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چکیده
با توجه به قدمت طوالنی ناحیه تاریخی شهر یزد و سیر تحول آن در دوره های مختلف،آثار به جای مانده ،آئینه ای از هویت
تاریخی گذشته است که حفظ و نگهداری این میراث ارزشمند فرهنگی نیاز به شناخت اجزاء عناصر تأثیر گذار آن دارد.
صنایع دستی یکی از مظاهر هنری و فرهنگی جامعه محسوب می شود نظر به اینکه فرآورده دستی بازگو کنندده خووصدیا
تاریخی،اجتماعی و فرهنگی کشور محل تولید خود مدی باشدد،میتواند عامدل مهمدی در معرفدی فرهندد و تمددن آن کشدور بده
حساب آید و همچنین موجبی برای جلب و جذب توریست و جهانگردان خارجی قلمداد شود.امروزه دیگر تنهدا آثدار تداریخی
وسیله جذب توریست به ممالک در حال توسعه که اکثرأ دارای تمدنی کهن هستند،نیست بلکه همراه آن فرآورده های دستی با
طرحها و اصالتهای ویژه خود مطرح بوده و میتواند مکمل دیدنی های تاریخی هر کشور باشد.تا آنجا که برخی از ممالک کانون
صنایع دستی به شمار می روند .در مقاله حاضر ضمن بررسی وضدعیت گردشدگری مجموعده امیراخمدای ،هیشدنهاداتی هیرامدون
تبدیل بازار مجموعه به بازاراه گردشگری( شدامل صدنایع دستی،سدو ا و...ر در جهدت حفدظ و مددیریت مجموعده در برابدر
آسیب های مختلف ارائه شده است.مطالعه موردی در این مقالده،بازار حداجی قنبدر بده عندوان یدک مکدان گردشدگری واقدع در
مجموعه امیر اخمای یزد می باشد.

واژگان کلیدی:گردشگری ،بازار،ظرفیت تحمل ،مالکیت  ،بازارچه گردشگری.
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مقدمه

استان یزد با مساحت حدود 131/555کیلومتر مربع در مرکز ایران قرار دارد و از نظر وسعت چهارمین استان کشور بعدد از
استان های خراسان،سیستان وبلوچستان و کرمان به شمار می رود.شهر یزد به علدت برخدورداری از اردار یداری ی و مظداهر
فرهنگی،از پرباریرین یجلی گاه های ذوق وهنر به شمار می رود،به طوریکه از طرف سازمان علمی،فرهنگی ملل متحد(یونسکو)
به دلیل برخورداری از معماری خشت خام و گل به عنوان دومین شهر یاری ی جهان بعد از ونیز ایتالیدا وهمنندین بزرگتدرین
بافت خشتی جهان به ربت رسیده است .مکان های یاری ی همیشه از جاذبه های محبوب برای گردشگران داخلی و بین المللی
بوده است.در سال ،3553سازمان انجمن صنعت مسافرت امریکا گزارشی را در مورد گردشگران یداری ی وفرهنگدی منتشدر
کرد.بیش از11درصد(111میلیون نفر)از بزرگساالنی که در سال  3553به سفر رفته بودند گردشدگران فرهنگدی یدا یداری ی
بودند (رینی.)3552 ,
بعد از مسجد مهمترین عنﺼر کالبددی شدهرهای اسدﻼمی بازارهدای سرپوشدیده اسدت کده در واقدع ستون فﻘرات شهر
را یشکیل میدهد و به مﻐزشهر« مسجد جامع » میپیوندد .ریشه منشﺄ بازارهای اسدﻼمی بده زمانهدای قبدل از ان بده ویددﮋه
عدﺼر ساسدانیان برمدی گدردد .بدا گسترش روند شهرنشینی به دلیل وسعت یافتن یجارت و بازرگانی در قرن سوم یا ششﻢ
هجری و روندﻖ شهرسازی ،بازار اهمیت به سزایی یافت و در سازمان فﻀایی شدهر موقعیدت ویدﮋه ای کدسﺐ نمدود (طدر
یفﺼیلی شهر یزد،بررسی وشناخت بناها و محوطه های شدهر یدزد .)1311 ,شدناخت یداریی یدن من ﻘده در برنامده ریدزی
جهانگردی مهﻢ است؛زیرا بسیاری از جنبه های یاری ی به طور واقعی به عنوان جاذبه های جهانگردی قلمداد شدده اندد.نظیر
مکان های باستانی ویاری ی و مکان هایی که حوادث یاری ی در ان روی داده است وبر شدیوه هدای زنددگی امدروزی،اداب و
رسوم،هنر و صنایع دستی یﺄریرگذار بوده اند (بروجنی .)1312 ,میراث فرهنگدی و طبیعدی از جاذبده هدای اصدلی گردشدگری
اند.مدیریت ضعیف گردشگری و مسائل مربوط به یوسعه این صنعت در هر من ﻘه می یواند یهدیدی بدرای مندابع فیزیکدی و
غیرفیزیکی ان من ﻘه باشد.طبﻖ اصل 3منشور بین المللی گردشگری فرهنگی(مدیریت گردشدگری در امداکن مهدﻢ یداری ی)
برن امه ریزی برای حفظ و نگهداری مکان های میراث و همننین برنامه های یرویج گردشگری باید بازدیدی ارزشمند،رضدایت
ب ش و دلپذیر را برای گردشگر یﻀمین کند (کاظمی.)1315 ,در این مﻘاله ضمن بررسی ظرفیت یحمل بنا و اسدیﺐ شناسدی
مجموعه امیرچ ماق ،پیشنهادایی جهت بهبود وضعیت گردشگری بازار حاجی قنبر و حفظ مجموعه از نظر فرهنگی و فیزیکدی
ارائه شده است.
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پیشینه تحقیق

یجارت به عنوان مهمترین شکل مبادله اجتماعی،از جمله فعالیت های اصلی انسان به شمار می رود.فعدالیتی کده سدبﺐ
احداث فﻀاها و مکان های ویﮋه ای به نام بازار به شکل های گوناگون می شود.م العات و بررسی شاخه ای از علﻢ جﻐرافیا،به
نام جﻐرافیای بازار ابتدا به شکل محدو و نارسا از سال  1255شروع گردید،ولی در سال ،1295این موضوع با مفهوم جدیددی
به وسیله ویلیام پلبوم م ر شد.این محﻘﻖ عﻘیده دارد که یوسعه و پیشرفت جﻐرافیدای اقتﺼدادی بیشدتر مربدوط بده یولیدد
کاالست (اسرائی.)1312 ,

روش تحقیق

روش یحﻘیﻖ مﻘاله حاضر یوصیفی است.جمع اوری اطﻼعات به شیوه کتاب انده ای و میددانی مدی باشدد.محدوده مدورد
م العه بازار حاجی قنبر مجموعه امیر چ ماق یزد می باشد.

مبانی نظری
مجموعه امیر چخماق

یکی از انواع جاذبه ها،جاذبه های فرهنگی س ت می باشد،این نوع جاذبه ها شامل اماکن یاری ی ،موزه ها ،معماری ،بناهای
مذهبی(مساجد،معابد،کلیسا) ،مراکز فرهنگی و مراکز مسکونی معاصر می شود (کاظمی .)1315 ,مجموعه امیر چ مداق ،یکدی
ازشاخص یرین مجموعههای یاری ی شهر یزد است که یﻘریباً در وسط بافت قدیمی شهر واقع شده و یکی از نﻘاط مهﻢ یدزد
محسوب میشود،این مجموعه عظیﻢ در یاریی  11/15/1335از طرف «وزارت فرهند » باشدماره « »313در «فهرسدت اردار
یاری ی و ملی» به ربت رسیده است.امیرجﻼلالدین چ ماق از سرداران شاهرخ ییموری و حاکﻢ یزد بود که با همکاری همسدر
خود فاطمهخایون برای ابادانی یزد مجموعهای شامل یکیه ،میدان ،حمام ،کاروانسراها ،خانﻘاه ،قنادخانه ،چاه اب سرد و مسجد
امیرچ ماق را ساخت که در فهرست ارار یاری ی کشور نیز به ربت رسیده اند .اکنون گردشگران امیر چ ماق را نام میدانی در
شهر یزد می دانند که در ان بنایی چند طبﻘه ،مسجد و حسینیه ای بده همدین ندام وجدود دارد .قددمت بندای میددان و یکیده
امیرچ ماق به قرن نهﻢ هجری می رسد.از  52بنای مذهبی یاری ی یزد که هر ین ویﮋگی معماری ،یاری ی و فرهنگی خاصی
دارند ،مجموعه امیر چﻘماق که چ ماق نیز گفته می شود از جایگاه خاصی برخوردار است.
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ارزیابی ظرفیت تحمل بنا

ارزیابی جاذبه ها باید در اریباط با اهمیت شان در س و من ﻘه ای،ملی و بین المللی انجام شود.در ارزیدابی جاذبده هدا
باید بازارهای بالﻘوه جهانگردی برای جاذبه،استفاده از جاذبه در س ح ساکنان ناحیه  ،ملی ،من ﻘه ای و دسترسی های محلدی،
هزینه های مربوط به حفاظت و یوسعه ،ظرفیت یحمل جاذبه ها ،محیط های طبیعی و پیامد های زیست محی دی و فرهنگدی و
اجتماعی یوسعه هﻢ باید در نظر گرفته شود (بروجنی.)1312 ,یحلیل ظرفیت یحمل ،یکنین اساسی است که امروزه در برنامده
ریزی جهانگردی و یفریح به طور گسترده به کار می رود و به طور سیستمایین حد بداالی یوسدعه و اسدتفاده بهینده از مندابع
جهانگردی را مش ص می کند.انننان که متیسون و وال یعریف کرده اند"،ظرفیت یحمل عبارت است از حداکثر افدرادی کده
میتوانند از مکانی استفاده کنند بدون اینکه دگرگونی ناخواسته ای در کالبد محیط طبیعی و کاهش غیرقابل پذیرشی در کیفیدت
یجربه بازدیدکنندگان ایجاد شود".به این یعریف باید اضافه کرد"بدون اینکه یﺄریر ناخوشایندی بدر جامعه،اقتﺼداد و فرهند
ناحیه جهانگردی بگذارند" .یش یص ظرفیت های یحمل مبنایی برای مفهوم نگهداری س حی از یوسعه و استفاده اسدت کده
منجر به زوال زیست محی ی و اجتماعی-فرهنگی ناحیه یا کاهش انتظارات جهانگردان برای لذت بردن از انجدا نشدود.یحلیل
س و نهایی ظرفیت یحمل باید انننان یعادلی بین عوامل مثبت و منفی(و بنابراین حجﻢ گردشدگری)،جمعیت محلدی و خدود
جهانگردان(برای انکه س و رضایت شان را حفظ کند) مش ص کند که منافع بهینه را برای کشور یدا من ﻘده داشدته باشدد
(بروجنی .)1312 ,مفهوم ظرفیت یحمل ین مﻘﺼد گردشگری مبتنی بر این فرض است که دیر یا زود ین مﻘﺼدد گردشدگری
به نﻘ ه ای خواهد رسید که از ان پس افول در شرایط م لوب مشاهده می شود (اردکانی.)1313 ,با یوجده بده یعداریف گفتده
شده در راب ه با ظرفیت یحمل و چرخه عمر گردشگری،می یوان اظهار داشت که مجموعه امیر چ ماق نیدز همندون بناهدای
یاری ی دیگر س ح مش ﺼی از ظرفیت یحمل را داراست  ،عﻼوه بر اریباط ظرفیت یحمل با یعداد گردشگران ،جامعده محلدی
(کسﺐ و کارهای غیرمریبط در بازار مجموعه) نیز می یواند در کاهش این امر و ایجاد خسدارات جبدران ناپدذیر دیگدر نﻘدش
داشته باشند.

بازار

اص ﻼ بازار در زمان پهلوی «واکار» بوده که با گذشت زمان به شکل بازار درامده است.در زبان عربی «بیدزار» و «بیدزاره»
بوده است (اسرائی.)1312 ,موقعیت بازار،ایجاد و یوسعه ان در شهرهای اسﻼمی ،به خﺼدو

در قدرون وسد ی همیشده در

راب ه شدید با یولیدکنندگان و مﺼرف کنندگان بوده است .به همین دلیل هسته اولیه ان در مسیر شاهراه کاروان ها یوسعه می
یافته است .اننه امروز به عنوان بازار سنتی شهر یزد معرفی می گردد،گالبدی است مجرو از زمان رضاخان،جراحتی حاصدل
از یﻘلید نادرست از فرهن

شهرسازی غرب و بی یوجهی به ساختار شهرسازی ایرانی – اسﻼمی که در دو خیابدان کشدی بدر

چارچوب منسجﻢ بازار یزد وارد گشته است.خیابان اول ،شمالی – جنوبی به نام پهلوی سدابﻖ (امدام خمیندی) در سدال 1325
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یوسعه یافت.خیابان دوم در سال  1311از میدان امیر چ ماق یا میدان سید مﺼ فی خمینی در جهت شرقی – غربی احدداث
شد.بدین یرییﺐ این خیابان،ستون فﻘرات،راسته و چهار سوق اصلی مجموعه بازار را ی ریﺐ کرد (اسرائی.)1312 ,
بازارهای عمده یزد عباریند از :بازار خان ،بازار پنجه علی ،بازار زرگری ،بازار قیﺼریه ،بازار عﻼقمندی ،بدازار کاشدی کداری،
بازار چیت سازی ،بازار مسجد مﻼ اسماعیل ،بازار افشار ،بازار حاجی قنبر،بازار محمد علی خان،بازار جعفر خان،بدازار صددری،
بازار دروازه مهریز،بازار مسگری ،بازار ن ود ریزی (طر یفﺼیلی شهر یزد،بررسی وشناخت بناها و محوطه هدای شدهر یدزد,
.)1311
قدیمی یرین ب ش بازار یزدبده ندام بدازار حداجی قنبدر -متعلدﻖ بده قدرن نهﻢ(هجدری – قمدری) و جزئدی از مجموعده
فرهنگی،یاری ی "امیرچ ماق" است( چهارراه شهداء ضلع شرقی میدان امیر چ ماق).این بازار با شماره  3912به ربت ملدی
رسیده است.در قرن سیزدهﻢ (هجری – قمری) ،بر سردر این بازار ،یکیه بلندی به شیوه دیگر یکایا و حسدینیه هدای یدزد بدا
کاشی معلﻘی ساخته شد.بازار حاجی قنبر مشتمل بر کارگاه و مﻐازه بوده و ین مسجد داخل بازار وجود دارد.طول بازار  21متدر
و عرض متوسط ان 3/5متر میباشد.اصناف داخل بازار در حال حاضر نانوایی ،قنادی ،ارایشدگاه ،کبدابی و جگرکدی میباشدند و
همننین یعدادی مﻐازه به صورت متروکه و یا به عنوان انبار از انها استفاده می شود.

آسیب شناسی مجموعه امیر چخماق

میدان امیرچ ماق یزد قرار بود طبﻖ طر جامعی که برای ان یدوین شده با احداث دو دیوار در کناره های ان یا چهدار
راه شهدا به شکل مست یل بسته شود یا از اریعاشات و صدای خودروهایی که در اطراف ان یردد می کنند جلوگیری شدود امدا
اکنون دیواره های ساخته شده در دو طرف عمارت امیرچ ماق به مدت پنج سال است که نیمه کاره رها شده و از زیبایی ایدن
ین بنا کاسته است.غیر از ساخت دیوارهای نیمه کاره عمارت امیر چ ماق ،بازارچه ان نیز جلوه نامناسبی را به مجموعده الﻘدا
کرده است .در گذشته حاکمی به نام حاجی قنبر در زیر عمارت بازارچه ای ساخت یا بازاری برای رونﻖ اقتﺼادی شهر باشدد و
صنایع دستی یزد در ان مکان به فروش برسد ،اما اکنون بازارچه صنایع دستی امیرچ ماق به بازار جگر فروشانی یبدیل شدده
است که برای باز کردن اشتهای بازدیدکنندگان چربی روی ایش می سوزانند و گردشدگران خدارجی را فدراری مدی دهندد اما
اسیﺐ رساندن به بدنه سنگی عمارت امیرچ ماق ینها محدود به حﻀور مهاجران شهر یزد نیست .بعد از ظهر هر روز می یوان
بساط بازی فویبال پسربنه هایی را دید که هر کدام از رواق های عمارت امیرچ ماق را به چارچوب دروازه فویبالشان یبددیل
کرده اند و با هر ضربه یوپهای س ت پﻼستیکی به دیواره های این عمارت به مرور زمان ب شی از کاشیهای چند صد ساله ان
را از بین برده و می برند.یکی دیگر از مشکﻼت بازار وجود دوره گردها و دست فروشانی است که در ایدام عیدد جلدوه بسدیار
زشتی را با بنا میدهند .به نظر می رسد مجموعه امیرچ ماق به عنوان یکی از بناهای یداری ی و شداخص شدهر یدزد نیازمندد
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رسیدگی بیشتر یوسط متولیان میراث فرهنگی استان و فرهنگسازی در خﺼو

نگهداری از این مجموعده ارزشدمند در میدان

مردم است .چرا که بی یوجهی بیشتر به این مجموعه که به راحتی در دسترس همه اهالی شهر قرار دارد ،می یواندد در ایندده
ای نزدین باعث ایجاد خسارات بیشتر به هر کدام از قسمتهای مجموعه امیرچ ماق شود.

وضع مالکیت در بازار حاجی قنبر

یعیین و یبیین نوع ،کیفیت و یحول مالکیت در بازار به منزله یثبیت ،گسترش و یﻐییدر ندوع و میدزان کدارکرد اقتﺼدادی –
اجتماعی ،احیاء و انح اط بازار است (اسرائی.)1312 ,مالکیت معنوی بنا یحت نظارت سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری استان یزد می باشد.
با وجود یعداد زیادی مﻐازه مریبط و غیر مریبط با صنعت گردشگری در مجموعه،هنوز مالکیت یکپارچه و مش ﺼی در راب ه
با انهاوجود ندارد.یعدادی از مﻐازه ها مالکیت ش ﺼی دارند ،از جمله مﻐازه جگرکی در ابتدای بدازار ویدن ندانوایی و یعددادی
مﻐازه غیر مریبط دیگر .برخﻼف این مﻐازه ها که موجﺐ اسیﺐ رساندن به بدنه مجموعه می شوند،جای امیدواری است که ین
مﻐازه به عنوان بازارچه مریبط با گردشگری در اواسط بازار قرار دارد،این مﻐازه یحت مالکیت کامل میدراث فرهنگدی ،صدنایع
دستی و گردشگری یزد می باشد.در راب ه با درامد حاصل از این بازارچه باید گفت که زیاد رضایتمندانه نیست ،به دلیل اینکده
این بازارچه ینها در ایام عید نوروز مشﻐول به فعالیت است.با یوجه به اینکه یزد یکی از ق ﺐ های گردشگری ایران است و به
دلیل برخورداری از جاذبه های یاری ی فراوان همه ساله و در یمام ایام سال گردشگران زیادی را به خود جدذب مدی کندد،اگر
این بازار چه در یمام ایام سال باز باشد هﻢ اذهان عمومی را اماده پذیرش این صنعت می کند و هﻢ باعث گردش پول ورشدد
درامد حاصل از گردشگری می شود.همننین ین مﻐازه «دارایی بافی» وجود دارد با مالکیت خﺼوصی،که به دلیدل بده نمدایش
گذاشتن یکی از صنایع دستی مهﻢ یزد باعث افزایش هویت فرهنگی – یاری ی یزد می شود و اسیبی به مجموعده وارد نمدی
ساذ.طبﻖ اطﻼعات بدست امده یعدادی مﻐازه در راسته بازار حاجی قنبر وجود دارد که خالی از کسبه و هر گونه حرفه مدریبط و
غیرمریبط با صنعت گردشگری می باشند،که می یوان از انها در راستای افزایش هویت فرهنگی شهر یدزد بده بهتدرین نحدو
استفاده کرد.
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عاملین تصمیم گیری

عاملین یﺼمیﻢ گیری در شهر یزد و ناحیه یاری ی به ب ش دولتی،غیر دولتی و مردمی طبﻖ نمودار زیر یﻘسدیﻢ بنددی مدی
شود:

عاملین یﺼمیﻢ گیری

دولتی

مردمی

غیردولتی

شهرداری
سازمان

سازمان

استان

سازمان

شهرسا

میراث

داری

مدیریت و

زی

فرهنگی

برنامه ریزی

شهرداری ناحیه

شورای

انجمن ها،

شهر

اصناف و
 NGOها

هر سه عامل دولتی،غیر دولتی و مردمی نﻘش یعیین کننده ای در مدیریت شهری و مددیریت اردار یداری ی دارندد،اما
مهمترین رکن یﺼمیﻢ گیری در عرصه مدیریت شهری به ویﮋه در زمینه سیاستگذاری و برنامه ریزی،ب ش دولتی می باشد که
شامل سازمان مسکن و شهرسازی ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سازمان میراث فرهنگدی ،صدنایع دسدتی و گردشدگری
است.استانداری یزد خط مشی های کلی به شهرداری یزد ابﻼغ و ایدن نهداد عهدده دار اجدرای سدندهای مﺼدوب مسدکن و
شهرسازی در یوسعه و عمران شهری می باشد .از جمله اقدامات مهﻢ استانداری که از طریدﻖ شدهرداری اعمدال مدی شدود،
یﻘاضا به سازمان ملی زمین و مسکن برای یهیه و یدوین طر ،نظارت و اجرای طر بر اساس اولویت های یعیین شده است.
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سازمان مسکن و شهرسازی نیز اصلی یرین عامل و مرجع کنترل رشد و یوسعه شهری است .عمدده یدرین وظدایف ایدن
سازمان در ناحیه یاری ی شهر یزد یعیین و یش یص ضرورت یهیه طر ،براورد هزینه و یﺄمین اعتبار طر  ،انت داب مشداور و
عﻘد قرارداد یهیه طر  ،برگزاری و اداره جلسات کارشناسی و نظارت بر یهیه طر  ،بررسی نحوه مشارکت مردمدی و یشدکیل
کمیته های هماهنگی اولیه و نهایی شورای عالی شهرسازی و معماری است.
سازمان میراث فرهنگی نیز وظیفه شناسایی ،مرمت و حفاظت از کلیه ارار و ابنیه یاری ی را برعهده دارد.این سازمان فﻘط با
شرکت در کمیته های فنی ،نظارت بر یهیه طر و شرکت در جلسات یﺼویﺐ نهایی طر  ،نﻘش خود را اعمال می کند.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی با هماهنگی اداره کل امور اقتﺼادی و دارایی ،یﺄمین اعتبار مالی طر های یوسعه شهری را
به عهده دارد (پوراحمد.)1319 ,

نقش صنایع دستی در توسعه توریسم و مبادالت فرهنگی

سرامد بودن شهر یزد در امر نساجی در دوره ایل انان و ییموریان همننان ادامه یافت به طوری که جهانگردان و مورخدانی
چون مارکوپولو ،ژوزف ،حمدا...مستوفی در نوشته خود به این امر اعتراف کرده اند .منسوجات یزد به سده دسدته یﻘسدیﻢ مدی
شوند:منسوجات با مواد اولیه ارزان و طر ساده ،منسوجایی که بنسبت به گروه قبلی از مرغوبیت و کیفیدت بداالیی برخدوردار
بودند و منسوجایی که با بهترین مواد و نﻘوش پینیده و ی ﺼص ویﮋه بافته می شد از جمله یرمه بافی،زری بافی،م مل بدافی،
پارچه قلمکار ،احرامی ،دارایی بافی (فر.)1311 ,
ارر فرهنگی جهانگردی ،یﻐییری است که افراد در سایه به دست اوردن فرصت های جدید شﻐلی و اقتﺼدادی دارای نﻘدش
های جدید اجتماعی شوند.استفاده از فرهن

به عنوان ین عامل جدذب در جهدانگردی باعدث افدزایش حمایدت از فرهند

سنتی،به نمایش گذاردن هویت قومی ،یجدید حیات هنرهای سنتی ،جشن ها وزبان می شود (چاک.وای.گی.)1221 ,طبﻖ اصل
9و 2منشور بین المللی گردشگری فرهنگی،جوامع میزبان و مردم بومی باید در برنامه ریزی های یوسعه گردشدگری و حفدظ و
نگهداری میراث مشارکت داشته باشند،همننین حﻘوق و منافع جامعه میزبان در س و محلی و من ﻘه ای و همننین مالکیدت
مردم بومی بر امﻼک،دارائی ها و مسؤلیتهای سنتی شان باید محترم شمرده شود.انها باید در یعیین اهدداف،راهبردها و قدرار
داد های مربوط به شناسایی ،حفظ ،مدیریت ،ارائه و یبیین منابع و میراث خودشان،رسدوم فرهنگدی و جلدوه هدای فرهنگدی
معاصر در زمینه گردشگری سهیﻢ باشند.بهبود ،یوزیع و فروش صنایع دستی محلی و سدایر محﺼدوالت ،بایدد بدرای جوامدع
میزبان عواید قابل یوجهی از لحاظ اقتﺼادی و اجتماعی داشته باشد؛در عین حال این فعالیت ها نباید انسجام فرهنگی انان را
خدشه دار کند (کاظمی .)1315 ,صنایع دستی ین من ﻘه می یواند ین جاذبه دیدنی برای جهانگردان و منبدع درامددی بدرای
صنعت گران محلی محسوب شود .بسیاری از جهانگردان،خرید سوغات را می پسندند.حتی اگر کاالیی که خریدد مدی کنندد از
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نظر دیگران فاقد ارزش هنری یلﻘی شود و یا حتی اگر وقت زیادی برای خرید نداشته باشند ،خواهان بردن یادگداری هدایی از
این سفر به خانه هایشان هستند (بروجنی.)1312 ,
یکی دیگر از یجربه های خرید ،به «بازار محلی» یا به اصﻼ «بازار بومی» بستگی دارد.چنین مناطﻘی مملو از حﻀور قومیدت
گرایی است و رن

وبوی محلی دارند.این بازارها برای بازدیدکنندگان مکان های محبوبی به شدمار میروندد،حتی اگدر بازدیدد

کننده زبان بومی ان ها را درک نکند و یا در خریدکردن با مشکل مواجه شود.مﻐازه داران و فروشندگان بایدد خدوش طیندت و
مؤدب باشند،همننین فروشندگان باید برای شر ارزش کاال زمانی را به گردشگر اختﺼا

دهند و م البی را از یاری نده ان

کاال،که برای گردشگر یازگی دارد،در اختیار او بگذارد.فروشندگان باید به زبان های خارجی یسلط کافی داشته باشند یا بتوانند
به راحتی با بازدیدکنندگان مکالمه کنند ،رایج یرین زبان «انگلیسی» است،اما دانستن سدایر زبدان هدایی کده گردشدگران ان
من ﻘه س ن می گویند شرط الزم برای فروشندگانی است که به این بازدیدکنندگان خدمت رسانی می کنند.فروشندگان بایدد
صبور باشند وسعی کنند که خریداران را درک کنند و با گشاده رویی ان ها را راهنمایی کنند.همننین اگر ان کاالیی که نمایش
داده می شود باکیفیت و جذاب باشد،می یواند گردشگران را به پرداخت پول بیشتر برای خرید یرغیدﺐ کندد (ریندی.)3552 ,
مهمترین اصل منحﺼر به فرد بودن در خرید کردن،اصالت محﺼوالیی است که برای فروش و بده نشدانه کداالیی مدریبط بدا
من ﻘه محلی ارائه می شوند.اغلﺐ گردشگرانی که خرید می کنند به صنایع دستی بومی ان من ﻘده یدا محدل ،عﻼقده ویدﮋه ای
دارند.انها اقﻼم ضروری را نیز می خرند،اما بحث ما در اینجا به خریدهایی محدود می شود که گردشگران ان را برای سوغایی
یا ه دیه ای ویﮋه یهیه می کنند.بهترین روش جهت کسﺐ اطﻼعات درباره عﻼیدﻖ بازدیدکننددگان مﺼداحبه بدا گردشدگران و
جامعه میزبان می باشد (رینی.)3552 ,
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نتیجه گیری و پیشنهادات

با یوجه به جایگاه و نﻘش ویﮋه مجموعه امیرچ ماق در زمینه جذب گردشگر به استان یزد وهمننین اسیﺐ های وارد شدده
به مجموعه از طریﻖ برخی اصناف بازار و جامعه محلی ،باید در جهت حفظ و نگهداری این ارر یاری ی ارزشدمند برنامده هدا و
طر هایی کاربردی ینظیﻢ و اجرا گردد.الزم به ذکر است که این طر ها و برنامه ها که در جهت اریﻘاء گردشگری و حفظ بندا
یدوین می شوند ،بدون همکاری و مشارکت همه جانبه ب ش های دولتی ،غیردولتی و مردمی امکان پذیر ن واهد بود.با یوجده
به یافته های یحﻘیﻖ اصناف بازار حاجی قنبر شامل نانوایی ،قنادی ،ارایشگاه ،کبابی  ،جگرکدی و یعددادی مﻐدازه متروکده مدی
باشد.در این ب ش از مﻘاله حاضر سعی شده است با یوجه به موارد مذکور و همننین جایگداه ویدﮋه یدزد از منظدر یداری ی و
گردشگری و اصالت صنایع دستی و سوغات یزد هﻢ در س ح ملی و بین المللی ،پیشدنهادایی در جهدت رشدد و حفدظ هویدت
فرهنگی ،یاری ی و اقتﺼاد مجموعه ارائه شود:
.1یبدیل بازار حاجی قنبر به بازارچه گردشگری؛با یوجه به وجود یعددادی مﻐدازه متروکده و همنندین مشداغل غیرمدریبط بدا
گردشگری می یوان از انها به عنوان مکانی برای نمایش و عرضه هنر  ،فرهن
اختﺼا

و یمدن یزد استفاده کرد.از جمله می یدوان بده

دادن:

الف ) مکانی برای عکاسی با لباس سنتی؛ با یوج ه به عﻼقه گردشگران داخلی و بین المللی به یمدن و یاری نه یزد ،می یدوان
از این فرصت استفاده کرد و ایلیه ای جهت عکاسی با لباس سنتی و همننین پوشش مربوط به دوره سداخت مجموعده(دوره
ییموریان)با نمای مجموعه امیر چ ماق ایجاد کرد.
ب ) چندین مﻐازه و غرفه جهت نمایش و عرضه صنایع دستی و سوغات یزد؛با یوجه به اینکه در اطراف مجموعه امیرچ مداق
دو مﻐازه به نام های معروف .1شیرینی و سوغات حاج خلیفه.3،یرمه نفیس رضایی وجود دارد ،می یوان طبﻖ طرحی مشدارکتی
بین سازمان میراث فرهنگی و این دو فروشنده چند مﻐازه متروکه را بازسدازی و بده عرضده شدیرینی ،سدوغات و یرمده یدزد
اختﺼا

داد.

ج ) ین مﻐازه به عنوان کتاب انه یاریی ،یمدن و فرهن
یاریی و فرهن

شهر یزد؛در این مﻐازه می یوان از ارار ارزشمند نویسندگانمان دربداره

استان یزد و همننین بروشورهایی در راب ه با استان یزد و جاذبه های ان ،صنایع دستی ،سدوغات و نﻘشده و

راهنمای استان یزد استفاده کرد.
د ) چندین مﻐازه برای به نمایش گذاشتن مراحل ساخت هنرهای یجسمی از جمله سفال کاری.
ه) چندین مﻐازه برای به نمایش گذاشتن هن ر خ اطی،خوشنویسی و نﻘاشی؛در این زمینه می یوان از افرادی که در این شداخه
ها مهارت کافی و الزم را دارند مشارکت به عمل اورد.
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 .3ایجاد برنامه ای جهت همسان سازی نمای مﻐازه ها؛یکی از مشکﻼیی که کیفیت بﺼری چشﻢ انداز و بازار مجموعه را پایین
اورده رن

امیزی متفاوت مﻐازه ها می باشد،حداقل کاری که باید صورت بگیرد همسان سازی و یکرن

سازی نمای مﻐازه هدا

می باشد یا کیفیت بﺼری مجموعه افزایش یابد.
 . 3طر برنامه هایی کاربردی جهت حفظ و مرمت مجموعه امیرچ ماق؛همان ور که گفته شد اصناف غیر مریبط در بازار،عبور و
مرور خودرو ها در دو طرف مجموعه و ورود برخی از افراد بومی خسارات زیادی به یکی از مناره هدا و طاقهدای مجموعده وارد
ساخته است که نیازمند یوجه می باشد.
 . 9ایجاد قوانین و مﻘررایی جهت جلوگیری از عبور و مرور بی رویه مردم محلی و ورود دوره گدرد هدا و دستفروشدان در ایدام
م تلف سال.
جهت نیل به این اهداف و طر ها برای ایجاد بازارچه گردشگری در راب ه با مﻐازه هایی که مالکیت خﺼوصدی دارندد ،از
جمله مهمترین مسائلی که با ان مواجه هستیﻢ؛یکپارچه نبودن مالکیت مﻐازه هدای بدازار و همنندین مشد ص نبدودن سد ح
مشارکت اصناف در برنامه ها می باشد .از جمله راهکارهایی که میتوان در پیش گرفت:
 .1سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری یزد میتواند با ی ﺼیص بودجه مش ص مﻐدازه هدا را از اصدناف اجداره
کرده وبه افرادی که در زمینه گردشگری ،هنر های سنتی و صنایع دستی و ...مت ﺼص هستند اجاره

دهد وحداقل مﻐازه هارا یا سه ماه حمایت کند یا به س ح قابل قبولی از درامد برسد.
 . 3سازمان میراث فرهنگی جهت ایجاد مالکیت یکپارچه میتواند در صورت مﻘبولیت طر از طرف اصناف مﻐازه ها را خریدداری
کرده ودر اختیار افراد مت ﺼص قرار دهد.
. 3در صورت عدم مشارکت اصناف جهت اجاره و فروش مﻐازه هایی که مالکیت خﺼوصدی دارندد ،سدازمان میدراث فرهنگدی
میتواند طبﻖ عﻼقه اصناف دوره هایی را جهت اموزش هنرهای سنتی وصنایع دستی برگزار کند یا به این طریﻖ اصدناف یﻐییدر
شﻐل داده وباعث چرخش ارز وافزایش درامد محلی ودر نتیجه اقتﺼاد گردشگری من ﻘه شود.
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