
  

  

  

  

  

   تاريخيةدرآمدي بر جغرا فياي تاريخي شهرستان يزد با تكيه بر پيشين

  

  اكبر تشكري بافقي  علي

  عضو هيئت علمي دانشگاه يزد

  

  

  پيدايش مدنيت در يزد) الف

مانندي ميان دو رشته از كوههاي مركزي  دشتي كه شهر كهن يزد در آن تكوين يافته در فضاي دره

شود و با شيب ماليمي   در جنوب آغاز مي١هاي شيركوه  دشت از دامنهگسترة اين. ايران جاي دارد

از حيث جغرافيايي، موقعيت . يابد كوه در شمال بيش از يكصد كيلومتر ادامه مي تا كوير سياه

نامطلوب منطقه كه در ميان كويرهاي بزرگ لوت و دشت كوير تا درياچة نمك قم و كوير نمك 

سزايي در تفتيدگي  ، نقش به٢برقو و باتالق گاوخوني جاي گرفتههرات و مروست و تا كوير نمك ا

كاريزهاي كوچك و . آبي مواجه كرده است هوا داشته و همواره تاريخ مردمانش را با مشكل كم

بزرگي، كه يادگار تالش مردمان يزد در طي قرنهاي متمادي است، از يكسو دال بر همت شگرف 

شمار  ز ديگر سو، معرف سابقة كهن مدنيت در منطقه بهآدمي در غلبه بر طبيعت خشن است و ا

  .رود مي

توان نخستين  شناسي، چهار ناحيه را مي بر اين مبنا و با توجه به تحقيقات جديد زمين  

  :كانونهاي زراعت و شهرنشيني دانست

  هاي خشكيده در بخش سفالي دشت يزد هاي درياچه  كناره-1
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اند و خشكيدگي آن را مربوط به وقايع زمان  ساوه ناميدهنويسندگان تواريخ محلي آن را درياي 

بر ارتباط زاد   اين مدعي هرچند به سياق دعاوي مورخان محلي مبني٣.دانند تولد حضرت محمد مي

شناسي مويد  توان منكر بود كه پژوهشهاي زمين گردد، لكن نمي بوم خويش با وقايع شگرف باز مي

گريشمن . ق در محدودة اصفهان، يزد و جازموريان استعم هاي كوچك كويري كم وجود درياچه

، ضمن بحث دربارة بخش مركزي فالت ايران بر آن ايران از آغاز تا اسالمنيز در اثر تاريخي خود 

هاي  تدريج تبديل به درياچه زار فعلي زماني دريايي بزرگ بوده كه به است كه بيابان بزرگ و شوره

هاي مذكور به مراتع و  سال پيش سواحل رسوبي درياچههزار  تر شده است و از هفت كوچك

  ٤.زارهايي مبدل شدند كه انسان در آن سكونت يافته است بوته

   كنارة آبراه سگزه-2

كه برگرفته از متون ) ٨: ق (صوراالقاليمدر اين مورد گذشته از گزارش جغرافيايي هفت كشور يا 

 از شرق ايران به كرمان و يزد است و حتي اي تر است و مشعر بر وجود جريان طويل آبي قديمي

در شهر ...  كه تا ميبد و نايين امتداد دارد، وجود بقاياي سفالينه، مهرها و ٥كند اي ياد مي از درياچه

جا از   يزد تقريباً در همهة و نيز عبور راه باستاني كرمان به ري كه به هنگام عبور از جلگ٦كهنه

گذشته همگي مويد شرايط مستعد براي  اليه آن مي وب درياچة منتهيهاي غربي اين آبراه و جن كناره

  .نخستين اسكان جماعتهاي ده نشين در پيرامون آن است

   آب مذوار ة حوض-3

آيد كه دليلي بر قدمت باستاني آن است اين آب كه هم اينك نيز از  مية مذوار بركه از كلم چنان

شود،  سمت شمال سرازير مي  نهري بزرگ بهصورت ميانة كوهي در جنوب مهريز برآمده و به

  .صورت يكي از مناطق اولية شهرنشيني مطرح ساخته است دشت كوچك مهريز را به

   آب تفتة حوض-4

آمده و از ميان درة تفت به شهر يزد  آب اين حوضه از پيوند جويبارهاي شمال شيركوه فراهم مي

 منابع جغرافيايي، تواريخ محلي نيز از دربارة قدمت اين حوضه در كنار. شده است سرازير مي

ترين منطقة كشاورزي و دورة  نمايد كه مهم رفته چنين مي هم كنند و روي ديرينگي آن ياد مي

بدين ترتيب، بر پاية دو عنصر مهم در پيدايش . آغازين تمدن يزد در اين حوضه تشكيل شده است
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توان در چهار نقطة  ت يزد را نيز ميشهرنشيني يعني آب و زمين مستعد، نخستين نمودهاي مدني

  ٧.»مهريز، يزد، رستاق، ميبد و اردكان«. عمده تشخيص داد

 ةگذشته از مطالعات ياد شده كه پيشينة اسكان در يزد را به روزگاراني بسيار فراتر از حمل  

يگري گرداند، بررسي در سير عناوين و القاب منطقه در عصر باستان تاكيد د اسكندر به ايران برمي

رو، ضروري است كه اين عناوين در قبل از اسالم و مكمل آن در دوران  ازاين. بر اين مدعي است

  .يابي شود اسالمي ريشه

  

   عناوين يزد در گسترة تاريخةپيشين) ب

   ايساتيس يا فرافر-1

 نخستين نامي كه از يزد در روزگاران پيش از اسالم به يادگار مانده ايساتيس يا فرافر است كه

 ٨اند هرچند برخي آن را مركب از دو لفظ ايسا و تيس دانسته و به معناي جايگاه بزكوهي پنداشته

توان به قطعيت پذيرفت و نه آنكه از لحاظ جغرافيايي جايگاه واقعي  لكن نه چنين برداشتي را مي

  .آن قابل تشخيص است

ه گويا صورت ديگري از در منابع جغرافيايي قديم، ذكري از ايزا طيخه و ايستخاي آمده ك  

 ٩»سرزمينهاي دوردست ماد«دربارة گسترة ايزاطيخه محققان آن را جزو . همين لفظ بوده است

اند كه در اواسط هزارة اول پيش از ميالد و پس از چيرگي كورش بر ماد در حوزة پارس  آورده

جاي ) كرمان(ان كارمانيا قرار گرفته و احتماالً با ايستخاي مذكور در جغرافياي بطلميوس كه در بياب

  .نمايد  برابري مي١٠داشته

سسات راهداري و چاپارخانه ؤبه ظن قوي، ايساتيس در دورة هخامنشيان راههاي متعدد و م  

 كه بدين ١١دهند داشته است و مدارك نو يافته نيز از وجود راهي از زابلستان تا يزد آگاهي مي

اند در قالب  ه در مسير شاهراه ري به كرمان و اصفهان بودهبر اينك نشينهاي منطقه عالوه ترتيب آبادي

رفت، نگهباني   ايران ميةمرزباني از مرزهاي شرقي پارس و راههاي متعددي كه به چهار نقط

در غربال بيز مهريز، كه ) الهه آبها( گذشته از اين، وجود بقايايي از آئين نيايش آناهيتا ١٢.اند كرده مي

، همگي دال بر قدمت اسكان در ١٣دانند ن را بيش از چهار هزار سال ميشناسان قدمت آ باستان
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و سريزد كنوني در ) فرافر(نام هرفته  اي به منطقه است كه حداقل بر پاية وجود بقاياي ناحيه

  .توان ديرينگي آن را تا عصر مادها به قطعيت پذيرفت  مي١٤كيلومتري شرقي شهر سي

   زندان اسكندرة كثه و افسان-2

» كثه«مين عنواني كه پس از ايساتيس همراه با نام يزد در منابع جغرافيايي و تاريخي راه يافته دو

اي ساخته و پيدايش ائليه يزد را منسوب به اسكندر  است كه چون مورخان محلي از آن افسانه

  .اند قابل تامل و بررسي بيشتري است ساخته

ثبة و كثب دانسته و آن را به مفهوم زمين نويسان اين كلمه را همان ك از لحاظ لغوي، لغت  

ك، ك، («: كه دهخدا در ذيل اين كلمه نويسد چنان. اند  آورده١٦ يا انبوه شدن١٥هموار ميان دو كوه

ها  اي است كه در آخر اسامي شهرها وشهركها و قصبه كثه در لغت مونث كث است و كلمه) ث

 از بعد تاريخي، تا جايي كه منابع اجازه ١٧.»آن باشدآيد و ظاهراً به معني شهر يا ده و قصبه و امثال 

 -٢٣٣(  اثر اصطخري الممالك و مسالكدهند دو نام كثه و يزد براي نخستين بار در كتاب  مي

خواند كه داراي سه  ترين نواحي پارس مي اصطخري يزد را بزرگ. كار رفته است توأمان به) ٢٣٢

  . بوده است١٨و پهرهمسجد آدينه به نامهاي كثه، ميبد، نايين 

و از ديه بيد تا ابرقو دوازده فرسنگ و از ... «: وي همچنين در ذكر فواصل شيراز تا كثه گويد  

 مجوس تا شهر كثه پنج ة شش فرسنگ و از قلع- كي دهي است- مجوسة جوز تا به قلعةدي

تا ) انجيره(خيزه نام دارد شش فرسنگ و از آب) انجيره(فرسنگ و از يزد تا به جايگاهي كه آبخيزه 

 ٢٠االرضةصورحوقل در  همين ترتيب، ابن  و به١٩.»كثه هفت فرسنگ و اين آخر اعمال پارس است

، ياقوت حموي در )٣٧٢ (٢١اي ناشناخته  اثر نويسندهحدود العالم من المشرق الي المغرب، )٣٦٦(

و ) ٧٠٩ (٢٤ربع رشيديي ها نامهفقو و) ٧٢١ (٢٣تقويم البلدان، ابوالفدا در )٦٣١ (٢٢معجم البلدان

در كنار نام ) برد  كه از دو كثنويه يكي در ميبد و ديگري در يزد نام مي٧٣٢ -٧٣٣ (٢٥جامع الخيرات

رفته  شمار مي صورت شهر عمدة كوره يزد بوده و از اعمال فارس به كنند كه به يزد از كثه ذكر مي

  .است
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اند، هيچ مطلبي در منابع   به قلم بردهبنابراين، تا ابتداي قرن نهم، كه مورخان محلي دست  

بر اقدام اسكندر به ساخت زنداني در اين خطه نيست و اين بدان معنا نيز تواند بود  جغرافيايي مبني

  .كه بقاياي چنين رويكردي حتي در اذهان عمومي نيز وجود نداشته است

عفري تحت عنوان اما هنگامي كه مورخان محلي يزد از روزگار شاهرخ تيموري و يا اثر ج  

 با تاريخ جديد يزدگشايند و به تبع آن احمد كاتب در  نگاري اين محل را مي  عصر تاريختاريخ يزد

رود كه فاقد  كار مي كند، به ناگاه تعابيري به اقتباس كلي از مطالب جعفري اين رويه را دنبال مي

  .واقعيت تاريخي است

هاي محلي  نگاري مطابق با سنتي كه در تاريخواقع جعفري و به دنبال آن مورخان بعدي  در  

مبني بر افزايش قدمت زادبوم به زماني فراتر از آنچه در ذهنيت عمومي وجود داشته، سعي دارند 

اند  اي ساخته رو افسانه تاريخ ساخت يزد را از عصر ساساني به روزگاري پيشتر باز رسانند و ازاين

اسكندر پس از «: شوند اند و مدعي مي مل بر زندان نمودهعلت غرابت معناي كلمة كثه آن را ح و به

اي كياني در شهر ري خبردار شد كه با گردآوري نيرو،  حمله به ايران، در فارس از شورش شهزاده

اسكندر با قواي خويش براي سركوبي وي حركت كرده و در . عزم جنگ و براندازي يونانيان دارد

يابد،  رسد و چون سرزميني وسيع مي به سرزمين كنوني يزد ميجنگ متعاقب، ايشان را با خود برده 

ارسطو مشتي خاك برگرفته، گويد چون ريگزار است، براي شهر مناسب نيست، ولي براي زندان 

دهد و بنديان در آن  نمايد، اسكندر معماران طلبيده، دستور ساخت قلعه و حصاري مي مطلوب مي

آيند و  ولي بعداً نگهبانان درصدد احياي قنات برمي. شتابد حصار نهاده و خود به خراسان مي

شود و  گونه سنگ بناي اولية يزد گذاشته مي  و بدين٢٦.»طلبند زندانيان را در اين امر به همياري مي

گيرد و در اين بين آنچه اين افسانه  مي» زندان ذوالقرنين«به يكباره يزد لقب ) قرن نهم(از اين هنگام 

بخشد شعري از حافظ بود كه در فرقت ديار و به هنگام تبعيد در يزد  ميتر  را رنگي مطلوب

  .رفت شمار مي سروده بود و يادگار حكومت مظفريان به

، با مركزيت يزد، كه پهنة )ق٧١٨ -٧٩٥( آل مظفر ةاز ديدگاه تاريخي در دوران سلسل  

ر روزگار يكي از قلمروي قدرت خود را تا كرمان و فارس و حتي آذربايجان گسترانيدند و د

 و به ٢٧، حافظ از شيراز به يزد تبعيد)ق٧٦٠ -٧٨٦(ترين حكام ايشان يعني شاه شجاع  برجسته
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شود،  ، فرقت از ديار نيز بر آن افزوده مي)شاه يحيي(همراه مصائبي چند از حاكم مظفري يزد 

  :سرايد با مصرع رو شعري مي ازاين

  ندم و تا ملك سليمان برومرخت بر ب    دلم از وحشت زندان سكندر بگرفت

بر آنكه بر صحت دعاويشان  دهد مبني كه همين موضوع، مستندي به دست مورخان محلي مي

  .حافظ مهر تاييد نهاده است

بارها در اشعار شعراي قبل ... حال آنكه اوالً، تركيباتي چون زندان اسكندر و ملك سليمان و   

ر كنيم زندان سكندر كنايه از دلتنگي ديار و به و بعد از حافظ راه يافته است و حتي اگر تصو

توان مدعي زمينة تاريخي  عبارت بهتر منظور يزد بوده و در مقابل شيراز ملك سليمان باشد، باز نمي

ثانياً، اگر منظور از اين دو اصطالح را مناطقي خاص ندانيم در اصطالحات . چنين رويكردي شد

شمرند زندان  لكش را رمز و نشاني از معشوق و ديار وي ميعرفاني به همان اندازه كه سليمان و م

  .بند تن دانسته و آرزوي رهايي از آن را دارند اسكندر را نيز كنايه از گرفتاري آدمي در تخته

  : توان به نتايجي چند استناد جست هر ترتيب، از اين بحث مي  به  

رسد كه در اين ارتباط   مادها ميشناسي قدمت يزد حداقل به عصر  با توجه به مطالعات زمين-١

يابي لغاتي چون مدوار، مهر پادين و نيز كشف خشتهايي از دوران مادها در معبد آناهيتا  ريشه

  داليلي بر اين مدعي هستند؛ 

يك از منابع جغرافيايي و تاريخي قبل و پس از اسالم تا قرن نهم خبري از سفر اسكندر   در هيچ-٢

نام يا قرينه از ساخت  ن يوناني چون كنت كورث و آريان نيز بهبه يزد نيست و حتي مورخا

   ٢٨.دهند عمارتي در يزد توسط اسكندر خبر نمي

اند نه مبين رويدادي تاريخي  اي كه مورخان محلي در افزايش ديرينگي ديار خود ساخته  افسانه-٣

تاريخ حمد كاتب در كه ا است و نه اينكه حتي نويسندگان اين راي به قطعيت رسيده بودند چنان

  :  ذيل اين روايت گويدجديد

  ٢٩عهده بر راوي است بر من نيست  اين سخن گر بر تو نيست روشن نيست

اي كه يكي از  گونه نمايد كه كثه عنواني مربوط به عصر يوناني مآبي سلوكيان باشد، به  چنين مي-٤

ر ساخت شهرهايي است كه به بارزترين نمودهاي تسلط فرهنگي و تمدني يونانيها در اين مقطع د
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رو آنها  تبعيت از سياست كلي اسكندر مبني بر ائتالف شرق و غرب صورت پذيرفته و ازاين

شدند اراضي شاهي خوانده و كلنيهاي نظامي و  زمينهايي را كه با زور اسلحه متصرف مي

 و طرفه آنكه ٣٠شدند خوانده مي» كاتوئيكيا«كردند كه اصطالحاً  مهاجرنشين در آنها احداث مي

بر ساخت زندان اسكندر، در جزئيات مطلب، آنها به  رغم ادعاي مورخان محلي مبني حتي به

اند كه با سياست شهرسازي سلوكيان انطباق  پرداخته... توضيح شهرسازي و احداث قنات و قلعه و 

  ٣١.دارد

 نيست ه ضيائيةرساند چيزي جز مد  مكاني را كه مورخان محلي جايگاه زندان اسكندر دانسته-٥

) ق٦٣١(الدين علي بوده كه در  الدين حسين رضي بن موالنا شرف كه از مستحدثات موالنا ضياء

   ٣٢.اند پايان رسانده به) ق٧٠٥(بناي آن آغاز شده است و فرزندانش آن را در 

شد  واقعيتي تاريخي نيست و اگر چنين بامبيندر شعر حافظ » زندان اسكندر«تنها اصطالح   نه-٦

دنبال واقعيت بيروني بود،  نيز به... الجرم بايستي براي صدها كنايه چون زندان غول و تنوره ديو و 

 ٥٤ نام حدود العالمتوان حمل بر زندان نمود چرا كه در كتاب  بلكه در مفهوم لغوي نيز كثه را نمي

  .ن تلقي نمود آمده كه اگر چنين باشد بايستي تمامي آنها را نيز زندا٣٣شهر با پسوند كث

  

  نام يزد يادگار عصر ساساني

كه چندين تن از شاهان  رفت چنان شمار مي در روزگار ساسانيان يزد يكي از شهرهاي معتبر به

كنند به دوران  گونه كه مورخان محلي ياد مي اند و آن ساساني به ساخت ابنية جديد در آن پرداخته

ن زميني زيبا ديد و بر آن شد كه شهري در اين يزدگرد بن بهرام، وي در سر راه خود به خراسا

ناحيه بنا نهد و بدين منظور بنايان درآمدند و اخترشناسان زيج برداشتند به طالع سنبله طرح 

 نام ٣٤»يزدات كرت«ساخت آن را  نام يزدان مي كار مشغول شدند و چون به عمارتي بيانداختند و به

نهاد كه به معناي پاك و مقدس و درخور آفرين بوده و نام فعلي آن نيز مخفف عنوان مذكور 

به معناي ستايش در زبان پارسي ميانه » يزش«است؛ البته برخي نيز اين نام را برگرفته از واژة 

  ٣٥.اند دانسته
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وشيروان نيز ترتيب در زمان فيروز، قباد و پسرش خسرو ان هرحال، پس از يزدگرد به به  

اي كه قباد نذر كرده بود كه اگر بار دوم به پادشاهي  گونه به. شود آباديهاي زيادي بر آن اضافه مي

برسد آتشگاهي بزرگ در شهر يزد بسازد و چون مملكت يافت فرمود تا از هفت آتشخانه آتش 

نام  اي به ميبد قصبه و حوالي ٣٦»آتش فارس و غزنين و تيسفون و آذربايجان و سند و نسا«: بياورند

همچنين انوشيروان يزد را به اقطاع دختر خويش مهرنگار داد و مهرنگار، . بنيان نهاد» هفت آذر«

  .نمايند فرستد و عمارات بسياري در آن احداث مي عامالن و مفتياني به يزد مي

  

  آل كاكويه در يزد و عنوان دارالعباده

كار رفته دارالعباده است كه تاريخش  ز همه با نام يزد بهدر روزگاران پس از اسالم عنواني كه بيش ا

به دوران حكومت طغرل سلجوقي بر ايران، . گردد كاكويه در يزد باز مي گيري آل به هنگام قدرت

 از دست فرزند عالالدوله يعني ٣٧اصفهان را كه از زمان عالالدوله كاكويه در تصرف اين خاندان بود

آورده و چون ظهيرالدين در قبال اين واگذاري در انتخاب هر مكاني ظهيرالدين ابومنصور بيرون 

نام  گزيند و بدين ترتيب، طغرل دختر برادر خود به شود، وي يزد را برمي در عراق عجم مختار مي

 وي قرار ةعبادتخان) دارالعباده(ارسالن خاتون را به ازدواج او درآورد و طي منشوري، يزد را 

صورت جزء الينفكي از نام يزد معرف آن بوده است؛  گام تاكنون دارالعباده به و از اين هن٣٨دهد مي

تاريخ البته گذشته از مفهوم اين عنوان كه گوياي شرايط ديني منطقه بوده درباب زمان اين رويداد 

 -٤٨٥( آيتي به اشتباه متعلق به دوران حكومت ملكشاه تاريخ يزد و به تبع آن ٣٩ كاتبجديد يزد

 آمده كه شواهد تاريخي خالف اين مدعي هستند؛ ٤٠ مربوط به عالالدين پسر ظهيرالدينو)  ق٤٦٥

 -٤٥٥(است كه مصادف با عصر قدرت طغرل )  ق٤٤٣(كاكويه در يزد   آلةزيرا كه آغاز سلسل

 وقوع اين تاريخ جديد يزدابومنصور فوت نموده حال آنكه )  ق٤٦٩(و نيز در . است)  ق٤٣٢

 رقم زده كه مصادف با سلطنت سنجر و حكومت عالالدوله ابوكاليجار ) ق٥٠٤(حوادث را در

  .گرشاسب دوم بر يزد است
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اما سواي از سيري كه گذشت، هرچند در منابع تاريخي سه فراز سياسي يعني حكومتهاي   

نويسيها و چه در  نمايند لكن چه در رحله مظفر را براي يزد ذكر مي كاكويه، اتابكان و آل آل

  .توان شاهد بود ا همواره نمادهايي از برجستگي منطقه را ميه سفرنامه

صورت شهري زيبا و پر از نعمت و با حصار و  اصطخري در قرن سوم هجري كثه را به  

حوقل   ابن٤١.توان دانست سمت خراسان مي  اصطخر بهةربض ديده كه آن را بهترين شهر در كور

اما كثه كه «: نويسد طق بازديدي خود دارد مينيز كه توصيف دقيقي از منا) اواخر قرن چهارم(

 يزد است شهري است در كنار بيابان و هواي آن خشك و سالم است و مانند شهرهاي ةحوم

بيشتر بناهاي آن دراز . كوهستاني فراخ نعمت است و روستايي است كه محصولش ارزان است

.  آهنينةاي دارد با درواز در آنجا شهري است استوار كه قلعه. شكل است و از گل ساخته شده

  . نام اندور و ديگري در مسجد كه نزديك مسجد جامع است يكي به

جز اينكه شهري از ناحية . شود اين جامع در ربض قرار دارد و آبهاي آن از قنات تامين مي  

 اين شهر بسيار باصفا است و روستاهايي پهناور. آيد اي كه معدن سرب دارد بيرون مي قلعه از قريه

هاي تر يا  و فراخ دارد و خود شهر و روستاهايش به فراواني ميوه معروف است و مقداري از ميوه

كوههاي آن پر درخت و گياه است و بيرون . شود خشك آن به اصفهان و جاهاي ديگر حمل مي

اند  شهر ربضي است مشتمل بر بناها و بازارهايي آباد و بيشتر مردم آن به دانش و نويسندگي راغب

  ٤٢.»و مسجد جامع خوبي دارد

ويژه در عرصة اقتصادي و تجديد و احداث بناهاي  گونه كه آمد اوج شكفتگي يزد را به همان  

. گيري نمود توان در طي سه دوراني كه از قرن پنجم تا اواخر قرن هشتم است پي خيريه مي

 و ٤٣دهد خبر ميكه ياقوت حموي از گروه بسياري از عالمان و كاتبان منسوب به يزد  چنان

كه يزد شهري بزرگ، زيبا و پر رونق است كه پارچة ابريشمي آن ) م١٢٧٢(ماركوپولو بر آن است 

  .در ميان بازرگانان شهرت خاصي دارد» يزدي«موسوم به 

پيمايي دانسته و طي همين مدت نيز به كرمان  ماركوپولو وسعت منطقه را هفت روز راه  

وجود نخلستانهايي است كه در آنها « صحرا براي وي جالب بوده رسيده است و آنچه در ميان اين

  ٤٤.وجود داشته است» انواع كبك و بلدرچين
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حدي است كه قزويني نيز از  بافي در اين دوران به ويژه در پارچه مرغوبيت كاالهاي يزدي به  

  ٤٥.شده است كند كه به ساير مناطق صادر مي نام سندس سياد مي وجود نوعي حرير به

آورد، لكن شهر  ابن بطوطه نيز هرچند همانند قزويني از كثه ياد نكرده و صرفاً نام يزد را مي  

مردمانش به تجارت مشغولند و «كند كه  را به زيبايي، تميزي و داشتن بازارهاي باشكوه معرفي مي

  ٤٦.»بر مذهب شافعي هستند

 حيث اجتماعي وضعيت در واقع به روزگار هجوم مغوالن و در عصر ايلخانان، يزد از  

 غارتگريهاي مغوالن در ةالتواريخ نتيج رو جامع اين تري نسبت به ساير مناطق ندارد و از مطلوب

واليت يزد چنان شده بود كه اگر «كند كه  را چنين توصيف مي) ٦٩٣ -٦٩٥در سالهاي (منطقه 

ا وي سخن گويد يا حال ديد كه ب گرديد، قطعاً يك آفريده را نمي هاي آنجا مي كسي در تمامت ديه

  ٤٧.»او را بپرسد و معدودي چند كه مانده بودند ديده باني معين داشتند

رفت، در برآيند  شمار مي هرحال نمودي از رفتار كلي مغالن به رغم اين موضوع كه به اما به  

ن و شود و اعيا كلي و در قياس با ساير مناطق يزد در عصر ايلخانان از اهميت خاصي برخوردار مي

چون (به نوعي كه از يك سو ميزان موقوفات رجال يزدي . كنند متمكنين زيادي در آنجا زندگي مي

و از سوي ديگر، آبادانيهاي وزراي ايلخاني همچون ) الدين الدين وفرزندش سيد شمس سيد ركن

  .اهللا همگي مويد اين اهميت هستند خواجه رشيدالدين فضل

آيد كه آل مظفر  سياسي، اقتصادي يزد، هنگامي فراهم ميترين نمود شكوفايي  همچنين عالي  

در اواخر ايلخانان با مركزيت يزد، )  ايرانةهاي محلي در چهار گوش گيري سلسله همپاي شكل(

 قدرت خويش را در مناطق كرمان و فارس گسترش بخشيده و هر عملكرد آنها در اين ةحوز

كه كثرت  رسانند چنان  به شهرت خاصي ميمناطق توام با ويرانيهايي است لكن موطن خود را

  .نمايد  ميدارالعلممدارس علمي در اين دوران، يزد را شايسته عنوان 

ضمن تاكيد بر زيبايي شهر، محصوالت آن ) ٧٤٠: تاليف( القلوب هةحمداهللا مستوفي در نز  

آورد   اقليم سوم مياو در تحديد جغرافياي قديم يزد را در. خواند را پنبه و غله و ميوه و ابريشم مي

شده و در مجموع  كه مردمانش اكثريت شافعي مذهب بودند و حقوق ديواني آن به تمغا مقرر مي

  ٤٨.شده است از اين شهر و واليتش بيست و پنج تومان و يك هزار دينار حقوق ديواني عايد مي



 

  

279   تاريخية فياي تاريخي شهرستان يزد با تكيه بر پيشيندرآمدي بر جغرا

  

 در اين قرن، يابد، به نوعي كه در نگاهي كلي، دوران رونق يزد تا سدة نهم نيز گسترش مي  

 تجارت پارچه معروف بوده است و آنچه بيش از هر چيز ةصورت كانون پر رونق و پيشرفت يزد به

 مدرسه ٢٩نمود وجود شمار قابل توجهي مدرسه در آن است كه تعداد آنها به  قابل توجه مي

  ٤٩.رسيده مي

كه هرچند در منابع  نهد، چنان اما گويي از اوائل قرن دهم هجري اين رونق روي به افول مي  

گاه  بعد از قرن اخير شاهد مواردي از توصيف صنايع دستي و كشاورزي منطقه هستيم، لكن هيچ

  .هاي ياد شده باز رساند تواند شكوفايي خود را به سلسله نمي

  

  ها نوشت پي
ز برف پوشيده و به اش مانند دماوند ا دو وجه تسميه براي نام اين كوه ذكر شده است، يكي آنكه چون هميشه قله. ۱

اي است كه سر بر دست  ت آن در رسم جغرافيايي مانند شير درنده آنكه شكل و هيئرنگ شير سفيد است و دوم، بري
  . نهاده و خفته است

  . ۲۶، ص ۱۳۶۱، اهواز، دانشگاه جندي شاپور، سيماي طبيعي يزد در ارتباط با مسائل كويريقباديان، عطا اهللا، . ۲
؛ ۱۳، ص ۱۳۳۸، به كوشش ايرج افشار، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تاريخ يزدبن محمد بن حسن، جعفري، جعفر . ۳

  . ۳۶، به كوشش ايرج افشار، تهران، اميركبير، ص تاريخ جديد يزدنيز كاتب، احمد بن علي، 
  . ۶، ص ۱۳۶۴، ترجمة محمد معين، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، ايران از آغاز تا اسالمگيريشمن، رومن، . ۴
  . ۵۵ -۵۶، ۱۳۵۳، مولف ناشناخته، تصحيح منوچهر ستوده، تهران، بنياد فرهنگ ايران، هفت كشور يا صور االقاليم. ۵
منظور از شهر كهنه اسفنجرد است كه در صوراالقاليم آمده و با روستاي اسفنجرد كه در تاريخ يزد جعفري آمده و . ۶

كنند كه ويران شده و آن را شهر كهنه  اي در اين منطقه ياد مي زرتشتيان از آبادي. نزديك مجومرد بوده قابل تطبيق است
 اصلي يزد ميبد و محل دو راهي ة شهر كهنه امروزه در بيست كيلومتري يزد بر دست غربي جادةمحوط. خوانند مي

 كل ة، يزد، ادارگاهي ديگرزندان اسكندر از نپويا، عبدالعظيم، : براي اطالعات بيشتر نگاه كنيد به. طبس واقع است
  . ۳۲ -۳۳فرهنگ و ارشاد اسالمي، چاپ اول، ص 

  .۲۲ -۴۵پويا، عبدالعظيم، همان، ص :  شهرنشيني در يزد نگاه كنيد بهةبراي بحث تفصيلي پيرامون كانونهاي اولي. ۷
  .۲۴، ص ۱۳۱۷، يزد، گلبهار يزد، ) يزدانةآتشكد(تاريخ يزد آيتي، عبدالحسين، . ۸
، ترجمة تاريخ ماد؛ نيز دياكونوف، ۶۵۱، ۲۳۳۲، ص ۱۳۶۶، تهران، دنياي كتاب، ۱، جلد ايران باستان، حسن، پيرنيا. ۹

  .۹۰، ص ۱۳۵۷كريم كشاورز، تهران، پيام، 
اي،  ، ترجمة منوچهر اميري و فريدون بدره)ايران در گذشته و حال( جكسن ةسفرنامجكسن، ابراهام ويليامز، . ۱۰

  . ۳۹۸، ص ۱۳۵۲تهران، خوارزمي، 
، ص ۱۳۴۸ فتحعلي خواجه نوري، تهران، ابن سينا، ة، ترجمتحقيقات جغرافيايي راجع به ايرانگابريل، آلفوانس، . ۱۱
۳۴ .  
  .۵۰پويا، همان، ص . ۱۲
  . ۵۳، ص ۱۳۷۳نا،  ، تهران، بيهايي از تمدن ماقبل غربال بيز گوشهسرجمعي، حسين، . ۱۳
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  .۶۲۵، ص ۱۳۷۸، تهران، روزنه، چاپ اول، ام شهرهاي ايرانپژوهش در نافشار سيستاني، ايرج، . ۱۴
  . ۱۰۸۲، ص ۱۳۷۷، تهران، كتابفروشي اسالم، ۴ و ۳، جلد االرب منتهيالرحيم بن عبدالكريم،  پور، عبدل صفي. ۱۵
  . ۹۲۰، ص ۱۳۴۳، جلد اول، تهران، كتابفروشي اسالم، فرهنگ بزرگ جامع نوينسياح، احمد، . ۱۶
  . ۳۶۳، زير نظر محمد معين، تهران، دانشگاه تهران، چاپ مكرر، ص  دهخداةنام لغتكبر، ا دهخدا، علي. ۱۷
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