســـت   محلـــی  
بـــه   بریـــده   کوه هـــای  ســـنگی  و  از  بـــه  صـــورت  چـــک  چـــک   نـــزول  آب   ایـــن  دلیـــل   فاصلـــه دارد. 
»چکچکـــو« معـــروف  شـــده  اســـت . در این محـــل  تعـــدادی  بنـــای  مناســـب  و راحـــت  بـــرای  ایـــام  زیـــارت  

احـــداث  شـــده  اســـت.

آتشکده درمهر،یزد  
آتشـــکده های  زردشـــتیان  بنـــا بـــر مقـــام  اهمیـــت  بـــر ســـه  دســـته  اســـت : آتـــش  دادگاه  کـــه  در خانه هـــا 
امـــا  می دارنـــد،  پـــا  بـــر  موبـــدان   را  دادگاه   آتـــش   نـــدارد.  تقدیـــس   مراســـم   و  می شـــود  افروختـــه  
افرادعـــادی  نیـــز می تواننـــد بـــه  خدمـــت  آن  بپردازند.آتـــش  آدران  )درب  مهـــر(از آتـــش  دادگاه  برتـــر 
اســـت  و اختصـــاص  بـــه  شـــهر و بلـــوکات  داردآتـــش  ورهـــرام  بهـــرام  ایـــن  آتـــش  بایـــر پیوســـته  افروختـــه  
ـــا  ـــاه  ی ـــرز، پادش ـــد از: رنگ ـــت که  عبارتن ـــش  اس ـــکل  از ۱۶ آت ـــق  دارد و متش ـــردم  تعل ـــوم  م ـــه  عم ـــد و ب بمان
ــاز، نانـــوا،  ــر، اسلحه سـ ــا صاحبـــدل ، زرگـــر، ضرابخانـــه ، آهنگـ ــز، درویـــش  یـ ــر پـ ــر، آجـ فرمانـــدار، کوزه گـ

تقطیـــر، فرمانـــده  ارتـــش ، چوپـــان ، پیشـــوای  دینـــی  ،بـــرق  آســـمان ، مـــرده  ســـوزد.

آتشکده پیرهریشت،اردکان  
کنـــار  ایـــن  زیارتـــگاه  در ۱۵ کیلومتـــری  اردکان ، بـــر دامـــن  کوه هایـــی  پســـت  واقـــع  شـــده  اســـت . در 
ــم   ــال  در روز هیجدهـ ــر سـ ــت . و هـ ــده  اسـ ــاخته  شـ ــار سـ ــه  آب  انبـ ــگاه  و سـ ــد اقامتـ ــگاه  چنـ این زیارتـ

فروردیـــن ، زردشـــتیان  برای زیـــارت  بـــه  ایـــن  محـــل  مســـافرت  و بیتوتـــه  می کننـــد.

آتشکده ورهرام)بهرام(،یزد   
ایـــن  عمـــارت  کـــه  در فهرســـت  آثـــار معمـــاری  معاصـــر یـــزد قـــرار دارد، بـــه  همـــت  زردشـــتیان  یـــزد 
وپارســـیان  هنـــد در ســـال  ۱٣۱٣ خورشـــیدی  تحـــت  نظـــارت  و سرپرســـتی  آقـــای  اربـــاب  جمشـــید 
امانـــت  بنـــا شـــده  است .ســـاختمان  اصلـــی  در وســـط  حیاطـــی  بـــزرگ  بـــر بلنـــدی  قـــرار دارد و آتـــش  
گرفتـــه   در محفظـــه ای  بلندتـــر از ســـطح  زمیـــن  در اتاقی نســـبتًا وســـیع  و دور از تابـــش  خورشـــید قـــرار 
کوچـــه   و اتاق هایـــی  بـــرای  مراســـم  نیایـــش  پیرامـــون  آن  طراحـــی  شـــده  اســـت .این  آتشـــکده  در 

ــرار دارد. ــانی  قـ کاشـ ــت  اهلل  ــان  آیـ ــکده  خیابـ آتشـ

سایر آتشکده ها،یزد  
ســـایر مکان هـــای  مذهبـــی  زرتشـــتی  عبارتنـــد از: آتشـــکده  یـــزد، پیرســـبز در اردکان ،درب  مهـــر، 
درب  کهـــن ، درب  مهرنـــوش  و درب  دســـتوران  در یـــزد، پیرانـــگاه  ســـروچم ، پیرشـــاه  و ورهـــرام  ایـــزد 
ـــو  ـــتای  زرج ـــو در روس ـــر بان ـــد، پی ـــک  در بی ـــتانه  نزدی ـــر نارس ـــاهی ، پی ـــزاد در آبش ـــر مهری ـــاه ، پی درخرمش

ــاری . ــتان  دینیـ ــه  دبسـ کوچـ ــدان  در  ــه  موبـ ــی  در جنوب یزد،گاهنبارخانـ ــر نارلـ ــدا، پیـ عقـ

قلعه های تاریخی

نارنج قلعه)نارین قلعه(،میبد  
کـــه  در زبـــان  عامـــه  بـــه  نارنـــج  قلعـــه  نیـــز معـــروف  اســـت ، یکـــی  از مهم تریـــن  آثارتاریخـــی  پیـــش   ایـــن  بنـــا 
ـــه  ثبـــت  رســـیده  اســـت . ایـــن  کهـــن  دژ  ـــار ملـــی  ب از اســـالم  اســـتان  محســـوب  می شـــود و در فهرســـت  آث
ـــه  نظـــر می رســـد طبقـــات  فوقانـــی  بنـــا  ـــر شـــهر احـــداث  شـــده  اســـت . ب ـــر فرازتپـــه ای  گلیـــن  و مشـــرف  ب ب
بازســـازی  شـــده اند و بـــه  دوره اســـالمی  تعلـــق  دارنـــد. بخشـــی  از ایـــن  قلعـــه  تاریخـــی  در دوران  پهلـــوی  

دوم  در جریـــان  احـــداث  خیابـــان  تخریـــب  شـــد. 

ارگ طبس،طبس  
کنـــون  آثـــار  ایـــن  ارگ  از مجموعـــه  بناهـــای  تاریخـــی  ایـــن  شـــهر بســـیار قدیمـــی  اســـت  کـــه  هـــم  ا
چندانـــی  از آن باقـــی  نمانـــده  اســـت . ایـــن  ارگ  بـــه  احتمـــال  زیـــاد از آثـــار دوره  پیـــش  از اســـالم  اســـت  

کـــه  در دوره  اســـالمی  نیـــز مـــورد اســـتفاده قرار می گرفتـــه  اســـت .  

سایر قلعه های تاریخی،یزد  
دیگـــر قلعه هـــای  تاریخـــی  اســـتان  عبارتنـــد از: شـــواز در تفـــت ، خورمیـــز و ســـریزد در مهریز،بارجیـــن  و 
ج  دربافـــق   ـــاد در رســـتاق ، خویـــدک ، کافـــر قلعـــه  و فهـــر چ  و غرآب ـــاد، زار ـــاد در میبـــد، ابراهیـــم  آب رکـــن  آب

و قلعه تاریخـــی  ندوشـــن . 

کاروانسرا)رباط(های تاریخی

کـــز مهـــم  تجـــارت  ایـــران  بـــوده  و همیـــن  موقعیـــت  تجـــاری  باعـــث  شـــد  یـــزد از روزگاران  قدیـــم  از مرا
ـــود  ـــرا وج ـــوع  کاروانس ـــه  ن ـــزد س ـــتان  ی ـــوند. در اس ـــداث  ش ـــه  اح ـــراهای متعددی  در منطق ـــه  کاروانس ک

دارد.  
کـــه  جزئـــی  از بافـــت  بـــازار اســـت  و یـــک  فضـــای  تجـــاری   اول ، کاروانســـراهای  تاجرنشـــین  یاســـرا 

می شـــود.   محســـوب  
مســـکونی   محله هـــای   در  اقامتـــی   فضاهـــای   به عنـــوان   کـــه   شـــهری   درون   کاروانســـراهای   دوم ، 
کنان  آبادی های اطـــراف  قـــرار می گرفته انـــد.   مجـــاور بـــازار واقـــع  شـــده  و بیشـــتر مـــورد اســـتفاده  ســـا

سوم ، کاروانسراهای  بین  شهری  که  مهمترین  آنها عبارتند از:  
  

رباط ابوالقاسم رشتی،عقدا،اردکان  
کنـــار شـــاهراه  بنـــا شـــده  و از آثـــاری  اســـت  کـــه  بـــه  شـــکل رباط های   ایـــن  ربـــاط  وســـط  آبـــادی  عقـــدا و در 
ــاط   ــن  ربـ ــده  اســـت . ایـ ــاخته  شـ ــتی  سـ ــم  رشـ ــاج  ابوالقاسـ ــروف  حـ ــر معـ ــی  و توســـط  تاجـ ــاه  عباسـ شـ

بادگیـــری  بلنـــد داردکـــه  از فاصلـــه  دور دیـــده  می شـــود.

رباط های راه های اصفهان یزد   
از ابرقـــو بـــه  ســـوی  اســـفندارون  )از توابـــع  اصفهـــان ( در جـــاده  قدیمـــی  کاروان  رو آثـــار دوربـــاط  کهنـــه  
هنـــوز وجـــود دارد. ربـــاط  اول  در ٣۰ کیلومتـــری  آبـــادی  تیـــزک  و ٤۲ کیلومتـــری  شـــهر ابرقـــو واقـــع  شـــده  
اســـت .رباط  دوم  کـــه  بـــه  شاه نشـــین  معـــروف  اســـت  بـــه  فاصلـــه  شـــش  کیلومتـــر از ربـــاط  اول  قـــرار 

ـــت . ـــه  اس گرفت

رباط خرگوشی،عقدا،اردکان  
ـــی  )آبادی عقـــدا(  ـــالق  گاوخون ـــه  از بناهـــای  دوره  شـــاه عباس  صفـــوی  اســـت ، نزدیـــک  بات ـــاط  ک ایـــن  رب
ــار  ــی  کنـ ــان  خرگوشـ ــود را از بیابـ ــام  خـ ــاط  نـ ــن  ربـ ــت . ایـ ــده  اسـ ــع  شـ ــرو( واقـ ــی  )مالـ ــر راه  قدیمـ ــر سـ بـ
کـــرده  اســـت . ایـــن  ربـــاط  ۶۰ کیلومتـــر تـــا عقـــدا و ۱۲۰ کیلومتـــر تـــا ندوشـــن   باتـــالق  گاوخونی اخـــذ 

فاصلـــه  دارد و راه  آن  از طریـــق  خلیل آبادســـروعلیا و بعـــد از طریـــق  آبـــادی  کایـــون  اســـت . 

رباط زین الدین،یزد  
ایـــن  ربـــاط  در۶۰ کیلومتـــری  جـــاده  فعلـــی  یـــزد - کرمـــان  واقـــع  شـــده  و تاریـــخ  احـــداث آن  همزمـــان  
ــته   ج  پیوسـ ــر ــج  بـ ــه  پنـ کـ ــدور دارد  ــی  مـ ــرا طرحـ ــت . کاروانسـ ــان  اسـ ــان  کرمـ ــه  گنجعلی خـ ــا مجموعـ بـ
ــای   ــور اســـت . فضـ ــراهای  کشـ ــان  کاروانسـ ــادر در میـ ــای  نـ آن  را حفاظت می کننـــد و یکـــی  از نمونه هـ

داخلـــی  بنـــا در ســـال های  اخیـــر مرمت شـــده  اســـت .  
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کاروانسراها،یزد   سایر 
کاروانســـراهای  اســـتان  یـــزد عبارتنـــد از: ربـــاط  ســـاغند در آبـــادی  ســـاغند از بخـــش  رباطـــات ،  ســـایر 
بخـــش   کاروانســـرای  اهلل آبـــاد در  و  کاروانســـرای  حـــوض  جعفـــر  آبـــاد،  علـــی   آبـــادی   کاروانســـرای  
ج ارجنـــان  در جـــاده  عقـــدا بـــه  اردکان ، ربـــاط  نارســـتان  در ۱۸ کیلومتـــری  جنـــوب   رباطـــات ، ربـــاط  و بر
غربـــی  عقـــدا، کاروانســـرای  ابوالمعالـــی  درمحلـــه  بولمیـــر یـــزد، کاروانســـرای  پنجه علـــی  در ســـر چهـــار 

کنده انـــد.  کـــه  در نقـــاط  مختلف اســـتان  پرا کاروانســـراها  ســـوق  بازارخـــان  و دیگـــر 

خانه ها و محله های قدیمی

اســـتان  یـــزد و بـــه  ویـــژه  شـــهر یـــزد چـــه  از دیـــدگاه  معمـــاری  ویـــژه  کویـــر و چـــه  از لحـــاظ  بناهـــای  
کویـــر مرکـــزی  ایـــران  می درخشـــد.  باســـتانی  مهـــم  و متعـــدد و بـــاارزش  همچـــون  نگینـــی  در 

ـــه   ـــار باســـتانی  آن  مجموعـــه ای  بـــی  نظیـــر از بناهـــای  اســـالمی  وایرانـــی  اســـت ، بناهایـــی  کـــه  غالبـــًا ب  آث
دوره  ســـلجوقیان  تعلـــق  دارنـــد و نشـــان  دهنـــده  هنـــر و معمـــاری  زیبـــای  آن  زمـــان  هســـتند.

 
خانه عرب ها،یزد   

کوچـــک  در »ســـرقدمگاه « محلـــه  فهـــادان ، نزدیـــک  مســـجد  ایـــن  مجموعـــه  از دو خانـــه  بـــزرگ  و 
ـــه  کوچـــک  ایـــن  مجموعـــه   ـــه  حاجـــی  میرزااحمدعـــرب  تعلـــق  دارد. خان چهل محـــراب  واقـــع  شـــده  و ب

کبـــر فرزندمرحـــوم  اســـتاد باقـــر در ســـال  ۱۲۹۸ هجـــری  ســـاخته  اســـت . را اســـتاد علـــی  ا

کاظم رسولیان،یزد   خانه حاج 
ــر آن  می گـــذرد، در محلـــه  ســـهل  بن علـــی  یـــزد واقع شـــده   ایـــن  خانـــه  کـــه  بیـــش  از یـــک  قـــرن  از عمـ
ـــف   ـــورت  وق ـــه  ص ـــال  ۱٣۶۸ ب ـــت  در س ـــزدی  اس ـــمند ی ـــای  ارزش ـــی  از خانه ه ـــه  یک ـــه  ک ـــن  خان ـــت . ای اس
گرفـــت  و پـــس  از مرمـــت ، بـــه  پایـــگاه  اولیـــه  دانشـــکده  معمـــاری  و  در اختیـــار دانشـــگاه یزد قـــرار 
کنون بخش هـــای  متنـــوع  ایـــن  خانـــه  قدیمـــی  بـــه  فضاهـــای   شـــهر ســـازی  یـــزد تبدیـــل  شـــد. هـــم  ا
کـــدام  نیـــز واجـــد  آموزشـــی  تبدیـــل  شـــده  و بـــا خریـــداری  واحدهـــای  مســـکونی  همجـــوارآن  کـــه  هـــر 
کـــه   ارزش  معمـــاری  هســـتند، مجموعـــه  فرهنگـــی ، تاریخـــی  و آموزشـــی  ممتـــازی  را بوجودآورده انـــد 

کـــم  نظیـــر اســـت . در ســـطح  کشـــور شـــاخص  و 

خانه الری ها،یزد  
ــم  الری   ــد ابراهیـ ــی  محمـ ــد اســـت . مالـــک  آن  حاجـ ــاخته  شـ ــری  سـ ــال  ۱۲۸۶ قمـ ــه  در سـ ــن  خانـ ایـ
ـــا،  ـــد. دره ـــتفاده  می ش ـــا اس ـــت  الهی ه ـــاه  نعم ـــوان  خانق ـــه  عن ـــته  ب گذش ـــه  در  ـــن  خان ـــت . از ای بوده اس
پنجره هـــا، ارســـی ها و اتاق های آینـــه  کاری  و نقاشـــی  شـــده  آن  یکـــی  از نمونه هـــای  زیبـــا و عالـــی  

خانه هـــای  اعیانـــی  قـــرن  ســـیزدهم  یـــزد اســـت .

خانه ملک التجار،یزد  
ایـــن  خانـــه  نمونـــه  در حـــدود ۱۲۰ ســـال  قبـــل  دریکـــی  از بازارهـــای  مهـــم  شـــهر یـــزد ســـاخته  شـــده  و 
به ملـــک  التجـــار تعلـــق  داشـــته  اســـت . ایـــن  خانـــه  را جـــد ملـــک  التجـــار موســـوم  بـــه  حـــاج  علـــی  عســـگر 
ــه  از  ــیرازی  اســـت  کـ ــه  کار یـــک  نقـــاش  شـ ــیرازی  ســـاخته  است .نقاشـــی های  اتاق هـــای  ایـــن  خانـ شـ

حیـــث  اســـلوب ، کامـــاًل بـــا نقاشـــی های  عمارت نارنجســـتان  شـــیراز همســـان  اســـت .

محله های قدیمی،یزد  
دربـــاره  معمـــاری  خـــاص  اقلیم هـــای  گـــرم  و خشـــک  جهـــان ، تحقیقـــات  گســـترده  انجـــام  گرفتـــه  و 
ـــه  خـــود  بافـــت  وســـاخت  معمـــاری  ویـــژه  منطقـــه  یـــزد، ســـهمی  قابـــل  مالحظـــه  از ایـــن  تحقیقـــات  را ب
ـــا نیازهـــا  اختصـــاص  داده  اســـت . گذشـــته  ازجذابیـــت  و زیبایـــی  خـــاص  ایـــن  معمـــاری ، تناســـب  آن  ب
ــا  ــارز ایـــن  معمـــاری  محلـــه  فهـــادان  بـ و شـــرایط  اقلیمـــی  - فرهنگـــی  مـــردم  منطقـــه  اســـت . نمونه بـ
یـــوزداران  اســـت . در مرکـــز هـــر محلـــه ، معمـــواًل حمـــام ، بازارچـــه  آب  انبـــار، مسجد،حســـینیه ، لـــرد، 
کارگاه هـــای  کوچـــک ، جـــوی  آب  قـــرار دارد. محله هـــا همچنیـــن  بـــا نـــوع  معیشـــت  مـــردم  هویـــت  پیـــدا 
می کنند.بـــه  عنـــوان  مثـــال ، بیشـــتر مســـگرها در محلـــه  پشـــت  بـــاغ ، بنایـــان  در محلـــه  تـــل  و محلـــه  
کن  بوده انـــد. از دیگـــر محله هـــای  مهـــم  یـــزد می تـــوان  بـــه  محلـــه  ســـرجمع ،  خرمشـــاه  و... ســـا
ــه   ــاه ، محلـ ــه  میدانشـ ــوردی ، محله میرقطـــب ، محلـ ــه  باجـ ــردوراه ، محلـ ــه  سـ ــه  یعقوبـــی ، محلـ محلـ

چهـــار منـــار، محلـــه  دومنـــار، محلـــه  شـــش  بادگیـــری  و... اشـــاره  کـــرد.  

سایر خانه های قدیمی،یزد  
ـــه  انصـــاری  و نصیـــری  در یـــزد، صولـــت  و آقـــازاده در  دیگـــر خانه هـــای  قدیمـــی  اســـتان  عبارتنـــد از: خان

ابرکـــوه ، کالهـــدوز در رســـتاق ، وحشـــی  بافقـــی  در بافـــق ، اســـعدی  درندوشـــن. 

بازارهای قدیمی

ج  و بـــاروی  شـــهر واقـــع   بازارهـــای  یـــزد مجموعـــه  معمـــاری  گســـترده ای  اســـت  کـــه  در جنـــوب  بـــر
شـــده  و چندیـــن  راســـته  بازار،تیمچـــه ، ســـرا، مســـجد، میـــدان ، حســـینیه ، مدرســـه ، آب انبـــار، َلـــرد، 
ــدودی   ــا حـ ــه ای  و تـ ــاس  منطقـ ــت و در مقیـ ــای  داده  اسـ ــود جـ ــدی  را در خـ کارگاه  تولیـ ــرا و  کاروانسـ

ملـــی  عمـــل  می کنـــد.
   

بازار یزد،یزد   
ــه  حـــد فاصـــل   ــه  کـ ــزد را تشـــکیل  می دهـــد. قیصریـ ــهر قدیمـــی  یـ ــرات  شـ ــتون  فقـ ــه  سـ ایـــن  مجموعـ
میـــدان  و مدرســـه خان  قـــرار دارد، از لحـــاظ  معمـــاری  نســـبت  بـــه  ســـایر بازارهـــا از انتظـــام  فضایـــی  
ارزش  هنـــری  هســـتند، بســـته  می شـــود.  بـــا دو در چوبی کـــه  دارای   و  بهتـــری  برخـــوردار اســـت  
قدیمی تریـــن  بخـــش  بـــازار یـــزد، بـــازار حاجـــی  قنبـــر اســـت  کـــه  از قـــرن  نهم هجـــری  بـــه  یـــادگار مانـــده  
بـــازار  و جزیـــی  از مجموعـــه  فرهنگـــی  - تاریخـــی  امیـــر چخمـــاق  اســـت. قســـمت های  مختلـــف  
یزدعبـــارت  اســـت  از: بـــازار خـــان ، بـــازار زرگـــری ، بـــازار پنجـــه  علـــی ، بـــازار قیصریـــه ، بـــازار َعالقبنـــدی ، 
کاشـــیگری ، بازارچیت ســـازی ، بـــازار مالاســـمعیل ، بـــازار افشـــار، بـــازار حاجـــی  قنبـــر، بـــازار محمـــد  بـــازار 
علـــی  خـــان ، بـــازار جعفرخـــان ، بازارصـــدری ، بـــازار دروازه  مهریـــز، بـــازار مســـگری  و بـــازار نخـــود بریـــزی.  

مدارس تاریخی،یزد

مدرسه خان ،یزد   
کوچـــک  اســـت . مدرســـه  کوچـــک  را محمـــد تقـــی  خـــان   ایـــن  بنـــا مرکـــب  از دو مدرســـه  بـــزرگ  و 
ــهور  ــله  خانـــدان  مشـ ــر سلسـ ــزرگ  شـــهرت  داشـــت  و سـ ــان  بـ ــه  خـ ــه  بـ ــر بافقـــی  کـ ــد باقـ بن میرزامحمـ
کرده اســـت  و مدرســـه  بـــزرگ  را علینقـــی  خـــان  پســـرمحمد تقی خـــان   »خوانیـــن  یـــزد« بـــود بنـــا 

ج  از حصـــار شـــهر یـــزد قـــرار دارد. بنانهـــاده  اســـت . مدرســـه  خـــان  خـــار

مدرسه شهاب الدین قاسم طراز،یزد  
ایـــن  مدرســـه  از آثـــار قـــرن  هشـــتم  هجـــری  اســـت  کـــه  توســـط  شـــهاب  الدیـــن  قاســـم  طرازبنـــا شـــده  
اســـت . از آثـــار قدیـــم  ایـــن  مدرســـه  معـــروف ، تنهـــا ســـر در شـــمالی  آن  باقـــی  مانـــده  اســـت  در جـــای  

ــا شـــش  کتیبـــه  قدیمـــی  دارد. قبلـــی  مدرســـه ، یک مســـجد جدیـــد ســـاخته  شـــده  اســـت . ایـــن  بنـ

سایر مساجد قدیمی،یزد  
ــم   ــه  عبدالرحیـ ــام ، مدرسـ ــه  قیـ ــار، مدرسـ ــه  دو منـ ــینیه ، مدرسـ ــه  حسـ ــی ، مدرسـ ــه  ابوالمعالـ مدرسـ
خان یـــا مدرســـه  نـــو، مدرســـه  کمالیـــه ، مدرســـه  مالاســـمعیل ، مدرســـه  امـــام  خمینـــی ، مـــارکار، 
ضیائیـــه  )زنـــدان  اســـکندر( و مدرســـه مصلی . از جملـــه  ســـایر مـــدارس  قدیمـــی  اســـتان  یـــزد هســـتند.

آب انبارهای قدیمی

آب انبارهای قدیمی،یزد  
گســـتردگی  کویرهـــای  یـــزد، زمینه ســـاز توســـعه  انـــواع  آب  انبارهـــا در  موقعیـــت  طبیعـــی  و اقلیمـــی  و 
ـــه   ـــه  ۱۰۰ واحـــد اســـت  ک ـــوده  اســـت .در حـــال  حاضـــر تعـــداد ایـــن  آب انبارهـــا نزدیـــک  ب ســـطح  اســـتان  ب
ـــد،  ـــه ، گنب ـــی  خزین ـــر اصل ـــار عنص ـــامل  چه ـــده اند و ش ـــهرها ساخته ش ـــای  ش ـــز محله ه ـــواًل در مرک معم
ــه   ــای  آب ، بـ ــات  وپاییـــن  مانـــدن  دمـ ــلط  آب  قنـ ــر تسـ ــه  خاطـ ــه  بـ ــند. خزینـ ــر می باشـ ــیر و بادگیـ پاشـ

شـــکل  اســـتوانه  دردل  زمیـــن  ایجـــاد شـــده  اســـت .
گنبـــد بـــه  شـــکل  نیمکـــره  روی  خزینـــه  ساخته می شـــد تـــا آب   را از آلودگی هـــای  محیطـــی  حفـــظ  
کنـــد و آن  را خنـــک  نگـــه  دارد. پاشـــیر راهرویـــی  پلکانـــی  بـــرای  برداشـــتن آب  از خزینـــه  و بادگیـــر نیـــز 
ـــوده   ـــدن  آب ب ـــد ش ـــری  از فاس ـــرای  جلوگی ـــار ب ـــه  درون  آب انب ـــوا ب ـــان  ه ـــت  جری ـــرای  هدای ـــیله ای  ب وس

اســـت . 
ــعودی ،  ــر، مسـ ــش  بادگیـ ــرا، شـ ــید و صحـ ــار سـ ــد از: آب انبـ ــزد عبارتنـ ــتان  یـ ــم  اسـ ــای  مهـ آب  انبارهـ
ـــزد،  ـــرزا شـــفیع  در ی کبـــری ، خواجه ،گلشـــن ، رســـتم ، گیـــو، کالهدوزهـــا، ملـــک  التجـــار و می حـــاج  علی ا

کشـــتخوان  در رســـتاق .  حســـن  آبـــاد در میبـــد، جـــاده  ده  بـــاال و برالنســـویه  درتفـــت  و آب انبـــار 
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کـــه  پســـتی  و بلنـــدی  اجـــازه  مـــی داده  از انـــرژی   کنـــار آبادی هـــا بـــر ســـر راه  قنـــات ، هرجـــا  معمـــواًل در 
ــمت   ــن  قسـ ــت . عمده تریـ ــده  اسـ ــتفاده  می شـ ــیاب  اسـ ــنگ  آسـ ــش  سـ ــرای  چرخـ ک  و ارزان  آب بـ ــا پـ
ــد،  ــاخته  می شـ ــی  و سـ ــه  طراحـ ــص  و وارونـ ــی  ناقـ ــه  صورت مخروطـ ــه  بـ ــت  کـ ــوره  آن  اسـ ــیاب ، تنـ آسـ
بـــه  گونـــه ای  کـــه  آب  ذخیـــره  شـــده  در آن ، از روزنـــی  کوچـــک  بافشـــارزیاد، پره هـــای  ســـنگ  آســـیاب  
را بـــه  حرکـــت  در مـــی آورد. فضـــای  اصلـــی  آســـیاب ها در دل  زمیـــن  جـــای  دارد و بخـــش  نمایـــان آن  
انـــدک  اســـت  و بـــه  نورگیرهـــا و ورودی  خالصـــه  می شـــود. از میـــان  آســـیاب های  معـــروف  اســـتان  
بـــه  مجموعه آســـیاب های  ســـنگ  ســـیاه ،کچلگ ، ده آبـــاد، بیـــده ، باغســـتان ، امیـــری  و بفروئیـــه  )در 

ــرد.  ــاره  کـ ــوان  اشـ ــکذر می تـ ــاه ( و اشـ ــز، تفـــت ، اسالمیه ،)فراشـ ــذوار، مهریـ ــد(، مـ میبـ

سایر بناهای تاریخی

میدان وقت و ساعت ،یزد  
ایـــن  میـــدان  قدیمـــی  از آثـــار قـــرن  هشـــتم  هجـــری  اســـت . از بناهـــای  اطـــراف  آن  بـــه  مدرســـه  ســـیدرکن  
الدیـــن  و یـــک  آب  انبـــار قدیمـــی  می تـــوان  اشـــاره  کـــرد. در ایـــن  میـــدان  یـــک  دســـتگاه  نجومـــی  و 
ــود از  ــان  خـ ــه  درزمـ ــته  کـ ــرار داشـ ــری ( قـ ــری  قمـ ــاعت  )۷۲۵ هجـ ــات  و سـ ــوم  به موقوفـ رصـــدی  موسـ

دســـتگاه های  مهـــم  علمـــی  بـــوده  و نـــام  میـــدان  ازایـــن  دســـتگاه  گرفتـــه  شـــده  اســـت .

ساباط ها،یزد  
کثـــر شـــهرهای  کویـــری  ایـــران ، کوچه هـــا  بـــارز محله هـــای  قدیمـــی  یـــزد و ا گی هـــای   یکـــی  از ویژ
ــرای   ــود. هـــدف  از طراحـــی  و اجـ ــه  می شـ ــاباط « گفتـ ــا »سـ ــه  آنهـ ــه  بـ ــیده  اســـت  کـ گذرهای سرپوشـ و 
ســـاباط ها ایـــن  بـــوده  اســـت  کـــه  انســـان  را ازگرمـــا و از تابـــش  تنـــد خورشـــید و بادهـــای  گـــرم  موســـمی  در 
ـــه  منظـــور افزایـــش  امنیـــت   ـــه  ســـاباط دارند، ب ـــن  بســـت  ک کوچه هـــای  ب ـــگاه  دارد. در برخـــی  از  امـــان  ن
گذاشـــته  می شده اســـت .  کار  کنان  آن  در قســـمت  ورودی ، دری  محکـــم  موســـوم  بـــه  دربنـــد  ســـا

مثـــل  دربنـــد آقایی هـــا، کوچـــه  دکتـــر عالیـــی  و َلـــرد باجـــوردی  . 

یخچال ها،یزد  
بـــرای   کـــه   هســـتند  ســـازی   و  ســـاخت   جالـــب   بســـیار  نمونه هـــای   قدیمـــی ،  یخچال هـــای  
ذخیره ســـازی  یـــخ  احـــداث  می شـــده اند.یخچال ها از چهـــار بخـــش  عمـــده  یخـــدان ، گنبـــد، دیـــوار 
کافـــی  وجـــود داشـــت ، آب   اصلـــی  و حوضچـــه  تشـــکیل  شـــده اند. در ایـــام  زمســـتان  کـــه  آب  به حـــد 
ــخ  می زده اســـت .  ــوا یـ ــرودت  هـ ــه  بـ ــه  بـ ــا توجـ ــگام ، بـ ــده  و شـــب  هنـ ــا می شـ ــه  رهـ ــه  درون  حوضچـ بـ

آب انبار ابرکوه،ابرکوه 
دیـــواری  بلنـــد در طـــول  اســـتخر قـــرار داشـــته  اســـت  کـــه  مانـــع  تابـــش  خورشـــید بـــه  یخ هـــا می شـــده  
و شـــرایطی  را به وجـــود مـــی آورده  تـــا الیه هـــای  یـــخ  در شـــب های  پیاپـــی  اضافـــه  شـــوند. ســـپس  
یخ هـــا را می شکســـتند و بـــه  داخـــل  یخـــدان  کـــه در زمیـــن  قـــرار داشـــت  منتقـــل  می کردنـــد و در 

تابســـتان  اســـتفاده  می کردنـــد. 
  

میدان خان،یزد  
ح  هماهنـــگ  آن  را بـــه  وجـــود آورد.  ایـــن  میـــدان  مجموعـــه ای  اســـت  کـــه  محمـــد تقی خـــان  بـــا طـــر
درچهارســـوی  میـــدان  دکان هایـــی  قـــرار دارد. مدرســـه  شـــفیعیه  نیـــز در زاویـــه  شـــمال  شـــرقی  آن  واقـــع  

شـــده  اســـت . ایـــن  میدان راهـــی  بـــه  قیصریـــه  و راهـــی  بـــه  مســـجد ریـــگ  دارد.

میدان میر چخماق)امیرچخماق(،یزد  
قرن نهـــم   فاطمـــه  خاتـــون  در  و همســـرش  ســـتی   امیـــر چخمـــاق  شـــامی   توســـط   میـــدان   ایـــن  
ـــازار حاجـــی  قنبـــر در شـــرق  میـــدان  از بناهـــای  نظـــام  الدیـــن  حاجـــی  قنبـــر  هجـــری  بنـــا شـــده  اســـت . ب
جهانشـــاهی  است .مســـجد و تکیـــه  معـــروف  میرچخمـــاق  نیـــز در شـــمال  میـــدان  واقـــع  شـــده  اســـت .   

میدان قیام)شاه سابق(،یزد   
ایـــن  میـــدان  و نـــام  آن  یـــادگاری  از زمـــان  حکومـــت  حـــاج  علینقـــی  خـــان  )۱۲۱٤ - ۱۲۱۹( پســـرمحمد 
تقـــی  خـــان  اســـت . در یکـــی  از صفه هـــای  ایـــن  میـــدان  و در مدرســـه  قدیمـــی  کنـــار آن ، قطعـــه  ســـنگی  

منقـــور حاوی اشـــعار ذبیحـــی  شـــاعر قـــرن  ۱۲ موجـــود اســـت .  

بادگیرها،یزد  
 

یکـــی  از شـــاخص ترین  نشـــانه  هایـــی  کـــه  منظـــره  عمومـــی  شـــهرهای  اســـتان  یـــزد را از دیگـــر شـــهرهای  
بـــه  فضاهـــای   بادگیرهـــا  بادگیرهـــای  متنـــوع  آن  اســـت . بیشـــتر  کشـــورمتمایز می ســـازد، وجـــود 
ـــز  ـــاجد نی ـــی  مس ـــهری  و برخ ـــای  درون  ش ـــب  آب  انباره ـــی  غال ـــد. ازطرف ـــق  دارن ـــی  تعل ـــکونی  قدیم مس
ج هایـــی   دارای  بادگیـــر هســـتند. بادگیرهـــا دســـتگاه  تنفســـی  شهرمحســـوب  می شـــوند. آن هـــا بر
کـــه  بـــا توجـــه  بـــه  نحـــوه  ســـاختمان  ویـــژه ، جریـــان  طبیعـــی  هـــوا را بـــه  داخل بناهـــای  مختلـــف   هســـتند 
ــی   ــت  اجتماعـ ــر تشـــخص  و منزلـ ــد آن  نمایانگـ ــرد مفیـ ــته  از عملکـ ــر، گذشـ ــد. بادگیـ ــت  می کننـ هدایـ

صاحـــب آن  نیـــز بـــوده  اســـت  کـــه  از طریـــق  ارتفـــاع  و نـــوع  تزئین هـــای  آن  شـــناخته  می شـــود. 
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جاذبه های طبیعی
کویر ها،یزد دره ها و 

کویری ،استان یزد    جاذبه های 
اســـت .  برخـــوردار  خـــاص   جاذبـــه ای   از  کویـــر  ایـــران ،  در  جهانگـــردی   متنـــوع   منابـــع   میـــان   در 
ــر شـــدن   ــاند، غافلگیـ ــا دور دســـت  می کشـ ــگاه  را تـ ــه  نـ ــیعی  کـ ــای  وسـ ــان  فضاهـ ــذاردر میـ گـ گشـــت  و 
تـــک   ابنیـــه  تاریخـــی ، ســـایه   در چشـــم انداز شـــن های  روان  و شـــوره زارهای  خشـــک  و ســـوزان ، 
رباط هـــای   و  و خشن ،کاروان ســـراها  ســـاده   ســـاختمان های   رنـــگ ،  آجـــری   بناهـــای   آبادی هـــا، 

قدیمـــی  بـــرای  هـــر جهانگـــردی  جـــذاب  و دیدنـــی  اســـت .
گرفتـــه  اســـت : اول  محـــور  جاذبه هـــای  کویـــری  در اســـتان  یـــزد ازطریـــق  دو محـــور مـــورد توجـــه  قـــرار 
ـــد. در طـــول   ـــا بافـــق  ادامـــه  می یاب ج  در حاشـــیه  کویرت کهـــن  فهـــر گـــذر از مســـجد  ـــا  ـــه  ب ـــه  بافـــق  ک یـــزد ب
راه ، جنگل هـــای  گـــز، زیبایـــی  و جذابیـــت  خاصـــی  بـــه  ایـــن  مســـیر بخشـــیده  اســـت . پارک بســـیار 
ــیر  ــد. مسـ ــیر بافـــق  خودنمایـــی  می کنـ ــای  مسـ ــار وســـعت  در انتهـ ــا ۲۰ هکتـ ــز بـ ــهر نیـ ــای  آهن شـ زیبـ
دیگـــر، محـــور یـــزد، خرانـــق ، بیاضـــه  تاخـــور بیابانـــک  اســـت  کـــه  سرشـــار از تپه هـــای  گنبـــدی  شـــکل  
کویـــری  اســـت . در سراســـر ایـــن  مســـیر، رباط هایـــی   شـــنی  پوشـــیده  ازتـــاق  و بوته هـــای  صحرایـــی  و 
کـــه  از آن  جملـــه  بـــه  قلعـــه   زیبـــا و متعـــدد بـــا پنجره هایـــی  قوســـی  ومعمـــاری  شـــگفت انگیز قـــرار دارنـــد 
کنـــار باغ هـــای  زیبـــای  آبادی ِخـــور بیابانک می تـــوان  اشـــاره  کـــرد. از دیدنی هـــای   نظامـــی  بیاضـــه  در 

دیگـــر ایـــن  محـــل ، درخـــت  زیتـــون  اســـت  کـــه  عمـــر آن  بـــه  بیـــش  از یـــک  هـــزار سال می رســـد. 
 

مناطق  کویری  استان  یزد را می توان  به  نواحی  زیر تقسیم  کرد : 
ــر در جنـــوب  و  ــاع  ۱۹٣۹ متـ ــه  ارتفـ ــرد »هـــوش « بـ ــوه  منفـ کـ ــه ، بیـــن  دو  ــوه ( کـ ــیان  کـ ــر اردکان  )سـ کویـ

»ســـیاه کوه « بـــه  ارتفـــاع ۲۰۵۰ متـــر در شـــمال  قـــرار دارد.
گرفتـــه  و بـــه  فاصلـــه  کمـــی  از آن  کویـــر  کـــه  بـــه  شـــکل  دایـــره  بیـــن  دو رشـــته  کـــوه  قـــرار  کویـــر ابرقـــو 

شده اســـت . واقـــع   تاغســـتان  
گرفته  است. که  با ۱۵۰۰ کیلومتر مربع  مساحت  در شرق  استان  یزد قرار  کویر درانجیر 

 کویـــر هـــرات  و مروســـت  بـــا مســـاحت  تقریبـــی  ۵۰۰ کیلومتـــر مربـــع  و نســـبتًا مرطـــوب . کویـــر بهشـــت  آبـــاد 
ـــر بهـــادران  در جنـــوب  شـــرق   ـــه  جنـــوب  شـــرقی . کوی ـــی  ب ـــا جهـــت  شـــمال  غرب ـــار و رفســـنجان  ب بیـــن  ان

ـــاد.    ـــاد و زرین آب ـــه  جنـــوب  شـــرقی . کویرهـــای  ســـاغند، حاجی آب ـــی  ب ـــا جهـــت  شـــمال  غرب ـــز، ب مهری
  

دره ها و مناطق ییالقی ،یزد   
کانون هـــای  طبیعـــی  و دیدنـــی  اســـتان ، دامنه هـــای  شـــیرکوه  اعـــم  از  عمده تریـــن  و شـــاید تنهـــا 
پیشـــکوه ، میانکـــوه  و پشتکوه اســـت . دره هـــای  سرســـبز و زیبـــای  منشـــاد، بنـــادک  ســـادات  )بنافـــت (، 
طرزجـــان ، ده بـــاال، باقی آبـــاد، فخرآبـــاد و ثانی آبـــاد درمیانکـــوه  و دره هـــای  ســـانیچ ، بردســـتان ، 
علی آباد،شـــاه آباد،  آخونـــد،  مزرعـــه   نصرآبـــاد،  بیداخویـــد،  شـــواز،  ســـخوید،  دیـــزره ،  بنـــادک  
ـــتان های   ـــک  در تابس ـــوای  خن ـــورداری  از آب  و ه ـــل  برخ ـــه  دلی ـــتکوه  ب ـــاد در پش ـــریف آباد، صادق آب ش
گـــرم ، ییالق ســـنتی  مـــردم  بومـــی  محســـوب  می شـــوند و هـــر ســـاله  در فصـــل  تابســـتان  هـــزاران  

خانـــواده  یـــزدی  را پذیرائـــی  می کننـــد.

باغ های تاریخی،یزد

کـــه  نشـــانه   کویـــری  بـــودن  و مشـــکل  کـــم  آبـــی ، بـــاغ  هایـــی  وجـــود دارد  در ســـطح  اســـتان  بـــا وجـــود 
ذوق  و خالقیـــت  معمـــاران  وباغبانـــان  یـــزدی  اســـت . در طراحـــی  معمـــاری  و منظـــر ایـــن  باغ هـــا نبـــوغ  

گی هـــای  برجســـته  آنهاســـت.    خاصـــی  نهفتـــه  اســـت  کـــه  روش  آبرســـانی  و آبیاری آن هـــا یکـــی  از ویژ

باغ دولت آباد، یزد  
ــان )دوره   ــی  خـ ــد تقـ ــان  محمـ ــه  در زمـ ــاوت  اســـت  کـ ــاختمان های  متفـ ــه ای  از سـ ــاغ  مجموعـ ــن  بـ ایـ
زندیـــه ( طراحـــی  و ســـاخته  شـــد. و محـــل  اقامـــت  خـــان  و دســـتگاه  حکومتـــی  وی  بـــوده  اســـت . بادگیـــر 
بـــاغ  دولـــت  آبادبـــا ٣٣ متـــر بلنـــدی  از ســـطح  زمیـــن ، شـــاهکار مهندســـی  و نشـــانه  نبـــوغ  و توانمنـــدی  
فکـــر و هنـــر معمـــاران  یـــزدی  اســـت .مهم ترین  امتیـــاز طراحـــی  عمـــارت ، ســـعی  معمـــار در انتخـــاب  
ــاد بـــه   ــا اســـت . بـــاغ  دولت آبـ ــر به داخـــل  بنـ زوایایـــی  هوشـــمندانه  بـــرای  ارائـــه  بهتریـــن  دیـــد و منظـ
ــی   ــاری  از مجموعه های دیدنـ ــی  معمـ ــای  طراحـ ــع  آب  و غنـ ــن  توزیـ ــی ، فـ ــتان  پیرایـ ــر بسـ ــاظ  هنـ لحـ

کشـــور محســـوب  می شـــود و بـــه  همیـــن  دلیـــل  در فهرســـت  آثـــار تاریخـــی  بـــه  ثبـــت  رســـیده  اســـت.   

سایر باغ های تاریخی ،یزد  
کاله  فرنگـــی  در رحمت آبـــاد، بـــاغ  مرشـــد  از میـــان  باغ هـــای  اســـتان  یـــزد می تـــوان  بـــه  بـــاغ  مشـــیر و 
کرمـــی  در مهریـــز،  درمحلـــه  تـــل ، بـــاغ  دکتـــر اولیـــاء و محمودیـــه  در نعیـــم  آبـــاد، سرآســـیاب ، گلـــکار و ا

ـــرد  ـــاره  ک ـــت  اش ـــان در تف ـــی  خ ـــی  نق ـــان  و عل ـــاغ  خ ب

چشمه ها،یزد

چشمه غربالبیز،یزد  
ــه   ــزد واقـــع  شـــده  و بـــه  صـــورت  یـــک  فرورفتگـــی  طبیعـــی  اســـت  کـ ایـــن  چشـــمه  در ٤۰ کیلومتـــری  یـ
ــه   ــال های  پرآبـــی  در ایـــن  دریاچـ ــه  طبیعـــی  تبدیـــل  می شـــود. در سـ ــه  یـــک  دریاچـ ــار بـ دراوائـــل  بهـ

ــود دارد. ــی  وجـ ــی  تفریحـ ــکان  قایقرانـ امـ
   

چشمه تا مهر،تفت  
ایـــن  چشـــمه  در شـــش  کیلومتـــری  جنـــوب  شهرســـتان  تفـــت  قـــرار دارد و در فصـــل  تابســـتان  همـــه  
کننـــدگان  از  روزه پذیـــرای  تعـــداد زیـــادی  از اهالـــی  منطقـــه  تفـــت  و یـــزد، مســـافران  گـــذری  یـــا دیـــدار 
ایـــن  اســـتان  اســـت . وجه تســـمیه  آن  احتمـــااًل بـــه  علـــت  جریـــان  آبـــی  اســـت  کـــه  هـــر ســـاله  از اوایـــل  

ــار تـــا مهرمـــاه  از آن  جـــاری  می شـــود. بهـ

ارتفاعات ،یزد

ارتفاعات، یزد  
ارتفاعـــات  شـــیرکوه  بـــا ٤۰۰۰ متـــر ارتفـــاع ، مکانـــی  مناســـب  بـــرای  ورزش  کوهنـــوردی  اســـت . اقامتگاهـــی  
ـــه  ۵/۱ ســـاعت  اســـت . از ابتـــدای   ـــا قل ـــه  آن  ت ـــه  فاصل ـــه  احـــداث  شـــده  ک نیـــز درارتفـــاع  ٣۵۰۰ متـــری  قل
مســـیر تـــا اقامتـــگاه  ٣/۵ ســـاعت راه  اســـت . بـــرای  صعـــود بـــه  قلـــه  شـــیرکوه  چندیـــن  مســـیر، ســـاده  
ــرد.  ــتفاده  کـ ــا اسـ ــوان  از آنهـ ــوردی ، می تـ ــی  گروه کوهنـ ــب  توانایـ ــه  تناسـ ــه  بـ کـ ــود دارد  ــخت  وجـ و سـ

کوه هـــای  بـــرف  خانـــه ، طرزجـــان  و چـــک  چـــک  نیـــز مـــورد اســـتفاده  کوهنوردان قـــرار می گیـــرد 

مناطق حیات وحش حفاظت شده

مناطق حیات وحش حفاظت شده،یزد 
ـــب   ـــیار جال ـــش  بس ـــات  وح ـــوع  حی ـــر تن ـــی  از نظ ـــی  و طبیع ـــت  جغرافیای ـــاظ  موقعی ـــه  لح ـــزد ب ـــتان  ی اس
ـــار و منطقـــه   ـــه  وســـعت  ۲۵۰ هـــزار هکت توجـــه  اســـت . مناطق حفاظـــت  شـــده  "کالمنـــد"و "بهـــادران " ب
حفاظـــت  شـــده  "کـــوه  بافـــق  و آریـــز" بـــه  وســـعت ۱۰۰ هـــزار هکتـــار بـــه  ســـبب  ایـــن  کـــه  در حاشـــیه  
ــای   گی هـ ــتند. ویژ ــری  برخوردارهسـ ــق  کویـ ــوری  مناطـ ــی  و جانـ ــوع  گیاهـ ــد، از تنـ گرفته انـ ــرار  ــر قـ کویـ
ــر اقلیمـــی  و پوشـــش  گیاهـــی ، امـــکان  زیســـت  و زاد و ولـــد وحـــوش   ــادران  از نظـ ــوزه  کالمنـــد و بهـ حـ
گونـــی  را بـــه  وجـــود آورده  اســـت . از بارزتریـــن  نمونه هـــای  حمایـــت  شـــده  وحـــوش   وپرنـــدگان  گونا
ــر، کل ،  ــی ، جبیـ ــوی  ایرانـ ــرد. آهـ ــاره  کـ ــره  اشـ ــر و هوبـ ــی (، جبیـ ــزال  ایرانـ ــه  آهو)غـ ــوان  بـ ــه  می تـ منطقـ
بـــز، قـــوچ  و میـــش ، پلنـــگ ، کفتـــار، انـــواع  روبـــاه ، گـــرگ و خرگـــوش  از مهم تریـــن  گونه هـــای  جانـــوری  
منطقـــه  بـــه  شـــمار می رونـــد. کبـــک ، تیهـــو، باقرقـــره ، زاغ  بـــور و انـــواع  عقـــاب  ازگونه هـــای  پرنـــدگان  
خ   اســـتان  هســـتند. مهم تریـــن  کانـــون  تمرکـــز قـــوچ  و میـــش  و جبیـــر، منطقـــه  تپـــه  ماهورهـــای  ســـر
رنگ رودخانـــه  الغـــره  اســـت . ایـــن  منطقـــه  انـــواع  خزنـــدگان  مناطـــق  کویـــری  را در خـــود جـــای  داده  
ــار جعفـــری   ــای  ســـمی ، افعـــی  و مـ ــه ، مارهـ ک  پشـــت ، بزمجـ ــوان از ال ــا می تـ ــه  آنهـ ــه  از جملـ اســـت  کـ

نـــام  بـــرد.

 
غارهای طبیعی و تاریخی،یزد

غارهای طبیعی و تاریخی،یزد 
ــز جلـــب   کـ ــی  از مرا ــواره  یکـ ــل  همـ ــن  دلیـ ــه  همیـ ــتند و بـ ــی  هسـ ــیار زیبایـ ــا دارای  طبیعـــت  بسـ غارهـ
ـــوردان  محســـوب  می شـــوند. غارهـــای  اســـتان  یـــزد عبارتنـــد از : غـــار  جهانگردان ،پژوهشـــگران  و غارن
چـــک ، غـــار ابرکـــوه  و غـــار عالدرابرکـــوه ، غـــار هامانـــه  در هامانـــه  خرانـــق ، غـــار اســـالمیه  فراشـــاه  و غـــار 
ـــاد معصـــوم  در اســـالمیه ، غارنباتـــی  درندوشـــن ، غاراشـــکفت  در عقـــدا، غـــار چهارتاقـــی  در یـــزد، غـــار  ب

ایـــوب  در دهـــج ، غـــار دره زنجیـــر و ده کفتـــر در یـــزد و غـــار هشـــتاد در مهریـــز 
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امکان مذهبی
مساجد قدیمی

مسجد جامع عقدا،عقدا،اردکان   
کـــه  در ۷٤ کیلومتـــری  نائیـــن  قـــرار دارد دارای  گرمخانـــه  و ایـــوان  تابســـتانی  اســـت .  ایـــن  مســـجد 
باالی ســـر محـــراب ، یـــک  کاشـــی  ســـتاره ای  شـــکل  از نـــوع  کاشـــی های  قـــرن  هشـــتم  دیـــده  می شـــود.  

مسجد بندرآباد ،یزد  
مســـجد  ســـاختمان   دارد.  قـــرار  بندرآبـــاد  روســـتای   در  و  یـــزد  کیلومتـــری    ٣۶ در  مســـجد  ایـــن  
به مســـجدهای  قـــرن  هشـــتم  شـــباهت  زیـــادی  دارد، بـــه  ایـــن  معنـــی  کـــه  صحـــن  مســـجد بـــه  شـــکل  
مربـــع  و بـــا طـــول  و عـــرض  یازده متـــر اســـت  کـــه  در مشـــرق  و مغـــرب  آن  دو ایـــوان  سرتاســـری  بـــه  عـــرض  
نـــه  متـــر ســـاخته  شـــده  اســـت  و انتهـــای  ایوان هـــای  آن  ازدو طـــرف  بـــه  گنبـــد جنوبـــی  مســـجد مرتبـــط  
ــا  ــراف  آن  را بـ که اطـ ــرار دارد  ــی  قـ ــه  بزرگـ ــیزده  پلـ ــر سـ ــجد، منبـ ــن  مسـ ــراب  ایـ ــار محـ کنـ ــود. در  می شـ

کره ســـازی  زینـــت  داده انـــد. کاشـــی های  فیـــروزه ای  و الجـــوردی  معـــرق  و 

ج،یزد   مسجد جامع فهر
ــدر اســـالم   ــه  صـ ــای  آن  بـ ــخ  بنـ ــده  اســـت  و تاریـ ــع  شـ ــزد واقـ ــرق  یـ ــری  شـ ایـــن  مســـجد در ٣۰ کیلومتـ
بازمی گـــردد. ســـتون های  قطـــور و پوشـــش  تـــاق  آن  از نـــوع  بیزگهـــواره ای  اســـت . فقـــط  منـــاره  گلـــی  
آن  بـــه  دوره هـــای  بعـــدی  مربوط اســـت . بـــا توجـــه  بـــه  نقـــش  آن  در بیـــان  هویـــت  و اصالـــت  هنـــر 
ــر فرهنـــگ  و تمـــدن   ــم  نظیـ ــی  ازمواریـــث  کـ ــرن ، بـــدون  شـــک  یکـ ــارده  قـ ــی  چهـ ــازی  در طـ مسجدسـ

اســـالمی  اســـت .

کبیر،یزد   مسجد جامع 
بلنـــدی   کاشـــی ها،  درخشـــندگی   از  اســـت   مجموعـــه ای   فاخـــر  بســـیار  و  قدیمـــی   بنـــای   ایـــن  
مناره ها،زیبایـــی  گچکاری هـــا، دلبـــازی  صحن هـــا، آرامـــش  فیـــروزه ای  گنبـــد و باالخـــره  شبســـتان  
گرانقـــدر، ارجمنـــد  زمســـتانی  کـــه  هـــر یـــک  عنصـــر وعاملـــی  از عظمـــت ، زیبایـــی  و هنرمنـــدی  یـــادگار 
گنجینـــه ای   و هـــزار ســـاله  یـــزد اســـت . کتابخانـــه  باشـــکوه  وزیـــری  درکنـــار ایـــن  مســـجد قـــرار دارد و 

کتاب هـــای  خطـــی  اســـت . نفیـــس  از قرآن هـــا و 

مسجد میر چخماق)امیر چخماق(،یزد   
مســـجد میرچخمـــاق  کـــه  بـــه  مســـجد جامـــع  نـــو معـــروف  اســـت  در دوره  صفـــوی  به همـــت  امیـــر 
خ  و  کـــم  یـــزد از امـــرا و ســـرداران  تیمـــوری  و مقـــرب  درگاه  شـــاهر جـــالل  الدیـــن  چخمـــاق  شـــامی  حا
زن  اوســـتی )بی بی ( فاطمـــه  خاتـــون  احـــداث  شـــده  اســـت . ســـاخت  ایـــن  مســـجد در ســـال  ۸٤۱ بـــه  
کریـــاس  مسجد،ســـنگی  نصـــب  گردیـــده  کـــه  بـــر آن  متـــن  و قفنامـــه ای  بـــه  خـــط  نســـخ   پایـــان  رســـید. در 
کاشـــی معرق  بـــه  خـــط  ثلـــث  محمدالحکیـــم   کتیبـــه ای  از  نقـــر شـــده  اســـت . ســـر در شـــرقی  مســـجد 

کتیبـــه ای  بـــه  خـــط  کوفـــی  تزئیـــن  شـــده  اســـت .  دارد. در پیرامـــون  گنبـــد مســـجد نیـــز 

مسجد مال اسمعیل،یزد  
کـــه  بـــه  دســـتور آخوندمالاســـمعیل  عقدایـــی   ایـــن  مســـجد در جنـــوب  میـــدان  بازارخـــان  قـــرار دارد 
ازعلمـــا و فقهـــای  قـــرن  ســـیزدهم  هجـــری  ســـاخته  شـــده  اســـت . مـــال اســـمعیل  در ســـال  ۱۲۲۲ زوایـــای  
کریـــاس  طنبی هـــای  دوطـــرف  گنبـــد و شبســـتان  را تمـــام  کـــرد و پـــس  از وفاتـــش  میـــرزا ســـلیمان  
طباطبائـــی  در اتمـــام  آن  مســـجد اهتمـــام  ورزید.پهنـــای  دهنـــه  ایـــوان  مســـجد ۷۵/۱۵ متـــر اســـت  و 

شبســـتان  غربـــی  آن  ٣۲ ســـتون  دارد. 
ـــه  دور  ـــود دارد. کتیب ـــر در وج ـــراف  س ـــخ  در اط ـــتعلیق  و نس ـــط  نس ـــا خ ـــددی  ب ـــای  متع ـــنگ  لوحه ه س
ـــی   ـــچ  خطاط گ ـــفید از  ـــه  س ـــر زمین ـــی  ب ـــگ  آب ـــه  رن ـــر ب ـــاط  معاص کاوه  خط ـــد  ـــت  علی محم ـــه  دس ـــد ب گنب

ـــود.   ـــتفاده  می ش ـــه  اس ـــاز جمع ـــزاری  نم ـــجدبرای  برگ ـــن  مس ـــر از ای ـــال  حاض ـــت . در ح ـــده  اس ش

مسجد شاه ولی ،تفت  
ـــم   ـــار مّه ـــت . آث ـــده  اس ـــع  ش ـــت  واق ـــتانی  دارد، در تف ـــمت  تابس ـــه  و قس ـــه  گرمخان ـــزرگ  ک ـــجد ب ـــن  مس ای
کنـــده   کـــه  نقـــش  قندیـــل  و  آن عبارتنـــد از: ســـنگ  مرمـــر محـــراب  بـــه  انـــدازه  ۶٤ * ۱۲۵ ســـانتی  متـــر 
بـــه  خـــط  نســـخ  خـــوش  در  بتـــه  و »اقم الصلـــوه « در حاشـــیه اش  و الالـــه  االاهلل  کاری هـــای  گل  و 
ــد«)ص (  ــظ  »محمـ ــه  لفـ ــف  کـ ــیار ظریـ ــی  مشبک بسـ ــت . در ورودی  چوبـ ــده  اسـ ــر شـ ــانی  آن  نقـ پیشـ
چندبـــار در حلقـــه  هایـــی  بـــر آن  کنـــده  کاری  شـــده  و در اطـــراف  ایـــن  در، کتیبـــه ای  ازکاشـــی  معـــرق  بـــه  
خـــط  نســـخ  نصـــب  اســـت  کـــه  روی  آن  نـــام  دوازده  امـــام  نوشـــته  شـــده  اســـت . بـــاالی  ســـر محـــراب  نیـــز، 
ح  بـــرای  نورگیـــری  تعبیـــه  شـــده  کـــه  در حاشـــیه اش   یک شـــبکه  گچبـــری  بســـیار خـــوب  و خـــوش  طـــر

ــود.  ــده  می شـ ــخ  ۱٣٣۹ دیـ تاریـ

مسجد جامع طرزجان،یزد  
ــه   ــت  وبـ ــز اسـ ــتان  متمایـ ــجدهای  اسـ ــر مسـ ــاری  از دیگـ ــاظ  معمـ ــان  از لحـ ــتای  طرزجـ ــجد روسـ مسـ
لحـــاظ  موقعیـــت  کوهســـتانی ، در ســـاختمان  آن  از تیـــر و ســـتون های  چوبیـــن  و ســـقف  تختـــه  پـــوش  

اســـتفاده  شـــده  اســـت . 

سایر مساجد قدیمی ،یزد  
مســـجد  کـــرد:  اشـــاره   می تـــوان   زیـــر  مـــوارد  بـــه   یـــزد  اســـتان   قدیمـــی   مســـجدهای   دیگـــر  از 
اهرستان ،مســـجد جامـــع  بهابـــاد، مســـجد حاجـــی  کامـــل  و مســـجد جامـــع  اردکان ، مســـجد جامـــع  
فیـــروز آبـــاد، مســـجد آمندگل درندوشـــن ، مســـجد جامـــع  ابرقـــو، مســـجد امـــام  حســـن ، مســـجد بـــزرگ  
پشـــت  بـــاغ  و مســـجد زاویـــه  در یـــزد، مســـجد جامع خرانـــق  در بافـــق ، مســـجد جامـــع  مروســـت  و... 

امامزاده ها و مقبره ها 

بقعه دوازده امام ،یزد  
ایـــن  بقعـــه  در ســـال  ٤۲۹ هجـــری  بنـــا شـــده  اســـت  و نزدیـــک  حســـینیه  محلـــه  فهـــادان  قـــرار دارد.

ــه   ــه  بـ ــتی  و ابویعقـــوب  اســـحق  کـ ــعود بهشـ ــا توســـط  ابومسـ ــود در آن  ایـــن  بنـ ــه  موجـ براســـاس  کتیبـ
روایتـــی  از سرهنگان دســـتگاه  حکومـــت  عالءالدولـــه  بوده انـــد، ســـاخته  شـــده  اســـت .

امامزاده عبداهلل،بافق  
تزئینـــات   و  کاشـــیکاری   گنبـــد،  از حیـــث  ســـبک  معمـــاری ،  کـــه   اســـت   عالـــی   و  باشـــکوه   بنایـــی  
کاشـــی های   داخلی اثـــری  ارزشـــمند محســـوب  می شـــود و در بافـــق   قـــرار دارد. بدنـــه  اتـــاق  مرقـــد بـــا 
مســـدس  الجـــوردی  و بـــا حاشیه ســـیاه  و ســـفید از آثـــار قـــرن  ۸ و ۹ هجـــری  پوشـــیده  شـــده  اســـت . 
ـــی   ـــار باش ـــتاد معم ـــر اس ـــن  جعف ـــن  ولددی ـــل  حس ـــزدی  و عم ـــین  ی ـــط  حس ـــه  خ ـــا ب ـــن  بن ـــای  ای کتیبه ه

اســـت .

امامزاده ابوجعفر ،یزد  
مهم تریـــن  مـــزار مـــورد احتـــرام  مـــردم  اســـتان ، آرامـــگاه  امـــام  زاده  محمـــد بن علی بـــن  عبیـــدا... 
بن احمـــد بـــن  علـــی  الغرینـــی  بـــن  جعفـــر صـــادق  عقیـــق  اســـت  کـــه  بـــه  امـــام  زاده  جعفـــر موســـوم  اســـت . 
کوچـــه  حســـینیان  دفـــن  شـــد. در طـــول  ســـال ها، تغییـــر ات  و  وی  در ســـال  ٤۲٤ درگذشـــت و در 

ترمیم هـــای  مختلفـــی  توســـط  افـــراد متعـــدد در ایـــن  بناصـــورت  گرفتـــه  اســـت .

کشته خانه ،مهریز   امامزاده 
ایـــن  آرامـــگاه  در جنـــب  مســـجد جامـــع  مهریـــز یـــزد واقـــع  شـــده  و بـــه  روایتـــی  بـــه  هنـــگام  هجوم مغـــول  
جمعـــی  پناهنـــده  بـــه  آن ، قتـــل  عـــام  شـــده اند و بـــر ایـــن  اســـاس  بـــه  کشـــته خانه  معـــروف  شـــده  
اســـت . بـــر دیوارهـــای  این بقعـــه  تاریخ هـــای  ۹۶۹، ۱۰٣۰ و ۱۰۸۲ دیـــده  می شـــود. در وســـط  ایـــن  
بقعـــه  صـــورت  قبـــری  بـــه  بلنـــدی  و عـــرض  ۲۵/۱ وطـــول  ۵۰/۲ متـــر قـــرار دارد. ایـــن  بنـــا در ســـال  ۱٣٤۲ 

مرمـــت  و بازســـازی  شـــده  اســـت .

امامزاده شاه علی ،یزد  
ایـــن  آرامـــگاه  در بنافـــت  یـــزد واقـــع  شـــده  اســـت  و مدفـــن  رئیـــس  محـــب  علـــی  بـــن  رئیـــس  غیاث الدیـــن  
کوکـــی ، می باشـــد. براســـاس  یـــک  ســـنگ  وقـــف ، بنـــای  امـــام زاده  در ۹۹8   ه.ق   بـــن  رئیـــس  محمـــود 

برپـــا بوده اســـت . 

زیارتگاه خدیجه خاتون)خجه خاتون(،میبد  
ایـــن  زیارتـــگاه  در دهکـــده  مهرجـــرد شـــهر میبـــد قـــرار دارد. ســـردر ورودی  آن تجدیـــد بنـــا شـــده  و 
ــه  اهمیـــت   کـ ــر  ــه  ســـنگ  قبـ ــگاه  دو تختـ ــاق  شـــده  اســـت . در ایـــن  زیارتـ ــر آن  الحـ ــز بـ ــته  نیـ گلدسـ دو 
ــاد ٣۲*٤۶  ــه  ابعـ و قدمتی جالـــب  توجـــه  دارنـــد، دیـــده  می شـــوند: یکـــی  در پیـــش  اتـــاق  زیارتـــگاه  بـ
ــه   ــون  مرحومـ ــات  خاتـ ــر وفـ کبـ ــت : »اهلل ا ــده  اسـ ــته  شـ ــر نوشـ ــر روی  آن  عبارت زیـ ــه  بـ کـ ــر  ــانتی  متـ سـ
ســـعید ســـتیره  صالحـــه  بـــی  بـــی  یـــادگار خاتـــون  بنـــت  صاحب اعظـــم  خواجـــه  نصیرالدیـــن  علـــی  فـــی  
رمضـــان  ســـنه  احـــدی  و ثلثیـــن  و ثمانمائـــه « و دیگـــری  در همیـــن  اتـــاق  بـــه  ابعـــاد ٣٣*٣٣ســـانتی  

کـــه  از نـــوع  ســـنگ های  قـــرن  ششـــم  اســـت .   ــر  متـ
  

بقعه سادات قل هواهلل،یزد   
ایـــن  بنـــا روبـــروی  دِر غربـــی  مســـجد جامـــع  یـــزد واقـــع  شـــده  اســـت  و در آن  ســـنگ  قبـــر مرمرینی بـــه  
ــم   ــرن  دهـ ــای  قـ ــه  تاریخ هـ ــاد ۲۸*٤۸*۱۵۲ بـ ــه  ابعـ ــیاهرنگی  بـ ــر سـ ــاد ۲۸*٤۸*۱۸۲ و ســـنگ  قبـ ابعـ
ـــود  ـــده  می ش ـــر درگاه  دی ـــاالی  س ـــر ب ـــز ب ـــی  نی ـــط  کوف ـــه  خ ـــر و ب ـــه ای  از آج ـــوند. کتیب ـــری  دیده می ش هج

ـــت .  ـــد اس ـــار جدی ـــه  از آث ک
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بقعه ستی فاطمه ،یزد  
در  کـــه   اســـت   رنـــگ   ســـبز  کاشـــی های   از  پوشـــیده   و  شـــبکالهی   گنبـــد  بـــا  اتاقـــی   یـــک   بنایـــی  
کوچـــه ای در قســـمت  شـــمالی  میـــدان  میرچخمـــاق  واقـــع  شـــده  اســـت . ایـــن  بقعـــه  مدفـــن  ســـتی  )بـــی  

بـــی ( فاطمـــه  خاتـــون  - متوفـــای  قرن نهـــم  هجـــری  - زن  امیـــر چخمـــاق  مشـــهور اســـت .

بقعه شاه خلیل ،تفت  
ــه  در  ــی  اســـت  کـ ــاه  نعمـــت  اهلل ولـ ــره  شـ ــی  الدیـــن  و نبیـ ــاه  تقـ ــر شـ ــد میـ ــی ، فرزنـ ــاه  خلیـــل  اهلل  ثانـ شـ
ــپرده  شـــده   ک  سـ ــه  خـــا ــه  بـ ــه  تفـــت  منتقـــل  و در محـــل  ایـــن  بقعـ ــته  شـــده  و جســـدش  بـ هرات کشـ
ــاه  نعمـــت  اهلل  ــاه  توســـط  شـ کـــه  بـــه  عنـــوان  خانقـ ــا جزئـــی  از مجموعه وســـیعی  بـــود  اســـت . ایـــن  بنـ
ـــه   ـــر، کتیب ـــانتی  مت ـــاع  ۲٣ س ـــاد ۱۰۰*۲۹و ارتف ـــه  ابع ـــل  ب ـــاه  خلی ـــر ش ـــنگ  قب ـــود. س ـــده  ب ـــاد ش ـــی  ایج ول

هایـــی  بـــه  خـــط  ثلـــث  و نســـخ  دارد.

بقعه شاه سید رضا،یزد  
گنبـــدی  بلنـــد در نزدیـــک  محلـــه  چهـــار منـــار قـــرار دارد. هـــر ضلـــع  گنبـــد آن  ۲۵/۹ متـــر  ـــا  ایـــن  بقعـــه  ب
وضخامـــت  دیوارهـــای  آن  ٣۵/۲ متـــر اســـت . علـــت  انتســـاب  بقعـــه  بـــه  شـــاه  ســـید رضـــا، احتمـــااًل بـــه  
خاطـــر وجـــود ســـنگ  قبـــری از آن  شـــاه  ســـید رضـــا نامـــی  اســـت  در ســـال  ۹۵۵ هجـــری  قمـــری  فـــوت  
ـــدارد.  ـــا شـــاه  ســـیدرضا ن ـــار قـــرن  هشـــتم  هجـــری  اســـت و طبعـــًا ارتباطـــی  ب شـــده  اســـت . ایـــن  بنـــا از آث

بقعه شیخ احمد فهادان ،یزد  
ایـــن  بنـــا بقایـــای  خانقـــاه ، مســـجد و بقعـــه ای  اســـت  کـــه  بـــه  شـــیخ  احمـــد اســـفنجردی  مشهوراســـت  و 
بـــه  شـــیخ  احمـــد فهـــادان  تعلـــق  دارد. شـــیخ  فخرالدیـــن  احمـــد و بـــرادرش  محمـــد از مـــردم  اســـفنجرد 
کـــه  از موطـــن  خـــود هجـــرت  کـــرده  و در محلـــه  فهـــادان  یـــزد  بـــه  پیشـــه  شومالی مشـــغول  بوده انـــد 

ـــد. ـــرام  بســـیار مـــردم  بودن ـــرادر عارف مـــورد احت ـــد. ایـــن  دو ب ـــده  بودن ســـکونت  گزی
  

بقعه شیخ داوود ،یزد  
ابعـــاد  بـــه   قبـــر شـــیخ  ســـنگی   اســـت . روی   یـــزد واقـــع  شـــده   بقعـــه  در روســـتای  نصرآبـــاد  ایـــن  
ـــن  محمـــد  ـــن  شـــیخ  ابراهیـــم  ب ـــه  خـــط  نســـخ  خـــوش  اســـم  »داود ب کتیبـــه ای  ب ـــا  ۸٣*٤۵ســـانتی متر ب
بـــن  احمـــد المعلـــم  الهفتـــادی « بـــه  چشـــم می خورد. شـــیخ  داود در ســـال  ۸۱۵ هجـــری  قمـــری  فـــوت  
ـــوده  اســـت .  ـــه  نوشـــته  کتـــب  تاریخـــی ، شـــیخ  داود از مریدان شـــیخ  علـــی  بنیمـــان  ب ـــا ب ـــرده  اســـت . بن ک

مقبره شیخ زین العابدین علی خاموش ،یزد  
ــه   ــا و صوفیـ ــیخ علی  از عرفـ ــرار دارد. شـ ــزد قـ ــری  یـ ــن  در ٣۵ کیلومتـ ــتای  ندوشـ ــره  در روسـ ــن  مقبـ ایـ
کـــه  بـــه  شـــهادت  رســـید و مـــزارش  زیارتـــگاه  و محـــل  نـــذورات  شـــد. قدیمی تریـــن   قـــرن  ششـــم  بـــود 
اثرتاریـــخ  دار آن ، ســـنگی  بـــه  انـــدازه  ۲۵*۲۰ ســـانتی  متـــر اســـت  کـــه  اشـــعاری  بـــه  خـــط  نســـتعلیق  بـــر 
روی  آن  نقـــر شـــده  اســـت .صندوق  چوبـــی  مشـــبک  روی  مـــزار، تعـــدادی  رحـــل  وقـــف  شـــده ، قـــرآن  
ـــار دیدنـــی   ـــه  قـــرن  هفتم هجـــری ، قندیل هـــای  مـــزار و... از آث خطـــی  نفیـــس  بـــه  خـــط  نســـخ  مربـــوط  ب

و جالـــب  توجـــه  ایـــن  بقعـــه  هســـتند. 

سایر مقبره ها و امامزاده ها،یزد  
ســـایر بقعه هـــا و امام زاده هـــای  متبـــرک  اســـتان  عبارتنـــد از: امـــام زاده  ســـید محمـــد در ســـه کیلومتری  
شـــازده   زاده   امـــام   سیدمیرحســـین ،  امـــام زاده   الکاظـــم ،  موســـی   زیدبـــن   امام زاده هـــای   عقـــدا، 
فاضـــل ، بقعه زرندیـــان ، بقعـــه  ســـید پنهـــون  و بقعـــه  شـــیخ  داد در یـــزد، بقعه هـــای  ســـید خلیـــل  در 
محلـــه  دروازه  مصـــالی  عتیـــق ، امام زاده عبـــداهلل بـــن  موســـی  بـــن  جعفـــر؟ع؟ در بافـــق ، آرامـــگاه  پیـــر 

ج .  چـــراغ  در میبـــد و آرامـــگاه  شـــهدای  فهـــر

خانقاه ها

خانقاه بندرآباد،رستاق،یزد   
عناصـــر  عمده تریـــن   اســـت .  شـــده   واقـــع   رســـتاق   منطقـــه   در  آبـــاد  بنـــدر  ســـلطان   مجموعـــه  
ج  دیده بانـــی  و مقبـــره ای   متشـــکله مجموعه  را خانقـــاه ، مســـجد جامـــع ، حســـینیه ، آب  انبـــار، بـــر
ـــور  ـــوع  قب ـــنگ های  متن ـــایخ  سلســـله  دادایـــی  اســـت . س ـــده ای  ازمش ـــه  مدفـــن  ع ک ـــد  تشـــکیل  می ده
از دیـــدگاه  هنـــر طراحـــی ، خوشنویســـی  و حجـــاری  از ارزش فراوانـــی  برخوردارنـــد. در مســـجد جامـــع  
ح هـــای  اســـلیمی   کاشـــی  معـــرق  بـــا نقـــش  گره ،طر کـــه  از  ایـــن  مجموعـــه  منبـــر بـــی  نظیـــری  وجـــود دارد 

و خطـــوط  زیبـــا تزئیـــن  شـــده  اســـت.
  

خانقاه شیخ علی بنیامین،یزد  
ــاه  و مسجداســـت   ــر بقعـــه ، خانقـ ــاه  در بیداخویـــد یـــزد واقـــع  شـــده  و بنایـــی  مشـــتمل  بـ ایـــن  خانقـ
ـــده   ـــه  شـــمار مـــی رود. درون  بقعـــه  ایـــن  مجموعـــه  ســـه  قبـــر دی ـــار معتبـــر و ارزشـــمند منطقـــه  ب ـــه  از آث ک
ـــه  مناســـبت   ـــا ب ـــه  عـــارف  نامـــدار شـــیخ  علـــی  بنیامیـــن  تعلـــق  دارد. ایـــن  بن ـــه  یکـــی  ازآنهـــا ب ک می شـــود 
ـــی  ســـردر ورودی   ـــار تاریخـــی  و هنـــری  حائزاهمیـــت  فرهنگـــی  می باشـــد. کتیبـــه  چوب کتیبـــه  و دیگـــر آث
بقعـــه  بـــه  خـــط  نســـخ ، احـــداث  بنـــای  عمـــارت  را در تاریـــخ  ۸۲۶ه.ق  توســـط  جهـــان  ترمـــش  بازگـــو 

می کنـــد.

سایر خانقاه ها،یزد  
ســـایر خانقاه هـــای  اســـتان  یـــزد عبارتنـــد از: خانقـــاه  شـــیخ  تقـــی  الدیـــن  دادا، خانقـــاه  ســـرریک ، 
ــد،  ــاه  میبـ ــرد، خانقـ ــاه  مجومـ ــد، خانقـ ــیخ  محمـ ــاه  شـ ــان  ،خانقـ ــاه  قطریـ ــک نو، خانقـ ــاه  کوشـ خانقـ
خانقـــاه   و  شمســـیه   خانقـــاه   عقـــدا،  ابرقو،خانقـــاه   خانقـــاه   قهســـتان ،  خانقـــاه   تفـــت ،  خانقـــاه  

بیداخویـــد. 
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فرهنگ و هنر
موزه ها 

موزه علوم طبیعی ،یزد  
مجموعـــه  ســـاختمان  مـــوزه  قصـــر آیینـــه  بـــا زیربنـــای  ۸٣۷ متـــر مربـــع  در باغـــی  مصفـــا بـــه  وســـعت  
ـــزدی   ـــوالن  ی ـــی  از متم ـــی  یک ـــه  خصوص ـــال مهمانخان ـــوزه  قب ـــاختمان  م ـــرار دارد. س ـــع  ق ـــر مرب ۸۱۷٤مت
ـــه  مـــوزه  اختصـــاص  داده  شـــد. در ایـــن  مـــوزه   ـــوده  اســـت . ایـــن  ســـاختمان پس  از انقـــالب  اســـالمی  ب ب
ــزاره  دوم   ــه  هـ ــه  اســـب  )متعلـــق  بـ مجموعه هـــای  خطـــی ، اســـلحه ، ســـکه ، کتـــب ، تمبر،قفـــل  ،دهنـ
قبـــل  از میـــالد( و نمونه هایـــی  از برنزهـــای  لرســـتان ، آثـــار وقفـــی  مرحـــوم  سیدحســـین  حیـــدری  
)کلکســـیونر یـــزدی ( و اشـــیای  دیگـــر بـــه  نمایـــش  گذاشـــته  شـــده  اســـت . ایـــن  مـــوزه  در خیابـــان  

ــر یـــزد واقـــع  شـــده  اســـت. کاشـــانی  یزدی ،مقابـــل  پـــارک  هفـــت  تیـ

موزه قصر آیینه ،یزد   
ایـــن  مـــوزه  بـــا تـــالش  پـــی  گیـــر جمعـــی  از فرهنگیـــان  یـــزد در مـــدت  ۲ ســـال  افتتـــاح  شـــد. ایـــن  مـــوزه  
ــار بخـــش   ــر شـــده  و از چهـ ــزد دائـ ــهر یـ ــتان  ایرانشـ ــر مربـــع  در دبیرسـ ــزار متـ ــالنی  بـــه  وســـعت  هـ درسـ
گیاه شناســـی ، زمین شناسی ،جانورشناســـی ، آناتومـــی  انســـانی  و جانـــوری  تشـــکیل  یافتـــه  اســـت.  

روستاهای شگفت

در ســـرزمین  پهنـــاور ایـــران ، اســـتان  یـــزد از جملـــه  مناطقـــی  اســـت  کـــه  جلوه هـــای  ویـــژه  و بـــی  
همتایـــی  از فضاهـــای  روســـتایی را بـــه  نمایـــش  گذاشـــته  اســـت . فضـــای  روســـتایی  اســـتان  یـــزد 
نمایشـــگاهی  از زیبایی هـــای  کویـــر، معمـــاری  بومـــی  ناحیه کویـــری ، آثـــار متعـــدد تاریخـــی  و مذهبـــی  
ــوزه ای   ــه  مـ ــتان  رابـ ــن  اسـ ــر ایـ ــه  سراسـ ــت  کـ ــی  اسـ ــی  مردمـ ــای  فرهنگـ کنش هـ ــی  از  ــب  متنوعـ و ترکیـ

ــد از:   ــگفت  عبارتنـ ــتاهای  شـ ــم  روسـ ــرده  اســـت . اهـ ــل  کـ ــل  تبدیـ ــی  بدیـ ــده  و بـ زنـ

روستای عقدا،اردکان   
ــار  ــرار دارد. آثـ ــان  قـ ــزد - اصفهـ ــاده  یـ ــار جـ کنـ ــی  اردکان  و  ــمال  غربـ ــری  شـ ــتا در٤۰ کیلومتـ ــن  روسـ ایـ
تاریخـــی  این روســـتا عبارتنـــد از: کاروانســـرای  حـــاج  ابوالقاســـم  رشـــتی  کـــه  در ســـال  ۱۲۶۹ و بـــه  ســـبک  
کـــه  بـــرای  محافظـــت  از  کاروانســـراهای  شـــاه  عباسی ســـاخته  شـــده  اســـت ، حصـــار خواجـــه  نصیـــر 
کـــه  در ســـال  ۱۰۵۵ و مســـجد دو  خانه هـــای  آبـــادی  ســـاخته  شـــده  اســـت ، قلعـــه  ســـام ، حمام نـــو 
کـــه  در ســـال  ۱۱۲٣ و مســـجد شـــمس  کـــه  در ســـال  ۱۰۹۰ هجـــری  ومســـجد جامـــع  کـــه  در  کـــو  طبقـــه  هال

قـــرن  هشـــتم  هجـــری  ساخته شـــده اند.

روستای بهاباد،بافق  
ـــه « و »آباد«به معنـــی   ـــه  عنـــوان  آن  از دو واژه  »ب ـــاد یکـــی  از بخش هـــای  شهرســـتان  بافـــق  اســـت  ک بهاب
ـــار  ـــع ، آب  انب ـــجد جام ـــد از: مس ـــاد عبارتن ـــی  بهاب ـــار تاریخ ـــت . آث ـــده  اس ـــکیل  ش ـــادی « تش ـــن  آب »بهتری
ج  کـــه  از ایـــن  میـــان   حـــاج  مهـــدی ، مقبره مالعبـــداهلل و شـــیخ  ضیاءالدیـــن  و تعـــدادی  قلعـــه  و بـــر

مســـجد جامـــع  بهابـــاد از شـــکوه  و عظمتـــی  ویژه برخـــوردار اســـت.

روستای بندرآباد،یزد  
ایـــن  روســـتا در ٣۷ کیلومتـــری  شـــمال  غـــرب  یـــزد و ۷ کیلومتـــری  جـــاده  یـــزد - نائیـــن  قـــرار دارد. و آب  
وهـــوای  آن  گـــرم  و خشـــک  اســـت . اهمیـــت  تاریخـــی  ایـــن  آبـــادی  بیشـــتر مربـــوط  بـــه  شـــخصیت  شـــیخ  
ـــاد خانقـــاه  و مســـجدی   ـــه  در بندرآب تقـــی  الدیـــن  داداعارف مشـــهور قـــرن  هفتـــم  هجـــری  یـــزد اســـت  ک
ســـاخته  و آنجـــا را بـــه  عنـــوان  مرکـــزی  بـــرای  پیروان خـــود درآورده  بـــود. ایـــن  عـــارف  نامـــی  در ســـال  ۷۰۰ 
ک  ســـپرده  شـــده ، ولـــی  پـــس  از چنـــد روزجســـد او را  در بندرآبـــاد درگذشـــته  و در خانقـــاه  خـــود بـــه  خـــا
از آنجـــا بـــه  یـــزد انتقـــال  داده اند.اهـــم  آثـــار تاریخـــی  ایـــن  روســـتا عبارتنـــد از: مســـجد بندرآبـــاد، مســـجد 

ـــد شـــیخ تقی  الدیـــن  دادا.   ـــره  ســـلطان  شـــاه  فرزن جامع ،امامـــزاده  ســـید حســـین  و بقعـــه  و مقب
  

روستای اشکذر،یزد  
ایـــن  روســـتا در شـــمال  غربـــی  یـــزد واقـــع  شـــده  و آب  و هـــوای  گرمســـیری  معتدلـــی  دارد.اشـــکذر در 
ـــکذر  ـــت . در اش ـــده  اس ـــاخته  ش ـــوده ، س ـــف  ب ـــوک  طوای ـــه  از مل ـــکین زال  ک ـــط  اش ـــکانیان  توس ـــان  اش زم
نمونـــه ای  ازتـــالش  و تکاپـــوی  مـــردم  کویـــر در مبـــارزه  باشـــن های  روان  و ایجـــاد جنگل هـــای  تـــاق  و 

گـــز می تـــوان  مشـــاهده  کـــرد. آثارتاریخـــی  اشـــکذر عبارتنـــد از :

ــاد،  ــاز همت آبـ ــه  نیمسـ ــه  و قلعـ ــاط ، چاپارخانـ ــکوذر، ربـ ــیاب  اشـ ــاد، آسـ ــه  فیروزآبـ ــن  و قلعـ کهـ ــرو  سـ
آبـــاد،  حاجـــی   سیدحســـن   امامـــزاده   آبـــاد،  جامـــع  عـــز  مســـجد  و  قلعـــه   میمونـــه ،  خانقـــاه  
مســـجدحاج  رجبعلـــی ، مســـجدالرضا و قلعـــه  اشـــکذر، عمـــارت  بـــاغ  وزیـــر حجـــت  آبـــاد، دارالشـــفاء، 
ـــاغ کاج ، آب انبـــار  شهرکهنه پشـــت ، مســـجد ریـــگ ، قلعـــه  و حمـــام  قدیم رضوانشـــهر، آب  انبـــار پشـــت  ب
حجت آبـــاد، آتشـــکده  جعفرآبـــاد، قلعـــه  حســـن آباد، آب انبـــار عصرآباد،آب انبارهـــای  شـــیر و عمـــارت  

ــاد. ــلطان  ُبندرآبـ سـ

روستای عزآباد)یزآباد(،یزد   
ـــرار دارد  ـــن  ق ـــزد نائی ـــاده  ی ـــرب  ج ـــری  غ ـــزد و ۸ کیلومت ـــی  ی ـــمال  غرب ـــری  ش ـــتا در ٣۸ کیلومت ـــن  روس ای
وآب  و هـــوای  آن  گـــرم  و خشـــک  اســـت . بنـــای  اولیـــه  روســـتا بـــه  ســـلطان  ســـنجر خوارزمشـــاهی  
منســـوب  اســـت  کـــه  در ســـال ۵۹۰ هجـــری  در خطـــه  یـــزد بـــر مســـند فرمانروایـــی  نشســـت  و ده  ســـال  
بعـــد ایـــن  روســـتا را بنـــا نهـــاد. مهم تریـــن  آثـــار تاریخی ایـــن  روســـتا عبارتنـــد از: قلعـــه  بـــزرگ  عزآبـــاد و 

مســـجد جامـــع  کـــه  از آثـــار دوران  صفـــوی  اســـت.

روستای هفتادر،اردکان   
کنـــار جـــاده  اردکان  - نائیـــن  قـــرار دارد و آب   ایـــن  روســـتا در ٣٤ کیلومتـــری  شـــمال  غربـــی  اردکان  و 
وهـــوای  معتـــدل  خشـــک  دارد. آثـــار تاریخـــی  ایـــن  روســـتا عبارتنـــد از: دروازه  »بزگله کـــن « کـــه  از آثـــار 
کـــه  از آثـــار  قـــرن  نهـــم  هجـــری  اســـت  ودر شـــرق  آبـــادی  واقـــع  شـــده  اســـت ، امامـــزاده  ســـید محمـــد 
ـــر ســـنگ گورهای  آن  تاریـــخ  قـــرن  دهـــم  هجـــری  خوانـــده   دوران  صفـــوی  اســـت  و مســـجد جامـــع  کـــه  ب

می شـــود.

روستای خرانق،اردکان  
ــت .  ــک  اسـ ــدل  خشـ ــوای  آن  معتـ ــرار دارد و آب  و هـ ــرق  اردکان  قـ ــری  شـ ــتا در ۸۵ کیلومتـ ــن  روسـ ایـ
گرفتـــه  اســـت  و رودخانـــه  فصلـــی  خرانـــق  در شـــرق   روســـتای خرانق  در یـــک  منطقـــه  کوهپایـــه ای  قـــرار 

و قلعـــه  کـــوه  در شـــمال  غـــرب  آن قـــرار دارنـــد.
آثار تاریخی  این  روستا عبارتند از :

کـــه  ســـنگ  نبشـــته ای  بـــه  تاریـــخ  آن  ۵۹۵ هجـــری  در  بنـــای  مشـــهدک  در نزدیـــک  گورســـتان  روســـتا 
دیـــوار دارد و عبورحضـــرت  رضـــا؟ع؟ از ایـــن  روســـتا را حکایـــت  می کنـــد. 

کاروانسرای  شاهزاده  که  به  فرمان  محمد ولی  میرزا فرزند فتحعلی  شاه  ساخته  شده  است. 
که  دارای  سنگ  قبری  به  تاریخ  ٤۹۹ هجری  قمری  است.      مسجد جامع  روستا 

مزار بابا خادم  که  درمیان  کشتزارهای  خرانق  قرار دارد.
  

روستای مهر پادین،مهریز  
ـــا پیشـــینه  تاریخـــی  مهریـــز عجیـــن  اســـت  و احتمـــااًل مـــکان  اولیـــه  و قدیمـــی  ایـــن   تاریـــخ  مهرپادیـــن  ب
کـــه   ـــاد  کهـــن  در محلـــه  منـــگ  آب ـــار تاریخـــی  ایـــن  روســـتا عبارتنـــد از: درخـــت  ســـرو  شـــهربوده  اســـت . آث

عمـــر آن  را ۱۵۰۰ ســـال تخمین  زده انـــد.
ــاد،  ــی اهلل در جنگ آبـ ــاه  صفـ ــگاه  شـ ــاد، زیارتـ ــه  بغدادآبـ ــی  محلـ ــون  در نزدیکـ ــنگی  دون  گائـ ــه  سـ قلعـ
امام زاده کشـــته  خـــان ، مســـجد جامـــع  و منـــار آن  از آثـــار ســـده  هشـــتم  هجـــری ، مســـجد جامـــع  
کـــه  ارزش  دیـــداری  قابـــل  توجهـــی  دارد.   بغدادآبـــاد از آثـــار ســـده  دهـــم  هجـــری  ومنـــار قدیمـــی  روســـتا 

  
روستای مهرجرد،اردکان  

مهرجـــرد در ۱۱ کیلومتـــری  جنـــوب  اردکان  و در ۲ کیلومتـــری  غـــرب  جـــاده  یـــزد - اردکان  قـــرار دارد وآب  
و هـــوای  آن  معتـــدل  خشـــک  اســـت . ایـــن  روســـتا را مهرنـــگار دختـــر انوشـــیروان  ساســـانی  بنانهـــاد و 
کنـــون  بـــه  مهرجـــرد معـــروف  شـــده  اســـت . در ایـــن  روســـتا قلعـــه ای   آن  را مهرگـــرد نام گذاشـــت  کـــه  ا
کـــه  نشـــان  از قدمـــت  آبادی اســـت . مدرســـه  عتیـــق ، امامـــزاده  خدیجـــه  خاتـــون  و  کهـــن  وجـــود دارد 

مســـجد جامـــع  کـــه  در ســـال  ۷۷۸ ســـاخته  شـــده  اســـت  از دیگـــر آثـــار این روســـتا اســـت.

روستای منشاد،تفت  
ـــرار دارد و  ـــت  ق ـــز - تف ـــوب  راه  مهری ـــری  جن ـــت  و ۱٣ کیلومت ـــوب  تف ـــری  جن ـــتا در ٤۷ کیلومت ـــن  روس  ای
آب  وهـــوای  آن  معتـــدل  خشـــک  اســـت . مهم تریـــن  اثـــر دیدنـــی  ایـــن  روســـتا مســـجد جامـــع  آن  اســـت  
کـــه  از بناهـــای   شـــاه  یحیی مظفـــری  اســـت  و در ســـال  ۷۷٤ هجـــری  قمـــری  ســـاخته  شـــده  اســـت . 
ــردم   ــگاه  مـ گردشـ ــتان ها ییـــالق  و  ــرم  واقـــع  شـــده  اســـت  ودر تابسـ ــبز و خـ ــتا در دره ای  سـ ایـــن  روسـ

یـــزد و پیرامـــون  آن  اســـت.

http://safaridigar.com
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روستای قطرم،بافق  
ایـــن  روســـتا در۵۰ کیلومتـــری  شـــمال  راه  اصلـــی  و راه  آهـــن  زرنـــد - بافـــق  قـــرار دارد. آب  و هـــوای  
ــه   ــتا، هشـــت  مســـجد اســـت  کـــه  قبلـ ــز مذهبـــی  روسـ ــتامعتدل  خشـــک  اســـت . مهم تریـــن  مرکـ روسـ
مســـجد دقیانـــوس  کبیـــر آن  بـــا قبله حقیقـــی  اندکـــی  متفـــاوت  اســـت. زیارتـــگاه  پیـــرو غارانجیربـــره  در 
جنـــوب  آبـــادی  از دیگـــر آثـــار ایـــن  روســـتا می باشـــند. یک هـــاون  ســـنگی  نیـــز بـــه  طـــول  یـــک  متـــر و 

ــتا وجـــود دارد.   ــر در ایـــن  روسـ ضخامـــت  ۵/۱ متـ
  

چ،یزد   روستای زار
چ « در شـــمال  غربـــی  یـــزد واقـــع  شـــده  و بنـــا بـــه  روایتـــی  از جملـــه  بناهـــای »زال زر«  منطقـــه  تاریخـــی  »زار
چ  را احـــداث   اســـت . در تاریـــخ  آمـــده  اســـت  کـــه  امیـــر مبارزالدیـــن  محمـــد و فرزندانـــش ، مظفـــر آبـــاد زار
چ  در یـــزد معـــروف  بـــوده  و از آثـــار »ارســـالن  خاتـــون « همســـر ســـلطان  عالءالدولـــه   کردنـــد. آب جـــوی  زار
ـــان   ـــه  لس ـــوان  ب ـــه  می ت ـــه  از جمل ـــت  ک ـــرورده  اس ـــود پ ـــز در خ ـــی  را نی ـــن  منطقه بزرگان ـــت . ای ـــار اس کالنج
که دیوانـــی  در مـــدح  شـــهدای  کربـــال دارد. آثـــار  الحـــق  عبدالوهـــاب  متخلـــص  بـــه  محـــرم  را نـــام  بـــرد 
چ  عبارتنـــد از: بقعـــه  خواجـــه  خضراله آبـــاد، دخمـــه  و آب  انبارالـــه  آبـــاد، قلعـــه  تاریخـــی  و  تاریخـــی  زار

چ ، آســـیاب  آبـــی  و آب  انبـــار شـــیر سرچشـــمه.    چ ،مســـجد امیرالمومنیـــن  ســـرده  زار ـــزرگ  زار ب
  

سایر روستاهای شگفت،یزد  
ــره ،  ــم ، رنجیـ ــه ، میرزاحکیـ ــاد، گاپلـ ــرک  آبـ ــده ، تـ گنـ ــه ، پا ــان ، بفروئیـ ــاد، ارجنـ ــرت  آبـ ــتاهای  نصـ روسـ

رکن آبـــاد و فیـــروز آبـــاد درشهرســـتان  اردکان. 
ج ، محمدآبـــاد،  روســـتاهای  طرزجـــان ، خورمیزبـــاال، دره ، خورمیـــز پائیـــن ، خویـــدک ، ســـریزد، فهـــر

ــزد  ــتان  یـ ــد و... در شهرسـ ــن  و دربنـ ــاد، ندوشـ ــه ، ابراهیم آبـ ــاد، میمونـ ــدوار، بغدادآباد،غرآبـ مـ
روســـتاهای  نیـــر، ســـخوید، رودبـــزان ، زین آبـــاد، فراشـــاه ، بـــورق ، تـــوران  پشـــت ، دره زرشـــک ، ده شـــیر، 

مانیـــچ  و شـــواز درشهرســـتان  تفـــت. 
آبـــاد و مزرعـــه  شـــریف  در  روســـتاهای  بهابـــاد و قطـــروم  در شهرســـتان  بافـــق ، روســـتای  میـــرک  

. مهریـــز  شهرســـتان  

غذای محلی و موسیقی و صنایع دستی

سوغاتی ها و صنایع دستی،یزد  
ــه   کـ ــز تهیـــه  می شـــود  ــیرینی های  خـــاص  نیـ ــواع  شـ ــر منســـوجات  و تولیـــدات  پارچـــه ای ، انـ عـــالوه  بـ
در سراســـرایران  و حتـــی  در اقصـــی  نقـــاط  جهـــان  طرفـــداران  فـــراوان  دارد. شـــیرینی های  مهـــم  یـــزد 
ــاج   ــته  و حـ ــاج  پسـ ــادام ، حـ ــاج  بـ ــی ، حـ ــان  برنجـ ــمک ، نـ ــل ، پشـ ــوا، قطاب ،لوزنارگیـ ــد از: باقلـ عبارتنـ
ــمزه   ــکیل  و خوشـ ــف ، شـ ــیار ظریـ ــه  بسـ ــک  کـ ــواع  شیرینی های خشـ ــل  و انـ ــه  فیـ ــا، گوشـ ــردو، زولبیـ گـ

پختـــه  و عرضـــه  می شـــوند.

غذاهای محلی،یزد  
کـــه  از آن   در مناطـــق  مختلـــف  روســـتایی  و شـــهری  اســـتان  یـــزد غذاهـــای  ویـــژه ای  تهیـــه  می گردنـــد 
ــر  ــوره ، آش  تمبـ ــیره ، آش  آبغـ ــرکه  شـ ــاش ، آش  سـ ــزدی ، آش  مـ ــواع  آش  )آش  یـ ــه  انـ ــوان  بـ جمله می تـ
هنـــدی ، آش  گنـــدم  )آش  جـــو وشـــکمبه (، آبگوشـــت  تـــرش ، انـــواع  کوفتـــه  )کوفتـــه  نخـــود، کوفتـــه  برنـــج  
ــه   ــت  بامیـ ــزدی  و خورشـ ــنجان  یـ ــت  فسـ ــه  آلو،خورشـ ــت  بـ ــت  )خورشـ ــواع  خورشـ ــه (، انـ ــه  لپـ کوفتـ و 
و بادنجـــان (، بونـــاش ، شـــولی ، شـــفته ، شـــولی  شـــلغم ، لبـــوی  شـــلغم ، قلیـــه  کدو،بورانـــی  خیـــار، 

قطـــاب ، باقلـــوا و ده هـــا نـــوع  خورشـــت  و چاشـــت  دیگـــر اشـــاره  نمـــود. 

سفر و اقامت 

ــی   ــتم های  درمانـ ــرات  و سیسـ ــی ، مخابـ ــای  ارتباطـ ــر راههـ ــزد از نظـ ــتان  یـ ــتان های  اسـ ــه  شهرسـ کلیـ
اســـتان   شـــهرهای   کثـــر  ا اســـت .  آســـان   بســـیار  آنهـــا  در  اقامـــت   و  مســـافرت   شـــده اندو  تجهیـــز 
اقامتگاههـــای  مناســـبی  دارنـــد و مـــردم  اســـتان  بافرهنـــگ  جهانگـــردی  کامـــاًل آشـــنا هســـتند. فـــرودگاه  
ـــزد از یک طـــرف  و عبـــور خـــط  آهـــن  تهـــران   ـــزد و پروازهـــای  مســـتمر رفـــت  و برگشـــت  بیـــن  تهـــران  و ی ی
- کرمـــان  از جـــوار برخـــی  از شهرســـتان های  اســـتان ، مســـافرت  بـــه  یـــزد و ســـایر شـــهرهای  آن را بســـیار 

آســـان  و راحـــت  نمـــوده  اســـت .

http://safaridigar.com
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