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تحوالت بازارهاي ايراني- اسالمی
)مطالعه موردي بازار يزد( 

چکيده

تجارت به عنوان مهم ترين ش�کل مبادله اجتماعي، از جمله فعاليت هاي اصلي انس�ان است. فعاليتي که سبب احداث 
فضاها و مکان هاي ويژه اي به نام » بازار«، به ش�کل هاي گوناگون ش�ده اس�ت. بازار را نه تنها جغرافي دانان و محققان 
اسالمي وجه مشخصه شهر مي دانند، بلکه دانشمندان غربي نيز شهر را مرکز مبادله کاال و کانون اصلي تجارت شناخته اند. 
به همين دليل اس�ت که ش�هرهاي اسالمي به وس�يله بازار، از کليه شهرهاي ادوار مختلف تاريخي باز شناخته مي شوند. 
اين ش�اخصه در طول تاريخ پرفراز و نش�يب شهرهای اسالمی دچار تحوالتی شده است. چنين تحوالتی در مقطعی از 
تاريخ ، بازار را به عنوان »کانون هدايت اقتصادی ش�هر و منطقه« جايگاه رفيعی بخش�يده بود. اعتبار اقتصادی بازار و 
بازاريان، مرتبه اجتماعی، فرهنگی و مذهبی بازار را نيز در اذهان عمومی تجلی بخش�يد. اما در دوره معاصر فضاهای 
نوين تجاری، بازارها را به حاشيه کشانده است. هدف اين مقاله واکاوی چنين پويشی در شهر يزد به عنوان نمونه ای 
از ش�هرهای ايرانی – اس�المی بوده است. به اين منظور در روش�ی توصيفی، تاريخی و کمی، ابعاد و اجزای بازار يزد 
مرور و تحليل ش�ده اس�ت. تحليل تاريخی و کمی اين تحقيق نشان داده است که گرچه عنصر بازار به عنوان شاخصه 
شهر اسالمی در يزد همچنان اعتبار کالبدی و اجتماعی مناسبی را در خود نهفته دارد؛ اما جلوه گاه فعاليت های مدرن 
تجاری نيست. اين مهم حتی در صنوف تخصصی بازار يزد مثل زرگری و بزازی نيز درخششی نداشته و همين شرايط،  

رکود عملکردی رو به رشدی را بر چهره بازارها نمايان ساخته است.

واژگان کليدي: بازار اسالمی- ایرانی، شهر یزد، صنف، راسته، روابط تجاری       
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مقّدمه
اصط��الح ب��ازار در زب��ان پهل��وي» واکار « بوده که با گذش��ت 
زم��ان ب��ه ش��کل ب��ازار درآمده اس��ت. در زب��ان عربي»بي��زار« و 
»بي��ازره« ب��وده )ادي��ب صاب��ري، 1364: 1(، در زب��ان آلمان��ي 
مي ش��ود  تلف��ظ   »Pazar« ماالياي��ي  زب��ان  در  و   »Basar«

 )دانش��نامه جه��ان اس��الم، 1372(. همچني��ن، لغ��ت فرانس��وي 
»Bazar« از پرتغالي ه��ا گرفت��ه ش��ده و آنان ني��ز آن را از ايرانيان 

اقتباس کرده اند )دهخدا، 1366: 348(.
در دوره ماده��ا، مفه��وم ب��ازار هن��وز در مرحل��ه جنين��ي قرار 
داش��ت و باف��ت و س��اخت کالب��دي آن مراح��ل آغازي��ن خود را 
مي گذراند)حبيب��ي1384: 7(. هخامنش��يان با فتح س��رزمين هاي 
متمدن آن روز و با مبادالت تجاري و بازرگاني غرب و ش��رق، پايه 
اصلي بازار را در ش��هرهاي ايران بنا گذاش��تند. در دوره س��لوکيان 
ش��هرها داراي دو خيابان عمود برهم و يک ميدان در محل تقاطع 
بودند که در اطراف آن بازارها به وجود مي آمد. اشکانيان بازار را در 
 شهرستان و در مجاورت راه هاي اصلي بنا کردند )پوراحمد، 1376:
65-69(. در دوره ساسانيان با حضور همه جانبه دولت در بازرگاني، 
صنعت و نقش ايران آن روز در بازرگاني بين المللي، روابط بازرگاني 
با چين، هند، رم ش��رقي، حجاز، حبشه و... در اقتصاد شهري دولت 
ساس��اني مؤثر افتاد و عنصر بازار در معنايي که اکنون از آن داريم 
کالبد پيدا کرد و در مس��ير خود محله ها را ش��کل داد و بازار قلب 

شهر گرديد )حبيبي، 1384: 33(.
در زمان ساس��انيان، هسته اوليه بازارهاي شهري در فضاهاي باز 
و ميدان هاي مهم س��کونت گاه تشکيل و توسعه مي يافت )وچاتلما، 
1368: 94-95( و بس��يار ش��بيه به بازارهاي قرون س��وم و چهارم 
اس��المي بود. ام��ا بازاره��اي دوره اس��المي داراي دو امتياز بودند: 
1( تقس��يم بندي بازار نه بر مبناي طبقه، بلکه بر اس��اس تخصص 
حرفه اي استوار بوده اس��ت. 2( راسته بازارهاي جديدي چون بازار 
کتاب فروش��ي ها، کاغذ فروشي ها و صحافي ها پديد آمد که قبل از 
آن وجود خارجي نداش��ت. ب��ازار را نه تنها جغرافي دانان و محققان 
اس��المي وجه مشخصه ش��هر مي دانند، بلکه دانشمندان غربي نيز 
ش��هر را مرکز مبادله کاال و کانون اصلي تجارت ش��ناخته اند. بدين 
ترتي��ب يکي از مهم ترين عناصر کالبدي ش��هرهاي اس��المي، بازار 
سرپوش��يده اس��ت که در واقع ستون فقرات ش��هر را تشکيل داده، 
به مغز ش��هر يعني »مس��جد جامع« مي پيوندد )سعيدي رضواني، 
1367: 19-16( به همين دليل اس��ت که  ش��هرهاي اس��المي به 
وس��يله بازار، از کليه ش��هرهاي ادوار مختلف تاريخي باز ش��ناخته 

مي شوند )ويرت، 1370: 63 (.
ب��ازار در ق��رون اوليه اس��المي تقريباً به همان ش��کل بازارهاي 
ساس��انيان باق��ي ماند و از ق��رن دوم به بعد يک��ي از عناصر اصلي 
و مه��م ش��هرهاي بازرگاني و حت��ي برخي از روس��تاهاي بزرگ را 
تش��کيل مي داده اس��ت. در دوره مغوالن و تيموريان بازار همچنان 
يکي از ارکان مهم فضايي- کارکردي شهرها محسوب مي شد. ايجاد 
بازارهاي طرح ريزي ش��ده و از پيش انديشيده شده از زمان صفويه 

به بعد مورد توجه شاهان واقع گرديد. از دوره قاجاريه به بعد در اثر 
افول همه جانبه فرهنگ و اقتصاد ايران و ازهم پاش��يدگي سنت ها، 
در اي��ن بناها نيز انحطاط بارزي به چش��م خورد. اما علي رغم اين، 
ب��ازار همچنان از عناصر مهم کالبدي و اجتماعي ش��هر و قلب آن 
محسوب مي شود )پوراحمد، 1376: 75-82(. به طور کلي تا اواسط 
قرن 10 هجري بازارها در توس��عه و گس��ترش ش��هرهاي ايراني � 
اسالمي نقش مهمي را به عهده داش��ته اند )مشهدي زاده دهاقاني، 

.)291 :1385
بازار اس��المي نه تنها کانون هدايت اقتصادي به ش��مار مي رود، 
بلکه زير بناي اجتماعي و معنوي آن نيز بوده و روح اس��المي را در 
بازار دميده اس��ت )Jayyusi & et. al, 2008: 159( مس��جد جامع، 
مدرس��ه )حوزه علمي��ه(، آب انبار، کاروان س��را و حم��ام هر کدام 
انبوه��ي از کارکرده��اي اجتماعي، مذهبي، فرهنگي و سياس��ي به 
بازار مي بخش��ند. کارکرد اجتماعي بازار، آن را در مرکز شهر مکان 
ياب��ي نموده، تا در دس��ترس عم��وم مردم قرار گي��رد. اين موضوع 
ناش��ي از موقعي��ت مرکزي مس��جد جامع در ش��هرهاي اس��المي 
 اس��ت که همواره عامل اس��تقرار ب��ازار در مجاور خود بوده اس��ت 
از  ناش��ي  ني��ز  ب��ازار  )Bonine, 1990: 64(. کارک��رد  سياس��ي 

نق��ش ارتباط��ي آن ب��وده اس��ت )معتض��د، 1366: 14(. بازاريان 
بوده ان��د  سياس��ی  فعاليت ه��ای  از  بس��ياری  حامي��ان   اي��ران 

.)Keshavarzian, 2007: 33(

موقعي��ت بازار، ايجاد و توس��عه آن در ش��هرهاي اس��المي- به 
خصوص در قرون وس��طي اس��المي- هميش��ه در رابطه ش��ديد با 
تولي��د کنن��دگان و مصرف کنندگان بوده اس��ت. ب��ه همين دليل 
 هس��ته اوليه آن در مسير ش��اهراه کاروان ها توسعه مي يافته است 
)Bonine, 2009: 2(. سازماندهي فضايي- اقتصادي بازار سبب شده 

تا هر ي��ک از جايگاه هاي بازار به س��بب ارزش ه��اي خاص، محل 
اس��تقرار نوع ويژه اي از کاال و خدمات گردد )ويرت،1370: 138(. 
اين وضعيت تا حدود زيادی تحت تأثير مدرنيته تغيير يافته اس��ت 

.)Marcus, 1989: 44(

ش��هر يزد در قبل و بعد از اس��الم با رش��دي کند از يک هسته 
اوليه کهن در کنار جاده ابريش��م توس��عه يافت و به تبع آن بازار و 
ساير عناصر نيز شکل گرفت. مرکز اصلي شهر، يعني مجموعه بازار، 
ب��ا عناصر عملکردي آن و مجموعه مراک��ز محله ها در اطراف بازار، 
نه به صورت منفک، بلکه در يک س��ازمان فضايي که يک سيس��تم 
را بر اساس س��اخت اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و اقليمي مطرح 
مي کند، شکل گرفته اند. اين مطالعه، تحوالت بازار را در ايران مورد 
بررس��ي قرار داده، بر روي ناحي��ه تجارتي اصلي و با اهميت آن در 
ادوار مختلف تاريخي تاکيد مي ورزد. بازار يزد به عنوان نمونه براي 

نماياندن موقعيت و عملکرد جزئي آن مورد مطالعه قرار مي گيرد.

1. روش تحقیق
روش تحقيق مقاله، توصيفی، تاريخی و کمی اس��ت. جمع آوری 
اطالعات به شيوه کتابخانه اي و ميدانی است. محدوده مورد مطالعه 
بازار س��نتی ش��هر يزد بوده، شاخص های س��اختاری و عملکردی 
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بازار يزد، مهم ترين ش��اخص های گزينش شده اين تحقيق هستند. 
آماره��ای مربوط به ش��اخص ها در دهه 50 از مقال��ه مايکل بوناينا 
اقتباس شده است. اما آمارهای دهه 70 و 80 حاصل تهيه، تکميل، 
پردازش و تحليل  پرسشنامه از کليه بناهای تجاری بازار سنتی يزد 
توس��ط نگارنده است. نقش��ه ها نيز با اقتباس از نقشه اوليه سازمان 
مي��راث فرهنگی يزد و تکميل و ويرايش آنها بر اس��اس برداش��ت 

ميدانی و ترسيم در محيط GIS تهيه شده است.

2. پيشينه تحقيق
تج��ارت ب��ه عنوان مهم ترين ش��کل مبادله اجتماع��ي، از جمله 
فعاليت ه��اي اصلي انس��ان به ش��مار م��ي رود. فعاليتي که س��بب 
اح��داث فضاه��ا و مکان ه��اي وي��ژه اي به ن��ام بازار به ش��کل هاي 
گوناگون مي ش��ود. علم جغرافي��ا از آغاز پيدايش خود به بررس��ي 
مقر، جايگاه، مکان و فضاي ناش��ي از کارکردهاي انس��ان پرداخته 
اس��ت.  اصطالح جغرافياي کاربردي براي اولين بار در سال 1980 
توسط جغرافي دان انگليسي، جان کلتي عنوان شد. اين جغرافي دان 
به بررس��ي تاثير دان��ش جغرافيا بر روي عالئق انس��اني، خاصه در 
زمينه صنعت و تجارت پرداخت. مطالعات و بررسي شاخه اي از علم 
جغرافيا، به نام جغرافياي بازار ابتدا به شکل محدود و نارسا از سال 
1900 ش��روع گرديد، ولي در س��ال 1954، اي��ن موضوع با مفهوم 
جديدي به وس��يله ويليام پلبوم مطرح شد. اين محقق عقيده دارد 
که توس��عه و پيش��رفت جغرافياي اقتصادي بيشتر مربوط به توليد 

کاالست)پوراحمد، 1376: 28(.    
محقق��ان، پژوهش ب��ازار را از جنبه های مختلف��ی مورد مطالعه 
قرار داده اند: عاملي )بازار در س��ايه حکومت اس��المي(، پيرنيا )بازار 
ايران(، بيگلري )بازارهاي ايران(، وديعي )بازار و بافت نوين شهري(، 
سلطان زاده )بازارها در شهرهاي ايران(، زگر )بازار تهران(، شوايتسر 
)تبريز و ب��ازار تبريز( و ويرت )بازار اصفهان( از آن جمله اند. برخی 
نيز در دانش��نامه جهان اس��الم مقاالتی را در مورد بازارهای ايرانی 
نگاش��ته اند: اولياء )بازار يزد( و ورجاوند )ب��ازار تهران، بازار قزوين، 
بازار قيصريه الر، بازار کاش��ان، بازار وکيل( را مي توان در اين گروه 
ق��رار داد. جغرافی دانان کش��ورما ني��ز تحقيقات خوب��ی را در اين 
زمينه انجام داده اند: شفقی )بازار اصفهان(، پوراحمد )بازار کرمان( 
و محققان برجس��ته ديگ��ر از آن جمله اند. همه اي��ن تحقيقات در 
نگارش اين مقاله به نوعی مورد استفاده بوده است. ليکن هدف اين 
مقاله نمايش نحوه تحول و محدود ش��دن کارکردهای بازار يزد در 

پويه تاريخ و در بستر جغرافياست. 

3. پيدايش و پويش بازار يزد
ي��زد يکي از مهم ترين ش��هرهاي فالت خش��ک و مرکزي ايران 
در مدت بيش از هزار س��ال بوده و در دوره ساس��اني )224-641 
ق.م( بنيان نهاده شده است )Bonine, 1980: 12(. نفوذ گسترده راه 
ابريش��م در بازرگاني ايران و قرارگيري محدوده وسيعي از شهرهاي 
ايران بر س��ر اين راه، موجب ترقي روزاف��زون آن مناطق گرديد. از 

س��اختار و تکامل بازار و بازرگاني يزد در عصر صفاريان، س��امانيان 
و غزنويان اطالعات اندکي در دس��ت اس��ت.تنها اطالعات ما از اين 
دوران، منابع جغرافي دانان اس��ت. به عنوان  مثال جيهاني در قرن 
چهارم در مورد توليدات و تجارت در يزد مي نويس��د: »روس��تاهاي 
ف��راوان و ميوه ه��اي بس��يار دارد، چنانچه آن را ب��ه اصفهان صادر 
مي کنند« )جيهاني، 1368: 118(. قزويني مي نويسد: »حرير بافان 
يزد، س��ندس را در کمال خوبي و محکم��ي به عمل مي آورند و به 
س��اير بالد صادر مي کنند« )آثار البالد قزوين��ي: 187(. جيهاني و 
اصطخري نيز م��ورد فوق را تأييد کرده اند. تأکيد اين جغرافي دانان 
بر صنايع نس��اجي، عالوه بر قدمت اين صنعت، نشانگر آن است که 
بازار يزد در قرن چهارم زمينه مس��اعدي برای رش��د يافته است. از 
بعد س��اختاري نيز رش��د قابل مالحظه بازار ي��زد در اين زمان، در 
ربض بوده است. چنانچه جغرافي دانان در اين زمان تأکيد کرده اند: 
»بيرون شهر، ربضي است که مشتمل بر بناها و بازارهاي زيبا است« 

)اصطخري، 1368: 134(.
قرن پنجم و شش��م هج��ري، عصر تحول در س��يماي کلي يزد 
محس��وب مي گردد و آثار آن هنوز هم در بافت تاريخي ش��هر يزد 
مش��اهده مي ش��ود. اين دوره، هم زمان با حاکميت حاکمان محلي 
بني کاکويه و اتابکان در يزد بود. در اين دوره با احداث اولين باروي 
شهر به دست آل کاکويه، بازارها در کنار دروازه ها احداث گرديدند. 
از جمله بازارها، بازار خواجه سعيد شمس الدين محمد طاهر است  

که در دوره آل کاکويه احداث شد )جعفري، 1338: 62(.
 در عصر اتابکان، بازارهايي از س��وي اتابک عزالدين و بازار مادر 
امير از س��وي مريم ترکان، م��ادر ابومنصور اسفهس��االر در بيرون 

دروازه بنا گرديده بود )کاتب، 1355: 61(.
در ق��رن هش��تم )دوره ايلخانان و تيموريان( تج��ارت، بازرگاني 
و موقعيت کارکردي بازار يزد، همانند س��اير نقاط کش��ور تا حدود 
زي��ادي متزلزل گردي��د. در اين زمان کارگاه هاي نس��اجي يزد نيز 
تعطيل ش��دند و توليد پارچه هاي ابريشمي و زري هاي نفيس ايران 
که به اقصي نقاط جهان صادر مي شد، به مقدار قابل توجهي نقصان 

يافت.
عصر تيمور و فرزندش شاهرخ همراه با بهبود وضعيت صنايع، به 
ويژه صنايع نساجي و رونق تجارت و بازرگاني بود. مارکوپولو که در 
همين زمان از يزد بازديد کرده بود، مي نويس��د: »يزد شهر بزرگي 
است که از لحاظ تجارت و رفت و آمد نقطه مهمي به شمار مي رود. 
يک نوع پارچه ابريش��مي و طالئي در آن جا بافته مي ش��ود، که به 
»پارچه يزدي« مش��هور است و به همه جاي دنيا صادر مي گردد.« 

)مارکوپولو،1350: 37(.
 در قرن هشتم و نهم، کارکرد بازار يزد، دچار نوعي دگرگوني شد 
که ن��ه تنها حجم مبادالت را تحت تأثير قرار داد، بلکه تغييراتي را 

نيز در جهت گيري روابط تجاري بازار يزد پديد آورد. 
از بع��د س��اختاري نيز قرن هش��تم و نهم براي ب��ازار يزد قرون 
پراهميتي به شمار مي روند، چرا که اين زمان را مي توان در احداث 
بازار يزد نقطه عطفي به شمار آورد. در واقع منشأ بازار امروزي يزد 
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مربوط به همين دوران اس��ت. در سال 776 هجري قمري، نزديک 
دروازه سعادت خانقاه، بازاري توسط محمد بن مظفر احداث گرديد 
)مس��توفي بافق��ي، 1340: 738(. همچنين بازار نزديک مدرس��ه 
رش��يديه مش��هور به بازار کاغذيان و وقف مدرس��ه رشيديه توسط 
خواجه رش��يد ساخته شد. ش��اه يحيي » در ميان شهر گنبدي، چهار 
س��وي با چهل دکان معتبر س��اخت و آن را بازار گنبد نام نهاد« )چهار 
س��وي و بازار شاهي که امروزه تا حدود زيادي تخريب شده و آثار کلي 
آن پابرجا است، از بقاياي بازار گنبد است(. از بازارهاي ديگر، بازار سلطان 
ابراهيم نزديک مدرس��ه صاعديه بود که در اين دوره احداث ش��د. مادر 
ش��اه يحيي نيز بازاري به نام بازار کفش دوزان احداث کرد. وزير ش��اه 
يحيي )سيد رکن الدين( نيز در ميان شهر، بازاري که به نام بازار دالالن 
مش��هور بوده ساخته است. بازار شاطريه نيز در سال 830 ه . ق توسط 
امير جالل الدين چخماق ساخته شد )مستوفي بافقي، 1340: 742(. در 
زمان گورکانيان در سال 848 خواجه برهان الدين )برادر پادشاه( بازاري 
در کنار دروازه مهريجرد ساخت، که به همين نام مشهور است )کاتب، 

.)113 :1355
اما بازاري که درس��اختار امروزي بازار يزد به آن توجه مي ش��ود، 
بازاري است که توسط علي آقا، داروغه دوره گورکانيان در خارج از 

ديوار شهر و مجاور دروازه مهريز احداث گرديده بود.
دوره صفوي��ه در تروي��ج صنايع نس��اجي صادراتي ي��زد و رونق 
بازرگان��ي، عصر بالنس��به مترقي بود. عمده تري��ن منبع تاريخي ما 
از اين دوران منابع سفرنامه نويس��ان است. جوزافا باربارو در زمينه 
حوزه نفوذ بازار يزد و وضعيت تجاري اين عصر مي نويس��د:» در آن 
ش��هر صنعت گراني هستند که پارچه هاي ابريشمي، نخي، پشمي و 
غيره مي بافند. يزديان با کار و کوش��ش خويش مقدار زيادي از اين 
پارچه ه��ا را ب��ه هند، جغتاي، چين و ماچين و بخش��ي از بروصه و 
ترکستان صادر مي کنند )باربارو، 1349: 82(. توسعه بازرگاني يزد 
در عصر صفويه همراه با رش��د ساختاري يزد نبود  و بازار عمده اي 

در تاريخ شهر يزد در اين دوره ذکر نشده است.
در عص��ر زنديه با توجه ب��ه عالقه کريم خان زند ب��ه بازرگاني، 
بازاره��اي ايران تکوين يافت. بخش جنوبي مجموعه بازار فعلي يزد 
در همين زمان تکوين يافته اس��ت. بازار قيصريه يزد با ويژگي هاي 
خاص خود که از پر اهميت ترين بازارهاي ايران در عصر بعدي و به 
ويژه در دوران قاجار و پهلوي اول بود از بناهاي حاکم يزد »محمد 
تقي خان« است. بازار کاشيگري نيز که هم اکنون در مجموعه بازار 
يزد اس��ت، از بناهاي او اس��ت. از بناهاي ديگري ک��ه در اين دوره 
احداث ش��د، چهار س��وق بود که ميرزا اس��ماعيل کالنتر از نايبان 

محمد تقي خان آن را تاسيس نمود )نائيني، 1353: 381(.
بدي��ن ترتيب مي توان نتيجه گرفت که دومين تحول وس��يع در 
مجموعه بازار يزد بعد از دوره گورکانيان، مربوط به دوره زنديه مي 
اس��ت که محمد تقي خان و خانواده وي، با حکومت50 س��اله خود 

عامل عمران آن ها بودند.
عصر قاجاريه در ايران همراه با رقابت دو قدرت روس و انگليس، 
انحطاط تجارت و اقتصاد ايران را در پي داش��ت. مطالعاتي که ک. 
اي. اب��وت در س��ال 50-1849 م در يزد انج��ام داد، توجيه کننده 

جزئي از ساختار تجاري يزد در عصر قاجار است. وي مي نويسد: اين 
ش��هر داراي 40000 تا 50000 نفر جمعيت، يک تجارت پيشرفته 
با هند، 40 تا 50 مغ��ازه فروش اجناس خارجي، ورود پنبه از هند 
به ارزش 65000-60000 ليره و از ترکيه و ش��مال ايران به ارزش 
ح��دود 65000 لي��ره، 300 تا 350 کارگاه ابريش��م بافي و 1300 
کارگاه پنبه بافي اس��ت که آن نيز در حال زوال اس��ت )عيس��وي، 
1362(. لرد کرزن نيز يادآور مي ش��ود ک��ه »عمده ترين طرف هاي 
تجاري يزد در خارج، انگليس، روسيه و هند مي باشند« )لرد کرزن، 

.)395 :1367
در ابعاد کالبدي، عصر قاجار دوران بالنس��به پرتحرکي در توسعه 
س��اختاري بازارها و در حقيقت پايان بخش ي��ک هزاره تالش، در 
توس��عه س��اختار فيزيکي بازار يزد بعد از اسالم است. عمده ترين و 
فعال ترين بازار معاصر مجموعه بازار يزد ميراث اين زمان اس��ت که 
توس��ط محمد خان، والي دهه آخر قرن 13 ه. ق در ادامه و تکوين 
بازار علي آقا )داروغه دوره گورکانيان که در خارج از ديوارهاي شهر 
و نزديک دروازه مهريز بازاري احداث کرده بود( بنا شد و امروزه به 

نام بازارخان مشهور است.
آخري��ن حلقه مجموعه بازار يزد، در زماني که ميرزا فتح ا... خان 
مشيرالممالک، رييس اداره ماليه يزد )از اواسط حکومت ناصرالدين 
ش��اه تا اوايل حکومت پهلوي اول( بود، تکوين يافت. در اين دوران 

طوالني سه بازار عمده به بازارهاي يزد افزوده گشت: 
1- بازار مش��ير: در انته��اي بخش جنوبي مجموعه ب��ازار يزد، که 

توسط وي بنا شد.
2- بازار صدري: توسط صدرالعلما احداث شد.

3- بازار افشار: به همت محمد صادق افشار و با مساعدت جمعي از 
تجار آن زمان ساخته شد.       

4. موقعيت و شکل بازار يزد
مجموعه بازار س��نتي ش��هر يزد که در جنوب و خارج از دروازه 
شهر قلعه اي قديم و مرکز شهر سنتي يزد واقع است، امروزه فضاي 
مابين خيابان امام خميني در شرق، خيابان مالاسماعيل و محله لب 
خندق در غرب، ديوار تاريخي ش��هر و محله شاهزاده فاضل و محله 
دارالشفا در شمال و محله های گودال مصلي و هاشم خان در جنوب 
را پوشانده است)تصوير شماره 1(. اين مجموعه مانند اکثر بازارهاي 
اس��المي در قلب شهر امروزي واقع ش��ده است. موقعيت اوليه بازار 
يزد در مجاور دروازه ش��هر قلعه اي و در ارتباط با ممر ورودي شهر 
بوده که با افزودن راس��ته ها و بازارهاي بعدي به صورت مجموعه اي 
در خارج از ش��هر رشد کرده است. ش��کل و مورفولوژي بازار يزد از 
بافت نخس��تين شهر و مسير ارتباطي آن، که به صورت محله اي در 
اطراف نخستين راسته بازار- خارج از دروازه شهر - رشد کرده بود، 
تبعيت کرده اس��ت. بدين ترتيب بازار، داراي راس��ته هاي کوتاهي 
اس��ت که در محله ها حل گرديده اند. بدين ش��کل بازار سنتي شهر 
يزد به صورت گس��ترده و نعلي شکل با راس��ته هاي کوتاه و به هم 

پيوسته است.
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جدول شماره2: ابعاد واحدهاي مختلف مجموعه بازار يزد )متر مربع(

ارتفاع متوسط عرض متوسط طول
ابعاد    

نام بازار

5 4/5 274 بازار خان

ـي
ـــ

ـــ
مال

 ش
مه

ني

6 3 94 بازار زرگري

4 3/5 38 بازار دروازه مهريز

5/5 3/75 60 بازار افشار

5 3/5 64 بازار صدري

4/5 4 116 بازار محمدعلي خان

ـي
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـــ
نوب

 ج
مه

4/5ني 4 73 بازارجعفر خان

6/5 3/5 36 بازار عالقبندي

5/5 3/5 144 بازار پنجه علي

5/5 3/5 59 بازار تبريزيان

4 4 50 بازار سراجان

5 3/5 78 بازار مسگري

5 5 66 بازار ريسمانيان

7 4 70 بازار قيصريه

3/5 3/5 66 بازار چيت سازي

4 5 70 بازار حضرت عباسي

4 4/5 110 بازار کاشيگري

4/5 3/5 49 بازار ميرزا اکرم

3/5 3/5 343 ميدان و بازارچه ها

5 4 1860 مجموعه بازار يزد
              منبع: برداشت میدانی نگارنده
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مربوط به نيمه ش��مالي اس��ت. بدين ترتيب در بخش ش��مالي 71 
درصد مغازه ها و در بخش جنوبي 61 درصد مغازه ها باز هستند.

5ـ3ـ1. عمده ترین دالیل اختالف توان تجاري دو بخش بازار 
الف. تفاوت در نوع فعاليت: در بخش ش��مالي، واحدهاي تجاري 
اصوال نيازهاي معيشتي مردم را ارائه مي کنند، ولي در نيمه جنوبي 
بيشتر عمده فروشي ها، نمايندگي هاي کارخانه ها و... قرار دارند که 

کمتر مورد نياز روزمره مردم هستند.
ب. تمرکز در فعاليت ها در بخش ش��مالي بازار بيش��تر از بخش 
جنوبي آن اس��ت و در حقيقت صنف بندي که از خصايص بازارهاي 

شرقي است، بيشتر در نيمه شمالي بازار ديده مي شود.
ج. در بخش ش��مالي، انواع جدي��د و مدرن ترين نوع هر کاال عرضه 

مي شود.
د. بازارهاي بخش شمالي به خاطر راسته هاي طوالني تر و منظم تر، 

سردرگمي کمتري براي مشتريان تازه وارد ايجاد مي نمايند. 

5-4. نحوه پراکندگي نوع کسب ها و پيشه هاي بازار
ناتواني محيط طبيعي يزد در رابطه با نيازهاي اصلي کش��اورزي 
و گس��ترش آن يکي از مباني اساس��ي رويکرد مردم يزد به صنايع 
دستي)پيشه وري( و اکنون به صنايع نساجي و بازرگاني منسوجات 
و پوش��اک است. نقشه پراکندگي مشاغل بازار يزد را مي توان متاثر 
از همين جريان دانس��ت. از يك سو صنف نساجي با سابقه ديرينه 
خود و از س��وي ديگر رش��د صنعت قالي بافي، سازماندهي مالي و 
فضايي برجسته اي را در نقشه توزيع فضايي فعاليت هاي بازار نشان 

مي دهد.
جدول شماره4: توزیع صنفی دکان های فعال بازار یزد

بازرگاني منسوجات، بزازيزرگريفروش مواد اوليه نخي و پشمي

197147128
منبع: برداشت ميدانی نگارنده 

78/9 درصد از واحدهاي تجاري باز بازار يزد تحت عملکرد اين سه صنف مي باشد.

عمده ترين و فعال ترين بازار اين مجموعه، بازار خان اس��ت. نقش 
مس��لط اين بازار، بزازي اس��ت که با اش��غال 76 واحد يعني46/3 
درصد فعاليت اين بازار را به خود اختصاص داده است. نقش ثانويه 
آن زرگري اس��ت که با 69 واحد تجاري يعني 42 درصد از فعاليت 
بازار را اش��غال کرده است. بقيه نقش ها نه تنها نمي توانند با اين دو 
نق��ش رقابت کنن��د، بلکه روز به روز صحنه را براي اين دو کس��ب 

خالي مي کنند.
بع��د از بازار خان، بازار زرگرها پراهميت ترين بازار نيمه ش��مالي 
است. 30 واحد تجاري يعني 60 درصد آن زرگري و 8 واحد يعني 
16 درصد بزازي است. بدين ترتيب مي توان نتيجه گرفت که تمرکز 
صنفي که در ذات بازارهاي ش��رقي اس��ت، در بازار زرگري رعايت 

شده است و نقش اصلي بازار، زرگري است. 
در نيمه جنوب��ي عمده ترين بخش، محوطه ميدان خان اس��ت. 
اي��ن ميدان داراي 50 واحد تجاري باز در چهارجانب و بازارچه هاي 

کوچك جنوبي و ش��مالي خود است. مسلط ترين نقش آن خواروبار 
فروش��ي و حبوبات است که 32 درصد از فعاليت بازار را در اختيار 

دارد. 
ب��ازار زرگري در نيمه ش��مالي و بازار مس��گري در نيمه جنوبي، 
بازارهايي هس��تند که نام آن ها از نوع فعاليت شان گرفته شده است 

و از صنف بندي بازارهاي شرقي پيروي مي کنند.
بازار قيصريه ک��ه روزگاري محبوب ترين و ب��ا اهميت ترين بازار 
ي��زد بوده، امروزه چ��ون موجودي نيمه جان ب��ه حيات خود ادامه 
مي ده��د.22 واح��د تجاري باز و نيمه فعال اي��ن بازار با محصوالت 
س��نتي خود، هنوز يادآور تجارت پارچه هاي ظريف ابريش��مي يزد 
هس��تند. بدين ترتيب بازار قيصريه در مجموع��ه بازار يزد  نه تنها 
تغيير نقش چنداني نداده، بلکه در توزيع فضايي کسب هاي آن نيز 

همگنی ديده مي شود.
بازرگاني درون سراها و تيمچه هاي بازار هم از نوعي سازماندهي 
فضايي � اقتصادي که در ذات بازار ش��رقي اس��ت برخوردار اس��ت. 
از 8 س��را و تيمچه محدوده م��ورد مطالعه با 92 واحد تجاري باز و 
مش��غول کار، 41 واحد در بازرگاني و عمده فروشي منسوجات، 15 
واحد در بازرگاني فرش، 14 واحد کارگاه طال س��ازي، و غيره است. 
فعاليت اين س��راها و تيمچه ها در هر دو نيمه بازار موافق با فعاليت 
همان بازار اس��ت. بدين ترتيب کارکرد س��راها و تيمچه ها در نيمه 
ش��مالي، بزازي و زرگري و در نيمه جنوبي، بازرگاني قالي، خواروبار 

و حبوبات است.
بنابر اين از بررس��ي س��ازمان فضايي فعاليت ها و کسب هاي بازار 

يزد نتايج زير حاصل مي شود:
• سه فعاليت بزازي، فرش فروشي، زرگري در توزيع فضايي کسب ها 

و پيشه هاي مجموعه بازار يزد نقش مسلط دارند.
• به همان نس��بتي که بزازي در بخش ش��مالي ب��ازار، نقش آفرين 

است، در نيمه جنوبي نيز فرش فروشي اين اهميت را دارد. 
• چهار عامل فاصله از خيابان، نوع مالکيت واحدها، فضاي متناسب 
و موقعيت ش��مالي يا جنوبي بودن بيش از عوامل ديگر در پراکنش 

فضايي اصناف مجموعه بازار مؤثرند.
• تحول ش��غلي در دو نيمه بازار بس��يار محس��وس اس��ت، ولي در 
راس��ته هاي متفاوت نيمه بازار، به خص��وص در بازارهاي نزديك به 

هم آن چنان قابل توجه نيست.
• تعدد شغلي يا به عبارت ديگر تنوع کسب در نيمه جنوبي نزديك 

به دو برابر نيمه شمالي است.    

5-5. کيفيت کارکرد کسب ها و پيشه هاي اصلي بازار يزد   
مس��لط ترين کارکرد بازار سنتي يزد قالي فروشي، زرگري و طال 
فروش��ي، بّزازي و البسه فروشي اس��ت. مطالعات تاريخي از صنايع 
ش��هر يزد نشان مي دهد که صنايع دس��تي قالي بافي، طالسازي و 
نساجي در گذشته و به دنبال آن صنايع دستي ماشيني هر سه نوع 
فعاليت يادش��ده که کارکرد برجس��ته بازار يزد بر روي آنها استوار 
اس��ت، در شمار قديمي ترين و اصيل ترين هنرهاي صنعتي يزد قرار 

مي گيرند.
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صنع��ت قالي بافي در س��طح معدودي تا اواخر ق��رن نوزده  در 
يزد رايج بوده اس��ت. رشد سريع قالي بافي اين شهر مربوط به دهه 
1340 به بعد است که صنايع نساجي با بحران عميقي روبرو گشت. 
در فاصله دوسرش��ماري 55-1345 در اس��تان يزد، تعداد شاغالن 
در قالي بافي به ش��دت افزايش يافت؛ به طوري که در سال 1355، 
از ه��ر 14 نفر از جمعيت کل اس��تان يزد، يك نف��ر قالي باف بود، 
حال آنکه اين نس��بت براي کل کش��ور 465 نفر بود. در چند سال 
جريان انقالب تا س��ال 1362، بازار ف��رش بر اثر تحوالت اقتصادي 
- اجتماعي ايران تنزل يافت و بار ديگر، از س��ال 62 به بعد صنعت 
فرش رش��د خود را از س��ر گرفت. در سال 1345 در کل شهر يزد، 
128 واحد فرش فروش��ي و مواد اوليه قالي بود که در سال 1386، 
فقط در بازار س��ّنتي يزد، 197 واحد فرش فروشي و مواد اوليه آن 
فعال بوده اس��ت و در کل ش��هر يزد، در اين زمان 672 واحد مغازه 

فرش و مواد اوليه آن وجود داشته است.
زرگري به عنوان دومين کسب برجسته مجموعه بازار يزد، ريشه 
در تاريخ پيش��ه وري بازار و شهر يزد دارد. اين حرفه عالوه بر اينکه 
ش��اخه اي از صنايع دس��تي به ش��مار مي رفته، به پيروي از ناتواني 
محيط طبيعي، در ايجاد زمينه اشتغال کشاورزي در يزد رايج شده 
است. اين حرفه در يزد، از اواخر عصر قاجار به همراه ورود گسترده 

انواع ماده اوليه طال از روسيه بسط يافت. 
سابقه نساجي اين شهر به قرون اوليه اسالمي مي رسد )مهندسين 
مش��اور ش��هربد(. امروزه تعداد کل واحدهاي تجاري مربوط به اين 
صنف 128 واحد از 599 واحد تجاري باز مجموعه بازار يزد است.

5-6. ساختار و وضع مالکيت در بازار يزد
تعيي��ن و تبيين نوع، کيفيت و تح��ّول مالکيت در بازار به منزله 
تثبيت، گسترش و تغيير نوع و ميزان کارکرد اقتصادي- اجتماعي، 
احيا و انحطاط بازار است. اهّميت اين موضوع در يزد، تا بدان سطح 
رس��يده که در هر قس��مت بازار که تغيير عمده اي در نوع  کسب و 
ميزان کارکرد آن ايجاد ش��ده باشد، بايد انتظار تحّول محسوس در 
ساختار و وضع مالکيت را داشت. به همين دليل تشخيص و بررسي 
انواع  مالکيت در بازار يزد از مباحث عمده در ترسيم جغرافيايي اين 

بازار است. انواع مالکيت ها در بازار يزد بدين قرار است:

5-6-1.مالکيت خصوصي
  به مالکيت هايي اطالق مي شود که شخص يا گروه خاصي مالك 
آن باشند. از 956 واحد تجاري مربوط به راسته بازارهاي يزد، 569 
واحد داراي مالکيت خصوصي هستند. به طور کلي در نيمه شمالي  
بازار، 80 درصد واحدهاي راس��ته بازاره��ا داراي مالکيت خصوصي 
هستند  و در نيمه جنوبي، اين مقدار به 47 درصد تقليل مي يابد. 
بناب��ر اين مي توان گفت که با وجود کارکرد و تحرک وس��يع در 
نيمه ش��مالي، همبستگي مس��تقيمي بين نوع  مالکيت و ميزان باز 

بودن و حتي توان تجاري بازار و مغازه ها وجود دارد.

5-6-2. مالکيت نهادها
 تنها نه��ادي که تاکنون مالکي��ت آن در واحدهاي تجاري بازار 
يزد ثبت ش��ده اس��ت، کميته امداد امام خميني است. مالکيت اين 

نهاد اصوالً از نوع مالکيت هاي مصادره اي اس��ت. اين نهاد با مالکيت 
اندکي که بويژه در راس��ته بازارها دارد، نمي تواند تأثير قابل توجهي 

بر توان تجاري بازار يزد داشته باشد.

5-6-3. مالکيت وقفي
  وقف، چشم انداز فرهنگي خاصي را در منطقه خلق نموده است؛  
به عبارتي ديگر مي توان آن را نتيجه پذيرش اعتقاد به وحي دانست 
)مومن��ي، 1365: 22(. ج��داي از ارزش معنوي، وقف در س��اختار 
کالبدي و جلوگيري از تقطيع امالک و حفظ تماميت مالکيت مؤثّر 
بوده اس��ت. شهرهاي شرقي اسالمي يکي از مشخصه هاي خود را از 
تأثير هم��ه جانبه فرهنگ وقف دارند. بازار يزد، مرکز تجّمع رقبات 
موقوفه ش��هر يزد اس��ت. در اين ب��ازار، از 956 واحد تجاري درون 
راسته ها، 318 واحد وقف است. از اين تعداد موقوفه، 81 درصد آنها 
در نيمه جنوبي مجموعه بازار يزد و تنها 19 درصد در نيمه شمالي 

بازار توزيع شده است.     

5-7.حامالن اصلي بازار 
در بازار يزد س��ه گروه اصلي با کارکرد ويژه و چند گروه فرعي با 

کارکرد متنّوع فعاليت دارند. سه گروه اصلي شامل:
- عمده فروشان، 
- خرده فروشان،

- پيشه وران. 
گروه هاي فرعي عبارت از:

- حّق العمل کاران يا امانت فروشان،
- دست فروشان ثابت،

- دوره گردان، دالالن يا واسطه ها و دفاتر نمايندگي هاي کارخانه ها 
هستند.

مجم��وع حامالن س��ه گروه اصلي 1043 نفر هس��تند. 106 نفر 
از اين تعداد، عمده فروش��ان و بازرگانان بزرگ هس��تند که عمدتاً 
حجره هاي درون تيمچه ها و س��راها، محل کس��ب آنها اس��ت. اين 

ويژگي در ذات بازارهاي شرقي نهفته است. 

5-8 . روابط اقتصادي-  بازرگاني بازار يزد و حوزه نفوذ آن
حوزه نفوذ يك ش��هر، به آن قس��مت از نواحي جغرافيايي مجاور 
شهر گفته مي شود که در زمينه دريافت خدمات و کاالهاي شهري 
و ي��ا تأمين و تدارک مواد کش��اورزي مورد نياز ش��هر با آن رابطه 

متقابل داشته باشد )رهنمايي، 1369: 52(.
بدين ترتيب شهرها داراي دو نوع حوزه نفوذ هستند:

- حوزه نفوذ خاص،
- حوزه نفوذ عام.

 حوزه نفوذ خاص بيش��تر در شعاع نزديك قرار دارد و مناسبات 
روزم��ره و نيازه��اي متقاب��ل جاري عمدت��اً در همان ش��هر انجام 
مي گيرد. اما حوزه نفوذ عام يك ش��هر در ارتباط با ش��هرهاي ديگر 

است )زياري،1383: 71(.
نق��ش بازار در برق��راري اين روابط، از اهمي��ت قابل مالحظه اي 
برخوردار اس��ت. به همين لحاظ روابط بازار يزد، بر اس��اس ميزان 
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تاثي��ري ک��ه بر ح��وزه نفوذ ش��هر يزد مي گ��ذارد، به ش��کل زير 
تقسيم بندي شده است:

5-8-1. روابط ناحيه اي بازار یزد
 اي��ن حوزه عمدتاً مرزهاي اداري اس��تان را دربر مي گيرد و تنها 
از برای جنوب و جنوب غرب اس��ت که فراتر رفته و به اس��تان هاي 
کرم��ان و فارس وارد مي گردد. در مح��دوده فعاليتي بازار يزد، ما با 
دو نوع سکونت گاه شهرها و روستاها روبرو هستيم. شهرهاي ناحيه 
شامل اش��کذر، زارچ، اردکان، ميبد، بافق، بهاباد، تفت، نير، مهريز، 
هرات، مروست، ابرقو، انار، رفسنجان و شهر بابك است که نسبت به 
ش��هر يزد در سطح 2 و 3 قرار دارند. عمده ترين ارتباط اين شهرها 
با بازار يزد در زمينه فرش اس��ت. منطقه هرات و مروست، با وجود 
مس��افت طوالني، با بازار يزد، اصلي ترين تأمي��ن کننده فرش هاي 
اين بازار هس��تند )اين دو شهر، 25 تا 30 درصد از فرش هاي مورد 
معامله در بازار يزد را تامين مي کنند(. تفت و مناطق روستايي آن، 
دومين منطقه عمده اي هس��تند که با بازار يزد، در تماس هس��تند 
)منطقه پشتکوه اين شهرستان، نزديك 15 درصد از فرش هاي بازار 
ي��زد را تأمين مي کن��د(. منطقه بافق، بهاب��اد و مهريز نيز روي هم 
رفته 20 درصد از فرش هاي بازار يزد را تأمين کرده، در مقابل مواد 
اولي��ه فرش را از بازار يزد تهيه مي نمايند.  بدين ترتيب عمده ترين 
کس��بي که ارتباط  بازار يزد را با حوزه نفوذش بسط مي دهد، قالي 

و مواد اوليه آن است.

5-8-2. روابط ملّي بازار یزد
 عمده ترين ارتباط بازار يزد، در س��طح ملّي با تهران است. از 28 
گروه صنفي بازار يزد تنها در گروه ميوه و تره بار اس��ت که مي توان 
گفت در اکثر موارد بازار هيچ گونه رابطه تجاري مستقيمي با تهران 
ندارد. در بقيه موارد، از بّزازي، که در رأس آنها قرار دارد، تا قّصابي 
و خّب��ازي ک��ه حّداقل اين ارتباط را به خود اختصاص داده اس��ت، 
روابط فوق برقرار است. 45 تا 50 درصد از محصوالت نساجي شهر 
يزد، در حال حاضر به تهران رفته، از آنجا توزيع مي گردد. در گروه 
زرگري نزديك به 30 تا 35 درصد طالي س��اخته شده بازار يزد را 
فروش��ندگان تهراني، خريداري مي نمايند. در کل، حدود 85 درصد 
طالي س��اخته شده  بازار يزد به خارج از استان فرستاده شده و دو 
تا سه درصد طالي ساخته شده از تهران و اصفهان وارد مي گردد. 
بعد از تهران، اصفهان در اکثر زمينه ها، مقام دوم را دارد. نزديکي 
اصفهان به ش��هر يزد و عالوه بر آن وس��عت کارکرد بازار اصفهان و 
از طرف ديگر، توليدهای متن��وع و انبوه اصفهان، بازار يزد را تحت 
تأثير خ��ود قرار داده اس��ت. عمده ترين موادي که از ب��ازار يزد به 
اصفهان فرستاده مي شود، طال و جواهرات ساخته شده، فرش، پتو، 

پارچه هاي بافت يزد و ... هستند.
 کرمان نيز در گذش��ته س��ابقه تجاري وسيعي با بازار يزد داشته 
اس��ت، ولي امروز به جز بخش هاي شمالي و ش��مال غربي آن )در 
زمينه بافت فرش و صدور آن به بازار يزد و خريد مواد اوليه قالي از 

يزد(، رابطه تجاري آنچناني با بازار يزد ندارند. 

اس��تان فارس سابقه بسيار روشني در تاريخ روابط تجاري خود با 
يزد دارد. محل اصلي خريد و فروش محصوالت لرهاي فارس،  بازار 
يزد و بويژه بازار پنجه علي و قيصريه بوده اس��ت. سراي شيرازي ها  

و وکيل هنوز يادآور اين رابطه تجاري قوي است.
خراس��ان و بويژه مش��هد در مرتبه بعدي اي��ن ارتباط قرار دارند 
و بيش��تر پارچه هاي بافت ي��زد، به آنجا صادر مي ش��ود. تبريز بعد 
از خراس��ان مقام بع��دي را دارد. تبريز که زمان��ي دروازه ورودي - 
خروجي بازرگاني ايران به اروپا و روس��يه به ش��مار مي رفت، با بازار 
يزد روابط تجاري وس��يعي داش��ت، به گونه اي که بازار و مس��جد 
تبريزي��ان، در مجموعه بازار يزد، هنوز يادآور آن دوران اس��ت. اما 
ام��روزه، رابطه تج��اري يزد با تبريز، در زمين��ه صدور فرش، طال و 
پارچه هاي يزدي است. بازار يزد همچنين با همدان و کردستان در 
زمين��ه صدور پارچه هاي بافت يزد بويژه در فصل تابس��تان و پاييز 

هر سال و با کرمانشاه در زمينه فروش قالي، ارتباط تجاري دارد.

5-8-3. روابط بين المللي بازار یزد
 عامل تعيين کننده در روابط بازار يزد در س��طح بين المللي، سه 
کس��ب عمده آن اس��ت. زرگري پرتراکم ترين حجم ارتباطي را به 
خود اختصاص داده اس��ت. زرگري در يزد که در اواخر عصر قاجار 
و اوايل حکومت رضاخان با وس��عت کارکرد گسترده اي با روسيه در 
ارتباط بود، امروزه با کشورهاي عربي همان ارتباط را ضعيف تر ولي 
منظم تر دارد. در دوره رضاخان با بهبود و امنيت نسبي راه ها، ميزان 
ورودي طال افزون گش��ت، به طوري که در آن زمان طالي ايران از 
هند نيز وارد مي ش��د. اين ارتباط تجاري يزد و هند در آن موقع به 
حدي رسيده بود که مدل هاي ساخت هندي، الگوهايي براي طالي 
يزد گرديده بودند. در بزازي نيز روابطي ميان بازار يزد و کشورهاي 
آس��يايي و اروپايي وجود دارد. از طرفي نيز مواد اوليه بس��ياري از 
پارچه هاي يزدي که در بازار يزد وجود دارد، از کش��ورهاي اروپايي 
و آس��يايي وارد مي گ��ردد؛ به عن��وان مثال مواد اولي��ه ترمه يزد از 

يوگسالوي و ژاپن وارد مي شود.
در کس��ب فرش فروش��ي، ب��ازار ي��زد فعاليت اصلي خ��ود را با 
هامبورگ آلمان دارد. بيش از 95 درصد از فرش بازار يزد به تهران 
رفته، از آن جا صادر مي گردد. در مقابل، غالب رنگ هاي ش��يميايي 

که پشم قالي يزد را رنگ مي کنند، از آلمان وارد مي شود. 
در ديگر کسب ها از قبيل لوازم آرايشي، ابزار صنعتي، منقل سازي 
و چيني، بازار يزد تحت تأثير کشورهاي عربي، ژاپن و چين است.
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نتيجه گيري  
اغلب منابعي که در مورد ساختار کالبدي شهرهاي شرق اسالمي 
س��خن رانده اند و يا منابعي که س��عي در ارزيابي دو شيوه معماري 
ساس��اني و بيزانسي و تأثير آن بر س��اختار کالبدي شهرهاي شرق 
اس��المي به عمل آورده اند، س��ه موقعيت را براي بازار برجس��ته تر 

مي دانند:
• ربض،

• محل دروازه ها،
• قلب شهر و در مجاور مسجد جامع.

اس��تقرار بازار يزد در مراحل مختلف دقيقاً در هر س��ه موقعيت 
بوده است.

با مروري بر کارکردهاي اقتصادي � بازرگاني شهر يزد درخواهيم 
ياف��ت که در ميان عوام��ل و پديده هاي متنوعي که در طول دوران 
بازار ي��زد، تجارت و بازرگاني آن را تحت تأثي��ر قرار داده اند، راه ها 
در درجه اول اهميت هستند. همچنين استعدادهاي محيطي شهر، 
به ويژه در زمينه صنايع نس��اجي و توليد ابريش��م که به نوبه خود 
به عن��وان يك پديده جغرافيايي درجه دوم مطرح  بوده، از اهميت 

زيادي برخوردار است.
مس��لط ترين ن��وع فعاليت ب��ازار يزد تا قبل از اح��داث خيابان و 
اجراي سياس��ت هاي نوين شهرسازي در زمان رضاخان، پارچه هاي 
زري و ابريش��مي ب��ود که در رديف پارچه هاي ممتاز کش��ور ايران 
قرار داش��ت و طالبان آن تا آس��ياي جنوب ش��رقي، آسياي ميانه، 
بخش هاي وس��يعي از روسيه و تا شرق مديترانه، روابط تجاري بازار 

يزد را گسترش مي داده است.
عمده تري��ن جريان هاي��ي ک��ه در تح��ول س��اختار کالب��دي و 
کارکرده��اي بازار ي��زد از اواخر حکومت رضاخان مؤث��ر افتاده اند، 

عبارتند از:
الف- سياس��ت ها و نظام نوين شهرسازي اين دوران، به خصوص 
احداث خيابان در بافت س��نتي و بخش مرکزي ش��هر يزد) خيابان 

امام و قيام(؛
ب-  اح��داث خيابان هاي جديد ) در تباين توان تجاري دو نيمه 

بازارکامال مؤثر واقع شده اند(؛
ج - اح��داث خيابان هاي بخش مرکزي ش��هردر قل��ب بازار يزد 
)عامل مهمي در تغييرکارکرد وقف از يك حالت مثبت به منفي به 

خصوص در سال هاي اخير بوده است(؛
د - تقليل تنوع کس��ب ها و پيشه ها در بازار يزد به دليل  احداث 

خيابان هاي جديد.
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Islamic- Iranian Bazar Changes: 
(A Case Study of Yazd Bazar)

Mohammad Hosein Saraie, Ph. D.
(Associate Prof., Faculty of Geography and Urban Planning, Yazd University)

Trade as the most important form of social exchange , is one of main activities of humans, 

an activity which has made the establishment of specific spaces and places called Bazar.  Not 

only the Islamic geographers and researchers have considered bazar as the distinguishing 

feature of a city  but also the western scientists have considered city as the center of exchange 

of goods and  and the main center of  commerce. For this very reason, the Islamic cities  are 

distinguished from all cities of different historical periods by Bazar. This feature has under-

gone certain changes in the course of fluctuational history of Islamic cities. Such changes in 

a section of history had given a lofty position to Bazar as the center of economic orientation 

of the city and region. The economic credit of bazar and traders promoted the social , cultural 

and religious rank of Bazar in the views of the public.  But , in contemporary period , Bazar 

has been marginalized by modern trading spaces. This research aims to pursue such an issue 

in Yazd as a sample of Islamic- Iranian cities. For this purpose, in a descriptive , historical 

and quantitative method , the dimensions and components of Yazd have been reviewed and 

analyzed. The historical and quantitative analysis of this research shows that though bazaar 

element as a feature of Islamic city has a proper social and skeletal credit but it does not rep-

resent modern trade activities. This significant feature has no place even in professional guilds 

of Yaza bazaar such as jeweler’s and textile’s  and this condition of recession has made fast 

changes in bazzar.

Keywords: Iranian- Islamic  Bazar, Yazd City ,Guild ,Row of [Shops in Bazar] , Trade  
Relations.  
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