
  

  

  

  

  

   يزدشناسي بايدها و ضرورتهاي
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 ترديد  توان نمي ؛  است  خاصي  اهميت ، داراي  هر موضوع  و اساسي ، دقيق  علمي  شناخت در اينكه

   گفت سخن   وارد شد، از آن  در قلمرو آن توان  باشد مي  در موضوعي  صحيح  شناختي وقتي . داشت

 و   متفكّران اينكه. زد   دست  اساسي  اقدامي  كرد و به ريزي  برنامه  اصولي ورتص   نياز به و در صورت

اند   گفته  سخن آن و ازاند  كرده   خود مطرح را در مقوالت»  شناخت«يا »  معرفت «  مسئلة فيلسوفان

  اما اين ». ناشناخت نبود بتر از  آفتي«: اند گفته    دليل  همين به.    است  شناخت بنيادين  از اهميت حاكي

  .سازد  و دشوار مي ، كار را طبعاً سخت  و ارزش اهميت

. دشوميسر    سادگي  به  هر كسي مقدور گردد و براي»  شناخت «  اين  آساني  به  كه  نيست چنان  

   بسا كه چه  آيد و دست  به  توفيق  تا اين  است  چند الزم ها و مقدماتي ، زمينه ، شرايط عوامل

.  نگيرد صورت   دقيقي  شناخت  گردد و در نهايت  فراهم  آيد، شرايطي  عمل  به ششهاييكو

  .  است  گفته  سخن از آن»  پيل «  معروف  موالنا در داستان كه همچنان

 از  گرديده   تأسيس  مركز آن  و سالهاست  است شناسي  ايران هاي  از شاخه  يزد، كه شناخت  

  كهطور   هماناما.   و اصولي  بنيادين  است موضوعي.   است  امور استان ترين  و ضروري ترين مهم

   از استان بخشهايي  ما از  است ممكن.   و سخت  صعب  است  دارد؛ كاري  كه  اهميتي  نسبت  به گفتيم
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 و هنرها،   باشيم آگاه  آن  از معماري المثل ، في  باشيم  داشته شناختنسبت به آن    يا حتّي  باشيم مطّلع

  عنوان تواند صرفاً به  نمي اين  اما  را بشناسيم  تاريخي  بناهاي  آن شاهكارها، آثار متعدد و معماران

  . گردد تلقّي»  يزد شناخت«

  شيريني ، شور كالم.   است سرايي  ما استاد غزل  زبان  سخنور بزرگ سعدي.   ذكر كنيم مثالي  

  به. ربايد  مي  و عامي عارف  از  دل  كه  داده  خاص  او اعتبار و امتيازي  غزليات ، به  سخن ، شيوايي بيان

 و او   بخوانيم  را تنها استاد غزل سعدي اما اگر»   كس  نزد همه  است  سعدي استاد غزل «  حافظ قول

 از   بخشي  سعدي  غزليات  كه  است ؟ روشن ايم شناخته   خوبي  آيا او را به  بخوانيم  وصف را بدين

،  گلستان، بوستان،ها ها، قصيده  او در قطعه  ديگر سخن بخشهاي .  اوست  دلپذير و جاودانة سخنان

   مجسم ذهن  را در سخن   شاعر شيرين  آن كل، اينها در  همة.   اوست ، شيوا و حكيمانة  كوتاه جمالت

  .آورد سازد و تصوير او را در خاطر ما مي مي

  . يزد  شناخت  موضوع  است گونه همين  

 يا  ، تجارت معماري ، هنر، ، فرهنگ ، مردم  جغرافيا، تاريخ  شناخت  معني ، آيا به  شناخت اما اين  

   به يك  ؛ هيچ  است  آنهاحائز اهميت هاي  از اينها و شاخه  هر يك ؟ با آنكه  است  آن هاي ديگر رشته

  .ازد س  مقصد، موفّق  به تواند ما را در نيل  نمي تنهايي

  اين  تواند ما را به  مي  و در نهايت  هم  بر روي  كه  است  از كتابي  از اينها بخشهايي هر يك  

   هم روي  خود را دارد و بر  جاي  هر يك  كه  بدن  از يك  اعضايي  همچون، سازد نايل»  شناخت«

 و   خلقيات مجموعة و نيز ظواهر   آن  مجموعة  به دهند و ما با توجه  مي  را تشكيل  شخصي پيكرة

 در   شناخت اين.  كنيم مي   و حكم شناسيم  و مي آوريم  او را در نظر مي ، شخصيت  وي روحيات

   فارسي  زبان  به  از فرانسه كتابي ١٣٤٣   در سال كه  چنان، دارد  از كشورها، نيز سابقه مورد برخي

   آن  بود و مترجم از اساتيد فرانسوي»  زيگفريد آندره«   كتاب  اين ، مؤلّف ملّتها روح  نام  شد به ترجمه

  .  احمد آرام مرحوم

 و  فرهنگ  و  از خصايل اي  مجموعه  به  با توجه  مؤلّف  بود كه به اين دليل   كتاب  اين اهميت  

  عرفي م اوصاف   بدان  و آنها را با توجه  شده  قائل  صفاتي  آنان  از كشورها براي  ديگر برخي عوامل
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   انضباط ، حس  انگليسي سرسختي ،  و ابتكار فرانسوي ، هوشمندي  التيني بيني  واقع  بود از جمله كرده

  ١. ...  و آلماني

  متعددي  هاي  در رشته اي جانبه  و همه  جدي  و بررسي  عميق  مطالعة  يزد، استان در شناخت  

  ها ضروري رشته ، اقتصاد و ديگر هنر و معماري،  ، فرهنگ  اجتماعي ، علوم  جغرافيا، تاريخ چون

   توفيق  براي اي  زمينه آنكه   اختصار و نيز براي  و رعايت  كالم  پرهيز از اطالة ما در اينجا براي.  است

  :آوريم  مي زير  شرح  را به  آيد مطالبي دست   به  شناخت  اين در جهت

  ، استان ياي و جغراف ، محيط  موقعيت  در زمينة  نكاتي-١

  ، آنها  و استعدادهاي  مردم  دربارة  نكاتي-٢

تواند  مي اند و  داده  از خود نشان  محيطي  در چنين  مردم  و هر آنچه  تاريخ  گذرا به  نگاهي-٣

  .  قرار گيرد  و قضاوت  مورد مداقّه اي  كارنامه همچون

   مناطق  در طوقة طور كامل  ر، بهكيلومت ٢  ٧٦١٥٦   يزد با مساحت استان :  نخست  بخش اينك  

 .  شمالي  نيمكرة خشك  و نيمه  در كمربند خشك يعني.   است  شده  واقع جهان   و بياباني خشك

،   اصفهان  استانهاي بياباني   اراضي  به  استان شرقي  و جنوب غربي ، شمال شرقي ، شمال  شمالي نواحي

  ترين  از خشك  كشور و يكي بيابان   اراضي ترين  وسيع موعه مج  اين پيوندد كه  مي  و كرمان خراسان

  ريزش.   استوجود آورده بهاز كشور   اي  گسترده  را در قسمتهاي  جهان  بيابانهاي و پهناورترين

  ترين  خشك  كه رو است رسد و از اين مي  متر در سال  ميلي٥٠ حدود   به  در مركز آن ناچيز باران

  .گردد  مي ب كشور محسو استان

  انرژي  از وري  حد بهره  باالترين  كه  است  در سال  ساعت٣٠٥٢   در استان  آفتاب  تابش ميزان  

  .  است نقطه   اين  جهان  نقطة ترين  سوزان  نظر دكتر پرويز كردواني  و بنا به  است خورشيدي

   كه بوده   حدي  به  گاه ، آن وان ر  و ريگهاي  خشك  بيابانهاي  از اين  برخاسته بادها و طوفانهاي  

   بايد كوهستانهاي  البته  محيطي در چنان .  است برده  فرو مي  مطلق يك از روز را در تاري ساعاتي

   پيدايش يابد و موجب  مي  و ماليم  مطبوع هوايي»  شيركوه«  با  كه  را نيز در نظر داشت  استان جنوبي

كشاند   مي  خويش  سوي  را به  استانة گرمازد  مردم  همواره گردد كه مي  و هوا  آب  خوش هايي ييالق

   شرايط  چنان  كه  روست  از آن  استان  جغرافيايي  محيط  به  اشاره اين .دهد مي   خود پناه و در دامان
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  كمبود و   سوزان ، آفتاب  خشك بيابانهاي.   بايد مد نظر داشت  مطالعات  در اين همواره  را نامساعدي

  اند، خالقيتهاي ايستاده  مي همواره اند؟  بوده  چگونهي نامهربان  محيط  در برابر چنان اما مردم . آب

 خود   را در سيطرة  آن،  ساخته  خويش رام  را  نامطلوب اند، محيط برده كار مي  را به خويش

 آنها از خود   كه  است  بوده ري اما هن دشوار بوده   بس  كاري  اين  كه  است درست. اند آورده درمي

   روي  رو به  درست  و بارويي  برج  هيچ شهر خود را بدون «اصغر مهاجر  علي  گفتة به .اند  داده نشان

   نرم پنجه  و  دست  بيابان تازند و با غول  تجاوز كار مي  بيابان  آن  عظيم  پهنة  به اند و مدام كوير ساخته

 كوير  اژدهاي    گفت توان  مي تئ جر به. برند  جلوتر مي د قلمرو خود را اندكي از هر نبر پس .كنند مي

 كوير  كراني  از بي ترس .  است  زانو درآمده  به  هميشه  خود در نبرد با يزديان افكن  شعله  دهان با آن

  ٣.» كرد  غلبه يز آنانگ بيم   بر وسعت توان  مي  مداوم  با تالش  فقط اند كه  دريافته  تجربه به. ندارند

 چند  ميان  در  استان اينكه.   است  توجه  نيز شاياني ديگر جنبة يزد از   جغرافيايي اما موقعيت  

هم   جهت  از اين.   است  حائز اهميت الجيشي  و سوق  ارتباطي  از لحاظ شهر ديگر قرار گرفته

   جذب  زمينة و هم كرده  مي فراهم را با ديگر شهرها و كشورها   مردم  و تماس  ارتباط موجبات

   رونق  از عوامل  گفت خواهيم  كه  طوري  و به  است آورده  مي  پيش  استان  را به  متعددي كاالهاي

 و  بازار بزرگ« يزد را  لردكرزن   كه  است  دليل  همين  به. است  بوده  مردم ة و كار و پيش كسب

  .  است ناميده ٤» تجارت

   گفته سخن   از آن  اجماع  به  گفت توان  مي  آنها آنچه  و خلقيات  مردم  يعني  دوم در مورد بحث  

   بوده  اخالقي اصول   به  مردم بندي  و پاي باوري ، دين كوشي ، سخت  هوشمندي  چون  اوصافيشده

 و با  سرسختهوشيار، « را  مردمش ، از يزد بازديد كرده  ميالدي  سيزدهم  در قرن ماركوپولو كه . است

 تنها در   مفيدي جامع معتبر خود   دركتاب بافقي  محمدمفيد مستوفي وقتي.   است  خوانده٥»استعداد

   گويا براي اشتهار دارد، شاهدي ٦»  كوچك يونان   به  هوش  اصحاب در ميان«:  بگويد مورد اردكان

اند   داشته  را در كنكور سراسري قبولي   يزد بيشترين نمحصال   گذشته  سال  نه در طول.   نظر است اين

  .كند نياز مي  بي باره  بيشتر در اين ما را از بحثاين مطلب و 

  نويسندة . بر آنند  جملگي  كه  است  يزد مشهور و قولي  و جد و جهد مردم كوشي سخت  

  طاقت.  ندارند راغس  يزد تر از مردم  پرطاقت  جماعتي  ايران مردم«: نويسد  مي كوير زير آسمان  كتاب
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.   است  دارد و متحرك فعليت ،  نيست  انفعالي  يزديان  و مقاومت طاقت.   است  هنوز نگنديده يزديان

 چيز را  آورد و همه  مي  حمله آنگاه .كند  مي  را خرد و خسته خورد و حريف  مي ايستد و ضربه مي

   ساخته  وجودي چنان  آن  يزدي  و مقنّيكشاورز ، از  طاقتة خصيص همين. كند  مي در خود مستحيل

  خواهد در امالك  مي  كه  اربابي براي.  ندارد  عالم هاي تحفه  ترين  از گرانمايه كم  دست  هيچ  كه است

   به يزدي   خانوار مقني  بگوييد مثالً سه  كه  است  اندرز آن بهترين  كند  احداث اي  تازه خود قنات

  ٧.» دهند  نشانت  از آب  را ماالمال  مظهر قنات  كه  تا روزي  بخواب سوده خود بياور و آ امالك

 اعطا  بدان ٨» عالءالدوله« از عصر   كه  است  لقبي  و اين  است  دارالعباده  به شهر يزد موصوف  

  و تيدرس ، ، امانت  اخالقي  اصول  به بندي  پاي  به همواره  مردم ، تدين  همين دليل  و به ٩ است شده

   آنان  كارنامة اند و به كرده   چه  اوصافي  با چنين  مردمي  ببينيم  اينكه  براي اكنون. اند  بوده  شهره پاكي

   مجموعة  و به افكنيم  مي تاريخي  هاي  گذشته  به  آيد، نگاهي دست  به  اجمالي  تا شناختي  كنيم نگاه

.  نگريم ها مي  آنها در شغلها و پيشه كوششهاي  به نخست.  اندازيم  نظر مي  است  افتاده  اتفاق آنچه

و مساعد    و آباداني  عمران  از لحاظ  آنان ، آنچهفرسا آب و هواي طاقت   به رسد با توجه نظر مي به

 آباد   شهري  بهبراي تغيير آن محيط   كه تالشهايياند و   داده  انجام  خشك  طبيعتآنان  ساختن

 از   آب  و سرازير ساختن  صدها قنات احداث .كند  مي  توجه  هر چيز جلب از اند، بيش نموده

   سرسبز، كاري  و ايجاد باغهاي  كشاورزي  زمينهاي سازي آماده  وي كيلومتر٩٠ تا ٨٠  هاي فاصله

 و اند  برده  راه  در اين  مردم  كه  اما از رنجهايي ،گوييم  مي  سخن آن  از  آساني  به  امروزه  كه است

 ياد ١٠» كوير ةحماس « عنوان  به پاريزي  تعبير استاد باستاني  به توان تنها مي اند  خورده  كه دلهايي خون

   آباداني  ضامن  يزدي  مقني  و معروفيت  شهرت. دارند سزايي ه ب  امر سهم  در اين آنان  كه ويژه  به،كرد

  ايران در سراسر.  آنها برسد ي پا  به  در كار قنات  نتوانسته  قومي تا امروز هيچ.   است امالك  و دهات

  سازي  آماده  را براي ، زمينه  آب سرازير شدن . نباشد  در آن  يزدي  از دست  نشان  كه  نيست قناتي

   سوزان  در زير آفتاب تالش« كوششها   با همان .ساخت مي   فراهم  كشاورزي  و رونق  و رواج زمين

   كوير آموخته  در زير آسمان  يزدي  دهقان  كه درسي.  يزد است  كشاورزان   فطرت جزو الينفك

   وزش اگر باد به.   ما آشنا نيست  روزمرة هاي  با مقياس قهر طبيعت .  است  با قهر طبيعت مبارزه

  ه هميش  يزدي دهقان. پاشد  مي  كوه پاشد كه  مي دهد و اگر رمل  مي  آن به   غير مألوف درآورد سرعت
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   را مقيد به  آن ة از دو حلق  بيش  انساني  ارزشهاي ه و از سلسل  كرده  نرم و پنجه   دست با قهر طبيعت

  ١١».  مدام خوري  و كم  مستمر، قناعت كار و زحمت: اند ندانسته  خود مال

  والتمحص  خود، قرنها  مايحتاج  بر تأمين  عالوه  مردم  كه  بوده  آن  تالشهايي  چنان ةنتيج  

  اما قابل. اند كرده مي  از كشور صادر  خارج  به  ديگر، حتي  استانهاي  خود را به  از كشاورزي زيادي

  آمد، از لحاظ  بار مي به   آنان  مدد پشتكار و ابتكار و هوش  به  كه  محصوالت  اين  كه  است توجه

 از  ايرانيان«: نويسد ژوبر مي . اومده . پ   كه  تا جايي  است  بوده  ممتاز و شهره  و جنس مرغوبيت

   كشور خود را ستايش يزد و آثار اصفهان  بخش  لذت هاي  شيراز، ميوه  باغهاي ، باروري زيبايي

 و   است  انار يزد بسيار معروف  چون محصوالتي   كه ها بايد بگوييم  ميوه  در مورد اين١٢.»كنند مي

   برخي  كه  است  اما جالب  را در كشور داراست  دوم  توليدرتبة زان مي  از لحاظ  اكنون  يزد نيز هم پستة

 ،  فرانسوي  معروف  سياح، شاردن.   است  داشته از ديرباز شهرت  يزد  كشاورزي از ديگر محصوالت

 :  است  كردهياد   نيز از انگور يزد چنين  كارري  جملي١٣. نظير است انجير يزد در دنيا بي   اعتقاد داشته

  ١٤». يزد و شيراز باشد  انگورها محصول شايد بهترين«

 و يا   است گرفته   جرم  من يا ذائقة«:   است  روزها نوشته  در كتاب ندوشن   اسالمي محمدعلي  

 بار   مگر يك نخوردم  اشكذر  انگور كمري  لطافت  دنيا انگور به  جاي  در هيچ  كه  است  آن واقعيت

  ١٥».  افغانستان در هرات

 كرده،  تعريف  يزد را  رناس  محصول  و ايرانيان  ايران نام  خود به  در سفرنامة  هم ادوارد پوالك  

 در   فقط  گياه اين« :  است  حنا نوشته دهد و دربارة  مي  فراوان  يزد محصول  در حوالي  است نوشته

 حنا مورد  زمين سراسر مشرق در  چون. رويد  يزد مي  جا نزديك  استوا و بهتر از همه  زير خط نواحي

  ١٦».رود شمار مي  به  و صادراتي  تجارتي  مهم  از اقالم  دارد بنابراين استقبال

  : آوريم  پيرنيا مي  از استاد كريم مطلبيباره  در اين. طلبد  مي  بيشتري  يزد، مجال  از معماري بحث  

   معماري هنرهايش اما سرآمد. خواهد اغذ مي ك  هفتاد من  بگوييم  كه اي  در هر زمينه از هنر يزدي«

.   است  خود رسيده  واالي پايگاه   به  راستي  در اينجا به  كه هنري.  ديد  چشم وار را بايد به نغز و مردم

   آب جاي  به  كه ، در مرز و بومي  است گرامي   دلدادگان  سرشك  چون  آب ة هر چكيد  كه در شهري

 خدا،  هاي از خانه.   است  ساخته  بهشتي هر گوشه  در  هنرمند يزدي  دارد، دست  روان  ريگ روان
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   و آرايشي  آسماني  شكوهي  هر يك  كه  است  شده  گفته سخن  يزد بسيار پرستشگاهها و آرامگاههاي

   معماري  جهان  خال  راستي به   كه  مسجد جامعش  اندام  و به  باشكوه  درگاه ةويژ. شاهوار دارند

 تاالر و   خريدار به  و با نگاهي  بنشينيم  در زير بادگير بلندش ، خدا بزنيم بندگان   خانة  به سري.  است

   دستهاي  و به  بدوزيم  چشم  دريش  و سه ، پنجدري  باغچه گوشوار و بردار و پاديا و گودال  و طنبي

  و قطارها و  بگوييم اند آفرين  آفريده  چنين  شاهكارهايي شت و خ  گل  با مشتي  كه هنرمندي

  در جاي  شايد ، را نيز فرو نگذاريم  رنگارنگ هاي  يا شيشه  گچي ها و روزنهاي ها و خوانچه كاربندي

  ١٧». ديد ديگر نتوانيم

را   آن ماركوپولو   كه هنري:   است  بوده  هنر نساجي  يزد از قديم  هنرهاي ترين از معروف  

 در  نخست ،  پيشه  در اين  توفيق  براي  هنرمند يزدي وران پيشه.   است ناميده ١٨»  خاص نبوغي«

 كار خود را آغاز  هوشمندي  با  كار چگونه  در اين ببينيم.  بودند ه حرف  اين  براي  بنيادين اي انديشه

  :كردند مي

 و  مسافرت   توصيف  آثار و اخبار، ضمن نام به   در كتابي  ايران  كشاورزي  نفر از كارشناسان يك«

گويد  كند و مي مي  در يزد تمجيد  ابريشم  كرم  تربيت ، مخصوصاً از روشهاي  خويش مشهودات

  كردند كه  مي انتخاب   ابريشم  كرم ة تغذي  را براي  توت  درخت  نوع  حدود بهترين  اين كشاورزان

 يزد از   ابريشم  جهت همين   دارد و به  برگها مزيت بر ساير انواع   و كميت  كيفيت  از جهت  آن برگ

 و   ممارست در يزد در نتيجة   ابريشم  كرم كنندگان تربيت.   است  در جهان  ابريشم  نوع بهترين

ديد و با   نمي  صدمه  درخت كردند كه مي   خود استفاده  توتستانهاي  از برگ  طوري اندوزي تجربه

  ١٩».آوردند  مي دست  به فراواني   بدانها ابريشم  برگ  و خوراندن  تخم ترين به انتخاب

  باشد و به داشته  ممتاز  يزد كيفيتي شد منسوجات  مي  موجب  نظر و هوشمندي  دقت اين  

 از   قسمتي،بافند مي  در يزد اي  پارچه  يزدي هنرمندان«: نويسد  مي تاورنيه. دشو از كشور صادر  خارج

   كه  خالص ديگر از ابريشم  قسم. شود  مي  ناميده  و زربفت  زري  يكديگر كه  به  ممزوج و نقرهطال 

  ٢٠». نظير است  هر دو در دنيا بي گويند و اين  مي دارايي

  پارچة  نوعي«: كند  ياد مي  يزد چنين  خود از منسوجات  ماركوپولو در سفرنامة همچنين  

نظير  خود بي   در نوع شود كه  مي  شهر بافته  در اين  يزدي  و زري س سند نام  به  ابريشمي زربفت
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 را   آن  ايران پادشاهان شود و  صادر مي  دنيا مخصوصاً يونان  نقاط  تمام  به  بازرگان  و از طرف است

  ٢١».فرستند  مي  دول  و رؤساي  سالطين  براي  و هديه  تحفه عنوان به

  ةخان   محل  سؤال  يزد آمد در ضمن  به  پروفسور پوپ  كه١٣١٧   كرد در سال بايد اضافه  

  نام  به نفيس  بسيار  زربفت ة پارچ  قطعه  يك  آلمان اليپزيك   در موزة  نقشبند گفت  علي الدين غياث

  .دارد مي وا   و تحسين  اعجاب  را به اي  هر بيننده  كه  نقشبند موجود است الدين غياث

  ديگران  و  داشته  ديرينه  سابقة  كه كنيم  مي  نيز اشاره  رشته  يزد در اين ز صنايع ديگر ا  برخي به  

  ايران  نمد در  خاطر بهترين  به تفت«:   است گرگر نوشته  مك طور مثال به. اند نيز از آنها ياد كرده

  صنعت« :  است  گفته  يزد چنين  خود از زيلوبافي  نيز در كتاب الملك  افضل٢٢». مشهور است

از دست  خود را   اخير رونق  يزد در دورة نساجي ٢٣».  شهر يزد است  منحصر به  امروز ايران زيلوبافي

  .  است شده  مي  تهيهي يزد هاي  كشور از پارچه مدارس   كلية  روپوش در قديم.   است داده

.  گذريم مي   و دارايي رمهاند مانند ت  خود شهره  در جاي  كه  رشته  يزد در اين از ديگر صنايع  

   و ايرانيان ايران   در كتاب  پوالك  كه گوييم  نمي  نيز سخن  يزدي  شيريني  از هنر معروف همچنين

. روند  شمار مي  به جهان  طراز اول  خود از هنرمندان  در رشتة  ايراني قنادهاي«:   است خود نوشته

  ٢٤».شود  مي ه و يزد تهي  در اصفهان  شيريني  نوع بهترين

   قول اما به  دارد  شهرت٢٥»  و بازرگاني وري  و پيشه  كشاورزي يزد به « رو بود كه  ما از آن اشارة  

  .كند  ماعدا نمي  نفي  شيئي علما اثبات

  ادب  و  و ذوق  و فنون  علوم  خود را در جهات  استعدادهاي  وقتي  مردم  اين  كه  است روشن  

  مورد مطالعه   است  شايسته طور كه  بعد، آن  اين متأسفانه.   را خواهند داشت وفيقاتيكار گيرند نيز ت به

 در  ، يا آنچه يافته   يزد نگارش  در مورد شعراي  كه هايي جز تذكره هب.   است  قرار نگرفته و پژوهش

  ٢٦.  است  شده  اختصار نوشته  يزد به مورد علماي

  قرن   در يك  ديني  بزرگ  از يزد دو مرجع  كه  بايد در نظر آوريم باره  در اين  گفتن  سخن براي  

  .  حائري عبدالكريم  شيخ  اهللا حاج ، و آيت  طباطبايي اهللا سيدمحمدكاظم اند، آيت اخير برخاسته

 و  ياد كنيم   ميبدي  بايد از رشيدالدين  بگوييم  سخن باره  در اين طور تاريخي  به اما اگر بخواهيم  

   آن راستش« : است   نوشته  آن  دربارة  استاد شهيدي  كه اش  نثر شيوا و عارفانه ر مشهور او با آنتفسي
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  مانند، عالم  بي دان عربي ، بديل  بي ، عارف  بزرگ ة اكبر، عالّم  اعظم  امام جز ترجمة ه ب  كه است

   از قرآن  درستي  ترجمة  گرفت انجام  ق ٥٢٠   سال  به  كه  ميبدي  يكتا، رشيدالدين دان همتا، پارسي بي

  ٢٧».  نداريم كريم

   است شايسته  طور كه  از آنها آن برخي.   است  داشته  علما و بزرگاني  مختلف هاي يزد در رشته  

،  محمدمفيد مستوفي ، ، كاتب  جعفري  چون  مؤلفاني  تاريخ  در رشتة كه چنان. اند  نشده هنوز شناخته

   مؤلف  يزدي  جمالي همچنين .  است  را داشته شهاب  و ابن  علي الدين  و شرف  علي الدين غياث

   مالمحمدباقر و در نجوم در رياضي.  است   نوشته  سالگي  اثر خود را در هجده  كه نامه معرفي

  .توان نام برد  مي را  منجم مالجالل

ما در . را بررسي كرد   مختلف هاي ته بايد رش  يافت  دست  دقيق  نتايجي  به  بتوان  اينكه براي  

   در تاريخ  كاتب كه  چنان، دارد طوالني  اي  سابقه  كه كنيم  يزد مي  پزشكي  به اي  اشاره  نمونه اينجا براي

 از   و از برخي  ياد كرده ، بوده پيشرفته   بيمارستاني  همچون  يزد كه جديد خود از دارالشفاي

  : مانند  است  تأمل ابل بسيار ق  كه ، آن قسمتهاي

 نيكو و  هاي خانه  و  و مرضي  مجانين  و مجلس  و حوضخانه االدويه  و بادگير و بيت يب و طن صفّه«

   را در اين  رشته  اين قدمت  و  يزد، نقش  تاريخي ويژه ، به  تاريخي  كتابهاي  به  نگاهي٢٨.» مشجر باغي

   در چند جا از اطباي  مفيدي تاريخ   در كتاب يد مستوفي محمدمف كه طور   همان.دهد  مي ديار نشان

   است  تأمل قابل.   است  داده  اطبا و حكما اختصاص  خود را به  كتاب  هشتم  فصل،كرده يزد ياد

  آن   از كشورند از اعقاب  كشور يا خارج  در يزد و ساير نقاط  مشهور كه  از پزشكان  برخي اكنون هم

  دربارة محمدمفيد.  بدو منسوبند  و علومي  ملكي هاي  دودمان  عبداهللا كه حكيممانند  .پزشكانند

  برايا ميمنت   علل ة و ازال  مرضي  يزد بود و در معالجة  اطباء خطّة اعلم:   است  عبداهللا نوشته حكيم

   عزيمت لم ع شباب   ايام در اوايل.  بود  متّصف  خلق  حسن  صفت نمود و به  مسيحا ظاهر مي انفاس

   مطلع  عزيزش از ورود مقدم   ملك  آن  و امراي  سالطين  و چون  برافراخت  بالد هندوستان  صوب به

   صواب  هويدا وراي  جناب  آن افزاي روح   انفاس از طيب» شفا « و كليات»  قانون « گشتند دانستند كه

   اثرش  فيض  صحبت  الجرم  است الت كما اصناف   حاوي  اغراض  و حصول  امراض  در ازالة نمايش
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  البنان حتفة  نام   به  در طب  عبداهللا كتابي حكيم ٢٩. آورد جاي  به  توفيز و احترام  كمال  دانسته را مغتنم

  . صفحه  بر دو هزار  جلد و بالغ٣دارد در 

  بنا به   كه  است ه نوشت  گياهان  دربارة  عبداهللا نيز كتابي  حكيم  از اعقاب ميرزا ابوالفضل حاج  

   شكل كتاب  ، در اين  گياهان  در خواص  است  شاهكاري  كتاب اين «  محمود ملكي  مرحوم نوشتة

گلها و برگها و    و رنگهاي  داده  را شرح  آن  از اعضاي  هر يك  و خواص  را كشيده  و درخت گياه

از » .  است گرديده  تحرير  عربي بان ز  و به  گشته  ترسيم  خاص  وضعي  به  هر يك ة و تن شاخه

 عصر   و دانشمندان فالسفه ة  از اجل كه«:   است ميرزا عبدالوهاب  ، حاج ميرزا ابوالفضل   حاج فرزندان

 جواهر مورد   صاحب  ميرزاي حاج   را مرحوم  بزرگ  عالم  و اجتهاد آن  اعلميت  مقام خود بود كه

  ة عصر خود بود و حوز  حكماي  اعلم ،طب   در علم  بر امر فقاهت ه و عالو  قرار داده تأييد و تصديق

   علم  طالبين ، عالم  و اكناف  بود و از اطراف  اول  از هرحيث  عصر در ايران  بزرگوار در آن  آن درسي

  الحكما طبيب  سلطان مرحوم. اند نموده  مي  استفاده وي   از محضر مبارك  يزد آمده  به و دانش

   دانش  كسب  براي احمد احسائي   استاد بود و شيخ  آن شاگردان   از جمله شاه  ناصرالدين صمخصو

  .»نمايد  مي  استفاضه  ميرزا عبدالوهاب  حاج  مرحوم نمايد و از انوار دانش مي   در يزد توقف  سال پنج

 بود و  طبابت   شغل  داراي  كه  است  طبيب ، ميرزا محمدعلي  ميرزا عبدالوهاب  از فرزندان يكي  

   ملكي  او دكترعبدالوهاب از فرزندان.  دارد  طب  نيز دربارة  اشعاري ، بر غزليات  او عالوه در ديوان

   به  معلومات از تكميل   پس  سالگي  و در شانزده  كرده  خود را در يزد شروع  تحصيالت  كه است

   به  سپس، االطبا گرديده ملك   به  ملقب ود گرديده خ  سرآمد اقران  چهار سال  و در مدت  رفته تهران

دكتر » .  است پرداخته  مي  تدريس به   از آن  از فراغت  و پس  پرداخته  طبابت  شغل  و به يزد مراجعت

  . فرزند گرديد٩   صاحب  ملكي عبدالوهاب

  بيمارستان ر د  طب  از تحصيالت ، پس الممالك  مسيح ابوالفضل ، دكتر ميرزا فرزند نخست  

جرايد مشهد   در  كه  است  مقاالتي  صاحب وي.   است  داشته  همكاري  يزد با دكتر وايت مرسلين

   را وزارت الممالك مسيح  لقب.   است  كرده  در مشهد تأسيس  مركز درماني  و نيز يك  گرديده درج

  . بود  اعطا كرده  وي  به  مستظرفه  و صنايع معارف
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 نياز از  و بي  از مفاخر يزد است  كه  است  يزدي  ملكي  دكتر محمدعلي ي و فرزند دوم  

   ادامة براي  و  رسانده  پايان  بهش١٣٠٧   سال  به  خود را در تهران  طب  تحصيالت وي.  توصيف

  و مقاالت   تأليفات  داراي، شد  تهران  ممتاز دانشگاه از استادانوي .   است  رفته  فرانسه  به تحصيل

  . بود  پزشكي  نظام  و رئيس  دكتر مصدق  دولت  وزير بهداري زياد و مدتي

 .ياد كرددر اينجا بايد نيز  و دكتر مرشد   دكتر حفيظي  مرحوم  چون  مشهور ديگري از پزشكان  

   اشارات اين .  است  داشته  پزشكي  در رشتة  از چهارصد قبولي  بيش٦٧   يزد در سال  ذكر است شايان

 قرار گيرد، بر  مطالعه  و  مورد بررسي  علوم  مختلف هاي  رشته كه  در صورتي  كه  است  از آن كيحا

  . خواهد داد  گواهي  يزديان  استعدادها و كوششهاي درخشش

 دكتر  ، مرحوم  غرب  فلسفة احمد فرديد در معرفي  دكتر  مرحوم  كوششهاي كه طور  همان  

  دكتر اسالمي ،  اجتماعي  روانشناسي  دربارة محمد كاردان كتر علي عصر قاجار، د  دربارة محبوبي

   هر يك شناسي ايران  و  كتابشناسي  افشار دربارة ، استاد ايرج  اجتماعي  و مسائل  فرهنگ دربارة

  . گذريم  آنها مي طرح  اختصار از  رعايت  ما براي،  است  جداگانه  و بررسي درخور بحث

   استان دقيق   شناخت  منجر به  در نهايت  يزد كه  دربارة انديشي  و ژرف  تعمق در روزگار ما اين  

 از   برخي  دليل  همين به.  است   قرار نگرفته  مورد توجه  موضوع اصوالً، نفس  نگرفته يا گردد صورت

  اي اوليه   ضرورت  به  با توجه،است   گرفته  نيز صورت  استان ة توسع  در جهت  حتي  كه كوششهايي

  مانند احداث.   است  جدي و اشكالهايي  ايرادها  داراي، است  وجود داشته  شناخت  اين  براي كه

. گردد  مي  زيست  محيط  آلودگي  موجب  آن بهاياسپ  دودها و  كه ها در حد جنوبي  از كارخانه بعضي

   نشان  استان  توسعة  چون ئلي مسا  براي  را حتي  آن نقش  و  شناخت  اين  ضرورت تا اشار اين
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