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 چکیده :

شهر یزد یکی از شهرهایی است که با وجود قابلیتهای بالقوه اجتماعی برای مطالعه بیشتر نگاههای پژوهشی 

درباره آن جنبه های معماری و باستانی ، مذهبی را در برمی گیرد . بنابراین نیاز به این احساس می گردد که 

انجام پذیرد که در این مقاله کوتاه تنها به طرح جامع فرهنگی در موضوعات اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی و... 

تا شاید آغازی باشد برای مطالعات  اجتماعی آن به شکل مختصر پرداخته شده است –جنبه های اقتصادی 

 اجتماعی دیگر در شهر یزد. –فرهنگی 

 و ترکیب شغلیاین مقاله دارای دو بخش اجتماعی و اقتصادی است که در بخش اجتماعی به ترکیب سنی 

حاشیه ای و آسیب  جماعت هایر گروههای قومی و اقلیت ها در آن، ساختاگروههای انسانی ساکن در شهر ، 

صنایع و قشربندی های اجتماعی را دربرمی ،  و بخش اقتصادی نیز بازار،  های اجتماعی آن پرداخته می شود

 گیرد.
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 مقدمه :

تا سالهای قدیم نمی توانستیم از چیزی به نام شهر در ایران سخن بگوییم و اگر هم می شد باید از روستاهایی 

و همیشه آبادی که تبدیل به شهر گردیدند صحبت می نمودیم یعنی در ایران ما هیچگاه شهر صفر نداشتیم . 

به اشکال کنونی خود رسیده است. یزد  بوده که در نتیجه وجود آب شکل گرفته ، سپس رشد و توسعه یافته تا

هم از جمله این شهرهاست که منشا آن در کناره راههای ارتباطی مهم آن دوران بوده است . اما بعد از دوران 

قاجار و پهلوی با ورود پول نفت به اقتصاد ایران رشد امکانات شهری را داشته و بعد از آن در دهه های بعد از 

مهاجرتی را از سرگذرانیده است ودر پی این تغییرات همیشه در پی یافتن راههایی برای انقالب رشد جمعیتی و 

سازگاری بوده است وتا جایی که توانسته سعی نموده از نابودی یا تخریب خود جلوگیری نماید بااین وجود 

داشته مثال از  سرعت رشد و تغییرات حاصل از آن که غیرارگانیک بوده اند صدمات و آسیب هایی را به دنبال

کارافتادن سیستم های آبیاری، خیابان کشی ها و تخریب بافت های مرکزی شهر مانند بازار، خالی از سکنه 

شدن روستا به دلیل جذب شدن در شهر که بسیاری از امکانات را  در درون خود متمرکز کرده است ومسائلی 

 دیگر که به آن پرداخته خواهد شد . 
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      اجتماعی و گروههای انسانی شهر یزد:وضعیت  -

برای  بررسی وضعیت اجتماعی شهر یزد ابتدا ضرورت دارد که به علت وجودی این شهر اشاره ای شود؛ بنابراین 

نظامی دانست  –تنی بر یک ضرورت اقتصادی مطابق با مطالعات انجام شده می توان منشا پیدایش این شهررا مب

یک روند کند حرکتی در قبل و بعد از اسالم در مسیر جاده  در نظر گرفتن رشد این شهر با . به گونه ای که

که هند را از دو مسیر که یکی از یزد و دیگری از شیراز می گذشته و به  همسیری بوداست. جاده ابریشم ابریشم 

بنابراین در هر  به تهران )ری در زمان گذشته( منتهی می شده است ، مرتبط می کرد .قم و در آخر –اصفهان 

دوره ای که امنیت این راه ها تامین می 

گردید شهرهای مسیر آن نیز رشد به 

از بازار که دلیل . به همین داشتندسزایی 

مهم ترین عناصر شهری محسوب شده و 

با عناصر  در مرکز شهر قرار داشته

آن و مجموعه مراکز محله های  لکردیعم

، نه به صورت منفک بلکه در یک  اطراف

سازمان فضایی که یک سیستم را براساس 

ساخت اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و 

به تبع آن شکل  اقلیمی مطرح می کند

  . (62: 9880)سرایی، ، شکل گرفته اند . گرفت

با مروری بر نقشه های تاریخی شهر یزد از زمان پیش از 

ورود اسالم  به ایران ، شهر از هسته ی مرکزی شامل محله 

امروزی فهادان در شمال شرقی محدوده بافت فرسوده به 

پیرامون توسعه یافته است . توجه به جهت توسعه شهر در 

ای گسترش آن به سمت جنوب مراحل زمانی مختلف گوی

و غرب هسته ی اولیه شهر است . سمت شرقی فهادان 

جهتی است که تا امروز کمترین میزان از توسعه و 

 گسترش را نشان می دهد . عدم توسعه ی شهر در جهت 

9878: مسیر جاده ابریشم ؛ ژان پیر درژ ،  9نقشه ی شماره   

تاریخی یزد : روند توسعه ی شهر؛ محالت  6نقشه ی شماره ی 

 9888، خادم زاده ، 
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شرق و شمال شرق یک موضوع اتفاقی نبوده و با توجه به ویژگی های طبیعی و واحدهای اراضی آن عدم توسعه 

 . (6 :9809)مهندسین مشاورمعمار  شهرساز، در سمت شرق توجیه منطقی و عقالنی دارد  

در راستای خطوط ارتباطی که به شکل دو خط متقاطع      و در مجموع می توان شکل رشد شهری را ستاره ای 

امروزه این است ، دانست. اما به دلیل محدودیت هایی که در سمت شرق و شمال شرقی وجود داشته )+(

اصفهان حرکت می  -یعنی در راستای خطوط ارتباطی کرمان را پیش گرفته شکل دگرگون شده و مسیر خطی

از جمله دالیل دیگر این شکل از رشد نداشتن محدودیت زمین درجهت افقی است که باعث می شود در  کند.

 شکل ظاهری شهر ما رشد عمودی نداشته باشیم .

هرهایست که تفکیک محله ای در شکل ظاهری شهر دیده می شود اما به طور کلی می شهر یزد یکی از نمونه ش

تقسیم کرد. که  )شهرکها(نوساز -و جدید تاریخی( -)فرسودهقدیمی -توان بافت شهری آن را به دو بخش سنتی

 ب(.در اطراف این محدوده شکل گرفته اند )صفاییه در جنوجدید آن های بافت قدیمی آن در مرکز و بافت 

 

  
که با توجه به سبک معماری و و نوعی سازماندهی فضایی را می توان به وضوح در این محالت مشاهده نمود 

شهرسازی از دوران کهن ایران تا کنون،  پدیده ای جدید و تازه نیست . این محله ها علی رغم هویت مستقل ، 

در پیوند با محالت هم جوار قرار گرفته و ارتباط خود را در غالب یک شهر حفظ می نمایند به شکلی که کشیدن 

نظر می آید . بنابراین می توان  شهر را متشکل از میدانهای محله ای مرز و خط کشی دقیق ، غیرمنطقی به 

مستقل در نظر گرفت که در عین ایزوله ودرون گرا بودن و سعی در حفظ هویت محله ای  و سرمایه های 

 اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و نمادین خود ، با هم در ارتباط اند.   

: موقعیت محالت )نارنجی: بافت تاریخی(، مهندسین 8نقشه شماره 

 مشاورو معمار و شهرساز
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شناسی شهری می توان تفکیکهای دیگری نیز از نظر سنی، شغلی، در این محالت عالوه بر تفکیک در ریخت 

 مهاجرت و اقلیت ها نیز قایل شدکه در ادامه به آن می پردازیم.

 گروههای انسانی ساکن در شهر:ترکیب سنی 

ایران از نظر سنی در موقعیت جمعیتی جوانی قرار دارد و یزد مسلما از این قائده مستثنی نخواهد به طور کلی 

اما طریقه برخورد با این قشر جوان جمعیتی در هر یک از شهرهای ایران متفاوت است مثال شهر یزد توانسته  بود

 از این قشر جوان به عنوان نیروی کار استفاده کرده و کمترین نرخ بیکاری در ایران را دارا باشد.

ر داللت بر جوان بودن درصد بوده که این ام31سال شهرستان 91، نسبت جمعیت کمتر از 9831در سال 

رسید که با وجود میانگین  3837سال این شهر به 91، جمعیت زیر 9879جمعیت شهرستان دارد. اما در سال 

 درصد هنوز از نظر ساخت سنی جوان محسوب می گردد. 6632سنی 

نشینی هم قرار ایران از دهه های بعد از انقالب از نظر جمعیتی بسیار رشد کرد و در پیرو آن در روند رشد شهر

دهستان  2نفر جمعیت شامل 810666، این شهرستان با 9879در سال  و یزد هم در این رشد سهیم بود.گرفت 

درصد از آنها دارای سکنه و 86پارچه آبادی یا 917پارچه آبادی  بود. از مجموع آبادیهای شهرستان، تعداد 301و 

 درصد بقیه خالی از سکنه شد.28

درصد 20هزار نفر بود که 981، براساس محدوده فعلی ، جمعیت آن برابر 9831از نظر تحوالت جمعیتی در سال 

درصدا از آن در 89در شهر یزد، و

مناطق روستایی سکونت داشته اند. و 

 98631این تعداد به 9811در سالهای 

درصد از آن در 89هزار نفر رسید که 

درصد از آن در 90مناطق شهری و 

اط روستایی اسکان داشتند. که نق

ضریب شهرنشینی استان در همین 

درصد شد. بعد از این 18سال برابر 

دوره روند کاهشی سکونت در روستا از 

سرعتش کاسته شد اما همچنان از 
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 میزان سکونت در روستا کم شده و بر شهرنشینی افزوده می گردید.

این 9811نها یک شهر داشت که همان یزد بود اما در سال ، شهرستان یزد ت9831باید یادآوری شود که در سال 

 شهر رسید. 8تعداد به 

به  9879درصدو در سال 89سال به 99درصد راداشته که طی 20، ضریب شهرنشینی شهرستان 9831در سال 

 (682-970: 9809)مهندسین مشاورمعمار  شهرساز،  درصد رسیده است.88

داشتیم می توان به این رسید که در میان شهرهای استانها نوعی عدم تعادل در از این آمارهایی که در باال بیان 

شهرنشینی وجود دارد که همین عاملی است بر تمرکز بیشترین جمعیت در یک شهر که از نظر امکانات شهری 

ر و نقطه ای جاذب برای سکونت و کا نیز غنی بوده پس به تبع ان سرمایه بیشتری را به خود اختصاص داده

معضالت اجتماعی بسیاری را به  ،که در صورت عدم مدیریت شودباعث رشد بیش از اندازه شهری می  گشته و

رشد بار جمعیتی بر دوش شهر یزد است که معلول سه عامل  نیزد هم بیشتری نبار خواهد آورد . در استا

یل می توان به مهمترین دال ازآمارحوزه شهری است. که براساس طبیعی، مهاجرت و تبدیل و ادغام روستایی به 

. در برخی موارد این روستاها استمهاجرت اشاره نمود که مهاجرت از روستا به شهر یا از شهرهای اطراف به آن 

خالی از سکنه شده یا کهنساالن در آن اقامت دارند زیرا جوانان برای کار به شهر یزد آمده و در آنجا ساکن 

می توان خشکسالی ها یا عدم مدیریت درست آب )تخریب قنات ها یا احداث بی رویه  شدند. از دالیل این امر را

 چاههای آب (دانست که کشاورزی را دچار اختالل گردانیده و زندگی روزمره در این مناطق را سخت کرده است.

زد یکی از یحال باید دید که این میزان جمعیت شهری جوان در یزد به چه کارهایی اشتغال دارند و چگونه 

تحولی جدید یا غیرمنتظره در آن رخ دهد چه اتفاقی استانهایی است که نرخ بیکاری در آن پایین است و اگر 

 برای این میزان جمعیت شهری خواهد افتاد که این روند را می توان در بخش اقتصادی مورد بررسی قرار داد.

 ترکیب شغلی گروههای ساکن در شهر:

ی موقعیت ویژه ای به آن بخشیده است اقتصاداز نظرتباطی ابریشم قرار داشته و همین امر شهر یزد در شاهراه ار

 و از دیرباز از قدیمی ترین مراکز صنایع دستی کشور محسوب می شده است.

به گونه ای که در دوره ی قاجار به دلیل وجود امنیت نسبی و برکناری از آشوبهای حاد و قرارگرفتن در        

مسیر راه تجارت آن روزگار در زمینه ی صنایع خانگی و کارگاههای صنعتی و صدور تولیدات آن به سایر نواحی 

ه ضرورت دارد که وجود اقلیت مذهبی زرتشتیان و ، در میان دیگر شهرهای ایران ممتاز بوده است . بیان این نکت
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ارتباط ایشان با پارسیان هند که هر دو در زمینه ی تجاری مشغول کار بودند بی تاثیر نبوده است. بنابراین 

  راههای ارتباطی و امنیت آنها در امر تجارت و توسعه ی اقتصاد یزد بسیار اهمیت داشته از جمله ی این راهها:

 میل راه است .069ی به شهر صنعتی یزد ،کاشان و سرانجام به تهران که از خلیج فارس جمعا جاده ا -   

  کابلاز طریق بیرجند و تربت حیدری به مشهد ، از راه بیرجند و یزد به هرات و  -   

در کرمان  در گذشته و محوری که -اما می توان از مهم ترین محورهای ارتباطی این شهر به جاده باستانی ری

 جنوب و جنوب شرق کشور را امکان پذیر کرده است ، اشاره نمود. –حال حاضر ارتباط بین مرکز 

 

 
 google earth: مسیر ارتباطی در زمان کنونی، 3نقشه شماره 
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بنابراین این شهر با توجه به ویژگی هایی که در باال بیان شد ، بیشترین صنایع بزرگ استان را به خود اختصاص 

درصد صنایع سنگین استان در این 09درصد کل کارگاههای صنعتی و حدود 73است به طوری که بیش از داده 

درصد شاغلین بخش صنعت استان مربوط 18بیش از 9821شهرستان احداث شده است. به همین دلیل در سال 

 به شهر یزد بوده است.

واحد در 087کارگاه صنعتی استان 9631بنابر اطالعات مندرج در اطلس صنعت و معدن استان یزد ، از جمع 

درصدشیمیایی و... است . که 8133درصد صنایع نساجی ، 8133درصد صنایع غذایی، 2037شهر یزد قرار دارد. که 

در شهرستان درصد صنایع سنگین 8736درصد کارکنان صنایع نساجی ، 0933می توان از همین آمار دریافت که 

 (682-970: 9809، همان) یزد فعالیت داشته اند.

پس می توان در مجموع بیان داشت که کار و اشتغال جوانان این شهر وابسته به صنایعی چون نساجی و فرش و 

پارچه است که اگر در برنامه ریزی های کالن مورد توجه قرار نگیرد بیکاری در یزد نیز اوج خواهد گرفت. اما 

 ر این محصول در کشور است. یکی از مهم ترین عوامل در رشد این صنعت وجود بازا

 : یزدساختار گروههای قومی و اقلیت ها در شهر

در شهر یزد از نظر قومی نوعی یکدستی و همگونی وجود داشته و تنها می توان از اقلیت های مذهبی نظیر 

زرتشتیان و یهودیان نام برد که در دوره ی پیش از اسالم از جمعیت غالب بودند ولی پس از ورود اعراب و 

له باقی ماندند. اما ارتباط خود را با مسلمانان بسیاری از آنها مهاجرت کرده و اندکی در برخی از محالت، ایزو

زرتشتیان هندی حفظ نمودند. بسیاری از اعراب وارد شده به یزد هم به سمت خراسان رفته و گروهی از آنها در 

محله ای معروف به تازیان ساکن شدند. در دوره آل بویه اعرابی نیز از علویان که از بغداد آمده بودند در محله 

در حال حاضر هر دو از این محالت از بین رفتند. اما به طور کلی در زمان کنونی دند که حسینیان اقامت گزی

محالتی وجود دارد که هنوز هم اعراب در آن ساکنند مانند محالت کناره میدان امیر چقماق در بافت تاریخی 

 شهر . ازدالیل سکونت ایشان در این منطقه وجود خانه هایی ارزان برای اجاره است.

 غیر از این اقلیت هاکه اغلب مذهبی هستند گروههایی از بلوچ و افغان هم برای کار وارد این شهر شده اند.  به

نکته ی قابل ذکر در مورد یزد تا حدودی ایزوله بودن اقلیتهایی نظیر یهودیان و زرتشتیان است که می تواند 

روزهای بارانی نمی توانستند بیرون بیایند و یا ریشه ی مذهبی داشته باشد به شکلی که یهودیان و زرتشتیان در 

باید لباس های متفاوتی از یزدیان می پوشیده و خود را متمایز نشان می دادند . مثال  زنان یهودی با چادرهای 
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بنابراین با توجه به روحیه ی درون گرای یزدی و یکدستی جوامع ( 9878،912)تشکری بافقی؛سفید قابل شناسایی بودند

را "دیگری "داشتند که باعث شده آنها دغدغه ی چگونگی رفتار با "دیگری "، برخورد بسیار کمی با  ایشان

نداشته باشند  اما در دهه های اخیر به دلیل تبدیل شدن این شهر به قطب صنعتی و قرارگیری در مسیرهای 

جمله کارگران بلوچ و اعراب  و قشر ارتباطی و احداث دانشگاه ، از نواحی مختلف اقشار متفاوتی وارد گردیدند از 

 دانشجو که باعث شده در یزد مسئله دیگری و غریبه ایجاد گردد.  

اتفاقی که افتاده ؛ یزدیان در برخورد با این گروههای غریبه ، مطابق تجربه ای که از زمانهای قدیم داشتند سعی 

ارتباط را با ایشان داشته باشند اما با وجود نمودند در محله هایی مجزا با این گروهها قرار گیرند و کمترین 

تخریب شدن محالت و کاربری مجموعه ی آن بالطبع مجبور به برقراری ارتباط با دیگر محالت گردیدند و این 

ارتباط و ترکیب باالجبار رخ داده و زمینه ی تغییرات فرهنگی زیادی را در زمینه ی پوشاک ، زبان و اعتقادات را 

ست . و به نظر یزدیان مقصر همه ی این تغییرات ، گروههای وارد شده به شهر هستند به ویژه فراهم نموده ا

 دانشجویان که بیشترین تاثیر را گذاشته اند.

 جماعت های حاشیه ای و آسیب های اجتماعی آن:

تبدیل شدن به قطب صنعتی مهاجران بسیاری به طورکلی و همان طور که در باال به آن اشاره شد یزد به دلیل 

را به سمت خود جذب نموده  هر یک را در محالتی مجزا ایزوله نموده است و همین امر باعث شده که تفاوتهای 

زیادی از نظر اقتصادی و اجتماعی برای این گروهها شکل بگیرد که در ظاهر شهر نیز به ویژه ها ساخت خانه ها 

 همین امرزمینه بسیاری از ناهنجاری ها، آسیب ها اجتماعی و جرایم را فراهم کرده است.  به وضوح مشاهده شود. 

درصد است. و از محالت ناامن در منطقه 91درصدو رابطه نامشروع 69درصد ، سرقت حدود88که قاچاق حدود 

 مهدی آباد  بوده که مربوط به قاچاق مواد مخدر است.
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 وضعیت اقتصادی و قشربندی اجتماعی: -

همان گونه در مباحث قبلی بیان داشتیم شهر یزد یکی از شهرهای مهم از نظر صنعت در ایران است و از 

اجار و پهلوی نیز وجود داشته پراهمیت ترین صنایع آن نساجی و پارچه بافی است که در دوره های قبل مانند ق

 که تا کنون ادامه یافته است. 

 درمیان صنایع متعددی که وجود داشته دو صنعت از اهمیت به سزایی برخوردار بوده است : 

 حنا  .9

دار بود و کرمان تنها منطقه ی حناخیز در خاورمیانه و رصنعت مربوط به حنا در یزد از مقبولیت خوبی برخو

کارگاه ایجاد  29 حدودا 9098-9097در سال انتقال می یافت ومواد خام آن به یزد  رفته ونزدیک به شمار خاور

 حاجی محمدتقی مازار یکی از سردمداران ورود مشروطه به یزد در آن شغل سرآمد بود . که شد 

 بافندگی  .6

افی ، ترمه بافی و... را اشتغال داشتند.  مردم یزد در بافندگی زبانزد بودند و در اغلب محله های آن افراد به شعرب

ایشان مواد اولیه ی ابریشم را از گیالن می آوردند و ابریشم کرمان نیز کارآیی زیادی در کارگاههای خانگی 

داشت . که هنرمندان یزدی این مواد را به پارچه های متنوعی تبدیل می کردند که معروفترین آن حسینقلی 

 خان بود .

ه.ق به واسطه ی  9686ریشم در یزد همگام با صنایع ابریشمی گسترش یافته بود . ولی در سال پرورش کرم اب

 آفت کنار گذاشته شد . و تحت تاثیر سیاست های کشوری تمام توت کاری ها به کشت تریاک تبدیل شد.

ن رشد را مدیون در مجموع امتیاز تجاری یزد نسبت به شهرهای دیگر تنها در صنایع آن نیست بلکه می توان ای

محلی به نام بازار بود که در آن تمامی برنامه های تجاری و بازرگانی مدیریت می شده و در مسیر تاریخ فراز و 

 نشیبهایی را طی نموده و گاهی در اوج شکوفایی قرار داشته و گاهی در زوال و رکود اقتصادی . 

که مطابق شهرهای دیگر ایران نیازهای ود داشته و دارددر یزد بنابرتفکیک محله ای ، بازار یا بازارچه هایی وج

محلی و روزمره را برآورده می سازد اما بازار اصلی در مرکز شهر قرار داشته که در خدمت بازرگانی خارج از شهر 

 بوده است که امروزه تقریبا دچار نوعی رکود یا تغییر کاربری گردیده است.و حتی کشور 
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های کوتاهی است که در محله ها حل گردیده و به صورت گسترده و نعلی شکل با راسته بازار یزد دارای راسته "

 های کوتاه و به هم پیوسته است . 

 3مدرسه ی علمیه ،  3مسجد ، 8تیمچه ،  8سرا ، 91راسته ،  90و همانند دیگر بازارهای ایرانی از مجموعه ی 

 پاساژ تشکیل شده است .

ار سنتی شهر یزد معرفی می گردد کالبدی است مجروح از زمان رضاخان ، جراحتی اما آنچه امروز به عنوان باز

اسالمی که در دو  –حاصل از تقلید نادرست از فرهنگ شهرسازی غرب ، بی توجه به ساختار شهرسازی ایرانی 

جنوبی به نام پهلوی سابق )امام  -خیابان کشی برچارچوب منسجم بازار یزد وارد گشته است . خیابان اول شمالی

از میدان  9897توسعه یافت . خیابان دوم در سال  9890خمینی ( در زمان رضاخان احداث ودر سال 

 احداث شد . غربی -امیرچقماق تا میدان سیدمصطفی خمینی در جهتی شرقی

 

 

 87-61: 9880؛ سراییبازاریزد به تفکیک حجره ها،   : 7نقشه شماره
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 طول  نام  بازار   /  ابعاد

 

 نیمه ی شمالی 

 673 بازار خان

 03 بازار زرگری

 88 بازار دروازه مهریز

 29 بازار افشار 

 23 بازار صدری

 

 

 

 

 

 

 

 نیمه ی جنوبی

 992 بازار محمدعلی خانی 

 76 بازار جعفرخان

 82 بازار عالقبندی

 933 بازار پنجه علی 

 10 بازار تبریزیان

 19 سراجان

 78 بازارمسگری

 22 بازارریسمانیان

 79 بازارقیصریه

 22 بازار چیت سازی

 79 بازار حضرت عباسی

 999 بازار کاشیگری

 30 بازار میرزا اکرم 

 838 میدان و بازارچه ها 

 9829 مجموعه بازار یزد
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براساس توضیحاتی که در معرفی بازار یزد داده شده می توان فهمید که در دوره هایی این بازار قلب تپنده ی 

آن انجام می گرفته و باعث پویایی و توسعه ی شهر می شهر بوده و فعالیت های مهم تجاری و بازرگانی در 

گردیده زیرا هم همراه خود پول می آورده و هم باعث غنای فرهنگی می شده است . با این وجود زمانی که 

اولین کارخانه ها در دوره ی قاجار در یزد تاسیس شد بسیاری از فعالیت های تولیدی در بازار تعطیل گردید زیرا 

البته این  بت برای صنعت کاران تنگ شد و یارای رقابت با تولیدات انبوه  کارخانه ها وجود نداشتعرصه ی رقا

امر به ایجاد نوعی قشربندی اجتماعی جدید منجر شد و سبب ظهور طبقه کارگر ، قشربزرگ ثرتمندان و 

این روند تقریبا کند انجام می گرفت . برخی از صنعت کاران یا  بااین وجود بازرگانان شهری در جامعه شد. 

در دوره های اخیر و پس که تبدیل به کارخانه داران شدند یا از کارکناره گرفته و به شغل دیگری روی آوردند . 

87-61: 9880؛ سرایی:بازاریزد به تفکیک حجره ها،  7نقشه شماره  
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ت به از تخریب مجموعه ی بازار و افزایش واحدهای تجاری جدید ، روز به روز توان تجاری و فعالیت خود را نسب

سایر مراکز تجاری یزد از دست داده است. یکی از راههای اثبات این قضیه میزان باز یا بسته بودن مغازه های آن 

 واحد فعال است .  262واحد تجاری تنها 012است . در حال حاضر از 

که پاساژها به وقتی فعالیت بازار محدود شد باید برای آن جایگزینی یافت می شد که پاساژها از این جمله اند 

دلیل لوکس بودن گروههای بسیاری را از اقشار متفاوت به سمت خود می کشد که همین باعث نوعی ترکیب 

محله ای شده چون تعداد آنها محدود است و در هرمحله ای نمی توان آنها را یافت . بنابراین با این ترکیب 

 اردی مشکالتی را نیز می آفریند . جمعیتی ، تفاوت های فرهنگی خود را نمایان ساخته و در مو

حال این سوال مطرح است که چه کسانی مسئولیت اداره این پاساژها را برعهده دارند ؟ در پاسخ باید گفت نسل 

پس جدید نوظهوری که از همان خانواده های بازاری قدیم بودند اما با طرز تفکری جدید و سازگار با زمان خود . 

می توان انها را  برابر بازار قرار ندارند بلکه  ن گفت که پاساژها و مجتمع های تجاری دربراساس این ادعا می توا

البته این امکان وجود دارد که این نسل جدید با نسل قبلی خود که  یکدیگر دانست. در امتداد یا در موازات

یک رابطه گسترده مبتنی  پدرانشان هستند اختالف پیدا کنند و از دالیل آن می توان به جهانی شدن و داشتن

بر پول در جهان اشاره کرد . در اینجا نیاز است اندکی به شهر سیبرنتیک بپردازیم شهری که رابطه اش به 

به گونه ای که یا در این گونه از شهر رابطه انسانها با فضا و زمان دگرگون می شود اشکال مجازی درآمده است. 

واقعی درنظر گرفته می شوند و یا جایگزین انها که در اینجا اهمیت  تکمیل کننده فضاهایاین فضاهای مجازی 

 ن شهر مجازی به کدام یک از این دو رویکرد معتقد باشند. یمی یابد که شهروندان ا

با توجه به آنچه که گفته شد پاساژها در راستای بازار قرار دارند نه در مقابل آنها زیرا نسل جدید بازاریان 

صورت گیرد بنابراین سرمایه های خود را در ایه داری در جهان امروز نمی بایست در یک بعد دریافتند که سرم

شاخه های متنوعی گسترده کرده اند مثال اگر در یزد در دوره های قدیم یک خانواده وجود داشت که فقط در 

ن وجود ندارد پس این طالفروشی یا فقط در نساجی فعالیت می کرد دیگر تمایل به این انحصار در نسل جدید آ

خانواده نمی تواند در همین راستا تداوم یابد پس به نابودی آن سخن می رود اما مسلما نسل جدید این خانواده 

در زمینه ی دیگری سرمایه خود را به کار گرفته است که خود ناپیداست مثال در بورس یا در پاساژها که تنها 

دیگر اگر صحبت از بسته شدن مغازه ها و حجره های بازار می شود به  فروشنده قابل دیده شدن می باشد . نکته

میزان امنیت آن کار این دلیل که فرزندان دیگر تمایل به کار در این حجره ها نیستند  یا به این خاطر است که 

 نزول کرده یا تغییر کاربری داده است یعنی فرزند آن بازاری در پاساژ مشغول به کار گردیده است.
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عالوه بر آن روابط مبتنی بر پول و تکنولوژی باعث گردیده که دیگر نیاز به دیده شدن نباشد و روابط مجازی به 

نسبت روابط واقعی اعتبار جایگزین یافته است . یعنی اگر در زمان گذشته نیاز به کاروان سرا بوده به این خاطر 

ده شود و مسلما به همراه آن خود تولیدکننده یا فروشنده است که بار یا کاال می بایست به درون بازار و شهر آور

بایستی در محل مبادله حضور می یافت . اما در حال حاضر با ورود تکنولوژی چون موبایل ، عابر بانک ها ، 

وسایل نقلیه چون اتوبوس ها و... دیگر نیازی به کاروانسرا نیست ویا جایگزینی برایش وجود دارد آن هم پایانه 

اتوبوس . به گونه ای که فروشنده یا تولیدکننده با خریدار در یک ارتباط تلفنی مبادله کرده و بار خود را به های 

 پایانه می برند و در شهر مقصد تحویل می گیرند. 
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 نتیجه گیری:

 از نظر اجتماعی :

پهلوی آغاز شده و تاکنون ادامه داشته با توجه به تغییرات و تخریب هایی که در مجموعه ی محالت از دوره ی 

و تاسیس کارخانه های بزرگ صنعتی که در پیرو آن موج مهاجرت را به همراه داشته ، احداث دانشگاه و ورود 

دانشجویان از اقشار مختلف به این شهر مسلما ما با نوعی ترکیب و تغییر فرهنگی مواجه خواهیم بود و همان 

اگر این اقشار به درستی مدیریت نشوند با توجه به نداشتن تجربه ی الزم یزدی  طور که در آخر بحث بیان شد

 ها نسبت به دیگری مشکالت اجتماعی چون بزه و ... رخ خواهد داد.

 از نظر اقتصادی:

همان طور که تاریخ به ما نشان می دهد اقتصاد شهرهای ایران تاحدود زیادی وابسته به سیاست ها کالن ، 

اجتماعی  و دیدن  –ی است که با توجه به عدم اهمیت به بازار به عنوان محل مبادالت اقتصادی کشوری و دولت

آن به عنوان موزه و میراث فرهنگی ، این بخش از شهر دچار رکود شده که اگر سیاست های کالن به سمت رشد 

ه تخریبهایی که در دوره های این بخش پیش رود ، ما آینده ی خوبی را برای آن درنظر می گیریم ولی اگر آنها ب

البته باید قبل وجود داشته ادامه دهند و به ساختن پاساژها اهتمام ورزند نمی توان به آینده ی آن امیدار بود . 

به عنوان دشمن بازار نگاه انداخت بلکه آنها می توانند نقش یادآور شد که نباید به پاساژها و مجتمع های تجاری 

در زمینه ی صنعت هم همین طور ، یعنی به دلیل نیاز کشوری به سنگ زار ایفا نمایند. خود را بدون تهدید با

های معدن و ... در یزد کارخانه های فراوانی احداث شد و درپی آن بیکاری در حداقل خود باقی ماند اما اگر این 

 مواجه خواهیم شد . شود و در این زمینه مدیریت درستی صورت نگیرد ما با معضل بیکاری نیز عنیاز اشبا
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