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چکیده
شهر يزد از زمان تیموريان شاهد ظهور مورخان بزرگی در عرصه تاريخنگاری محلی بودهاست.
تاريخنگاری محلی يزد با حاشیه گرفتن از تاريخ نگاری محلی فارس رشد کرد و همزمان با توسعه يك
قدرت سیاسی ،که تقريباً برای اولین بار در تاريخ آن بروز کرد ،نخستین کتاب در تاريخ محلی يزد نیز
تدوين شد .در آغاز سده نهم سنت تاريخنويسی در يزد رشد بیشتری کرد و آثار ارزنده ای در تاريخ
نگاری محلی آن پديد آمد .اين آثار تمام ويژگی های کلی تاريخ نگاری محلی ايران را داشت با اين
تفاوت که حس استقالل طلبی در آنها پررنگ تر بوده و توجه اصلی نويسندگان تاريخ محلی به بناهای يزد
و سازندگان آنها بوده است .هرچند در کنار آن به تاريخ سیاسی هم پرداخته اند.
در اين مقاله ،با استفاده از منابع اصلی و به شیوه تحلیلی و توصیفی به اين پرسشها پاسخ داده میشود کـه
علل اصلی رشد تاريخ نگاری محلی در اين دوره چه بوده اسـت؟ نويسـندگان و مخـاطبین ايـن آثـار چـه
کسانی بوده اند؟ در پاسخ بايد گفت که به نظر میرسد ،استقالل سیاسی و تاسیس سلسله های محلی نقش
اساسی داشته و حمايت حاکمان سیاسی از نويسندگان زمینه تدوين اين آثار را فراهم کرده است .از سويی،
رونق اقتصادی زمینه را برای کسب معارف فراهم کرده و نويسندگان بسیاری در عرصه تولید متون تاريخی
ظهور کرده و به دنبال آن اشتیاق به خواندن آثارشان در بین طبقه متوسط گسترش يافته است.
کلید واژه :تاريخ نگاری محلی ،سلسله های محلی ،اتابکان يزد ،آل مظفر.

 استاديار گروه تاريخ دانشگاه اصفهان (نويسنده مسئول) .پست الکترونیكbahman.zeinali@gmail.com :
 استاديار گروه تاريخ دانشگاه اصفهان .پست الکترونیكmostafapirmoradin@yahoo.com :
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تاريخ نگاری محلّی ،سومین گونـة مشـهور تـاريخ

حیــات دهنــد و ســپس در دوره ســنجر قــدرت

نويسی پس از تـاريخ هـای سلسـلهای و عمـومی

خويش را به اتابکان (يـزد ) واگذارکردنـد .سـپس

است و مورخ تاريخ محلی ،بـا توجـه بـه زاد بـوم

رشد قدرت شبانکارگان در شـمال شـرقی فـارس

خود به نکات بسیار سـودمندی در عرصـه تـاريخ

حــائلی میــان شــیراز و يــزد بــه وجــود آورد کــه

محلی می پردازد .تاريخ های محلـی از آن جهـت

موجوديت منفرد يـزد از فـارس را بیشـتر ممکـن

اهمیت دارند که آگاهیهای موجود در آنها اغلـب

ساخت .اين وضع امکان داد تـا در اواخـر دولـت

منحصــر و معطــوف بــه يــك منطقــه و محــل

ايلخانان يزد شاهد زوال قـدرت اتابکـان و طلـوع

جغرافیايی خاص هستند و در قیاس با تاريخ های

دولت آل مظفر باشد .در سالهـای پايـانی دولـت

عمومی عمدتاً حـاوی آگـاهی هـای دقیـق و گـاه

اتابکان يزد ،آل مظفر با کوچ از خراسـان در يـزد،

تفصیلی از شهر و ديار معین هستند.

در همان مسیرهای تجاری که از يزد بـه کرمـان و

شهر يزد از کـانون هـای تـدوين تـاريخ هـای
محلی است که از قرن نهم شاهد ،ظهـور مورخـان

شیراز و اصفهان می رفت قدرت خـود را توسـعه
دادند.

بزرگی در عرصه تدوين تاريخ نگاری محلی بـوده

همزمان با توسعه يك قـدرت سیاسـی از يـزد،

و آثار ارزنده ای در ايـن شـاخه از تـاريخ نگـاری

که تقريباً برای اولین بـار در تـاريخ آن بـه تحقـق

پديد آمده است .برای پارسیان ،يـزد نقطـه پايـانی

می رسـید ،شـکوفايی درخـور تـوجهی در تـاريخ

تاريخشان بوده است .يزد با تبديل شدن به زنـدان

نويسی توسط يزديان آغاز شد .اين حرکت تـاريخ

سکندر ،زوال امپراتوری هخامنشیان را شـاهد بـود

نويسی در سه حوزة تاريخ نگاری عمومی ،تاريخ

و با فرار يزدگرد از فارس به خراسان که از طريـق

نگاری سلسـله ای و تـاريخ نگـاری محلـی بـود.

يزد صورت گرفت دولت ساسانیان به پايان رسید.

برخالف مطالعات و پژوهش های بسیاری کـه در

همانجا نیز فرزندان يزد گرد سر به کـوه و بیابـان

دو حوزة تاريخ نگاری عمومی و سلسله ای انجـام

نهادند و آخرين بقايای پارسـیان زردشـتی نیـز در

داده شده و آثـار مورخـان يـزدی کـه در ايـن دو

گوشه عزلـت ادامـه حیـات دادنـد ،بـدين لحـاظ

حوزة مورد بررسی شده اند ،در بارة تاريخ نگاری

نخستین اصل از تاريخ يزد جنبـه نیمـه افسـانه ای

محلی يزد پژوهش مستقلی صورت نگرفته و تنهـا

دارد که مربوط به ايران باستان است.

پژوهش هـای تـك نگارانـه ای دربـارة بخشـی از

در عصر آل بويه قدرت گسترده اين خاندان در

تاريخ های محلی انجام داده شـده اسـت؛ ازجملـه

يزد بـهوسـیله شـعبه ای موسـوم بـه بنـی کاکويـه

مقاله تاريخ جديـد يـزد ،اثـر ايزابـل میلـر؛ جـامع

نمايندگی می شد .بنـی کاکويـه مـرز آل بويـه در

مفیدی ،اثر حسین محبوبی اردکـانی؛ تـاريخ يـزد،

حاشیه کوير در برابر قـدرت غزنويـان بودنـد کـه

نوشته محمد جعفر محجوب و مجموعـه مقـاالت

خراسان را در تصـرف داشـتند .بـا زوال آل بويـه،

ايــرج افشــار در بــارة تــاريخ يــزد کــه هرکــدام

تحلیلی بر تطور تاریخ نگاری محلی یزد(از آغازتا پایان عصر صفوی)

مقدمه

بنی کاکويه در تابعیت از سلجوقیان توانستند ادامـه
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توانستهاند در بخشی از تاريخ نگـاری محلـی يـزد

با تدوين اين آثار ،مطالعه آنها نیـز بـا اقبـال طبقـه

مطالعه و تحقیق کنند .اين آثـار بیشـتر بـه معرفـی

متوسط و ديوانیان مواجه شد .اين امر باعت سـبب

تــاريخ هــای محلــی يــزد پرداختــه و از تحلیــل

اقتصادی و رفاه اجتمـاعی شـده و زمینـه را بـرای

محتوايی اين آثار چشمپوشی کرده اند و کمتر بـه

افزايش انگیزه های وطن پرستی و کسـب معـارف

انگیزة مؤلفان اين آثار اشاره کردهاند .لذا اين مقالـه

مــرتبط بــا آن فــراهم کــرده اســت .دبیــران و

درصدد است تا بـا بررسـی اطالعـات موجـود در

نويسندگان بسیاری در عرصه تولید متون تـاريخی

تــاريخ هــای محلــی يــزد و بــا شــیوه تحلیلــی و

ظهور کرده و ،بـه دنبـال آن ،اشـتیاق بـه خوانـدن

مقايسهای و با اتکا به مطالعـات کتابخانـه ای سـیر

آثارشان در بین طبقه متوسط گسترش يافته است.

تطوّر تاريخ نگاری محلـی يـزد از آغـاز تـا پايـان
دورة صفويان را بررسی کـرده و مختصـات آن را

.0آغاز تاریخ نگاری محلی در ایران

بیان نمايد.

تاريخ نگاری محلی ابتدا از شهرهای مقـدس مکـه

بهمن زینلی /مصطفی پیرمرادیان

مســئلهای کــه در ايــن پــژوهش مــوردنظر

و مدينه آغاز شد .نخستین تاريخ محلی در اسـالم

قرارگرفته ،پرداختن به اين مهم ،يعنی سـیر تحـول

ظاهراً از ابن زباله به نام کتاب مدينه و اخبارهـا در

تاريخ نگاری محلـی يـزد از آغـاز تـا پايـان دوره

اواخر قرن دوم است (ابن نديم .)185 :1888 ،پس

صفويان است .پرسش اصلی ايـن اسـت کـه علـل

از آن تاريخ های متعددی دربـاره شـهرهای مکـه،

اصلی رشد اين شاخه از تـاريخنگـاری محلـی در

مدينه و شهرهای مهم و نوبنیـادی چـون موصـل،

اين دوره چه بوده است؟ در اين میان پرسش های

واسط ،کوفه ،بصره تالیف شد .تاريخنگاری محلی

فرعی ديگری طرح می شود ،از جمله  .1 :اهـداف

ايران که در حقیقت جزيی از سـنت عظـیم تـاريخ

و انگیــزه هــای تــاريخ نويســان محلــی از تــدوين

نگاری (و جغرافینگاری) اسالمی است ،از اواخـر

آثارشان چه بوده است؟  .0نويسـندگان ايـن آثـار

سده دوم و اوايـل سـده سـوم آغـاز شـده اسـت؛

عمدتاً وابسته به چه طیفی از جامعه زمان خودشان

هرچند تاريخ های محلی در اين زمان بـر خـالف

بوده اند؟  .8مخاطبین اين آثـار چـه کسـانی بـوده

آثار همسنگ خود  -يعنی منابع جغرافیای تاريخی

اند؟ در پاسخ به اين پرسش ها بايد گفـت کـه بـه

 -نه تنها انـدك شـمارند ،بلکـه اکنـون در دسـت

نظر میرسد اسـتقالل سیاسـی و تاسـیس سلسـله

نیستند و تنها گزارش هايی از آنها به واسطه منـابع

های محلی که منجر به بهبود شـرايط اقتصـادی و

ديگر به دست ما رسیده اسـت (آئینـه ونـد:1888،

فرهنگی منطقه شـده ،نقـش اساسـی در ايـن بـین

 .)188قلّت تاريخ های محلی در اين قرن بـه ايـن

داشته و حمايت حاکمـان سیاسـی از نويسـندگان

دلیل بوده که هنـوز احساسـات و تعلقـات جهـان

زمینه تدوين ايـن آثـار را فـراهم کـرده اسـت .از

وطنی اسالمی جای خود را به وطن دوستی محلی

ســويی ،تشــکیل تاســیس دولــت هــای محلــی

و منطقه ای نداده بود (صـالحی .)10: 1842،آغـاز

احساسات و عالئق محلی را برانگیخته و همزمـان

تاريخ نگاری محلی در ايـران بـه صـورت تـراجم
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احوال و تذکرة رجال مذهبی و علمـای ديـن بـود

 .0-0میتصات تاریخ نگاری محلی

که به سبك و شیوه اهـل حـديث ،کـه در آن ايـام

تاريخ های محلی بر خالف تاريخ های عمـومی و

روش غالب بود ،تدوين می شـد .تـواريخ محلـی

سلسلهای که عمدتاً کلیاتی درباره سیاست و جنگ

سده های نخسـتین اسـالمی جـز چنـد اثـر ماننـد

را در بر میگیرند ،به لحاظ ماهیت و سرشت خود

تاريخ بیهق ،تاريخ سیستان ،فارسنامه و تاريخ ابـن

حــاوی جزئیــاتی ارزنــده از اوضــاع سیاســی و

اسفنديار که به زبان فارسی تألیف شده اند ،اغلـب

اجتماعی و اقتصادی هستند .اين آثار ،از يك سـو،

به زبان عربی بوده اند.

مهمترين مرجع دربارة سلسله ها و حکومت هـای
بومی و محلی به شمار میروند و ،از سويی ديگر،

ایران

حکومت هـای مرکـزی را بـه خـوبی بـه تصـوير

تاريخ نگاری محلـی در ايـران عمـدتاً از ظهـور و

مــیکشــند (لمبتــون .)5 :1880،مطالعــه تــواريخ

فروپاشی امپراتـوری هـای بـزرگ الهـام گرفتـه و

سلسلهای نشان می دهد که محوريت در اين گونه

واکنش علیه تمرکزگرايی سلسله های بزرگ بـوده

تاريخ نويسی ها با تاريخ سیاسی است ،امـا تـاريخ

است .انگیزه اصلی نويسندگان تاريخ های محلـی،

های محلی از اين قاعده مستثنی هستند و به تاريخ

کسب افتخار برای منطقه خود و اعتقاد به اين بـود

اجتماعی توجه کرده اند؛ از اين رو ،حايز اهمیـت

که رويدادهای سرزمینشان شايسته ضبط در تاريخ

فراوان هستند (زرين کوب .)54: 1842 ،ايـن آثـار

است (دانشنامه جهان اسالم .)184: 1842 ،مشـوق

غالبــاً محشــون از آگــاهیهــايی دربــارة اوضــاع

اصلی پديداری بسیاری از تاريخ های محلی ايران،

اقتصادی ،طبقات اجتماعی ،احوال رجـال ،شـعرا،

سلسله های محلی و حکمرانـان بـومی آنهـا بـود.

علما ،آداب و رسوم ،باورهـا ،مـذاهب ،سـتیزهای

گــردآوری اطالعــات در بــاب شــهرها و واليــات

قومی و مذهبی هسـتند و اطالعـات ارزنـده ای از

مختلف از برای حکومت مرکزی نیز بـهخصـوص

تشکیالت اداری ،نظـام مالیـاتی ،رودهـا ،کـوههـا،

در کیفیت وضع مالیـات هـا و طـرز وصـول آنهـا

اقوام ،ايالت ،زبانها ،گـويشهـا ،معـادن ،صـنايع،

اهمیتی در خور توجـه داشـت (آژنـد.)04 :1842،

مزارات ،بقاع ،مساجد ،قنوات و اوقاف بـه دسـت

بنابراين انگیزههايی چـون حـب وطـن (روزنتـال،

میدهند(آژند .)104 :1842،ويژگی ديگـر تـواريخ

 ،)148 : 1884تفاخر محلی يا خواست و تشـويق

محلی ،توجه غالب آنها به جغرافیا به عنوان بسـتر

حکومتگران محلـی ،بـرای نشـان دادن جايگـاه و

و زمینـه ســاز حــوادث در رويــدادهای سیاســی و

پیشینه تاريخی منطقه و ايالت ،در دورهای خـاص

انسانی اسـت و نیـز پـرداختن آنهـا بـه شـهرها و

يا دوره ای طوالنی سـبب پديـد آمـدن ايـن آثـار

محالت و بازار و زندگی شهری و ،در کـل ،جنبـه

شد(قديمی قیداری.)110 :1844 ،

های درونی و بیرونی شهرها است و ،از اين نظـر،
میتوان آنها را نوعی شهرنامه يـا شهرشناسـی نیـز

تحلیلی بر تطور تاریخ نگاری محلی یزد(از آغازتا پایان عصر صفوی)

 .0-0علل و انگیزههای تاریخ نگاری محلی در

ارتبــاط میــان حکومــت هــای بــومی و محلــی بــا

 013دوفصلنامه پژوهشنامه تاریخهای محلی ایران ،سال دوم ،شماره سوم (پیاپی  ،)5پاییز و زمستان 0313

بهمن زینلی /مصطفی پیرمرادیان

خواند (همان.)188:

کتابهايی چون غزوات هندوسـتان علـی يـزدی،

 .3-0محتوای تاریخهای محلی

ظفرنامــه شــرفالــدين علــی يــزدی ،تــاريخ کبیــر

هر چند بیان ويژگیها و اهمیت تاريخ های محلی

جعفربن محمد جعفری و جامعالتـواريخ حسـنی،

بیانگر آنها هم هست ،عمده ترين مـواد و مطالـب

نوشته شهابالدين حسینی که تاريخهـای عمـومی

موجود در تاريخ های محلی عبارتانـد از :ذکـر و

هستند ،حاصـل رشـد تـاريخنگـاری در يـزد بـود

بیان داستان بنیان و بنای شهر و ديـار و گـاه ذکـر

(ساالری شـادی .)048 :1848،نامـدارترين مـورخ

وجه تسمیه آن ،شـرح ويژگـیهـای جغرافیـايی و

يزدی اين عهد ،بـدون شـك ،شـرفالـدين علـی

طبیعی ،بیان ساخت و وسعت شـهر و ديـار ،بیـان

يزدی بود که زندگی تیمور را بـا عنـوان ظفرنامـه

ويرانی يا آبادانی شـهرها و دهـات ،وصـف آب و

نوشت .در حالی که يکی از مهمترين منابع شـرف

هوای نواحی منطقه ،نـوع زراعـت و محصـوالت،

الدين علی يزدی برای نگارش بخشی از ظفر نامه،

فرآورده ها ،نوع معدن ،صنايع ،ذکر مراتع ،چشـمه

روزنامه غزوات هندوسـتان ،تـالیف شـهابالـدين

سارها  ،چشمه زارهاست .از سويی ،ذکر محاسـن

منشی بن غیاثالدين علی يزدی بود (میلـر1842،

و فضــائل منطقــه ،خانقــاههــا ،مــزار بزرگــان،

.)55:

کتابخانهها ،بناهای باسـتانی ،حصـارها ،دروازههـا،

در مورد چگونگی ظهور اين گروه از مورخـان

قناتها ،بقعهها ،شـرح عجايـب و غرايـب شـرح

يزدی بايد گفت که يزد در سده نهم کانون پررونق

شورش ها ،طغیانهای واقع شده در شـهرها ،ذکـر

و پیشرفت تجارت پارچه بود .از سـدة هشـتم تـا

جنگها و کشمکشهای روی داده بـین منـاطق و

میانه سدة نهم يزد هنوز شهری بزرگ بـود .آنچـه

شـــهرها و قتـــل و غـــارت ،کشـــتارها و ديگـــر

بیش از هرچیز قابل توجه می نمود ،وجـود شـمار

رويدادهای تلخ و ناگوار اهمیت به سزايی دارند.

درخور توجهی مدرسه در يزد بود که تعداد آنها به
بیست و نه مدرسه می رسید .بر اين مورد میتوان

 .0آغاز تاریخ نگاری محلی در یزد

موقوفات فـراوان رکـنالـدين قاضـی و فرزنـدش

تاريخ نگاری در يزد از ربع اول قرن هشتم هجری

شمسالدين را افزود که هـر دو از ديـوانسـاالران

آغاز شد .صـرف نظـر از رسـاله جـامع الخیـرات

دولت ايلخانی بودند .چگونگی ارتباط فرهنگـی و

(وقفنامه) ،نوشته سید رکـنالـدين حسـینی يـزدی

آموزشی میان مـدارس و مورخـان يـزدی روشـن

( 888هجری) که به زبان عربی تدوين شده است.

نیست .اما اين مطلب روشن است کـه دانشـمندان

مورخان چندی از اين زمان پـا بـه عرصـه وجـود

متأخر مسـلمان نمـیتوانسـتند در فضـايی از نظـر

نهادند و شهر يزد از اين زمان خاسـتگاه مورخـان

فرهنگی بسته رشد کننـد .از سـوی ديگـر ،ظهـور

متعدد شد .آثاری چون مواهب الهی ،نوشته موالنـا

آنان صرفاً به دلیل ارتباط آنان بـا ديگـر شـهرها و

معینالدين يزدی؛ تاريخ آل مظفر ،نوشـته محمـود

کانون های فرهنگی نیـز نبـود .افـزون بـرآن ،ايـن

کتبــی ،کــه هــر دو تــاريخ سلســلهای هســتند و

مطلب که در سدة نهم چند مـورخ تـاريخ محلـی
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يزد ظهور کردند تصادفی نیست .ايـن مورخـان را

هجـری) و پسـرش سیدشـمسالـدين محمـد کــه

می توان هـم برآينـد جامعـه پررونـق يـزد کـه بـه

بخشی از اموال خود را وقف کرد هاند در سالهای

توصیف آن پرداختهاند در نظـر گرفـت و هـم بـه

 880و  888هجری نگارش يافته و بین سـالهـای

مثابه نماينده شکوه جامعه و شـهر يـزد بـه شـمار

 888تا  880هجری نسخه های متعـددی از آن بـه

آورد( .همان)

تسجیل عدّهای از علما و قضات و نقبـای آن دوره

رشد بیشتری کرد و آثار ارزندهای در تاريخنگاری

اماکن مختلفی که موقوفات متعلق بـدان هـا بـوده،

محلی يزد پديد آمد که از آن جملهاند رسالة

(مکه ،مدينه ،کـربال و )...فرسـتاده شـدهاسـت تـا

وقفنامه جامع الخیرات ،اثر سید رکن الدين

متولیــان آن امــاکن از مفــاد و میــزان آن آگــاه

حسینی يزدی؛ تاريخ يزد ،اثر جعفربن محمد بن

شوند(.میر حسینی)180 :1840،

حسن جعفری؛ تاريخ جديد يزد ،اثر احمدبن

سید رکن الدين ،يکی از رجال بسیار مشـهور و

حسین بن علی کاتب تبريزی ،جامع مفیدی ،اثر

خیر و صاحب ابنیه و آثار بسـیار در شـهر يـزد و

محمدبن مفید بن محمود مستوفی بافقی و جامع

قاضـی يــزد در اواخــر دوره ايلخــانی بــود کــه در

جعفری ،اثر محمد جعفربن محمد حسین طرب

آبادانی آن شهر بسیار کوشا بوده و وقفات کثیـری

نايینی .اين آثار تقريباّ همة ويژگی ها و مختصاتی

را از خود باقی گذارده است (جعفری-50: 1808،

که برای تواريخ محلی بیان شده را دارند؛ با اين

 .)55مهمترين بنـايی کـه از سـید رکـنالـدين در

تفاوت که حس استقالل و خودمختاری در آنها

تواريخ ذکر شـده مدرسـه و رصـدخانه و مسـجد

پررنگتر بوده و توجه اصلی نويسندگان تاريخ

رکنیه است که در محله وقـت و سـاعت امـروزی

محلی به بناهای يزد و سازندگان آنها بوده است.

واقــع اســت (مســتوفی بــافقی .)508 :1800،ســید

به سبب اهمیت قناتها در حاشیه کوير مرکزی،

شمسالـدين محمـد نیـز از رجـال برجسـتة دورة

در تواريخ يزد مطالب بسیای درباره قناتها و

ابوسعید ايلخانی عهـدهدار سـمت قاضـیالقضـات

تقسیمبندی آب و شیوه آبیاری و خشکسالیها

ممالك ايلخانی بودهاست (.همان)

آمدهاست .در ادامه با معرفی تاريخهای محلی يزد

پس از سید رکنالدين که مرگش در سـال 880

به علل شکلگیری ،مختصات و ويژگیهای اين

هجری (همـان )554:در شـهر يـزد حـادث شـد،

آثار پرداخته می شود.

فرزند او سید شمسالدين که از سوی سـلطان ابـو
سعیدايلخانی مسند صدارت يافته بود به مانند پدر

 .0-0جامع الییرات

در ســاخت ابنیــه و آثــار خیــر گــامهــای بزرگــی

جامعالخیرات عنوان رسالة وقفنـامـهای اسـت کـه

برداشت و يك سال پس از مرگ پـدرش در شـهر

توسط سید رکن الدين ابوالمکارم محمد بـن قـوام

تبريز ،از دنیا رفت و همسرش کـه دختـر خواجـه

الــدين محمــد بــن نظــام حســینی (متــوفی 880

رشیدالدين بود ،جسدش را از تبريز به يزد فرستاد

تحلیلی بر تطور تاریخ نگاری محلی یزد(از آغازتا پایان عصر صفوی)

در اوايل قرن نهم ،سنت تاريخنويسی در يزد

رسیده و به تصريح وقفنامه ،نسخههای مـذکور بـه
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و در گنبد مدرسه چهـار منـار بـه خـاك سـپردند

شهر يزد را بـه دسـت آورد (میـر حسـینی:1840،

(کاتب .)182-105 :1858،قبر اين دو سید در يزد

.)188

از زيارتگاههای مشهور است و مردم به آنها اعتقاد

اين رساله شـامل يـك مقدمـه و مـتن وقفنامـه

داشــته و توســل مــیجوينــد و بــرای آنهــا نــذر

است .در مقدمة که به نظر میرسد بعد از رحلـت

میکنند.صاحب تاريخ جديد يزد نوشتهاسـت «هـر

واقف و در دوره فرزندش تدوين شـدهاسـت ،در

درمانده دلريشی که روز شنبه بـر سـر مرقـد سـید

باب علت تدوين اين وقفنامه دو هدف مهـم بیـان

شمس الدين به تالوت چهل مرتبه سوره اخـالص

شدهاست :نخست اختصاص منـابع وقـف جهـت

قیام نمايد بـه مطالـب در ايـن کامیـاب مـراد مـی

حفاظت و نگهداری از مساکن ،بقعههـا ،مسـاجد،

گردد» (.همان)182:

مدارس ،دارالسیاده ،دارالحديث ،خانقاهها ،رباطها،

بهمن زینلی /مصطفی پیرمرادیان

جـامعالخیـرات ،تفصـیل و تشـريح وقفیـات و

بیمارستانها ،داروخانهها و کتابخانههـا کـه شـامل

شرح موارد مصرف و چگونگی ادارة موقوفـات و

 05بنا که  08بنا را سـید رکـنالـدين و  00بنـا را

آثاری است که سید رکنالدين و پسرش در يزد و

پسرش احداث کـرده ،مـی باشـد (کاتـب1858 ،

مکان های ديگر داير کردهاند .بهيقین میتوان گفت

 .)80-80:دوم ،وقف بر سادات بنیفاطمـه کـه در

که جامع الخیرات از نظر کمیت و کیفیـت ،بعـد از

شهر يزد اقامت داشته اند و ساداتی که برای مـدّتی

وقفنامة ربع رشیدی ،مهمترين وقفنامهای است کـه

در يزد ساکن میشوند ،اوالد واقف ،خويشـاوندان

بعد از اسالم در ايران تـدوين شـدهاسـت .از مـتن

واقف ،حرم کعبة معظمه ،حرم مدينة منوره ،مشهد

اين وقفنامه می توان اطالعات مفیدی در زمینههای

غـــروی (نجـــف اشـــرف) ،وقـــف بـــر حـــرم

مختلف اجتمـاعی ،فرهنگـی ،اقتصـادی ،سیاسـی،

امــامحســین(ع) در کــربال ،وقــف بــر بنــدگان و

جغرافیايی و رجال شناسی استنباط کرد .بـارزترين

بردگانی کـه ايـن دو (پـدر و پسـر) داشـته و آزاد

نکات آن ،مسائل اجتماعی و جغرافیايی يزد است.

کــرده بودند(حســینی يــزدی .)10-5:1805،بــرای

اين اثر يکی از اسناد مهم در همه ابعاد تاريخ شهر

موارد ده گانة فوق ،حدود يكپنجم سـهام بـیش از

يزد در زمان تـدوين آن مـی باشـد و محتـوی بـر

چهل قنات يزد و توابع آن و بیش از يکصد مزرعه

نکات دقیقی در تاريخ وقف و متضمن فوايـدی از

و باغات و حدود دويست مغازه در يـزد و امـوال

جهت جغرافیايی تاريخی منطقه مذکور و مشـتمل

زيــادی در اصــفهان و تبريــز و کاشــان و غیــره را

بر اطالعات گسترده و ريز اجتماعی از قرون هفتم

اختصاص میدادهاند.

و هشتم هجری است .اين اثر از زمرة وقفنامههـای

امــا از جهــت محتــوا ،ايــن وقفنامــه حــاوی

اواخر دورة ايلخانان است که نه تنها از نظر کیفیت

اطالعــات بســیار دقیــق و ريــز از تمــام شــئونات

و کمیت و نوع وقف و شـرايط آن حـائز اهمیـت

زندگی اقتصادی ،اجتمـاعی ،سیاسـی ،فرهنگـی و

است ،بلکه از محتوای آن میتوان اطالعات بسـیار

دينی شهر يزد و نواحی اطراف آن بوده و ،در عین

مفید فرهنگی ،اقتصـادی ،اجتمـاعی و جغرافیـايی

حال ،شامل اطالعـات ارزنـده در بـاره جغرافیـای
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تاريخی اين شـهر در سـدة هـای هفـتم و هشـتم

هزينههـای آن ،آداب مـاه رمضـان ،معرفـی اوزان،

است .اين وقفنامـه در درجـه نخسـت مهـمتـرين

شاخص اندازهگیری زمینها ،معرفـی اصـطالحات

اماکن مذهبی ،فرهنگی و اقتصـادی شـهر يـزد در

مساحی چون جريب ،قفیر ،اجربه و اقفـز ،شـرايط

دوره واقفان را ،که قرن هشتم هجری است ،نشـان

پرداخت کمك ها ،اداره خانقاهها ،مالکـان بـزرگ،

می دهد و به  5مسجد 4 ،مدرسه 10 ،خانقاه و 11

شروط واقف ،و بسیاری اطالعـات ارزنـده ديگـر

رباط اشاره می کند که بخشی از درآمد اوقـاف بـه

(همــــــان،105، 101،188 ،110، 125، 124،58 :

آنها اختصاص يافته اسـت .از آنجـائیکـه اوقـاف

.)025،184 ،154 ،158

بستانها ،قناتها ،مراکز تجاری هستند ،شرح آنهـا

ارزنده در جغرافیايی تاريخی يزد و نواحی اطراف،

و تعیین میزان سهم آنها امکان قـرار گـرفتن آنهـا،

به تمام ابعاد زندگی اجتماعی جامعه آن روز يزد و

مشــخص کــردن حــدود آنهــا ،جملگــی متضــمن

نواحی اطراف آن پرداخته و تصوير بسیار دقیق و

اطالعات مفیدی در بـاب ابعـاد مختلـف زنـدگی

روشنی از حیات اجتماعی فرهنگی ،مذهبی و

اجتماعی شهر يزد در اين دوره است.

اقتصادی جامعه آن روز يزد ارائه میدهد که در

واقفان ضمن معرفـی دريافـت کننـدگان منـافع

نوع خود کمنظیر است .نکته قابل توجه ارائه

اوقاف ،به حواشی و مؤسسات وابسـته نیـز اشـاره

تصوير دقیق از فضای مذهبی شهر يزد است که

کرده اند .در حوزه جغرافیايی تاريخی بـه دفعـات

میتوان ادعا کرد که جامعه آن روز شهر يزد و

نام شهرستانهـا و روسـتاهای يـزد را برشـمرده و

نواحی اطراف شیعه علوی بوده ولی اشتراکات

اطالعــات بســیار دقیقــی از آنهــا ارائــه کــرده

بسیاری با جامعه اهل سنت داشتهاند و به رغم

اند(همان .)005-158:در حـوزه آموزشـی ضـمن

حاکمیت سیاسی جريان اهل سنت در ايران،

معرفی مدارس مهم و بزرگ به مؤسسـات جـانبی

جامعه يزد به مانند بسیاری از نقاط ديگر ايران

از جملـه دارالحــديث ،بیـت االدويــه و دارالکتــب

شیعه علوی بودند .با توجه به اينکه واقفان بخشی

اشاره کرده و توضیحات دقیـق ارائـه کـرده انـد و

از درآمد اوقاف را صرف قبور ائمه شیعه ،بهويژه

هزينههای آموزشی در مدارس را بـا تعیـین میـزان

امام علی (ع) و امام حسین (ع) ،کردهاند شکی در

اوقاف مشخص کرده اند .در حوزههای اجتمـاعی

تشیع آنان نیست .از سويی در ذکر امام جماعت،

ضمن معرفی اصناف جامعه ،به تمام ابعاد زنـدگی

اوقات نماز را در پنج نوبت مجزا طرح میکنند که

اجتماعی اشاره کرده اند؛ از جمله اداره حمامهـا و

نشانگر اين موضوع است که بسیاری از بدعتها

هزينههای آنها ،کارگاههای مختلف ،نانواها و انواع

هنوز وارد باورهای تشیع نشدهبود و جامعه شیعه

غذاها ،بیمارستانها و هزينههـای درمـان بـهويـژه

اشتراکات بیشتری با جامعه اهل سنت داشت.

هزينـــههـــای همراهـــان بیمـــار و تـــامین دارو،

آنچه که از باب تاريخنگاری محلی يزد مهم

يتــیمخانــههــا ،مردگــان و آداب کفــن و دفــن و

است بیان اين نکته می باشد که وقفنامه ،بر

تحلیلی بر تطور تاریخ نگاری محلی یزد(از آغازتا پایان عصر صفوی)

عمدتاً زمینهـای کشـاورزی ،بـا هـا ،باغچـههـا،

بنابراين ،رساله فوق عالوه بر ارائه اطالعات
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خالف کتابهای تاريخ محلی که عمدتاً دچار غلو

مظفر سبب شد تا شهر يزد از نظر علمی و

و افسانه و اسطوره شده اند ،مبتنی بر واقعیت

فرهنگی اهمیت يابد .وجود مدارس ،خانقاها،

موجود بوده و دلیلی برای گزافهگويی و

مساجد و ساير ابنیه حاکی از نوعی رونق علمی و

افسانهسرايی نداشته است .هرچند تذکر اين نکته

فرهنگی بود .يزد در دورهای که مؤلف کتاب

الزم است که در میان کتابهای تاريخ محلی

میزيسته اعتبار و بزرگی در خور توجه داشته و

ايران در سدةهای هشتم تا دوازدهم ،تاريخ های

مدرسههائی چند در آن شهر داير شده بود و علما

محلی يزد کمتر دچار اين آفت شدهاند و از

و طلّاب بسیار در حوزه های درس و حلقههای

بسیاری اغراق گويیها ،اسطوره سازی ها پرهیز

بحث اين مدارس به رسوم و سنّت عصر به تعلیم

کرده اند.

و تعلّم میپرداختند .حاکم يزد در آن عهد يکی از

بهمن زینلی /مصطفی پیرمرادیان

نسخه خطی نخست جامع الخیرات که البته

امرای بانفوذ تیموری بهنام امیر چقماق (چخماق)

اصل نبوده است و رونوشت آن بوده در عز آباد،

بود .او در تجديد عمارات و ساختن بناهای جديد

شش فرسخی يزد پیدا شده که محل سکونت

و آبادانی خطّهای که بر آن حکمرانی داشت ولع و

بسیاری از سادات که اوالد مرحوم سید رکنالدين

اهتمامی خاص مبذول میداشت (افشار1804،

اند بودهاند .اين نسخه به اهتمام مرحوم سید علی

.)08:

محمد وزيری استنساح شده و بهوسیله محمد تقی

کتاب تاريخ يزد کهنتـرين کتـاب تـاريخی در

دانش پژوه و ايرج افشار ،در سال  ،1801در 081

باره شهر يزد است و بیشتر کتابهای ديگر که در

صفحه ،در جلد نهم مجله فرهنگ ايران زمین

باب تاريخ يزد تالیف شدهاست ظاهراً مبتنی بـر آن

منتشر شد.

است .نويسنده ،شاعر و مورخ محسوب میشده و
به ماخذ قديم دسترسی داشته است (زرين کـوب،

 .0-0تاریخ یزد

 .)81 :1842اين کتاب شرح آغاز بنـای شـهر يـزد

کتاب تاريخ يزد نوشته جعفر بن محمد بن حسـن

در عصـــر اســـکندر تـــا ســـال  405هجـــری

جعفری از دانشمندان و علمای سدة نهـم هجـری

1001/میالدی را به وجه اختصـار و بـا تأکیـد بـر

است .جعفر بـن محمـد بـن حسـن معـروف بـه

موارد و موضوعات تمدنی ،دينی و فرهنگـی بیـان

جعفری از سادات حسینی نسب يزد است .تـذکره

کرده است .توجه اصلی وی ،به جای رويـدادهای

نويسان و وقايعنگـاران از وی يـادی نکـردهانـد و

تاريخی ،به بناهای يزد و سـازندگان آنهـا بـود .در

متاسفانه اطالعات زيادی در بارة تـاريخ حیـات او

اين میان ،به مسايل سیاسی کمترين توجه را نشان

در دست نداريم .آنچه از تاريخ کبیر ،تالیف ديگـر

داده است .اما بـا دقـت و وسـواس از عمـارات و

او ،بر میآيد اين است که در دستگاه ديوانی حکام

ابنیه اقتصادی ،ديوانی ،فرهنگـی و دينـی و بانیـان

يزد منصبی داشته و مداح حکام و اعیان و صاحب

آنها ياد کرده اسـت(جعفری58،55،52،84 :1808،

منصبان آن شهر بودهاست (ستوده.)10 :1885،

 .)50 ،45، 40 ،42 ، 88، 88،گاهی در شرح بنا بـه

رونق و آبادانی شهر يزد در ايام اتابکان و آل
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000

معمــار آن و خطــاط کتیبــه آن اشــاره کــرده و در

درگیر مسايل سیاسی و نظـامی عمـدهای نبـود تـا

مناسبتهای مختلف اشعار زيادی از شرف الـدين

مورخ شرح و بسطی از آن بهدست دهد.

هروی ،خواجوی کرمانی ،سـعدی و خـود مؤلـف

کاســتی تــاريخ محلــی در بــاب يــزد را جبــران

(همــان  )185،118،40،82،82،51 :در توصــیف و

کنـــد(جعفری .)02 .1808،او از چنـــان بینشـــی

ماده تاريخ بناها آورده است .اشعاری که شايد غیر

برخوردار بود که وطن خود را با افسـانههـای دور

از ايــن کتــاب در جــای ديگــری نتــوان يافــت

و دراز پیشدادی و کیانی منسوب نسازد و يا بسان

(ســتوده .)105 :1885،لغــات و مفــردات و گــاهی

مؤلف تاريخ سیستان وطن خود را مقدس بخواند.

اصطالحات فنـی معمـاری و آبیـاری کـه در ايـن

او حتی پیرامون قداست شهر يزد نیز قلم فرسـايی

کتــاب بــه چشــم مــیخــورد ارزش فــراوان دارد.

ننمود و بنای نخستین اين شهر را زنـدان اسـکندر

پارهای از اين لغات فقط در اين کتاب آمدهاست و

تلقی کرد (همان .)08-08 :اما ،به عکس ،از مـردم

در ساير متون ذکری از آنها نشده است؛ از جملـه

يــزد تعريــف و تمجیــد کــردهاســت و از مــردان

اين واژگان :پاياب ،تیمچه ،بارگیر ،طنبی ،خرپشته،

مقدسی که بانیان مسـاجد ،مـدارس ،خانقـاههـا و

سرابستان (خانه ای کـه باغچـه دارد) ،کشـخوان (

صاحبان مزارات بودند ،ياد کرده است (همان-50:

کشتزار) ،کاکل ،قلتین ،کاشی تراشیده تیم ،شاهبان،

 .)188تاريخ يزد دقیقاً يك تاريخ شـهری و مـدنی

قناتخانه ،شاه نشین ،چـاه خانـه ،جـام ،حـانوت،

است و مؤلف با عالقهای فراوان به بیـان عمـارات

پاپوش ،کجینه ،داربنـد(چوب بسـت مـو انگـور)،

و ابنیه پرداخته و حتی میتوان آن را نوعی تـاريخ

شــعرباف ،قنادخانــه ،میهمــانخانــه ،اشــترخانه،

هنر و معماری تلقی کرد .گذشـته از آن ،کتـاب در

جماعتخانـه ،غـالی ،دربنـدان (محاصـره شـهر و

بیان احوال مشايخ ،سادات ،علما و … نوعی تذکره

بستن دروازهها) ،پايه ،فیروزهکاری ،منارة دوقفسه،

رجال محسوب اسـت کـه بـه سـبب قـدمت اثـر

درپوش ،پالوده نبـاتی ،بـازار دورويـه ،میـان بنـد،

مرجعــی ســودمند اســت .تــاريخ يــزد جعفــری را

شومالی ،يوزبان ،نوش ،هريسه ،لـرد ،داه ( همـان:

میتوان پايه و اساس تمام تاريخهـای محلـی يـزد

105؛ باستانی پاريزی. )025: 1885،

دانست.

مؤلف در ايـن اثـر کـمتـر بـه مسـائل سیاسـی

محتوای کتاب شامل يك مقدمه و ده قسم

پرداخته و علت بی توجهی بـه مسـائل سیاسـی را

است .مولف در مقدمه هدف خود از نگارش

بايـد در دو نکتــه دانسـت :نخســت اينکــه وی در

تاريخ يزد را بیان کرده و اشاره کردهاست که :يزد

تاريخ عمومی خود به اندازه کافی موارد و مطالـب

که شريفترين بلدی است از اقلیم سوم ،هیچگاه

سیاسی و نظامی را بیان داشته و ديگر طـرح آن در

اين چنین معمور و آباد نبوده که اکنون در زمان

يك تاريخ محلی برای وی چنـدان قابـل توجـه و

ابوالمظفر شاهرخ بهادرخان است ،که قريب ده

خرسندکننده نبوده است .دوم آنکه شهر يزد چندان

هزار خانه و حوانیت ،حمام ،مدرسه ،خوانق و

تحلیلی بر تطور تاریخ نگاری محلی یزد(از آغازتا پایان عصر صفوی)

علــی يــزدی ،موالنــا شــرفالــدين قاضــی ،امــامی

جعفری با اين انگیـزه بـه تـألیف پرداخـت تـا
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بساتین در آن است و مردمان در امن آسايش.

امیرزاده پیر بداق پسر جهانشاه که در آن تـاريخ از

چون بر صحیفه روزنامه نظر کردم در وصف

طرف پدر حکومت فارس را داشته ( براون1805،

دارالعبادة يزد کتاب و نوشتهای نیافتم پس اين

 ،)845:با اقتباس و تقلید از تاريخ يـزد جعفـری _

تاريخ در سلك انتظام در آوردم در ده

چه در زمینه نوع مطالب و در مورد فصلبنـدی –

قسم(همان.)02:

نگارش يافتهاست( نـوائی .)10: 1880،ايـن کتـاب

بهمن زینلی /مصطفی پیرمرادیان

قسم اول و دوم :دربارة تاريخ قديم يزد؛ قسـم

چیزی جز شرح و بسط مطالب تاريخ يزد جعفری

سوم :دربارة عمارتهای عصر اموی تا تیموريـان؛

و الحاق مواردی ديگر به آن نیست .احتمال قريب

قسم چهارم :دربارة امراء بنی کاکويه؛ قسـم پـنجم:

به يقین ايناست که احمد کاتـب در قبـال تـاريخ

دربارة اتابکان يزد و عمارتهای سـاخته شـده در

يزد جعفری ،اثر خود را تاريخ جديـد يـزد نامیـده

اين زمان؛ قسم ششم :دربارة امراء آل مظفر و ذکر

است تا خلط نشود .از احمـد بـن حسـین کاتـب

عمــارتهــای دوره ايشــان؛ قســم هفــتم :دربــارة

اطالعات اندکی نیـز در دسـت نیسـت (جعفـری،

عمارتهای يزد در دوران تیموريان؛ قسم هشـتم:

 .)8 :1808احمــد کاتــب بــا انتقــاد از حاکمیــت

در ذکر مساجد ،مـدارس ،مـزارات و مقـابر؛ قسـم

تیموريــان ،اثــر خــود را بـهنــام پیــر بــداق فرزنــد

نهم :در ذکر باغسـتان هـا؛ قسـم دهـم :در ذکـر

جهانشاه قراقوينلو نمود( کاتب .)11-4 :1858 ،بـا

چشمهها و قناتها و چـاههـای آب (همـان-08 :

اين حال ،بعضی اوقات عامالن جهانشاه را نیز بـه

-50 ،58-58،55-08،08-85،84-85،80-88 ،80
-188،188-188،188-181،181-121،122
.)152-140،148

باد سرزنش گرفته است (همان.)085 :

.

تاريخ جديد يزد ،تالشـی آگاهانـه بـرای ثبـت
گزافهگويانة موطن مؤلف است .احساس احمد بن

اين کتاب از روی سه نسخه خطی .1 :نسخه

حسین اين بود که جعفری اين وظیفه ،يعنی ثبـت

کتابخانه ملی(طهران)  .0نسخه سعید نفیسی .8

زيبايیهای يزد ،را به شیوه ای قابـل پسـند انجـام

نسخه سید علی محمد وزيری  -که البته هی کدام

ندادهاست؛ زيرا «چند فصل تحقیق ناکرده نوشـته»

خیلی هم قديمی نبود -در سال  1888هجری

(همان .)8 :او يزد را شريفترين بالد ذکر کـرده و

توسط دکتر ايرج تصحیح و توسط بنگاه ترجمه و

هوايش را به غايت اعتـدال و صـحت و سـالمت

نشرکتاب منتشرشد.

دانســته و بــه ذکــر فضــايل خــاك ،آب و زيبــايی
بناهای يزد مساجد باشـکوه و امـاکن مقدسـهاش،

 .3-0تاریخ جدید یزد

میوههای خوشمزه ،اعیان ،مؤمنین و مردان سـخت

کتاب تاريخ جديد يزد ،نوشته احمد بن حسین بن

کوشش پرداخته (همان.)8 :

علی کاتب از نويسندگان قرن نهم هجری است که

تاريخ جديد يزد از بابت لغات و اصطالحات

در حــدود ســال  480هجــری در ايــام ســلطنت

معماری و هنری ،مسايل اجتماعی و ديوانی ،بیان

جهانشاه قره قوينلو ( 480 -485هجـری) بـه نـام

کیفیت ويرانی پاره ای از محالت يزد ،مدارس و
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حوزه های علمی آن شهر خالی از ارزش نیست
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 ،1888مز ).

آنها مربوط میشود ،يعنی بادگیرها ،درختان سرو

جعفری اخذ و اقتباس کردهاست؛ ولی دو مقالة

و گلهای با  ،جامهای الوان پنجرهها ،مرمرها و

آخر ،يعنی مقاالت يازدهم و دوازدهم ،را خود

کاشیکاریها ،کتیبهها و جدارهای منقش ،همه

ساخته و پرداخته است .اين دو مقاله دقیقاً سمت

اين موارد تأثیری قابل توجه در بیننده بر جای

و سويی سیاسی و نظامی دارند و چیزی جز

میگذارد و نوعی احساس هماهنگی و توازن

گزارش وقايع سیاسی و نظامی عصر شاهرخ و

برقرار میکنند (میلر .)122 :1842 ،از ديدگاه

نوادهاش سلطان محمد و اوضاع و احوال يزد در

احمد بن حسین رشد و رونق شهر يزد منوط به

ايام استیالی جهان شاه قراقوينلو نیست .مؤلف در

حضور خاندان سلطنتی و يا اعیان و اشراف بود،

بیان جاری شدن سیل عظیمی در شهر يزد که

که البته همواره وجود نداشت.

سبب خسارت فراوان شد ،اوضاع و احوال

مؤلف اهتمام جدی به تاريخ مذهبی يزد نشان

اجتماعی و اقتصادی را خوب به تصوير کشیده

داده و در مقدمه کتاب خود يزد را دارالعباده

است (کاتب .)088 :1858 ،اهمیت اين کتاب

خوانده و ،در واقع ،بخشی از کتاب او گزارشی

بیشتر به سبب موارد زير است:

است از پارسا منشی يزديان .او يزديان را از دير

الف) وجود لغات و اصطالحات مربوط به

باز مؤمن دانسته ،حتی قبل از اسالم ،و نسبت به

عمارات و ساختمانها مانند ،طنبی ،درگاه،

زرتشتیگری به عنوان دين ايرانیان پیش از اسالم

شادروان ،و غیره که در ماخذ و کتب ديگر کمتر

احترام قابل توجهای ابراز میکند (کاتب:1858 ،

بدانها اشاره شده است.

 .)8از سويی ،مؤلف با پرداختن به احوال و خرق

ب) وجــود اطالعــاتی در بــاب نحــوة ديــوانی

عادات و کرامات صوفیان و مشاخ يزد ،شهر را

کــردن و پرداخــت مواجــب و اخــذ سرشــمار و

غرق در فضای خیالانگیز و فراطبیعی نمودهاست.

خانهشمار و تحصیل و تغما و نعل بها و غیره.

او با ارائه گزارشهايی از احواالت امامزادهها و

ج) وجود مطالبی در باب کیفیّت ويران شدن

کرامات آنها در پی آناست که به خوانندهگان خود

محلّات يزد در وقايع سیل سال  482هجری و نیز

تفهیم کند که رونق يزد نه ناشی از مسائل

محاصرههای مکرر شهر در قصیه پسر ابوسعید

اقتصادی ،بلکه حقیقتی برتر سبب اين رونق

طبسی و بعد و جنگهای عهد آل مظفر و تیمور.

شدهاست .از ديد او ،تدين و پرهیزگاری سبب

د) اطالعات بسیار مبسوط در باب مدارس يزد در

.

ايّام حکومت آل مظفر و دوران تیموری ارائه شده

رونق و رفاه شده است (میلر.)121 :1842 ،

کاتب ،به تناسب اطالعاتی که ارائه داده ،اشعاری

است(همان.)4 :

را از شعرای قبلی آورده و در چند مورد هم به

مؤلف ،کتاب را در يك مقدمه و دوازده مقاله

اشعار خواجه حافظ تمثل جسته است ( غنی،

(مقالت) تدوين کرده است .در مقدمه ضمن

تحلیلی بر تطور تاریخ نگاری محلی یزد(از آغازتا پایان عصر صفوی)

(همان .)4-8 :توصیف بناها که به موارد زيبای

احمد کاتب بیشتر مطالب خود را از تاريخ يزد
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معرفی منابعی که از آنها استفاده کرده ،به اين نکته

تاريخ نگارش اثر ديگر او ،مجالسالملوك(جداول

اشاره میکند که در باب تاريخ يزد تا آن زمان

سالطین)  1250هجـری اسـت (مسـتوفی بـافقی،

کتابی نوشته نشده ،بهجز کتاب تاريخ يزد ،نوشتة

 :1800هشت) ،احتماالً حدود سی سال پیش از آن

سید جالل الدين که چند فصل تحقیق ناکرده

متولد شده و به اين تخمین شايد نزديك به هفتـاد

نوشته است (همان .)8 :همچنین در مقدمه ،ضمن

سال تا تاريخ نگارش کتاب مختصر مفید در 1251

اشاره به آبادانی شهر يزد در دوره شاهرخ ،به

هجری زيسته است ( افشار.)05 :1840 ،

بهمن زینلی /مصطفی پیرمرادیان

دوران فترت اواخر دوره تیموريان و مصائب

مفید ،به گفتة خودش ،از سال  1288هجری به

وارده بر شهر يزد اشاره میکند .نويسنده در

مدت چهار سال مسـتوفی اوقـاف يـزد بـود و در

مقدمه ،فهرست کامل کتاب را در دوازده مقاله بیان

سال  1242هجری نظارت بـر آنجـا را بـر عهـده

میکند .اين فهرست از حیث محتوا بسیار شبیه به

گرفت(مســـــــــــتوفی بـــــــــــافقی:1800 ،

کتاب تاريخ يزد است و تنها دو مقالة آخر آن

 )850،850،855،882و ،از ايــن رو ،بــه مســتوفی

(11و  ،)10که وقايع هم عصر مؤلف است ،از

مشهور شد .در سال  1241هجری از امور ديـوانی

ارزش ويژهای دارد.

دست کشید و مدتی کوتاه در اصـفهان مانـد .بعـد

کتاب تاريخ جديد يزد ،در سال  1805هجری،

بــه فــارس و بصــره و عتبــات عالیــات رفــت

به کوشش مرحوم ايرج افشار با استفاده از سه

(ستوده .)185 :1808،در بصره تألیف اين کتاب را

نسخة خطی( .1نسخه متعلق به مجلس شورای

آغاز کرد (مستوفی بـافقی،881،422 ،421 :1800 ،

ملی .0 ،نسخه زياب خويی که مربوط به سده

 .) 885او به سال  1240هجـری 1881 /مـیالدی

يازدهم است .8 ،نسخه متعلق به کتابخانه ملی

راهی هندوستان شـد و بـه سـورات و سـپس بـه

ملك تهران) در  805صفحه ،توسط انتشارات ابن

دهلی و حیدرآباد رفـت (آژنـد )05 : 1842 ،و بـه

سینا به چاب رسیده است.

خدمت ملوك و شـاهزادگان آن ديـار درآمـد ،بـه
گونهای که مشهور به خان سامانی شـد (مسـتوفی

 .4-0جامع مفیدی مستوفی

بــافقی )850، 488،484 :1800 ،و تــا ســال 1251

مفصلترين اثر در تاريخ و جغرافیـای شـهر يـزد ،

هجری در هندوستان اقامت داشـت؛ زيـرا در ايـن

جامع مفیدی ،تـألیف محمـد مفیـدبن نجـمالـدين

سال تألیف کتاب مختصر مفید را ،که به جغرافیای

محمود بن حبیباللّـه يـزدی معـروف بـه محمـد

بالد اسـالمی اختصـاص دارد در شـهر الهـور بـه

مفیدمستوفی بافقی از ديوانیان عصر شـاه سـلمیان

پايان رساند (همان .)855 -841 ،از ايـن سـال بـه

صـفوی بــه سـال  1285هجــری اسـت (مســتوفی

بعد ديکر اطالعی از او در دسـت نیسـت .وی در

بافقی :1800 ،هشت) کـه در سـال  1252هجـری

زمان اقامت در هندوستان به چند شهر سـفر کـرد،

نوشته شدهاست(کتبی ..)18 :1880،مستوفی مـدتی

از جمله به سرانديب رفت و در دسـتگاه شـاهزاده

ناظر و متولی پارهای از اوقاف يزد بود .سال تولـد

محمد اکبر فرزند چهارم اورنگ زيب تقرب يافت

و وفات محمد مفید مشخص نیسـت؛ ولـی چـون
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و لقب خان سامان گرفت.
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اختصاص دارد که در شاهجهانآباد تألیف شده و

مستوفی و ناظر اوفاف يزد بودهاست ،عالوه بر

همان ..)015،154،158،125 /0 :مطالب اين مجلد

معلومات ادبی و تاريخی ،اطالعات او ،بهخصوص

بیشتر از عالمآرای عباسی استخراج شده و هنوز

دربارة امالك و رقبات موقوفة اين شهر ،درخور

تمام آن به چاپ نرسیده است .ايرج افشار خطبه

توجه و دارای اعتبار و ارزش خاصی است .مؤلف

و فهرست عناوين گفتارها و پنج گفتار کوتاه از آن

در نوشتن تاريخ خود ،کتب و مدارك معتبری در

مجلد را ،بر اساس بخشی از مجموعة or.1963

دست داشته که اغلب آنها را معرفی کردهاست.

کتابخانه موزة بريتانیا (ريو،) 024 - 028 :1588،

عمدة منابعی که مؤلف به آنها اشاره کرده

در مجلة فرهنگ ايران زمین چاپ کرده است .بنا

عبارتاند از  :تاريخ يزد ،اثر جعفری؛ تاريخ جديد

به فهرست نسخه های خطی موجود در موزة

يزد ،اثر احمد بن حسین کاتب؛ تاريخ اسکندری؛

ساالرجنگ حیدر آباد دکن( اشرف1585-1585 ،

تاريخ جهانگیری؛ تاريخ خراسان؛ تاريخ عالم

 )018-010:يك نسخه کامل از اين مجلد در آن

آرای عباسی؛ تاريخ يورش قند هار؛ تذکرة

موزه وجود دارد ،ولی هنوز میکرو فیلمی از آن در

دولتشاه سمرقندی؛ تذکرة علی بنیمان ( عارف

ايران موجود نیست ( مستوفی بافقی:1800 ،

قرن هشتم )؛ حبیب السیر؛ دستور الوزرا؛ روضة

.)888

الشهدا؛ روضة الصفا؛ سلَّم السموات؛ عجايب

جلد سوم ،که مهمتـرين بخـش جـامع مفیـدی

البلدان؛وهفتاقلیم

است و مفصلتر از دو جلد قبلی اسـت ،از جهـت

(همان،408،405،812،540،080،008،188،115:

تذکره احوال علما ،شعرا ،قاضـیان و مشـاهیر يـزد

.)485،480،481،405

اهمیت دارد( زرين کوب .)80 :1842 ،اين بخـش

محمد مفید مستوفی نخستین بخش کتاب خود

بــین ســالهــای  1240هجــری 1881/م تــا 1252

را به سال  1285هجری تألیف کرد و به تشويق

هجری ،در پنج مقاله و يـك خاتمـه تنظـیم شـده

دوستان به تکمیل آن دست زد (مستوفی بافقی،

است :مقالـه اول در پـنج مجلـس ،شـامل سـادات

 ..)8-8 :1802اين جلد مشتمل بر هفت مقاله،

(پنج مورد) ،حکـام و وزرا ( پنجـاه يـك مـورد)،

شامل تاريخ يزد از ايام اسکندر تا ايام سلطنت

کالنتران ( يك مورد) ،مستوفیان ( چهارده مـورد)،

جهانشاه قراقونیلو( 480 -485هجری) است.

مین باشیان و يوز باشیان (شش مورد)؛ مقالـه دوم

عمدة مباحث اين مجلد مبتنی بر همان اقوالی

در ده فصل دربارة علماو فضال ( چهل پنج مورد)،

است که در دو تاريخ قديم يزد( جعفری و کاتب)

قضات( بیسـت و دو مـورد) ،محتسـبان ،واعظـان

و تواريخ عمومی ديگر مندرج است.

(چهار مورد) ،خطیبان ( يك مورد) ،منجمان ( سه

جلد دوم به حوادث يزد از زمان جهانشاه تا

مورد) ،خطاطان (هفده مورد) ،طبیبـان و حکیمـان

عهد شاه سلیمان صفوی(  1128-1288هجری)،

(يازده مورد) ،شاعران(پنجاه و پنج مورد) ،اشـراف

تحلیلی بر تطور تاریخ نگاری محلی یزد(از آغازتا پایان عصر صفوی)

با توجه به اينکه مؤلف مدت چهار سال

نام شاه سلیمان در خطبة اين مجلد آمدهاست (
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و اعیان(هفـده مــورد) و مطــالبی دربــارة صــلحا و

از محیط دربار مرکزی چندان خرسند کننده نبود

گوشه نشینان (شش مورد)و هنروران (شش مـورد

(ساالری شادی.)048 : 1848 ،

)؛ مقاله سوم دربارة امام زادگان و مشـايخ (چهـل

اين متن ،از نظر جغرافیای تاريخی يـزد يگانـه

پنج مورد)؛ مقالـه چهـارم در پـنج گفتـار در بـارة

است .شهر يزد به هنگام تألیف کتاب هفده محلـه

مساجد(هشت مورد) ،مـدارس (دوازده مـورد) ،و

داشته است .مؤلف تقريباً همه محـالت و نـواحی

بقعهها (يك مورد) ،خانقاها (چهار مورد) ،رباطهـا

معتبر و اساسی آنجا را وصـف و قنـاتهـا و آب

(هشت مـورد) ،مَصـانع(آبگیرها ده مـورد) ،قُـرا و

انبارها و مسجد ها و مدرسههای مهمـی را کـه تـا

مزارع (شامل اهرستان ،چم تفت و تفت است کـه

عصر صفوی باقی مانده بودند ،معرفی کرده است.

جمعاً چهارده با و يك خانقاه و يـك بقعـه ذکـر

جامع مفیدی از اين نظر که ،به طور پراکنده ،مـا را

می شود) و سبب بنای يزد و مقاله پـنجم در ذکـر

با احوال زرتشتیان و مبادی اجتماعی و مدنی آنهـا

بعضی از غرايب روزگار و احوال مؤلف.

آشنا می کند ،مأخذی منحصر به فرد اسـت .شـرح

بهمن زینلی /مصطفی پیرمرادیان

از ايـــن مجلـــد بـــیش از بیســـت نســـخه در

احــوال اعیــان ،رجــال و معــاريف دانشــمندان و

کتابخانهها موجود است .از اين میان ايـرج افشـار

شاعران و هنروران در ايـن مجموعـه ،بـهويـژه آن

نسـخه موجــود در کتابخانــة مـوزة بريتانیــا را ،بــه

طبقه از رجال يزد که به هندوستان مهاجرت کـرده

شماره هـای  or.210و  ،or.211مبنـای تصـحیح

بودند ،بسیار مهم است؛ چرا که اطالعات اين افراد

متن قرار داده و در سال  1802ش ،آن را چـاپ و

منحصر به اين کتاب است و در جـای ديگـر ذکـر

منتشر کرده است.

آنها ديده نمی شود .اين کتاب خود در حکم کتاب

با آنکه مؤلف اثر خود را به دستور دربار

طبقات و تذکرة بزرگان يزد اسـت و در قیـاس بـا

صفوی ننوشته است ،در مجموع ،از سالطین

نمونــههــای مشــابه ،مزيــتهــايی دارد .مؤلــف،

صفوی ،بهخصوص سلطان معاصرش شاه سلیمان

همچنین ،اشعار فراوانـی از شـعرا در کتـاب خـود

تعريف و تمجید کرده است (مستوفی بافقی،

آوردهاست(مستوفی بافقی.)085-080 :1800 ،

 .)808-805 :1800تعريف و تمجید وی از

جامع مفیدی از لحاظ اشتمال بر کلمات و

سالطین صفوی مانع انتقاد از اوضاع اقتصادی و

اصطالحات ديوانی و مناصب شرعی ،تشريح

فرهنگی عصر نشده است .او آشکارا از احوال

احتساب و طبقات مردم ،وضع اوقاف ،چگونگی

نابسامان اقتصادی و معیشتی و احوال ناهنجار

عزل و نصب حکام ،مراتب و مدارج لشکری و،

فکری و فرهنگی شکوه و گاليه دارد .بیان مؤلف

به طور کلی ،اوضاع اجتماعی و اداری جامعة

به هی وجه تعارف و شکوه معمولی نیست .کوچ

عصر صفوی ،در تحقیقات تاريخی و تتبعات

نمودنش به هندوستان ،بسان ديگر دانشمندان

اجتماعی بسیار ارزشمند است( همان11 :؛ زرين

عصر ،حاکی از محیط خاص فرهنگی و فکری

کوب .)58 :1842 ،همچنین اصطالحات خاص آن

عصر صفوی است که معموالً برای اهل قلم خارج

منطقه در دورة مؤلف را نیز در بردارد؛ مانند آقچة
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عراقی،

اشتلم،

اطلس

ششتری،

007

بارپازی،

عنوان مقاله ای مستقل ياد نکرده است و احوال

بوجاری(باد دادن گندم در موقع خرمن) ،پده (نام

معینالدين معلم يزدی مؤلف مواهب الهی و

درختی بیابانی) ،پرسه (مجلس ترحیم) ،دت

شرف الدين علی يزدی صاحب ظفرنامه را در

(دختر در گويش زرتشتیان) ،شوره بیز(نوعی

ذيل احوال علما و فضال آورده است (همان ،055:

غربال) ،گاو پهلو(اصطالحی در قلعه سازی) .اين

 .)881،805 ،820جامع مفیدی ،تا آنجائیکه مواد

اصطالحات ،در متون ديگر يا نیست يا نادر است(

تراجم احوال مطرح است(وجالب توجه هم

مستوفی بافقی :1800 ،تعلیقات افشار.)880 ،

هست) ماهیت وابسته جوامع ايرانی را منعکس

روش تاريخ نگاری مستوفی بافقی متفاوت از

کردهاست (آژند.)128:1882 ،

اشعار آکندهاست و مانند مورخان عصر در نقل

خصــوص اغلــب صــاحبان ترجمــه مداحانــه و

منبع بیشتر اغماض کرده و از عبارات و تشبیهات

تحسین آمیز است .مؤلف چـون مسـتوفی بـوده و

معمول مورخان عصر صفوی ،مانند بلبل نوايان

شغل دولتی داشته ،در انشا نیز سبك مسـتوفیان را

اخبار و يا نغمه سرايان سخن پرداز و بعضاً به

رعايت کرده ،در مورد پادشاهان و امراء و بزرگـان

اشاره از «تواريخ معتبره» بهعنوان منابع ياد کرده

عبارات مطنطن و تعارف آمیز بهقلـم آورده اسـت.

است .با اين همه ،وی بعضاً منابع خود را ،که آثار

در اين تراجم احوال با عبارات مشترك همه علما،

مشهور پیشین مانند تاريخ يزد جعفری و احمد

اهل زهد و تقـوا؛ اطبـا ،حـاذق و چیـره دسـت و

کاتب ،روضة الصفا ،حبیب السیر و… هستند ،نام

دانشـــمندان در ســـرعت فهـــم و انتقـــال بـــی

برده است (همان .)858-855 :مستوفی بافقی،

نظیرند(ستوده .)188 :1808،با اين حال ،در ترجمه

بسان مورخان عصر صفوی ،کمتر متعرض نکات

احــوال طبقــات سیاســی و اداری ماننــد وزراء،

در باب تاريخ نگاری و شرايط آن شده است و

کالنتــران و… نوشــتهاش خــالی از انتقــاد و طعنــه

حتی در ديباچه کمترين اشارهای به آن ندارد.

نیســت و آنهــا را در پــارهای مــوارد ظــالم و يــا

اعتقاد به قض ا و قدر و تقدير الهی همچنان بر اين

همطبیعت مار دانسته است.

اثر سايه افکنده و از همین نگاه است که آن را
شايسته دلبستگی ،اعتماد و اعتبارنساخته است.

بحث و نتیجه گیری

همان گونه که بیان شد ،جلد سوم جامع

تاريخ نگاری محلی يزد ،همانند تاريخ نگاری

مفیدی تذکره گونه ای در احوال سادات ،وزرا،

عمومی و سلسلهای ،در اواخر دوره ايلخانی آغاز

کالنتران ،مستوفیان ،میر باشیان ،يوزباشیان ،علما،

و اوايل دوره تیموری به اوج و شکوفايی خود

قضاه ،محاسبان ،واعظان ،خطیبان ،خطاطان و…

رسید و تا عصر قاجار امتداد يافت .در اين زمان،

منطقه يزد است .جالب آنکه وی ،به رغم بیان

به استثنای رکن الدين محمد بن نظام حسینی که

احوال خطاطان ،شاعران و… از مورخان تحت

رساله(وقفنامه) جامع الخیرات را تدوين کرد،

تحلیلی بر تطور تاریخ نگاری محلی یزد(از آغازتا پایان عصر صفوی)

معاصران صفوی آن نیست .مؤلف اثر خود را از

به رغم اهمیت اين ترجمة احوال ،لحن وی در
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مورخانی چون جعفربن محمد بن حسن جعفری،

مذهبی و دادن اطالعات از تشکیالت اداری ،نظام

مؤلف تاريخ يزد؛ احمدبن حسین بن علی کاتب

مالیاتی ،رودها ،کوهها ،اقوام ،ايالت ،زبانها،

تبريزی ،مؤلف تاريخ جديد يزد و محمدبن مفید

گويشها ،معادن ،صنايع ،مزارات ،بقاع ،مساجد،

بن محمود مستوفی بافقی ،مؤلف جامع مفیدی در

قنوات و اوقاف را دارا بودند و از جزئیاتی ارزنده

عرصه تاريخ نگاری محلی يزد ظاهر شدند.

از اوضاع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی جامعه

ظهور اين گروه از مورخان يزدی را می تـوان،
در درجــه اول ،نتیجــه تغییــر شــرايط اقتصــادی و

برخوردار بودند ،دارای ويژگی های مختص خود
نیز بودند.

بهمن زینلی /مصطفی پیرمرادیان

فرهنگی يزد دانسـت .يـزد در سـده نهـم هجـری

نخست اينکه ،که حس استقالل و خودمختاری

شهری بزرگ وکـانون رونـق و پیشـرفت تجـارت

در تاريخ نگاری محلی پررنگتر بوده و توجه

پارچه بود .آنچه بیش از هرچیز درخور توجه مـی

اصلی نويسندگان تاريخ محلی به بناهای يزد و

نمود ،وجود شمار قابل توجهی از مدارس در يـزد

سازندگان آنها بوده و به سبب اهمیت قناتها در

بود .چگونگی ارتبـاط فرهنگـی و آموزشـی میـان

حاشیه کوير مرکزی ،در تواريخ يزد مطالب بسیای

مدارس و مورخان يزدی روشن نیسـت .امـا ايـن

درباره قناتها و تقسیم بندی آب و شیوه آبیاری

مطلـــب روشـــن اســـت کـــه مورخـــان يـــزدی

و خشکسالی ها آمده است.

نمیتوانستند در فضايی از نظر فرهنگی بسته رشد

دوم اينکه ،تاريخ نگاری محلی يزد از بسـیاری

کنند .از سوی ديگر ،ظهـور آنـان صـرفاً بـه دلیـل

اغراق گويیها و اسطورهسازیهـا پرهیـز کـرده و

ارتباط آنان با ديگر شهرها و کانونهـای فرهنگـی

حاوی اطالعات بسیار دقیق و ريز از تمام شئونات

نیز نبود؛ هرچند نمیتوان نقش حوزههـای تـاريخ

زندگی اقتصادی ،اجتمـاعی ،سیاسـی ،فرهنگـی و

نگاری کرمان و فـارس را ناديـده گرفـت .افـزون

دينی شهر يزد و نواحی اطراف آن بوده است .الزم

برآن ،اين مطلب که در سده نهم چند مورخ تاريخ

بــه تــذکر اســت کــه ايــن خصیصــه (پرهیــز از

محلی يـزد ظهـور کردنـد ،تصـادفی نیسـت .ايـن

گزافهگويی و غلو) به مرور ايـام تضـعیف شـده و

مورخان را میتوان هم برآيند جامعه پررونـق يـزد

در دورههای متاخرتر نشانههای غلـو ،بـهويـژه در

که به توصیف آن پرداخته اند در نظر گرفت و هم

تاريخ سیاسی مالحظه می شود.

به مثابه نماينده شکوه جامعه و شهر يزد بـه شـمار
آورد.

سومین ويژگی اختصاصی تاريخنگاری محلی
يزد توجه ويژه به نهاد وقف و آثار آن است.

تاريخ نگاری محلی يزد در حالی که ويژگی

تاريخنگاران محلی يزد اطالعات مبسوطی درباره

های عمدة تاريخ نگاری محلی به مانند حب

نهاد وقف ،ويژگیهای واقفان و کارکردهای وقف

وطن ،ارايه آگاهیهايی دربارة اوضاع اقتصادی،

در جامعه يزد ارائه داده اند.

طبقات اجتماعی ،احوال رجال ،شعرا ،علما ،آداب

چهارمین ويژگی تاريخنگاری محلی يزد تأثیر

و رسوم ،باورها ،مذاهب ،ستیزهای قومی و

سیاست در سیر نزولی آن است؛ چرا که به میزان
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وابستگی سیاسی مورخان محلی يزد با دستگاه

استوری .ترجمه آرينپور و کريم کشاورز .تهران

حکومت ،سالمت و صداقت محتوای تاريخ های

:موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

محلی نیز متغیر بوده و هرچه ارتباط مورخان با
دربار و حاکمیت سیاسی بیشتر شده ،صداقت
مطالب تاريخ کمتر گرديد و اين امر را در مقايسه
گفتمان تاريخی مؤلف تاريخ يزد با گفتمان مؤلف
جامع جعفری می توان بهروشنی مالحظه کرد.
پنجمین ويژگی تاريخ نگاری محلی يزد ،توجه
به قداست مردم يزد به جای توجه به قداست

براون،ادوارد .)1885( .تاريخ ادبیات ايران ( از سعدی
تا جامی) .چاپ دوم .تهران :کتابخانه ابن سینا.
جعفری ،جعفربن محمد .)1808( .تاريخ يزد .بهاهتمام
ايرج افشار .تهران  :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

حسینی يزدی ،سید رکنالدين .)1801( .جامع
الخیرات .به تصحیح محمد تقی دانش پژوه و
ايرج افشار .تهران  :انتشارات فرهنگ ايران زمین.
روزنتال  .فرانتس .)1884( .تاريخ نگاری در اسالم.

نکردند سیر تاريخی شهر يزد را حاصل يك

قدس رضوی.

جريان قدسی معرفی کنند؛ اما اصرار بسیاری بر
قداست و پارسا منشی مردمان يزد دارند.
و سرانجام ،ششمین ويژگی تاريخ نگاری
محلی يزد پرهیز مورخان يزدی از موضوعات
سیاسی و اصرار بر موضوعات تمدنی و معماری
است و اين امر در مقايسه تاريخنگاری محلی يزد
با تاريخ نگاری ساير شهرها ،به ويژه شهرهای
شمالی ايران ،بسیار نمايان است.
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