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  1ها: سازگاري فعاالنهاخالق اقتصادي یزدي

  

   3نژادمنوچهر علی 2ابوالفضل مرشدي،

  

  )15/12/98تاریخ پذیرش  ،15/07/98 (تاریخ دریافت

  

  چکیده

ها را معرفی کنیم و با  در این مقاله به دنبال آن هستیم که الگوي اخالق اقتصادي یزدي

این   دارندةزمان هم تجلی و هم نگه نگاهی تاریخی، محیطی نهادي را ترسیم کنیم که هم

اله مبتنی است بر آراي شناختی مقالگوي اخالقی در یزد بوده است. مبانی نظري و روش

هاي تحقیق از طریق مطالعات اسنادي، شناس شهیر آلمانی، و دادهماکس وبر، جامعه

نامه و خاطرات افراد  یزد، زندگی  جهانگردان دربارة  سفرنامۀتحلیل محتواي کیفی اسناد (

  اکتشافی با مطلعان و افراد خبرة  ) و مصاحبۀیزد  سرشناس یزدي و غیریزدي دربارة

  را مؤلفۀ» خودساختگی«توان هاي تحقیق، میبنابر یافته مرتبط با موضوع فراهم شد.

اصلی   را مؤلفۀ» گريقدرت فکري ترکیب«مردم یزد، و   اصلی اخالق اقتصادي عامۀ

زیستانه، سنت قوي وقف و  اخالق اقتصادي تجار و صنعتگران یزدي دانست. معماري هم

بازفرآورانه و مهاجرپذیري و مهاجرفرستی یزد، با اخالق  خیریه، اقتصاد تجاري و صنعتی

مثابۀ محیطی نهادي  بهاي دوسویه داشته است؛ یعنی از سویی ها رابطه اقتصادي یزدي

عمل کرده که این اخالق در آن نضج و پرورش یافته و از سوي دیگر، خود آن تجلی و 

ها  اصلی اخالق اقتصادي یزدي  توان مؤلفۀنمود این اخالق اقتصادي است. درمجموع، می

که » سازگاري با نظام هستی«آنان دانست که داراي سه بعد است: «  سازگاري فعاالنۀ«را 

» سازگاري با محیط طبیعی و اقلیم«ها ظهور یافته است،  داري یزدي در خداباوري و دین

_______________________________________________________ 
که با حمایت سازمان » ها بازشناسی اخالق اقتصادي یزدي«. این مقاله برگرفته از پژوهشی است با عنوان 1

 انجام شده است.  1396ریزي استان یزد در سال مدیریت و برنامه
  )a.morshedi@yazd.ac.ir(       مسئول)  . عضو هیئت علمی دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه یزد (نویسندة2
  )m.alinejad@yazd.ac.ir(                               . عضو هیئت علمی دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه یزد3
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محیط سازگاري با «هاي طبیعی و معماري پایدار شهر متجلی شده است و که در سازه

نکردن به  هاي دینی زرتشتی و یهودي و نیز حملهکه در پذیرش اقلیت» اجتماعی

کلیدي آن است که این سازگاري   جوار در طول تاریخ نمود یافته است. نکتۀ شهرهاي هم

منفعالنه نبوده، بلکه فعاالنه و مبتکرانه بوده است؛ یعنی با کار و کوشش فراوان و تالش 

 گیري مناسب از آن همراه بوده است.بهره براي آبادانی جهان و

مردم، تجار و صنعتگران، اخالق اقتصادي، سازگاري فعاالنه،   یزد، عامۀواژگان کلیدي: 

  کننده. خودساختگی، فکر ترکیب

  

  مقدمه و بیان مسئله

در مناطق جغرافیایی مختلف » هاي فرهنگیحوزه«توان از تنوع فرهنگ، می  در زمینۀ

). مردم هر 1390؛ بیتس و پالگ، 1975؛ وایسلر 1939و  1931(کروبر، جهان سخن گفت 

ها و خلقیات فرهنگی هاي اقلیمی و تاریخی آن منطقه، خصلت منطقه، بسته به ویژگی

شود. در ایران که کشوري ها تبدیل  اي دارند که ممکن است به مزیتی نسبی براي آن برجسته

-جغرافیایی  توان از چند حوزةدیهی است که میهاي مختلف است، بها و فرهنگبا اقلیم

فالت مرکزي   فرهنگی مهم، حوزة- هاي جغرافیایی فرهنگی سخن گفت. قطعاً یکی از این حوزه

هاي جغرافیایی  رسد ویژگینظر می  ایران است که استان یزد در آن شاخص و برجسته است. به

کشور برجسته   میان مردم این خطّۀ ها و خلقیات در و تاریخی یزد سبب شده برخی از خصلت

کوشی و معتمد و مقتصدبودن را  هایی مانند سختتوان خصلتمیان، معموالً می شود. در این 

هاي مزیت  منزلۀ ها به آن مشهورند) به که یزدي» قنات و قنوت و قناعت«(متناسب با سه تعبیر 

به حفظ و بازآفرینی آن در عصر منظور کمک  ها نام برد که شایسته است به نسبی فرهنگی آن

کنیم. جدید، بازشناسی و واکاوي شوند. این همان هدفی است که در این مقاله دنبال می

. ترسیم سنخ آرمانی اخالق اقتصادي یزدي1گونه بیان کرد:  توان هدف مقاله را اینبنابراین، می

تجلی این اخالق اقتصادي سویی  که از   . ترسیم محیطی نهادي2هاي آن؛ ها و تشریح مؤلفه

 آن.  دارندةاست و از سوي دیگر، پرورنده و نگه

  

  مطالعات پیشین

وخوي  زمان با افزایش خودآگاهی تاریخی ایرانیان، بررسی خلق هاي اخیر، همدر دهه

تصویري جامع   ایرانیان در کانون توجه بسیاري از محققان قرار گرفته است و تاکنون براي ارائۀ

؛ نراقی، 1345زاده، هاي درخور توجهی صورت گرفته است (جمالایرانیان، تالش از خلقیات

؛ فراستخواه، 1396؛ رجایی، 1394یگانه،  ؛ جوادي1387مرادي، ؛ قاضی1379؛ ثالثی، 1380
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  ) را یکی از اولین و مؤثرترین مطالعات درزمینۀ1343بازرگان (  ). شاید بتوان مطالعۀ1396

امل شکلع ترینروزي را مهم کسبمعیشت و   رانیان دانست. او شیوةوخوي اقتصادي ای خلق

داند و کشاورزي را که شغل اصلی ایرانیان در طول تاریخ بوده، می ملت  خصلت و روحیۀ  دهندة

مسلکی گیري، صوفیهایی همچون بردباري، شلختگی، تسلیم، زمینشدن خصلت عامل نهادینه

الجیشی ایران  شناسد. همچنین، با اشاره به موقعیت سوقرانیان میاجتماعی در میان ای  و تفرقۀ

معناي برخورد منفعالنه و از  را به» سازگاري«و قرارگرفتن آن در مسیر تجارت و تهاجم دیگران، 

مردم شهرهاي «کند. او مردم ایران را به ترین خصلت ایرانیان ارزیابی می سر استیصال، مهم

جویی سلیقه و پی«کند که تشبیه می» هاي سرراهیچی دقهوهزواري و توریستی یا شاگر

هاي رنگارنگ، به زبان و ظواهر آنان درآمدن و نان را به نرخ روز و مسافران و مشتري  خواستۀ

سوق » سازگاري با هر شخص و موقعیت«و » شخصیتیبی«، آنان را به »مذاق مشتري خوردن

  ).1398داده است (زند، 

) است که کوشیده است 1394راستا با دیدگاه بازرگان، اثر توحیدلو ( ر همیکی از آثار متأخ

اصلی و   مشروطه ترسیم کند. او شاکلۀ  با الهام از ماکس وبر، اخالق اقتصادي ایرانیان را در دورة

باور  داند. به می» حفظ توازن»  مثابۀ مرکزي اخالق اقتصادي ایرانیان را دریافتشان از عدالت به

از پیامدهاي » هر چیزي در جاي خودش بودن«خواهی یا تفکر و، ایستاگرایی و نظمتوحیدل

، »سازگاري«، »تقدیرگرایی«اصلی   چنین دریافتی از عدالت است که به ظهور چهار خصیصۀ

  در میان ایرانیان انجامیده است.» خواهیامنیت«و » کاري محافظه«

روحیه و رفتارهاي   ، مطالعاتی نیز دربارةوخوي اقتصادي ایرانیان زمان با واکاوي خلق هم

؛ چلبی و 1388کام، اقتصادي مردم مناطق مختلف ایران صورت گرفته است (سعیدي و شیرین

ها و  هاي گذشته، فرهنگ یزدي ). در سال1396؛ رحمانی، 1392نژاد، ؛ علی1386جنادله، 

  زادةود جلب کرده است. حاجیروحیه و رفتار اقتصادي آنان نیز توجه برخی از محققان را به خ

زیستی فقیر و غنی،  طبقاتی و هم  ) قناعت، مقتصدبودن، خست، فاصلۀ1386میمندي (

هاي طوالنی کار، حسابگري و دوراندیشی، پس کوشی، کیفیت خوب محصوالت، ساعت سخت

ي شهر یزد ها و هنجارهاي اقتصاد اندوزي و استفاده از کودکان در کار را جزو ارزشانداز و ثروت

علمی  نظران ) نیز با واکاوي دیدگاه صاحب1395زاده () و جوادیان1388دانسته است. مزیدي (

ها، ازجمله  هایی در یزديوجود خصلت  نظران دربارة اند که این صاحبو فرهنگی یزد نشان داده

ودن، انداز، قناعت، قابل اعتماد ببودن، تمایل به پس طلبی، مذهبیبودن، صلح کوش سخت

نظر  دوستی و وفاداري زنان یزدي اتفاقها، خانوادهزیستی با اقلیت پذیري، همدرستکاري، خطرنا

کند که ها معرفی می را الگوي مدیریت یزدي» مدیریت در محدودیت«) نیز 1388دارند. روستا (
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تريمداري و مش جویی، قناعت، اهل کار بودن، مردم، صرفهاعتقادو  ایمانهاي شامل مؤلفه

  وري باالست.نامی و بهره گرایی، دوراندیشی، اعتماد و اطمینان، خوشمداري، کیفیت

ها صورت  وخوي اقتصادي یزدي هاي درخور توجهی که براي ترسیم خلق با وجود تالش

عالوه، در  شناختی خاصی استوار بوده است. بهها کمتر بر مبانی نظري و روش گرفته، این تالش

ها غایب است و به علل مؤثر و  ه تاریخی به روحیه و خلق اقتصادي یزدياین مطالعات، نگا

گیري این نوع اخالق اقتصادي پرداخته نشده است. در این مقاله، ضمن هاي نهاديِ شکلزمینه

گیري از مبانی نظري و روششود با بهرهگیري از مطالعات پیشین یادشده، سعی میبهره

شود ها ارائه شود. همچنین، سعی می اخالق اقتصادي یزدي» سنخ آرمانی«شناختی ماکس وبر، 

گیري و تداوم این نوع اخالق اي که به شکلگیري از نگاهی تاریخی، محیط نهاديبا بهره

  اقتصادي در یزد منجر شده، ترسیم شود. 

  

  ماکس وبر و اخالق اقتصادي

گ دارد. وبر در تبیین مفهوم اخالق اقتصادي نزد وبر ارتباط محکمی با درك او از فرهن

می» هادرگیرشدن با ارزش«ها، مفهوم فرهنگ را عرصه  اهمیت فرهنگ و فراگیري آن در همۀ

، »سپهر سیاسی«در جامعه، ازجمله » هاسپهر ارزش«یا » هاهاي خاص ارزشخوشه«داند و از 

اش دگیگوید. انسان ناگزیر است در هریک از سپهرهاي زنو... سخن می» سپهر اقتصادي«

ها پیروي کند؛ یعنی باید در هر سپهري  دست به انتخاب بزند و تصمیم بگیرد که از کدام ارزش

اخالق خاص آن سپهر را توسعه دهد و ازجمله، در سپهر اقتصادي، اخالق اقتصادي خاصی در 

» نبض کنش«داند؛ یعنی آنچه می» اخالق عملی«پیش بگیرد. وبر اخالق اقتصادي را از نوع 

هاي اقتصادي را از نگاه او ها و پدیده در زندگی عملی او را در دست دارد و کنش فرد

اندازکردن را درست بدانند، از کند؛ براي مثال، اینکه افرادي پرکاري یا پسگذاري می ارزش

). وبر ویژگی اخالق 392-388: 1391گیرد (سوئدبرگ، ها نشئت می اخالق اقتصادي آن

تأثیرگذار بر   داند و هرچند مذهب را یکی از منابع عمدةمی» باالي استقالل  اندازة«اقتصادي را 

در چارچوب مرزهاي مشخص جغرافیایی، «کند، آن را اخالق اقتصادي هر جامعه ارزیابی می

اخالق »  ). وبر در مجموعۀ304-303: 1382داند (وبر، مؤثر می» سیاسی، اجتماعی و ملی

نواع اخالق اقتصادي برآمده از ادیان جهانی را بر اقتصاد تأثیر ا» اقتصادي مذاهب جهان

یا » ذهنیت(«خاص   دهد که یک روحیۀکند و نشان میهاي مختلف واکاوي می تمدن

عمل کرد » بانی سوزن»  مثابۀ زمین بهاقتصادي در اوایل انقالب صنعتی در مغرب») وخوي خلق«
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داري سنتی به سرمایهخت و گذر از سرمایهکه لوکوموتیو اقتصاد غرب را در مسیر جدیدي اندا

  ).70- 69: 1382(وبر،  داري مدرن را ممکن ساخت

تأثیر رفتارها   اخالق اقتصادي به تحقیقات متعدد نظري و تجربی درزمینۀ  تحقیق وبر دربارة

؛ 1999؛ لندز، 1957اقتصاد دامن زده است (بال،   هاي فرهنگی کنشگران در حوزة و نگرش

اي ). ازجمله پیر بوردیو در مطالعه1383؛ هریسون و هانتینگتون، 2006کاران، گویشو و هم

داند که هرچند نظام سرمایهسازمانی زیاد اقتصادي در الجزایر را آن میالجزایر، علت بی  دربارة

وخو یا الگوهاي ذهنی اقتصادي مردم (=هبیتاس) همچنان  داري در این کشور وارد شده، خلق

 ).411و  143: 1395داري باقی مانده است (سوئدبرگ، سرمایه ي ماقبلصورت الگو به

شود، که معموالً مفهومی صرفاً اقتصادي دیده می» منفعت«دهد مفهوم سوئدبرگ نیز نشان می

روابطی که در آن قرار   اي دارد و افراد، بسته به متن اجتماع و شبکۀ وجوه اجتماعی برجسته

). پل دي ماجیو از قدرت 373کنند (همان، منافع خود را تعریف می هاي مختلفگونه دارند، به

گونه  گوید و آن را ایناقتصاد سخن می  فرهنگ در حوزة» کنندگیتنظیم«و » دهندگیتشکیل«

تواند از طریق نفوذ بر تعریفی که کنشگران از منافعشان دارند فرهنگ می«دهد: توضیح می

کنندگی [داشته باشد])  هاي کنشگران (آثار تنظیمردن تالشدهندگی)، یا محدودک(آثار تشکیل

(همان). » دادن ظرفیت گروهی براي تجهیز کنشگران، بر رفتار اقتصادي تأثیر بگذارد یا با شکل

ها را در زندگی اقتصادي برجسته کرده و نشان داده است که طرز ویویانا زلیزر نیز نقش ارزش

هاي اقتصادي، چگونه از قرن نوزدهم به قرن سرمایه  مثابۀ هعمر و کودکان ب  ها از بیمۀتلقی

گیري از وبر و طرح  نیز با وام 1). مارك گرانووتر418و  136بیستم تغییر کرده است (همان، 

اقتصادي نیز به متن   کند که افراد حتی در حوزةبر این نکته تأکید می 2شدگی،مفهوم حک

  ). 211: 2007اند (هاس، اجتماعی خود پیوند خورده

است و با توجه به جمیع مباحث پیش» اخالق اقتصادي«متغیر کلیدي این تحقیق مفهوم 

اقتصاد (و   توان گفت اخالق اقتصادي شامل الگوهاي نگرشی و رفتاري افراد در حوزةگفته، می

د هاي خُرهاي پایدار ذهنی و قواعد رفتاري و کنشنشستها و ته تعبیري، باورها، نگرش  به

ویژه کار، پول و انباشت  ها با مقوالت اقتصادي به آن  الگودار حاکم بر نوع رفتار افراد در مواجهۀ

گیرند هاي رفتاري در خأل شکل نمی مهم آن است که این الگوها و نگرش  ثروت) است. اما نکتۀ

در آن  الزم است که این الگوهاي نگرشی و رفتاري» محیطی نهادي«یابند، بلکه  و تداوم نمی

دنبال آن هستیم که این الگوهاي انگیزشی و رفتاري حاکم  گیرند. در این مقاله، بهشکل و نُضج 

_______________________________________________________ 
1. Mark Granovetter 
2. Embeddedness 
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اند،  اي را که این الگوهاي انگیزشی و رفتاري در آن شکل گرفته بر مردم یزد و نیز محیط نهادي

  ترسیم کنیم.

  

 روش تحقیق

ار مبتنی بر دیدگاه ماکس وبر گونه که بیان شد، مبانی نظري و مفهومی این نوشت همان

  تحلیل علمی فرهنگ است. مطابق این دیدگاه، هدف علوم اجتماعی فهم یکتایی ویژة  دربارة

پایانی کنیم. اما واقعیت زندگی یا فرهنگ، چندگانگی بیواقعیتی است که در آن زندگی می

هن محدود انسان ناچار از فرهنگ ناممکن است و ذ» عینی«رو، تحلیل علمی مطلقاً  دارد؛ ازاین

از میان آن است. به بیان دیگر، در هر تحلیل، ما ناگزیریم نظرگاه » مهم«به انتخاب بخشی 

خاصی را اتخاذ و موضوعات را با توجه به آن انتخاب و تحلیل کنیم و در جهت مقاصد تبیینی 

حقیق ضروري میرا در ت» سنخ آرمانی«رو، وبر ساخت  ). ازاین115: 1382سازمان دهیم (وبر، 

  کند:را چنین تعریف میداند و آن 

نیست، بلکه راهنماي ساختن فرضیات است؛ و » فرضیه«سنخ آرمانی 

همچنین سنخ آرمانی توصیف واقعیت نیست، بلکه ابزاري صریح و عاري از 

جانبه بر ابهام براي بیان چنین توصیفی است. سنخ آرمانی حاصل تأکید یک

هاي کردن شمار زیادي از پدیده و از طریق ترکیبیک یا چند دیدگاه است 

آید که در واقعیت، پراکنده و منفصل و دست می منفرد انضمامی به 

هاي مذکور، وبیش موجود و گاهی ناموجودند و بر مبناي همان دیدگاه کم

ذهنی به   شوند. این برساختۀتحلیلی واحد مرتب می  در یک برساختۀ

شود و جا یافت نمی صورت تجربی هیچ واقع و به مفهوم خالص خود در عالم

  ). 141- 140(همان، از این نظر یک آرمان (اوتوپیا) است 

ها  اخالق اقتصادي یزدي» سنخ آرمانی«در این مقاله، با الهام از رویکرد وبر، تالش شده 

هاي کیفی و  آن، از روش ترسیم شود. براي ساخت این سنخ آرمانی و تشریح وجوه مختلف

اکتشافی با مطلعان و   هاي مربوط به آن، ازجمله تحلیل محتواي کیفی اسناد و مصاحبۀ کنیکت

نامه و  یزد، زندگی  جهانگردان و سیاحان دربارة  در گام نخست، سفرنامۀافراد خبره استفاده شد. 

یزد   خاطرات افراد سرشناس یزدي و اظهارنظرهاي افراد سرشناس یزدي و غیریزدي دربارة

ها (چند مرحله کدگذاري و استخراج مضامین و  آوري و با تحلیل محتواي کیفی آنجمع

ها تهیه شد. در گام دوم، با  مقوالت نهفته در متن)، تصویري اولیه از اخالق اقتصادي یزدي

تعدادي از مدیران و فعاالن اقتصادي و فرهنگی یزدي (مطلعان یزدي) مصاحبه صورت گرفت و 
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اخالق اقتصادي   ها، تصویر اولیۀ هاي اخالق اقتصادي یزديمؤلفه  ن دربارةضمن اخذ دیدگاه آنا

کمک ایشان   آزمایی (اعتبارسنجی) آن تصویر بهها به آنان ارائه شد و اصالح و راستی یزدي

ادامه یافت؛ یعنی تا » اشباع نظري«مصاحبه) تا رسیدن به  25ها (حدود انجام گرفت. مصاحبه

هاي پیشنهادي مؤلفه  شوندگان دربارةمصاحبه  اصل شد که تقریباً همۀوقتی این اطمینان ح

ها به  اند و صفات منسوب به یزديگرایی و اجماع مقبولی رسیده ها به هم اخالق اقتصادي یزدي

ها در این پژوهش تحلیل محتواي تحلیل داده و تواتر و تکرار رسیده است. تکنیک تجزیه  مرحلۀ

ها (فلیک، مرحله کدگذاري باز، محوري و گزینشی متن مصاحبه کیفی بوده که طی چند

ها استخراج شد و مقوالت مرکزي با استناد به  )، مضامین و مفاهیم نهفته در آن328: 1387

ها، ها و کدگذاري هاي حاصل از تحلیل مصاحبه دلیل تنوع و تعدد جدول  ها برساخته شد. به آن

  ل گنجانده شده است.در این مقاله فقط جدول نهایی تحلی

  

  هاي تحقیقیافته

مردم و اخالق اقتصادي فعاالن   ها را به اخالق اقتصادي عامۀتوان اخالق اقتصادي یزديمی

توان گفت اخالق اقتصادي یزديعبارت دیگر، می  اقتصادي (تجار و صنعتگران) تفکیک کرد. به

در نگرش و رفتار تجار و صنعتگران  مردم و از سوي دیگر،  ها از سویی در نگرش و رفتار عامۀ

  شود:  ها تشریح مییزدي تجلی یافته است. در ادامه، این دو تجلی اخالق اقتصادي یزدي

  

  »1خودساخته«مردم   مثابۀ مردم یزد به  عامۀ

ها  آن» کوشی سخت«و » کاربودن اهل«توان ها را می اخالق اقتصادي یزدي  اولین مؤلفۀ

گذارند و آن را برجستهها انگشت می یار زیادي بر این خصلت یزديهاي بس قول دانست. نقل

ترین تفریح و نشاط،  زندگی و بزرگ  ها کار را جوهرةدانند؛ اینکه یزديها می ترین ویژگی یزدي

ها مردمی  عالوه اینکه یزدي کنند؛ بهعاري و عیب انسان تلقی میکارگی را مساوي بی و بی

  اند تمدنی را در کویر سوزان ایران برپا کنند که بهمر و پشتکار توانستهاند و با کار مستپرطاقت

زادگان جاودانه میامید در دل آدمی«تعبیر یکی از جهانگردان غیرایرانی، مؤید آن است که 

اي شده که براساس ها باعث رواج افسانه ). همین خصلت یزدي213: 1373سیاه،  (قلم »جوشد

 مردمش تا دارد نگه خرابنیمه همیشه را یزد خداوند اندکرده دعا هآن، یکی از امامان شیع

  ).217 :1395بشارت، ( ببرند جا همه به خود با را خوبی و فعالیت و کنند مهاجرت

_______________________________________________________ 
  ).1395زاده، یگانه الهام گرفتیم (نک: جوادیان . این صفت را از جوادي 1
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ها به همان اندازه که به پرکاري شهرت دارند، به درستکاري و صداقت در کار نیز  یزدي

فروشی و حیله در اند و هرگونه کم به حالل و حرام شوند. آنان مردمی باخیر و معتقدشناخته می

» دانندبهترین حیله و حقه را راستی و درستی می«تعبیري،  شمارند و به کار را ناپسند می

یزدي   لهجۀ«دلیل همین دو ویژگی،  (حسین بشارت، یکی از تجار و بازاریان باسابقۀ یزدي). به 

شناخته اعتماد بودن  جاي ایران به قابل  در همه ها تقریباً (همان) و یزدي» سرقفلی دارد

هایی از اعتماد دیگران ها تجربه حتی در حال حاضر هم بسیاري از یزدي که طوري شوند؛ به می

بودنشان، دارند. یکی از خاطرات قدیمی در این زمینه از آنِ رضا دلیل یزدي ها، به  به آن

کند در راد سرشناس یزدي، است که نقل می)، یکی از خیران و اف1397-1317اعتمادیان (

دهد نوجوانی در تهران مبلغ زیادي پول نقد را از طرف یکی از بازاریان یزدي به بانک تحویل می

، آن »شماریمها را نمی ما پول یزدي«و کارمند بانک، بدون آنکه پول را بشمارد و با بیان اینکه 

  کند.را به حساب واریز می

جوبودن و ها، مقتصد و صرفه هاي منسوب به یزدي ی از پربسامدترین صفتاز سوي دیگر، یک

مقتصد و   انداز بودن آنان است. خاطرات و تجربیات بسیاري دربارةحسابگري و اهل پس  روحیۀ

االمکان بیهوده خرج کوشند حتیاند و می وکتاب ها و اینکه اهل حساب بودن یزديجوصرفه

کنید اي را پیدا نمی هیچ یزدي«راي خود نگه دارند نقل شده است: اي بنکنند و همواره ذخیره

اندازي دارند... ها هم براي خودشان پسکه خرجش بیشتر از درآمدش باشد. فقیرترین یزدي

دارند... ولی ثروت ذاتی و  ها پولاین باعث شده که همه غنی باشند... معروف است که یزدي

(مسعودي، معمار » تر استشان پایینستاندارد زندگیشان خیلی بیشتر است، ولی اوجودي

 مطلوبیت یزدي، فرهنگ در«ها آن است که هاي بارز این ویژگییکی از نشانه سرشناس یزدي).

ها، در  (سیدمحمد المدرسی، از مدیران باسابقۀ یزدي)؛ یعنی یزدي» باالست دارشدنخانه

دهند. همچنین، دارشدن میبه خانهمقایسه با مردم دیگر مناطق کشور، اهمیت بیشتري 

اندازي، اما در فرهنگ ها هم ارزش تزیینی دارد و هم ارزش پسفرهنگ  هرچند طال در همۀ

حسابگري و میل به   اش است. شدت روحیۀانداز آن بیش از ارزش تزیینیها، ارزش پس یزدي

ها نسبت داده  ه یزديبودن هم ب ها سبب شده که گاه خسیس انداز در میان برخی از یزديپس

زیادي که در یزد و بیرون   ۀالمنفعآثار عامشوندگان یزدي، با اشاره به شود، اما خیلی از مصاحبه

ها  تر آن است که آنها درست یزدي  ها ایجاد شده، تأکید داشتند که دربارة دست یزدي به از یزد

  ).184: 1395(بشارت، بدانیم تا اهل خساست » کردن  اهل درست خرج«را 

ها همواره  هاست؛ یعنی یزدي آن» کارکردگرابودن«ها،  هاي منتسب به یزدياز دیگر ویژگی

  مثابۀ مندبودن هر اقدامی هستند و فعالیتی را که در آن فایده و کارکرد نباشد، بهدنبال فایده به
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صادي تعبیر میاقت  معناي صرفۀ مندي را عمدتاً بهگذارند و گویی، فایدهچیز بیهوده کنار می

ها را  ها در تربیت فرزندان خود بیش از آنکه آن سبب همین روحیه، در گذشته، یزدي کنند. به 

کردند که درآمد هاي هنري و ورزشی سوق دهند، به سمت مشاغلی هدایت می سمت فعالیت  به

  شده باشد و از فرزندان خود انتظار داشتند که موفقیت اقتصادي را سرلوحۀ آن تضمین

هماره برزیگر «تعبیر ایرج افشار، از یزد  دلیل است که به   هاي خود قرار دهند. به همین فعالیت

گفتار چون پرداز لطیف خاسته است نه شاعر سخنهنرریز برمی  دست [و] استاد و بافندةچیره

ي کارگیر بهگونی نوع معماري و شهرسازي یزد و  ). سادگی و هم21-20: 1371(افشار، » حافظ

  ها نسبت داد. توان به همین ویژگی یزديآمیزي در آن را میکمترین آرایه و تزیین و تنوع رنگ

اند به آن اشاره یکی دیگر از صفات پربسامد که تقریباً تمام جهانگردانی که به یزد آمده

زديبودن ی کند، خداباوري و مذهبیتحقیقات با موضوع یزد نیز آن را تأیید می  اند و همۀکرده

شدن یزد در  نامیده ). دارالعباده1395زاده،  ؛ جوادیان1386زاده، ؛ حاجی1373سیاه،  هاست (قلم

ها و مراسم مذهبی، یزدي، تعدد مسجدها و حسینیه  طول تاریخ، تعداد زیاد علماي برجستۀ

بی مذه  ها در یزد، همگی مؤید عمق روحیۀ خوانی و موقوفات متعلق به آنویژه مراسم روضه به

دین اخالقی  متوسط شهري خاستگاه  و طبقۀشهر  وبر را بپذیریم که  هاست. اگر این گفتۀ یزدي

)، با توجه به قدمت شهر یزد و حضور 208و  190-189: 1396(وبر، است و تقواي شخصی 

داري  توان انتظار داشت که در یزد دینوران و صنعتگران و تجار متوسط، میپررنگ پیشه

بسیاري از بزرگان کند. وسیعی داشته باشد و شواهد نیز این انتظار را تأیید می  اخالقی گسترة

سه اصل براي موفقیت در   مثابۀ یزدي رعایت سه اصل خداباوري، درستکاري و پشتکار را به

توان گفت درستکاري و معتمدبودن کردند؛ بنابراین، میزندگی به فرزندانشان توصیه می

ها دارد. برخی از جهانگردان خارجی که به یزد سفر  ی با خداباوري آنها ارتباط نزدیک یزدي

هاي دینی در یزد را که مبنی اند و روایت اقلیتاند، به تعصب مذهبی مردم یزد اشاره کردهکرده

هاست، و نیز شور و هیجان موجود در مراسم عزاداري در ایام محرم در یزد  فشاربودن آن بر تحت

بودن محیط اجتماعی و عدم تحرك  اند. با توجه به بستهخود دانسته  را تأییدي بر گفتۀ

خیز ایران بوده و نیز با توجه به بیاجتماعی در یزد که ناشی از دورافتادگی آن از نقاط تحول

هایی از مردم به دام تعصب مذهبی افتاده باشند؛ اما مردم، بدیهی است که بخش  سوادي عامۀ

ها با  زیستی یزدي هم  دینی در یزد و شواهد گوناگون دیگر، از روحیۀهاي تداوم حضور اقلیت

هاي ویژه در سال ها در ایام محرم، به ها و عزاداري یزديها حکایت دارد و سبک نوحه اقلیت

» بدون تحریفات و احساسات افراطی«یگانه، داري عقالنی و به تعبیر جوادي اخیر، تجلی دین

  .) است1395زاده، (جوادیان
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، از دیگر »اهل حزم و احتیاط بودن«تعبیر دیگر،   روي و بهجویی و میانهآزاري، مسالمتبی

ها را از تعامل با  ها این خصلت رسد یزدينظر می  ) و به1393هاست (دادبه، صفات یزدي

اند و عملشان بیشتر مصداق ها کمتر دنبال افراط و تفریط اند. یزديطبیعت این منطقه آموخته

رو که  برخالف مناطق عشایرنشین و کوچ». خیراألمور أوسطها«ین حدیث مشهور است که ا

شوند، چنین صفاتی مردمشان عموماً به صفاتی همچون سلحشوري و جسوربودن شناخته می

هاي کار و حزم و جنبه  رود؛ درعوض، آنان به سنجیدن همۀکار می ها به یزدي  کمتر دربارة

کنند دنبال دعوا و مجادله نیستند و سعی می اند و اینکه به ته شدهاحتیاط در تصمیم شناخ

  روي وارد شوند.همواره با دیگران از درِ مصالحه و میانه

بندي به خانواده) نیز از صفاتی است  ها (پايمحوري یزديبر آنچه گفته شد، خانواده  عالوه

ه عفت و نجابت شهرت دارند، تا جایی ها نسبت داده شده است. زنان یزدي بتواتر به یزدي که به

نان گندم ز خاك ایزدخواست/ زن «المثل: که تاورنیه، در حدود سه قرن قبل، با ذکر این ضرب

). یکی دیگر از ویژگی1373سیاه،  ، از زنان یزدي تمجید کرده است (قلم»یزدي، شراب شیرازي

کردن دوشادوش همسر براي  شوخیز زندگی و تال هاي زنان یزدي، سازگاربودن آنان با افت

اند. آنان  بندي به خانواده شهره دوستی و پايساختن زندگی بهتر است. مردان یزدي نیز به زن

هاي اقتصادي و فعالیت  کنند و همۀتمام تفریحات و فراغت خود را ذیل خانواده تعریف می

خانواده در ایران نیز   ةدهند. نتایج تحقیقات درباراجتماعی را با محوریت خانواده سامان می

هاي سنتی خانواده در یزد، در مقایسه با بسیاري دیگر از مناطق  مؤید استحکام نسبی ارزش

  ).1397کشور است (عسکري ندوشن، 

ها  مردم یزد و اخالق اقتصادي آن  هایی را که دربارةدرمجموع، اگر بتوان کل ویژگی

نامید، » خودساخته«ها را مردمی  ان یزديتوکلی جاي داد، می  برشمرده شد در یک مقولۀ

کوشی خود، در موقعیت سخت و نامطلوبِ  مردمی که با توکل به خدا و با پشتکار و سخت

اي از کویري دست بر زانوي خود گذاشته و با جبران کمبودهاي طبیعی منطقه، نمونه

  حماسۀ«)، 1393یزي (نوعان خود، و به بیان باستانی پار زیستی فعاالنه با طبیعت و با هم هم

  اند. را رقم زده» کویر
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  مردم یزد  . الگوي اخالق اقتصادي عامۀ1نمودار 

  

 یزدي صنعتگران و تجار» کنندگیقدرت ترکیب«

  فعاالن برجستۀ  مردم یزد دربارة  هاي اخالق اقتصادي عامۀطبیعی است که بسیاري از مؤلفه

اقتصادي در   ، با توجه به اهمیت فعاالن برجستۀحال کند. بااین اقتصادي یزدي نیز صدق می

  نماید. با مطالعۀها ضروري می اقتصادي آن  تر روحیۀحیات اقتصادي این شهر، واکاوي دقیق

یزدي، چشمگیرترین ویژگی آنان تالش و پشتکار است.   زندگی تجار و صنعتگران برجستۀ

اند، بارها به این ویژگی اشاره تههاي مختلف تاریخی از یزد گذشجهانگردانی که در دوره

تجار   جامعۀ«گونه توصیف کرده است:  سال پیش، تجار یزدي را این 200اند. ابوت، حدود  کرده

ام، تجاري به این حال رفته به یک از شهرهایی که من تا اند... در هیچ آن پرتعداد و کامیاب و فعال

بازرگانان شهر یزد را ). نیوکامن 175: 1380(میرحسینی، » امفکري ندیدهخوبی و خوش

  ). حکیم، نویسندة176 همان،کند (از بازرگانان کرمانی ارزیابی می» ترتر و پرانرژيبسیار الیق«

کند که توصیف می» مردمانی باغیرت«شاه، تجار و صنعتگران یزدي را عصر ناصرالدین

: 1366(حکیم، » در رونق آن دارند شان از بین برود و کمال جهد را اند صنایع و حرفهنگذاشته«

یکی از جدید یزد نیز برجسته است.   صنعتگران و تجار دورة  نامۀ ). این ویژگی در زندگی1020

 و پشتکار پشتکار، پشتکار،«کند: صنعتگران موفق یزدي رمز موفقیت خود را چنین روایت می

(شکیب، » کنینمی زندگی که نکنی تالش بوده. اگر تالش اش همه من پشتکار؛ زندگی هم باز
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رادیاتور). یکی دیگر از کارآفرینان یزدي زندگی را سراسر کار و تالش مؤسس گروه صنعتی ایران

» زندگی اولش کار، وسطش کار و آخرش کار است و کسی از پرکاري نمرده است«داند: می

  ).375: 1392(سعیدي، 

تی، یکی دیگر از خصوصیاتی است که همراه درستکاري و راس توکل، به  خداباوري و روحیۀ

همواره در فعاالن اقتصادي یزدي بارز بوده است. پاتینجر، با اشاره به وضعیت خوب بازرگانی 

). حکیم نیز 172: 1377گوید (تشکري،  ساکنان یزد سخن می» داري درستی و امانت«یزد، از 

ادیانت، درستکار، قانع و مردمانی ب«با اشاره به کیفیت خوب محصوالت یزد، تجار یزدي را 

اخیر یزد،   ). گرامی، یکی از کارآفرینان و صنعتگران دورة1020: 1366داند (حکیم، می» کاسب

کند را مبناي فعالیت خود در شراکت معرفی می» داري راستی، درستی و دین«سه اصل 

ندش توصیه محمدحسین برخوردار همواره به فرز ). حاج292: 1390نیا، کام و فرجام(شیرین

» تنها به خداوند، راستی و تالش خود تکیه نمایید که راهگشاي هر مشکلی است«کند: می

  ).80: 1388کام، (سعیدي و شیرین

هاي اقتصادي و تجاري فعاالن اقتصادي و تجار ماهیتی سوداگرانه طبیعی است که فعالیت

ر و صنعتگران یزدي در تاریخ گرایی تجاداشته باشد و شواهد و خاطراتی از سوداگري و منفعت

هاي سیاسی و اقتصادي هایی که ایران و یزد دچار آشفتگیویژه در دوره به[شود دیده می

، اما بسیاري از تجار و صنعتگران یزدي از سوداگري محض به دور ])1394اند (مالکوم،  بوده

و شیرینجاي داد (سعیدي  »کارآفرینان اخالقی»  توان آنان را در دستۀاند، تا جایی که می بوده

در تجارت، درستکاري و » اعتماد«اصوالً تاجران یزدي با درنظرگرفتن اصل  ).27: 1388کام، 

اي بهتر از اي یا حقهحیله«خود قرار داده بودند و شعارشان این بود که   حسابی را سرلوحۀخوش

حسابی و پرداخت  وشخ«رو، به فرزندانشان  (حسین بشارت). ازاین» راستی و درستی نیست

). تجار یزدي بر این باور بودند که 82 همان،کردند (را توصیه می» حال حق مردم در همه

خواهد  نه می«(بشارت) و » صحت عمل و گفتار درست و کردار نیک رمز موفقیت است«

را مطالبه  خودتان نه بیش از حقد و خواهد حق کسی را بخوری و نه می دبخشش الکی بکنی

(مدرسی سریزدي، فعال » دهد می شما برکتخدا به  ید،درستکار باش وحسابگر اگر  .دیکن

بندي باري که یکی از کارگرانِ سیدمحمد گرامی چاي را بسته اقتصادي و فرهنگی یزدي). اولین

بندي را پاره کند و از نو گرم از وزن الزم آن کمتر بود، به کارگرش دستور داد بسته کرد و پنج

» نباید حق مردم را، هرچند اندك باشد، دزدید«را کامل پر کند؛ زیرا معتقد بود  چاي  بستۀ

  ).289-286: 1390نیا، کام و فرجام(شیرین
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تجار یزدي در گذشته، در جهت حفظ اعتبار خود و نام شهر یزد، اهتمام زیادي به کیفیت 

هاي مختلف تاریخی، جهت، در دوره همین   شد داشتند و بهمحصوالتی که از یزد صادر می

محصوالت مختلف تولید شهر یزد زبانزد بود، ازجمله انواع پارچه، حنا، قند و شیرینی و... 

پزي گذاران و مالکان بنگاه شیرینی رسد اصلی که بنیاننظر می  ). به1380(میرحسینی، 

یت بر ترجیح کیف«کنند، یعنی اصل خلیفه علی رهبر و شرکا در گذشته و حال رعایت می حاج

پزي حاج خلیفه رهبر و شرکا)، اصلی بوده که (ریسمانیان، از مدیران بنگاه شیرینی» کمیت

اند. رعایت همین اصل باعث شده نام یزد با بند بوده تجار و صنعتگران یزدي همواره به آن پاي

 از دوستم مسیح«ها بیاورد:   گره بخورد و اعتبار زیادي براي یزدي» کیفیت محصوالت«نام 

که  آمده است. درحالیذبیحی شنیدم که تا چهل پنجاه سال قبل نمد یزدي به استرآباد می

شود که مرغوبیت نمد سفید نرم گرگان خود از مراکز نمدسازي است. پس، معلوم می  ناحیۀ

(افشار، » اندمنش هم بدان نیازمند بودهطرح یزد چنان بوده است که استرآبادیان اعیانخوش

1371 :39.(  

المنفعه، هاي عامبودن آنان در فعالیت داران یزدي و فعالتجار و سرمایه» خیربودن به دست«

معاصر در ایران سرآمد است. از شواهد این دعوي آن است که   هم در گذشته و هم در دورة

باالیی دارد. این   هاي خیریه و وقفی در یزد، در میان شهرهاي مختلف ایران رتبۀفعالیت  گسترة

انبار، و وقف مغازه، سرا، رباط، آب المنفعه در گذشته در قالب ساخت کاروانکارهاي خیریه و عام

هاي گذشته در قالب ساخت مدرسه و بیمارستان و شده و در دههقنات، زمین و... انجام می

  عمومی و... ادامه یافته است.  کتابخانۀ

شده ستگی تجار نیز بسیار زیاد میهاي طبیعی و انسانی، احتمال ورشک در هنگام مخاطره

توانسته بخشی اقتصادي در میان تجار می- است و وجود نوعی نظام غیررسمی حمایت اجتماعی

کند. این نوع نظام غیررسمیِ حمایتی در میان تجار یزد از مشکالت تجار ورشکسته را جبران 

شدند و کار تاجر ار جمع میسفیدان بازکُملین یا ریش معموالً« که طوري رایج بوده است، به

یکی از تاجران یزدي در همدان . «)223 :1395بشارت، » (کردندراه می هورشکسته را روب

اي تشکیل  ورشکست شده بوده است و آقاي برخوردار و رسولیان و دیگر تاجران مهم یزد جلسه

که  نمایندپرداخت  ها را این بدهی گونهفکري کنند که بدهی او چقدر است و چ داده بودند تا هم

  (مدرسی سریزدي).» اسم تاجر یزدي بد در نرود

  نگري و حزم و احتیاط و بهدقیق سود و زیان و آینده  دنیاي تجارت همواره دنیاي محاسبۀ

و » امنیتعدم «تجار ایرانی که   ویژه دربارة کاري بوده است و این وضعیت بهتعبیري، محافظه

کند. هرچند یزد در هاي اصلی این سرزمین بوده، صدق میگییکی از ویژ» خودکامگی حکام«
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  مقایسه با دیگر مناطق کشور از امنیت نسبی بیشتري برخوردار بوده، تجار یزدي از قاعدة

کاري، مستثنا نبودند و شواهد و مصادیق عمومی حاکم بر رفتار تجار ایرانی، یعنی محافظه

(میرحسینی، قدیم یزد در تاریخ ثبت شده است  تجار  کارانۀمختلفی از رفتارهاي محافظه

گذاري ها، سرمایه ویژه یزدي کاري تجار ایرانی، بههاي مهم محافظهیکی از نشانه). 182: 1380

گفتند سرمایه را باید اصطالحی بود در بین تاجران (یزدي) که می«آنان روي ملک بود:   عمدة

خریدند. مثالً اطراف دهات شتر ملک میسه جا کنی: یکی جنس، یکی پول و یکی ملک. بی

(حسین » خریدند براي پشتوانهخریدند. هرچند ملک درآمدزایی نداشت، اما میملک می

گذاري تجار یزدي در گذشته بر زمین و ) شواهد زیادي از سرمایه1380میرحسینی ( بشارت).

  ملک گزارش کرده است.

توانسته بودند تصویري شفاف از درمجموع، تجار و صنعتگران یزدي در طول تاریخ 

کوشی کارآفرینی برجا بگذارند که بر خداباوري، راستی و سخت  شخصیت تجاري و روحیۀ

صورت فردي  توان سنخ آرمانی شخصیت تاجر و صنعتگر یزدي را بهبنابراین، میاستوار بود. 

گري تصمیم مینسویی با آینده ترسیم کرد؛ شخصیتی که از » گريقدرت فکري ترکیب«داراي 

و از سوي  زندمحابا دست به عمل میدقت حساب سود و زیان خود را دارد و کمتر بی گیرد و به

بهینه از امکانات جغرافیایی، اقتصادي و سیاسی منطقه و   دیگر، مهارت باالیی در استفادة

گر یزدي عبارت دیگر، تاجر و صنعت  دهد. بهها براي ایجاد فرصت از خود نشان می ترکیب آن

هاي بسیار خوبی نشان داده است که در طول تاریخ از امکانات طبیعیِ بسیار کم کویر، فرصت

براي ایجاد محصوالت باکیفیت و مراودات تجاري بادوام و گسترده با مناطق دور و نزدیک ایجاد 

  کرده است. 
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  ي. الگوي اخالق اقتصادي تجار و صنعتگران یزد2نمودار 

  

محمدتقی  صنعتگران یزدي: محمدحسین و حاج-از دو نسل تجار دو سنخ آرمانی

  برخوردار 

جدید در ایران سخن گفت، می  صنعتگر سنتی و دورة-اگر بتوان از دو دسته تاجر یا تاجر

سنخ آرمانی تجار سنتی و   ) را نمایندة1340- 1274حاج محمدحسین برخوردار ( توان

جدید   صنعتگران دورة-سنخ آرمانی تجار  ایندة) را نم1390-1303محمدتقی برخوردار ( حاج

این خاندان تهیه   ) دربارة1388کام (دانست. در جدول زیر که براساس کتاب سعیدي و شیرین

  هاي شخصیتی و الگوي رفتاري این دو شخصیت ترسیم شده است.شده است، ویژگی

  

  محمدحسین برخوردار 

  در جایگاه سنخ آرمانی تاجر سنتی یزدي

  قی برخوردار محمدت

  صنعتگر یزدي دورة-در جایگاه سنخ آرمانی تاجر

  جدید

داراي اقتدار سنتی مرد ایرانی، حساس به حفظ 

اعتقادات دینی فرزندانش، توجه به آموزش 

باکیفیت و دانشگاهی براي فرزندان، تأکید بر 

  استقالل مالی فرزندان 

قش یژه ن و تغییر کیفی نگاه به آموزش، زندگی، کار و به

بندي اخالقی به خانواده و رعایت  زنان در جامعه، پاي

  روابط اخالقی در محیط کار

گرایی اقتصادي همراه با حفظ اعتقادات  رهایی از سنتتوصیه به تکیه بر خداوند، راستی و تالش، رابطۀ 
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  محمدحسین برخوردار 

  در جایگاه سنخ آرمانی تاجر سنتی یزدي

  قی برخوردار محمدت

  صنعتگر یزدي دورة-در جایگاه سنخ آرمانی تاجر

  جدید

  اساسی دینی  عمیق با روحانیت سنتی و کمک مالی به حوزه

ورد اعتماد مردم داري، امین و مدرستکاري و امانت

حسابی و بودن، اخالق نیکو، توصیه به خوش

وردن به مصرف تظاهري  نیا پرداخت حق مردم، روي

  نگرفتن فرهنگی از مردمو فاصله

توان مدیریتی، جذابیت شخصیت، الگوي انسانی در 

مدیریت، صبر و شکیبایی، استفاده از مدیران ارشد، 

  مداريواگذاري قدرت و مسئولیت، بخشش، مشتري

دید و بینش تجاري و اجتماعی، عالیق   گسترة

کردن  سنجی، مکتوباقتصادي، زیرکی، موقعیت

جغرافیایی فعالیت،   ها و حفظ اسناد، گسترةفعالیت

تنوع شرکا و کاال، تأکید بر سرعت و افزایش حجم 

  معامله گرچه با سود کم

توسعه و   کارآفرینی، شم اقتصادي خوب، دغدغۀ  روحیۀ

  کار، و ش صنعت و اشتغال، محوریت کسبگستر

وجوي افراد  تکیه بر نیروي انسانی کارآمد و توانا و جست

  امین خصوصاً یزدي

  مشارکت در فعالیت خیریه و دینی
دوستی، عمل به خیریه و نوع  داشتن اندیشۀ

  هاي اجتماعی یتمسئول

شخصیت منظم و تالشگر و باپشتکار، تالش 

  ناپذیرخستگی

تحرك و پرکاري، سعی و کوشش، کار مداوم، پشتکار و 

  شناسیدانستن کار، وقت فضیلت

کردن جاي پا،  کار و طالب امنیت، سفتمحافظه

زمان با چندین  کاهش خطر مبادالت از طریق کار هم

شریک تاجر، تمرکز بر تجارت محصوالت کشاورزي و 

  صنعتی  مشارکت محدود در تأسیس کارخانۀ

  نه، درستکاري، صداقت در رفتارنداشتن نگاه سوداگرا 

  

  ها اخالق اقتصادي یزدي» محیط نهادي«

مردم و صنعتگران و تجار یزدي ظهور   ها فقط در نگرش و رفتار عامۀ اخالق اقتصادي یزدي

صورت محیطی نهادي و بافتی  نیافته است، بلکه تجلی بیرونی نیز داشته است؛ یعنی به

تنها در  ها نه بیان دیگر، اخالق اقتصادي یزدي ت. به اجتماعی و اقتصادي تداوم یافته اس

هاي هاي ذهنی و الگوهاي رفتاري مردم و فعاالن اقتصادي، بلکه در تاروپود روابط و شاکله عادت

اجتماعی و اقتصادي این خطه نیز ظهور یافته است و همین، دلیلِ ماندگاري و استمرار این 

ها و رفتارهاي مردم و تجار و  سویی تجلی نگرش اخالق بوده است. این محیط نهادي، از 

ها و رفتارهایی است. محیط  چنین نگرش  دارندةساز و نگهصنعتگران و از سوي دیگر، زمینه

توان در پنج بعد دنبال کرد: در معماري ها را می نهادي مرتبط با اخالق اقتصادي یزدي

، در نظام اقتصادي مبتنی بر تجارت و زیستانه و سازگار با طبیعت، در نهاد وقف و خیریه هم
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صنعت بازفرآورانه و در خصلت مهاجرفرستی و مهاجرپذیري شهر یزد. در ادامه، هریک از این 

  ابعاد تشریح خواهد شد.

  

  زیستانه معماري هم

  هاي برجستۀبافت سنتی شهر یزد که از یادگارهاي تاریخ این شهر است، یکی از نمونه

ها را  ) آن1382معماري ایرانی است که پیرنیا (  گانۀاصول پنج تجلیزیستانه و  معماري هم

گر گرایی (پیوسته ، پرهیز از بیهودگی، و درون2، خودبسندگی، نیارش1واريبرشمرده است: مردم

هاي این نوع معماري، ترین تجلی یکی از مهم). 1394؛ سلیمانی و مندگاري، 1396و همکاران، 

ورانه از بهره  گل و آجر) و استفادة لح بومی، یعنی خاك (و تولید خشت، کاهبهینه از مصا  استفادة

هایی متناسب با اقلیم گرم و خشک یزد است. یکنواختی رنگ و بافت آن براي ایجاد سازه

  برجستۀ  معماري نمونۀنواز نیست، اما این نوع  وگلی یزد چندان چشم بیرونی معماري خشت

وسازها با  است؛ یعنی ساخت» تجدیدپذیري«و » پذیري با محیطانطباق«تبعیت از اصول 

بناشده   جایی مصالح صورت گرفته و حجم سازة کاري در محیط و کمترین جابه کمترین دست

عالوه، ترکیب شهرسازي و معماري  شده در آن محوطه برابر است. به با حجم خاك برداشته

زیرزمین در خانه  انداز، تعبیۀوارهاي بلند و سایههاي تنگ، دی ها (ازجمله کوچهها و خانهکوچه

داشتن هوا و...)  نگه بادگیر براي خنک  هاي کوتاه براي بناهاي مربوط به زمستان، تعبیۀها، سقف

بیشینه از گرمایش و سرمایش طبیعی هوا را در خود نهفته   که سازوکار ایجاد امنیت و استفادة

  زیستانه و سازگار با طبیعت است. مهاي معماري هدارد، از دیگر جلوه

  هاي خالقانۀها و سازهزیستانه در یزد، فناوري از دیگر نمودهاي بسیار مهم معماري هم

ها یکی از شیوهاین سازه). 1392انبار و سرداب است (مسرت، ویژه قنات و آب مرتبط با آب، به

مناطق دوردست و  هاي کارآمد براي استخراج آب از اعماق زمین و هدایت آن از

زیستی انسان با طبیعت  هم  تنها نماد برجستۀ ها نهداشتن آن بوده است. این سازه نگه خنک

آمده مستلزم همکاري و  دست ها و مدیریت آبِ بهداري این سازه است، بلکه ازآنجاکه ایجاد و نگه

ها نیز هست.  ستی انسانزی هم  هاست، قنات نماد برجستۀهمیاري تعداد زیادي از افراد و خانواده

_______________________________________________________ 
ی باشد و به هاي ساختمان متناسب با نیازهاي انسان شود که اجزا و اندازه اي گفته می وار به معماري . معماري مردم1

  تمامی نیازهاي انسانی توجه کرده باشد.
شناسی است. یکی از مفاهیم مهم مرتبط با آن در  . نیارش به معنی دانش ایستایی، فن ساختمان و مصالح2

اي است براي سهولت  معماري سنتی، مفهوم پیمون است که معادل مفهوم مدول در معماري مدرن است و وسیله

  ها در معماري. مامی اندازهدادن به ت کار و جهت
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ها، به همان اندازه که مادي است، نهاد اجتماعی نیز هست و عبارت دیگر، هریک از این سازه به 

زیستانه. این همان  ها منوط است به ایجاد یک نهاد اجتماعی کارآمد و هم کارکردن آن درست

توان از پیوند ت که میچیزي است که در جایی مانند یزد اتفاق افتاده است. به همین سبب اس 

  ها تجلی ارادة و مدنیت تاریخی ایران سخن گفت و اینکه قنات» تمدن کاریزي و قناتی«

تاریخی مردم فالت مرکزي ایران، ازجمله مردم یزد هستند و در فرهنگ همکاري، تعاون، وقف 

  ).1398اند (پاپلی یزدي،  المنفعه نقش تأثیرگذاري داشتهو کارهاي عام

  

  فراگیر  قف و خیریۀنهاد و

دار، پرسابقه و گسترده در شهر یزد است (میرحسینی، وقف و خیریه یکی از نهادهاي ریشه

) و در طول تاریخ، علما، سادات، حاکمان محلی، تجار و مردم عادي موقوفات زیادي 98: 1385

داري بناهاي  (ازجمله ملک، آب، مغازه و...) را براي کمک به مستمندان و سادات و ساخت و نگه

اند ، سقاخانه، رباط، دارالشفا، دارالکتاب و... اختصاص دادهانبارآبالمنفعه مانند مسجد، خانقاه، عام

). با اینکه به مرور زمان بسیاري از این موقوفات را 1392سانیج، و خانی زادهملک؛ 1387(مسرت، 

لحاظ تعداد موقوفات   ، یزد به)98: 1385اند (میرحسینی،  افراد متنفذ در هر دوره غصب کرده

اوقاف استان   شده، در مقایسه با دیگر مناطق کشور، سرآمد است (نقل از رئیس ادارةشناسایی

 23رسد که فقره می 1337آن به   شده در شهر یزد و حومۀیزد). تعداد سندهاي وقفی بازشناسی

  فقره مربوط به دورة 315اجار، ق  فقره مربوط به دورة 600آن متعلق به پیش از قاجار،   فقرة

فقره  123سال نخست بعد از انقالب است. از کل این وقفیات،  فقره مربوط به سی  369پهلوي و 

در  هاي بسیار قدیمینامه ). یکی از وقف13-12: 1387فر،  نیز مربوط به زرتشتیان است (عرفان

موقوفات دو تن از رجال و   دربارة ق) است که732سال   الخیرات (نوشتۀ جامع  نامۀ ایران، وقف

الدین شمس الدین محمد و فرزندش سیدایلخانان، یعنی سیدرکن  یزد در دورة  سادات برجستۀ

). بازار سنتی یزد یکی از بازارهایی است که وقف، سهم و نقش 166: 1384است (میرحسینی، 

واحد وقف است و از  381د، بازارهاي یز  مغازة درون راستۀ 956مؤثري در آن داشته است. از 

درصد 80دوم قرار دارد. مجموعاً   اول و مسجد در درجۀ  هاي وقفی، مدرسه در درجۀمیان مالکیت

درصد و مساجد و 51مدارس و مساجد اختصاص یافته است (مدارس   موقوفات بازار به دو مجموعۀ

میمندي،   زادة؛ حاجی124-121: 1380؛ میرحسینی، 1987درصد) (بونین، 30ها حسینیه

ویژه زرتشتیان در  صد سال اخیر همچنان در یزد فعال بوده و به ). نهاد وقف و خیریه در یک1391

اند؛ براي نمونه، زمین بیمارستان گودرز، زایشگاه اي ایفا کردهصد سال نقش برجسته این یک

انشگاه یزد و... از منابع طبیعی و پردیس فناوري و نوآوري د  کیخسروي، دانشکدة  بهمن، مدرسۀ
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ها مسجد و حسینیه و مدرسه و  زرتشتیان است. ساخت ده  هاي خیریۀ هاي وقفیات و فعالیتنمونه

کتابخانه و مرکز بهداشتی و بیمارستانی و دانشکده و خوابگاه دانشجویی خیرساز نیز از دیگر نمونه

  مسلمانان در یزد است.  هاي خیریۀ هاي وقفیات و فعالیت

  

 یزد  تجاري و صنعت بازفرآورانۀ اقتصاد

با توجه به قرارگرفتن یزد در فالت مرکزي ایران و بارندگی اندك و خشکی هوا در این 

دستی و   پروري و کشاورزي و بیشتر بر محور صنایع منطقه، اقتصاد یزد کمتر حول محور دام

لجیشی یزد (دوري اها در طول تاریخ از موقعیت سوق چرخیده است. یزديکارگاهی و تجارت 

یزد از مرزهاي سرزمینی و مناطق عشایرنشین و درنتیجه، امنیت نسبی در این منطقه) و 

اتصال راه جنوب به شمال و غرب به   قرارگرفتن این شهر در چهارراه مواصالتی کشور (نقطۀ

یکی از اند و این شهر را به  کافی برده  دستی و کارگاهی بهرة شرق) براي رونق تجارت و صنایع

که این شهر در دیدگاه جهانگردان همواره به  طوري اند؛ به هاي تجاري ایران تبدیل کرده کانون

شهرت داشته و جهانگردان بسیاري از رونق بازار و صنعت » مسکن اهل تجارت و صاحب ثروت«

ود ). وجود بازاري با قدمت زیاد در یزد و وج1373سیاه،  اند (قلمو تجارت در یزد سخن گفته

اي بر این ادعاست (تشکري، سراهاي متعدد در این شهر و پیرامون آن، گواه برجسته کاروان

هاي ابریشمی و غیرابریشمی و طور خاص، یزد در تولید انواع پارچه ). به284- 267: 1392

). گزارش 1394(امامی میبدي،  اي چندصدساله دارد صادرات آن به مناطق دیگر سابقه

و نیز تأکید » یزدي  پارچۀ«معروف به   ایلخانی مبنی بر تولید پارچۀ  ةمارکوپولو در دور

ایلخانی، بر پرورش درخت توت در این شهر و   دورة  اهللا، وزیر برجستۀرشیدالدین فضل

زینتی، رونق نساجی و مهارت   مقادیر زیاد پارچۀ  درخواست او از نساجان یزدي براي تهیۀ

هاي تولید تیموریان، از صدور انواع پارچه  دهد. در دورة نشان می بافندگان یزدي را در این دوره

سخن گفته شده » هند و جغتاي و چین و ماچین و بخشی از ختا و بروسه و ترکستان«یزد به 

قراقویونلوها نیز یکی از جهانگردان از رونق تجاري و   ) و در دورة301-300: 1392(تشکري، 

هاي کسانی که پارچه«اي این شهر سخن گفته است: هصنعتی یزد و کیفیت خوب پارچه

» هاي یزد را برگزینندخرند، گو بروند و پارچهبافت سوریه را میابریشمین خوب و خوش

  الدین یزدي به سرپرستی کارخانۀصفوي نیز ارتقاي غیاث  ). در دورة5-4: 1373سیاه،  (قلم

: 1392ن صنعت حکایت دارد (تشکري، یزد در ای  عباس اول از جایگاه برجستۀ سلطنتی شاه

  ).1389؛ تشکري، 304-309
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هاي متعدد جهانگردان حاکی از رونق زیاد ناصري، گزارش  ویژه دورة قاجار و به  در دورة

که کارگزار سفارت  طوري تجارت در این شهر است، به  صنعت نساجی در یزد و حجم و گسترة

و » ترتر و بازرگانیاز همه صنعتی«میان شهرهاي ایران فرانسه در ایران در این دوره، یزد را در 

  ). یک ناظر خارجی در اوایل دورة27: 1378کند (روششوار، توصیف می» منچستر ایران«

ناصري نیز از ورود یا خروج حدود هزاروپانصد قافله بار میان یزد و کرمان و یزد و فارس در 

ها با  ). شهر یزد در این سال228- 227: 1380دو ماه سخن گفته است (میرحسینی،   فاصلۀ

هاي ترین مراکز تولید پارچه بافی، در کنار کاشان و گیالن، از مهمداشتن صدها کارگاه ابریشم

  ).174-172: 1377ابریشمی و پشمی بود (تشکري، 

صورت  ها بود. مواد خام حنا بهدرصد تهیه و توزیع و تجارت حنا نیز در دست یزدي90بیش از 

آمد. حناي صورت پودر حنا درمی آمد و در یزد بههاي خشک از اطراف شهر بم به یزد میبرگ

ویژه مهر حناي مازار از اعتبار زیادي  دلیل کیفیت باالي آن، زبانزد بود و به تولیدشده در یزد، به

  شد (همان).که مقادیر زیادي از آن به هند و استانبول صادر می طوري برخوردار بود، به

  که پوالك، یزد و اصفهان را تولیدکنندة طوري پزي نیز شهره بودند، بهها در شیرینی ديیز

ویژه در عهد ناصري،  قاجار، به  ). در دورة178- 176کند (همان، ها معرفی میبهترین شیرینی

یزد با شهرهاي کرمان، اصفهان، کرمانشاه، شاهرود، رشت، قزوین، سبزوار، بیرجند، هرات، عشق

، بمبئی، استانبول و حتی شانگهاي چین روابط تجاري داشت. اهمیت هرکدام از این شهرها آباد

ها بارانداز بارهایی بودند که از یزد به دیگر شهرها یا از دیگر  عمدتاً به این دلیل بود که آن

  ). 1380شد (میرحسینی، شهرها به یزد تجارت می

  

    مهاجرپذیري و مهاجرفرستی یزد

لحاظ  بب قرارگرفتن در دل کویر و دوري از مناطق متراکم جمعیتی، بهس شهر یزد به

شده و داراي مراودات اجتماعی و سیاسی چندان مهم محسوب می سیاسی شهري دورافتاده و نه

گونه  کم و محیط اجتماعی و سیاسی نسبتاً بسته با ضرباهنگ کُند تحوالت بوده است. اما، همان

دلیل   کرد و بهبعد اقتصادي و تجاري این شهر صدق نمی  ارةکه اشاره شد، این وضعیت درب

ماهیت صنعتی و تجاري یزد، در طول تاریخ، تجار و حتی صنعتگران زیادي از شهرهاي دیگر به 

هاي خانوادگی متعددي مانند شدند. وجود نامآمدند و گاه در این شهر ماندگار مییزد می

ی، الري، رشتی، کسمایی، کرمانی، همدانی، تبریزي، اصفهانی، شیرازي، عرب، قندهاري، هرات

هاي قدیمی بازمانده به نام این تجار در یزد (ازجمله ها، و همچنین خانه خراسانی و امثال این

شاهد آشکاري بر  پور، اربابی، مستر واي و...)التجار، شفیعها، ملک زاده، الريکالهدوز، ملک  خانۀ



  ها: سازگاري فعاالنه  دياخالق اقتصادي یز

131 

  ). همچنین، به1394؛ عزیزي و کریمیان، 1395؛ بشارت، 1380این موضوع است (میرحسینی، 

منظور پیشبرد اهداف تجاري خود به  دلیل مراودات زیاد تجاري شهر یزد، تجار یزدي به

شدند و کردند و گاه در آن شهرها مقیم میشهرهاي دیگر ایران و حتی خارج از ایران سفر می

  نامی دست یابند: تبار و خوشبسیاري از آنان توانستند در آن شهرها به اع

 اصفهان، در یزدي حسین حاجی و هراتی  زادةشیخ محمد من، یاد در

 راه سر در که نیشابور و شاهرود قزوین، در طور همین و قم در یزدي  خانوادة

 سبزوار در جعفرزاده  خانوادة و حایري  خانوادة. بودند شده آورنام بود، روسیه

  خانوادة از مشهد در ها گرجستانی و ها گرجی. دندبو آورنام بازرگانان از

 و آگاه مرشد،  خانوادة رفسنجان و کرمان در. بودند مشهد در یزدي مهاجر

 مشهور تجار از زادهرزاق محمد و یزدي ارباب مهدي. بودند آورنام هرندي

  .)217 :1395بشارت، ( مقیم بودند... یزدي

هاي شده و در دورهبه تجار و بازرگانان محدود نمیالبته، مهاجرفرستی و مهاجرپذیري یزد 

گرفته هاي مختلف مردم، ازجمله صنعتگران و کشاورزان را در بر میمختلف تاریخی، طیف

سال اخیر به شهرهایی مانند کرج و تهران و... و   ها در شصت یزدي  است. اگر مهاجرت گستردة

هاي  به یزد را نادیده بگیریم، در دورهنیز مهاجرت جمعیت زیادي از شهرهاي دیگر ایران 

  حملۀ  ایم. ازجمله در دورةپذیري شهر یزد بودهمختلف تاریخی، شاهد مهاجرفرستی و مهاجر

مغول به ایران، گویا تعداد زیادي از اهل علم و فن و صنعت از مناطقی که در معرض حمله 

یلخانان نیز به خواست رشیدالدین ا  بودند به مناطق امنی مانند یزد مهاجرت کردند. در دورة

کردن  منظور آبادان ایلخانی، سیصد تن از کشاورزان یزدي به  اهللا همدانی، وزیر برجستۀفضل

عباس و به درخواست  شاه  ). در دورة1371مزارع ربع رشیدي به تبریز مهاجرت کردند (افشار، 

همراه تعدادي از بافندگان   بهپارچه،   الدین یزدي، از نساجان و طراحان برجستۀاو، غیاث

  ). 51: 1389زبردست دیگر، به اصفهان مهاجرت کردند (تشکري، 
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  ها . محیط نهادي اخالق اقتصادي یزدي3نمودار 

  

  بنديجمع

ترین ویژگی را اصلی» سازگاري«)، 1394) و توحیدلو (1343توان به پیروي از بازرگان (می

تعبیري منفعالنه از   رغم ارائۀ عدد حاکی از آن است که بههاي متها دانست؛ اما نشانه یزدي

سازگاري «ها عمدتاً از نوع  هاي بازرگان و توحیدلو، سازگاري یزدي سازگاري ایرانیان در نوشته

. میگرانه) بوده است گرانه و پردازشتر از آن، ترکیب گرایانه و مهمو اراده (کنشگرانه» فعاالنه

شرح دنبال کرد: سازگاري با نظام  این   ها را در سه بعد به یزدي  النۀتوان تجلی سازگاري فعا

ها متجلی شده است، سازگاري با محیط طبیعی و  داري یزدي در خداباوري و دین هستی که

زیستانه و نیز اقتصاد مبتنی بر تجارت و صنعت بازفرآورانه  ها و معماري هماقلیم که در سازه

هاي دینی زرتشتی و  با محیط اجتماعی که در پذیرش اقلیت تجلی یافته است و سازگاري

نبردن آنان به شهرهاي  ها در طول تاریخ و حمله نکردن یزدي گريیهودي در یزد و نیز سپاهی

  گفته، روحیۀ ها در هر سه بعد پیش گونه که اشاره شد، یزدي جوار نمود یافته است. همان هم

هرچند اهل توکل به خدا یعنی اند؛ ز خود به نمایش گذاشتها گرانهو ترکیب کنشگرانه فعاالنه و

اند و اند، کار و تالش و پشتکار را نیز جزئی از دستور دین دانستهو باور به تقدیر الهی بوده

اند با همت و کوشش و دادن به وارهیدگی، کوشیده جاي تقدیرگرایی افراطی و طرد دنیا و تن به

بیان دیگر، هرچند باور   را تجلی بخشند. به» النسان اال ما سعیو ان لیس ل»  خالقیت خود آیۀ
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ها و مشکالت و کمبودها را پذیرفته و  دست خداوند است و سختی امور به  داشتند که تقدیر همۀ

کوشی و پشتکار و  زمان بر این باور بودند که باید با سخت خود را با اقلیم سازگار کرده بودند، هم

یط طبیعی و کویري را جبران کنند و براي آبادانی آن بکوشند. با همین قناعت، کمبودهاي مح

ساز با  هاي آبی همزیستی فعاالنه با طبیعت را در پیش گرفتند و با ساخت سازه نگاه بود که هم

انبار و سرداب و نیز معماري متناسب با اقلیم خشک و کویري، قنات، آب طبیعت، ازجمله

گیري حداکثري از منابع وگلی، بادگیر، زیرزمین و...، ضمن بهره هاي خشت ازجمله ساخت سازه

  زیستی با طبیعت را به نمایش گذاشتند. طبیعی، هم

بهره از مواهب طبیعی یزد را به فرصت تجاري و کویري و بی  توانستند منطقۀمردم این خطه 

یران، به اعتبار و نشان که در ایران و حتی فراتر از ا طوري صنعتیِ درخور توجهی تبدیل کنند، به

ها دورافتادگی یزد و امنیت نسبی ناشی از آن را به فرصتی براي  (برند) خاصی تبدیل شود. یزدي

گیري از داري اموال و کاالهاي تجاري تبدیل کردند و با بهرهمحلی براي نگه  مثابۀ معرفی یزد به

ی از شهرهاي مهم تجاري ایران عنوان یک الجیشی و مواصالتی خاص یزد، آن را بهموقعیت سوق

خود، از خشکی هواي   کنندة گیري از ذهنیت ترکیبکوشی و بهره مطرح نمودند. آنان با سخت

یزد، فرصتی ساختند براي رونق صنایع فرآورانه (تبدیلی) و کارگاهی، مانند تبدیل برگ حنا به 

  و ابریشمی و... . هاي نخیابریشم به نخ و پارچه  حناي ساییده، تبدیل پنبه و پیلۀ

زیستی اجتماعی در این شهر، با وجود فراز و فرودهاي آن در طول  همها،  این  بر همۀ  عالوه

ها پیش  ویژه زرتشتی هاي دینی به سمت حذف اقلیت تنها به  تاریخ، مستمر و بادوام بوده و نه

ته است. در سمت اعتماد متقابل پیش رف صد سال اخیر، به  ویژه در یک بهبلکه نرفته، 

ها با پارسیان هند و نیز  ها توانستند از ارتباط تجاري زرتشتی صدوپنجاه سال گذشته، یزدي یک

یزد بهره بگیرند و الگویی از   آنان در جهت آبادانی و توسعۀ  المنفعۀعام  هاي گستردة فعالیت

  آمیز عرضه کنند. زیستی نسبتاً مسالمت هم

جوار  هاي همها یا استانلحاظ سیاسی جزو ایالت  همواره بهها با اینکه در طول تاریخ  یزدي

لحاظ اجتماعی و فرهنگی، خود را  گاه به شدند، اما هیچ(اصفهان، کرمان، فارس) محسوب می

ها تعریف نکردند؛ درعوض، فرهنگ، گویش (لهجه)، ذائقه و  ها و استان کدام از آن ایالت ذیل هیچ

کوشی گره  خود را عرضه کردند که با اعتماد، درستی و سخت تر از همه، نشان (برند) خاص مهم

  خورده است. 
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 تهران: هاشم، پوري آقابیگ  ترجمۀ ،اجتماعی پژوهش هاي استراتژي) 1993( نورمن بلیکی،
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  یزد. اندیشمندان: یزد ،صفوي عصر یزد) 1392( اکبرعلی بافقی، تشکري

  هرمس.: تهران ،مشروطه  دورة در ایرانیان اقتصادي حیات) 1394( سمیه توحیدلو،

 و فرهنگ ،رفتار در گرایانه جهان رویکرد تحلیل: جهانی ایران و ایرانی جهان )1379( محسن ثالثی،

 مرکز.: تهران ایرانیان، تاریخ

  نوید.: آلمان ،ایرانیان ما خلقیات) 1345( محمدعلی جمالزاده،

  آرتاکاوا.: یزد ،وگو گفت تراز در یزد) 1395( مجید زاده،جوادیان

 و فرهنگی مطالعات  پژوهشکدة: تهران ،پادشاهی  زمانۀ در ایرانیان) 1394( محمدرضا یگانه، جوادي

  کشور. اجتماعی شوراي اجتماعی و

  پژوهشنامۀ، »بررسی عوامل فرهنگی مؤثر بر موفقیت اقتصادي) «1386چلبی، مسعود و علی جنادله (

 154-117: 53  ، شمارةعلوم انسانی

، ها معرف و ها شاخص شناخت: دارالعباده فرهنگ کردنعملیاتی) 1386( مسعود میمندي،  زادةحاجی

  یزد. استان ارشاد و فرهنگ کل یزد: ادارة
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: تهران ،اخیر سال دویست در آن پیرامونی هايبازارچه و یزد بازار) 1391( مسعود میمندي،  زادةحاجی

  شناسی.ایران بنیاد

  ، تهران: زرین.گنج دانش: جغرافیاي تاریخی شهرهاي ایران) 1366خان ( حکیم، محمدتقی

  .14- 11: 50-51  ، سال پانزدهم، شمارةفرهنگ یزد، »آزاريیزد؛ خاستگاه فرهنگ کم) «1393دادبه، اصغر (

شناختی در باب یک گونۀ  اي انسان فرهنگ و شخصیت در اصفهان؛ مطالعه) «1396رحمانی، جبار (

 .29-7: 1، دورة هفتم، شمارة شناختی ایران هاي انسان پژوهش، »شخصیتی در شهر اصفهان

، هویت ایرانیان امروز؛ ایفاي نقش در عصر یک تمدن و چند فرهنگ  مشکلۀ) 1396(رجایی، فرهنگ 

 ، تهران: نی.2چ

  اندیشه. و کار جا: شرکتبی ،هایزدي مدیریت الگوي) 1388( احمد روستا،

  مهران توکلی، تهران: نی.  ، ترجمۀخاطرات سفر ایران) 1378روششوار، ژولین دو (

نتقادي نظریۀ سازگاري ایرانی و پیشنهاد نظریۀ دوسویۀ فرهنگی بررسی ا) «1398زند، زاگرس (

 .198-173: 1، سال نهم، شمارة تحقیقات تاریخ اجتماعی، »کاري ایرانی سازش-سازگاري

  نو. گام: تهران ،برخوردار محمدتقی حاج  کارنامۀ و زندگی) 1388( کام شیرین فریدون اصغر، و علی سعیدي،

به  یهاي سنتی یزد در پاسخگویبازشناسی اصول خانه) «1394گاري (سلیمانی، مریم و کاظم مند

 .109-99: 4  بیستم، شمارة  ، دورةهنرهاي زیبا، »شناختی نیازهاي اساسی روان

  ترجمۀ ،اقتصادي شناسیجامعه در مباحثی: اجتماعی ساختار و طلبیمنفعت) 1391( ریچارد سوئدبرگ،

  فکر. لوح: تهران سعیدي، اصغر علی

 ، تهران: اندیکا.گامان رشد پیش) 1390نیا (کام، فریدون و ایمان فرجامرینشی

 ، یزد: عرشیان.1، دفتر پنجم، جفهرست اسناد و موقوفات ایران) 1387فر، محمدجواد (عرفان

، »نقش بازرگانان در بافت تاریخی شهر یزد در عصر قاجار) «1394عزیزي، حمید و حسن کریمیان (

 .261-231: 1  شانزدهم، شمارة ، سالتاریخ اسالم

شناختی ازدواج و خانواده در نظري و گذري بر تحوالت جمعیت) «1397ندوشن، عباس ( عسکري

 هاي تفکر دانشگاه یزد.، در: نشست کانون تفکر سالمت اجتماعی، یزد: کانون»ایران

دکتري   ، رسالۀ»ها زبان هاي اقتصادي آذري شناختی کنش تحلیل جامعه) «1392نژاد، منوچهر (علی

 اجتماعی دانشگاه تهران. علوم   دانشکدة

 ، تهران: نی.کاوي تاریخی و اجتماعی خلقیات ایرانیما ایرانیان؛ زمینه) 1396فراستخواه، مقصود (

  هادي جلیلی، تهران: نی.  ، ترجمۀدرآمدي بر تحقیق کیفی) 1387فلیک، اووه (

اري ایرانیان: رساله اي در روانشناسی اجتماعی مردم در پیرامون خودمد )1387، حسن (مرادي قاضی

  ، تهران: اختران.ایران

 یزد. انتشارات  مؤسسۀ: یزد ،هاسفرنامه در یزد) 1373( اکبر سیاه، قلم

 اکبر علی  ترجمۀ ،ایران شهرهاي از یکی در زندگی سال پنج مالکوم؛ خاطرات) 1394( ناپیر مالکوم،

  بهاردخت.: تبریز تشکري،



 1398زمستان ، 4ة شمار ،دهمسیز دورة ایران،ی اجتماع مطالعات مجلۀ

136  
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 هايبررسی ،»ناصري دورة در یزد زراعی اقتصاد و زمینداري وضعیت«) 1385( محمدحسن میرحسینی،

 .104-92: 2دوم، شمارة  سال ،تاریخی نوین

  شناسی خودمانی، تهران: اختران. جامعه )1380نراقی، حسن (
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