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گفتوگویی متفاوت با سیدمحمود دعایی
به بهانه ثبت یزددر فهرست جهانی یونسکو

یزد؛ زادگاه
گفتوگوی تمدنهاست
ﺳﻌﯿﺪ ﺑﺮآﺑﺎدى

آﮐﺎدﻣﻰ

این بهترین تصمیم
است؟!
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»شهر بادگیرها«» ،عروس کویر«» ،حسینیه ایران«» ،دارالعباده«» ،شهر دوچرخهها«
و . ...یزد القــاب فراوانی دارد ،چه ،تاریخ چند هزارســاله آن ،عمر یک تمدن را
در خود جای داده و فرصت و موقعیتی برای متفاوتبودن در ســپهر سیاســی و
اجتماعی ایران امروز برایش دستوپا کرده است .شهری که یکی از قدیمیترین
نشــانههای پرستش خدا در آن به چشــم میخورد ،بهتازگی از سوی یونسکو به
فهرست ثبت جهانی رسیده است .ثبت این شهر بهعنوان نخستین شهر تاریخی
ایران و بیستودومین اثر تاریخی کشــور در فهرست میراث جهانی یونسکو تنها
مرهون صفتهایی مانند نخســتین شــهر خشتی دنیا نیســت ،بلکه آنطور که
سیدمحمود دعایی ،مدیرمسئول روزنامه اطالعات و یکی از یزدیتبارهای حاضر
در سمتهای مختلف سیاسی و فرهنگی ،میگوید ،این شهر پر از چهرههایی است
ِ
ســاخت تمدنی غنی برای زندگی بشــری ،از گفتوگو و آشتی میان
که در پرتوی
مردمان ســخن گفتهاند و آنچه در یونسکو به ثبت رسیده ،درواقع نوعی تجلیل از
ِ
گفتمان گفتوگو
همت چندقرنی یزدیها به نمایندگی از ایرانیان بوده که در ایجاد
و مدارا و اخالق کوشیدهاند .حجتاالسالم سیدمحمود دعایی ،زاده ِ
سال کودتا در
شهر یزد است اما در این مصاحبه میگوید که به دالیل خانوادگی مدتی را دور از
این شهر سپری کرده و همین زمان ،فرصتی برای او فراهم کرده که یزد را به شکل
جدیتری بشناسد .از رهگذر همین شناخت است که او هم از قنات زارچ میگوید
و هم از چهرههایی کــه تاریخ معاصر ایران مدیون آنهاســت و اگر امروز از ثبت
جهانی این شهر ســخن به میان میآید ،باید یزد را در مقام زادگاه برجستهترین
فقها ،عالمان ،فیلسوفان و اهالی فرهنگ دوباره کشف کرد:
 بهعنوان کسی که متولد شهر یزد است ،اولین واکنش شما به شنیدن خبر
ثبت جهانی این شهر در فهرست یونسکو چه بود؟
پیش از هر چیــز بگویم که به قول مرحوم باســتانیپاریزی ،من نیمی یزدی و
نیمی کرمانی هســتم .افتخار میکنم که زاده یــزد و یزدیتبارم .خاندان پدری من،
خاندان محترم و شریفی در این شهر بودند و من تا چهارسالگی به طور مستمر در
یزد زندگی میکردم .بعد از آن زندگی من ،رهین فداکاریها ،هدایتها و تربیتهای
مادرم در شــهر کرمــان قرار گرفت .در دامن مادری که کرمانی بود و با شــرافت و
پاکدامنی و عزتنفس ،در عین تنگدســتی من را در کرمــان بزرگ کرد؛ به مکتب،
مدرسه و دبیرستان فرستاد و عمال دوره نوجوانی من در این شهر رقم خورد.
 از مادرتان کمتر سخن و خاطرهای گفتهاید.
ایشان بانوی پرهیزگار و وارستهای بود که برای تربیت و بزرگشدن من زحمات
فراوانی کشــید .پس از طی دبیرستان نیز با طلبهشدن من موافقت کرد و در کنار
آن ،همراه و یاور من در مبارزات سیاســی و انقالبی بود و در نهایت اجازه داد که
به قم مشــرف شوم و فعالیتهای علمی و سیاســی خودم را در این شهر ادامه
دهم .پس از هجرت من به عراق و اقامت اجباری در این کشــور ،ایشــان نیز به
من ملحق شــدند و در آنجا بود که به رحمت ایزدی پیوســتند .ایشــان مشمول
عنایت خاصهای شد؛ حضرت پذیرفتند که مادرم در جوار ایشان در صحن حضرت
امیرالمؤمنیــن)ع( زیر ناودان طال دفن شــود و امام بزرگوار بر پیکر ایشــان نماز
خواندند .عاقبت و سرانجام شکوهمندی داشت مادر مرحومم.
 در ایامــی که کرمان بودید ،با شــهر یزد و زادگاه پدریتــان هم ارتباط
داشتید؟
بعد از دوران طفولیت -که اگر تصویری هم از یزد داشــته باشــم ،در خاطرم
نیست -دوران دبیرستان فرارسید که من سالی سه ماه تعطیالت را در یزد سپری
میکردم .در آن ایام با پدر و خانواده ایشان مأنوس بودم و اندکاندک یزد را بیشتر
از قبل شــناختم .به دنبال مطالعاتی که درباره یزد و زادگاه خود داشــتم ،به این
واقعیت رسیدم که این شــهر ،زادگاه و پرورشدهنده عناصر و چهرههایی بسیار
سختکوش و مبتکر بوده است.
 اتفاقا یکی از دالیل ثبت جهانی یک شــهر ،احترام به ابتکارهای باستانی
اســت که در حوزه مدنیت و زندگی شــهری صورت گرفته .در یزد نمونههای
بسیاری داریم که ذکر آنها خالی از فایده نیست.
بله ،یکــی از قدیمیترین و دیرپاترین قناتهای جهان در یزد اســت .تصادفا
منطقــهای کــه اجداد ما به آن منطقه منســوب هســتند ،یکــی از قدیمیترین
قناتهای جهان را در خود جای داده .قنات زارچ که یکی از مهمترین و طویلترین
قناتهای تاریخی دست ساخت بشر است در این منطقه قرار دارد و در فهرست
آثار ملی کشــور به ثبت رسیده اســت .به عبارت بهتر میتوان گفت که کرمان و
یــزد قدیمیترین قناتهای ایران و بلکه جهان را در خود جای دادهاند و این تازه
تنها یکی از نمونههای ابتکار پیشــینیان ما برای زندگی بهتر بشــر در این نقطه از
کره خاکی است.

 در کنار اینها ،به یزد شــهر دارالعباده هم میگویند ،بنابراین در کنار وجوه
سازهای باید از این شهر بهعنوان خاستگاه مذهبی هم نام برد.
اگر به تاریخ نگاه کنیم ،شــخصیتهای بســیار ارجمندی از یزد برخاستهاند؛
مراجع بزرگ ،نهادساز و بنیانگذاری که در سیر تحوالت تاریخ ایران و تاریخ اسالم
اثرگذار بوده و هســتند .نباید از یاد برد که مرحــوم حاجعبدالکریم حائرییزدی
که مؤســس حوزه علمیه قم به شــمار میروند ،زاده این شهر هستند .ایشان از
برجستگانی بودند که در تاریخ ،خصوصا در تاریکترین دوره ستمشاهی رضاشاه و
اوج مخالفتهای حکومت با روحانیت و مبانی اسالمی ،نقش مؤثر و مثالزدنی
خــود را ایفا کردند .مرحوم حاجعبدالکریم حائرییزدی با تدبیر و سیاســتهای
تعیینکننده و سرنوشتساز خود ،توانست نهاد روحانیت و نهاد حوزه را با وجود
مخالفتهای شدیدی که آن عنصر خشن بر روحانیون کشور روا میداشت ،حفظ
کند و در ارتقای جایگاه آن بکوشــد .پیش از ایشــان ،مرجع بزرگ جهان اســالم،
مرحوم حاجسیدمحمدکاظم طباطبایییزدی از مراجع بزرگ نجف و زاده یزد ،از
چهرههای علمی و دینی تأثیرگذار بودهاند و اثر گرانسنگ ایشان» ،العروهالوثقی
فیما تعم به البلوی« که به »عروه الوثقی« مشهور است ،مبنایی است برای همه
مراجع وقت که برای اثبات علمیت و مرجعیت خود ،بر آن حاشیه مینوشتند تا
جایی که امروز حاشــیه بر »عروه الوثقی« تا این پایه مشهور است .عجیب اینکه
عروه الوثقی تنها یکی از چندین اثر این بزرگوار است و ایشان تألیفات فراوانی در
حوزههای مختلف دینی داشتهاند.
به عبارت دیگر میخواهم بگویم که شخصیتهای فراوانی از یزد برخاستهاند
که در سرنوشــت و تاریخ ما اثرگذاریهای بســیار داشــته و نقشآفرین بودهاند؛
شــعرا ،فالســفه و علمای بزرگی که هر یک در حوزه تخصص و علم خود ،منشأ
خدمات بیشمار شدهاند و ذکرشان در این مجال کوتاه نمیگنجد.
اگرچه یونسکو ،یزد را بهعنوان یکی از کهنترین میراثهای خشتی بشر
معرفی و ثبت کرده ،اما این به معنای توجه صرف به ظواهر فیزیکی این
شهر نیست .یقینا خمیرمایه معرفی یک منطقه بهعنوان یک اثر قابل ارائه
در جهان ،ریشه در تمدن و فرهنگ و نحوه زندگی مردم آن منطقه داشته
و در پرتوی همین خصلتها و افکار و اندیشههای بلند مردم آن سرزمین
است که چنین تمدنی رشد کرده و بالیده.
 در میان معاصران چطور؟ آیا هنوز یزد میتواند یکی از مراکز تولید علم و
دانش در حوزههای مختلف باشد؟
از میان معاصران عصر و زمانه ما ،میتوان از دو شخصیت نام برد که در تاریخ
نهضت روحانیت و نهضت انقالب اســالمی ،نقشآفرینی ارزشمندی داشتهاند.
مرحوم آیتاﷲ صدوقی یکی از این چهرهها بود .ایشــان نهتنها در یزد ،بلکه در
بســیاری از اســتانهای پیرامون یزد نیز اثرگذار بودند و با شــجاعت و درایتی که
داشتند ،نقش ســازنده خود را ایفا کردند .در اردکان یزد ،چهرهای داشتیم که در
ســازواری ،اخالقمداری و پایبندی به اصول انســانی ،معرفتی و اخالقی ،شهره
خاص و عام بــود؛ مرحوم حاجآقا روحاﷲ خاتمی که از یاران دیرپای امام راحل
به شمار میرفتند و امام فوقالعاده به ایشان احترام میگذاشت و مورد عالقه و
احترام ایشان بود .برای یافتن جایگاه مرحوم حاجآقا خاتمی بزرگ باید به تعابیری
که امام راحل درباره ایشــان به کار بردهاند مراجعه کنید که بسیار معنادار است.
حضرت امامخمینی)ره( در پیام تسلیت خود به مناسبت درگذشت ایشان آورده
بودند ...» :اسالم و ایران یکی از پرفروغترین چهرههای تقوا و خلوص و ایمان خود
را از دست داد .برادر عزیزم ،خاتمی زندهدل ،چهره تابناک مبارزات خستگیناپذیر
روحانیت روشــنضمیر در دهههای اخیر این مرزوبوم بود .او روشنفکری متدین
و مجتهــدی بزرگــوار و از خوبان امینی بود که اگر نتوان گفت بینظیر ،مســلماً
کمنظیر بود .او با گوشــت و پوســت خود مبارزه را میفهمید؛ و سختیهای آن
را چون شــربتی گوارا مینوشــید .او یار و پناه محرومان بود .او یک عمر با تحجر
و واپسگرایی جنگید؛ و یکی از طرفداران بیبدیل اسالم ناب محمدی -صلی َّ
اﷲ
علیه و آلهوسلم -در عصر فریب و خودپرستی بود .او پاک زیست و پاک مرد و پاک
در جوار رحمت ربّش آرمید«.
 ایشان پدر رئیس دولت اصالحات بودند؟
بله و از ویژگیهای مرحوم خاتمی بزرگ ،ایجاد جامعهای هماهنگ و سازوار
با همه گروهها و مذاهب و اقوام بود .همانطور که میدانید ،هموطنان زرتشتی
مــا عمدتا در دو مرکز یزد و کرمان بیشــترین اقامت و حضور را داشــته و دارند.
ایجاد سازواری و ارتباطات انسانی مبتنی بر اخالق و کرامت میان برادران زرتشتی

و مســلمان ما در این شــهرها ،یکی از اقدامات زبانزدشده ایشــان در طول دوره
حیــات بود .در مراجعات و تظلمهایی کــه احیانا پیش میآمد ،وقتی به خاتمی
بزرگ مراجعهای میشــد ،فرد مراجعهکننده بهقدری راضی و سرزنده و امیدوار
بیرون میآمد که هر کدام از این مجلسها را میشود شبیه به روایتی قابل انتقال
برای نســلهای بعدی تعریف کرد .رواداری ،تحمل ،احترام به عقاید و مقدسات
مذاهــب دیگر ،در کرمان و یزد فوقالعاده بوده و هســت و به اعتقاد من اینها از
خصلتهایی اســت که عمدتا در کویر و نزد کویریان ظهور و بروز میکند ،چراکه
در محیطهای کویری ،انســانها با تالش و سختکوشی و فداکاری رشد میکنند
و بزرگ میشوند و زندگی میسازند .در پرتوی همین سازواری ،همکاری و ارتباط
ســازنده میان انسانهاســت که تمدنهای بزرگ آجر به آجر ساخته و پرداخته
میشوند.
 از دیگــر معاصران چه افرادی را در عرصه فرهنگی و سیاســی یزد مؤثر
میدانید؟
نباید از چهرههای دیگری که اثرگذاری تاریخی آنها غیرقابل چشمپوشی است،
غافل شــد .از میان آنها ،مرحوم حاجشیخ محمود فرساد ،یکی از شخصیتهای
برجســته فلســفی ،علمی و فرهنگی در یــزد بودند که نقش ایشــان در دوران
ملیشدن صنعت نفت زبانزد همگان بود .در زمان طلبگی به کالسهای درس
ایشــان میرفتم و این دوره زمانی ،مصادف با دوران فعالیت مصدق و انتخابات
دوره هفدهم مجلس شــورای ملی بود که نقش ایشــان را پررنگتر از همیشه
در امور جاریه و سرنوشتســاز یزد میکرد .حال که از مرحوم فرســاد یاد کردیم،
بد نیســت از مرحوم آقا ســیدمحمد وزیری هم یادی کنیم که از برجســتهترین
چهرههای یزد بودند و از نزدیک ایشان را زیارت کردهام .مرحوم وزیری شخصیتی
کمنظیر بود که در یزد ،کتابخانــهای از کهنترین آثار خطی جمعآوری کرد و این
کتابخانه بزرگ را میتوان ســرمایهای ملی به حســاب آورد که اکنون به شعبه
آســتان قدس رضوی در اســتان یزد واگذار شده اســت .مرحوم وزیری پیش از
انقالب ،زحمات فراوانی برای مســجد مالاسماعیل کشیده بودند و طی  ۳۰سال،
نمازجمعههایی که در این مســجد برگزار میشد ،از پرشورترین نمازجمعههای
ایران به شمار میآمد.
 یزد نیز در فهرســت جهانی یونســکو بهعنوان یکی از نخستین شهرهای
خشتی دنیا به ثبت رسیده است؛ آیا میتوان تعبیری متفاوت داشت و گفت
که این خشتها فقط خشتهای ظاهری نیستند و آنچه در یزد قابل احترام
است؛ فرهنگ و اخالق این شهر است؟
اعتقاد من این اســت که اگرچه یونســکو ،یزد را بهعنوان یکــی از کهنترین
میراثهای خشــتی بشــر معرفی و ثبت کرده ،اما این به معنای توجه صرف به
ظواهر فیزیکی این شهر نیست .یقینا خمیرمایه معرفی یک منطقه بهعنوان یک
اثر قابل ارائه در جهان ،ریشه در تمدن و فرهنگ و نحوه زندگی مردم آن منطقه
داشته و در پرتوی همین خصلتها و افکار و اندیشههای بلند مردم آن سرزمین
اســت که چنین تمدنی رشــد کرده و بالیده .راه دوری نرویم ،در عصر خودمان،
آنچه ایران را در جهان بلندآوازه کرد ،پیشنهاد انسانی و فرهنگی بلندنظرانه یکی
از افتخارات میهن ما بود که توانســت گفتوگــوی تمدنها را به گفتمان جهان
معرفی کند و دنیا آن را بهزیبایی و بهاتفاق پذیرفت .ما میراثدار عرضه این تفکر
بودیم و میراثدار عرضه این موهبت اخالقی و انسانی به جهان هستیم .پیشگام
این رهاورد ارجمند فرهنگی و بشــری کسی نبود جز یکی از بزرگانی که در دامن
همین شخصیتهای بزرگ یزدی رشد کرد و افتخار آفرید.
 بهعنوان سؤال آخر ،میخواهم بدانم که ثبت یزد در فهرست یونسکو ،چه
پیامی میتواند برای مردم ایران و فضای داخل کشور داشته باشد؟
اگر امروز ســازمان جهانی یونسکو ،یزد را بهعنوان میراثی ساختاری از جنس
خشــت خام به جهان معرفی میکند ،نباید از یاد برد که در کنار این ســازههای
شــهری ،شــخصیتهای بیشــماری بوده و هســتند که نهتنها در شکلدادن
ایــن تمدن نقش داشــته و آن را به وجود آوردهاند ،بلکــه در پرتوی آن با منش
هماهنگی ،همزیســتی ،تحمل و احترام به یکدیگر ،فضای زیستی بهتری را برای
جهان امروز آفریدند .اوج چنین میراثی که امروز با ثبت یزد در یونســکو ،بیش از
قبل جلوهگر شده است ،گفتوگوی تمدنها و معرفی خلقوخوی صلحطلبانه
و گفتوگومحــور ایرانیان بــه جهان بود .به عبارت دیگر میتــوان گفت که یزد
خاســتگاه و زادگاه گفتوگوی تمدنهاســت؛ نه شــهری از آجرهای خاموش.
امیــدوارم جامعه امروز ما این میراث عظیم را که حاصل مجاهدتهای تاریخی
فراوان یزد و فرزندان این جغرافیاست را قدر بدانند و دیگر مناطقی که در ایران از
چنین ذخیره و توانی برخوردارند مورد توجه یونسکو بهعنوان یک نهاد بینالمللی
عرصه فرهنگ و تمدن بشری قرار بگیرند.

حتمــا تابهحــال برایمان پیش
آمده است که چندروز بعد از خرید
از یک فروشگاه لباس ،عطر ،گوشی
موبایل یا لپتاپ احساس کردهایم
که ســرمان کاله رفته است! با این
پول میشد انتخاب بهتری داشت!
تحتتأثیر حرفهای فروشنده قرار
گرفتــم! وگرنه اصــال چنین چیزی
نمیخواستم! رفته بودم فالن مدل
گوشی را بخرم ،با یک مدل دیگر از
در فروشگاه بیرون آمدم! رفته بودم
فالن عطر را بخرم ،فروشنده گفت
چرا این عطر را امتحان نمیکنید؟
این جدید اســت! این شیکتر از آن
است! یا در همین مسابقه خنداننده
برتر که در برنامــه خندوانه برگزار
میشــود ،وقتــی از اجــرای یــک
شرکتکننده خوشمان آمد ممکن
است فورا به او رأی بدهیم ،اجرای
بعــدی را کــه میبینیــم ،متوجه
میشــویم اینکه بهتر از قبلی بود!
دوبــاره رأی میدهیــم و به همین
صورت در خیلی از مقاطع زندگی،
اشتباهات کوچک و بزرگ میکنیم!
چرا این مسئله پیش میآید؟ یکی
از مهمترین دالیلش این اســت که
در مقطعی که میخواهیم تصمیم
نهایــی را بگیریــم ،گزینههــا را در
کنــار هم بررســی نمیکنیم ،بلکه
گزینههــا را یکبهیــک و جداگانه
بررســی کرده و تصمیم گرفتهایم
که طبیعتــا ممکن اســت با خطا
در آن لحظــه همراه بوده باشــد.
جالب اســت کــه اخیــرا )مارس
 (۲۰۱۷نتیجه تحقیقات مشــترکی
میــان دانشــگاه لیدز انگلســتان و
یک دانشــگاه ســنگاپوری منتشــر
شده است.
این تحقیــق دقیقا بــه همین
سؤال میپردازد که چقدر اهمیت
دارد وقتــی میخواهیــم تصمیم
بگیریم ،گزینههایمــان را یکییکی
بررسی کنیم یا همه را در کنار هم؟
بررسیهای این گروه نشان میدهد
کــه بهطــور متوســط  ۲۲درصد
احتمال انتخاب بهترین گزینه بیشتر
میشود ،وقتی همه گزینهها را کنار
یکدیگر و در مقایسه با هم بررسی
کنیم! جالب اســت کــه این گروه
میگویند بر اســاس مشاهداتشان،
اغلــب شــرکتهای پیشــرو
خودروســازی یا بیمــه عمر ،گزینه
مقایســه محصــوالت یــا خدمات
نداشــته و هر محصــول و خدمت
تنها صفحه ویــژه خودش را دارد!
درست است ،برای اینکه مثال ناهار
یا شــاممان را در کدام رستوران یا
فســتفود بخوریم ممکن اســت
آنقدرهــا هــم این مســئله مهم
نباشــد ،اما وقتی مســئله انتخاب
رشــته تحصیلی ،انتخاب همســر،
انتخــاب شــغل ،انتخاب شــریک
تجاری برای یک شرکت یا ملت و...
مطرح میشود ،یک درصد احتمال
باالتر در انتخــاب بهترین گزینه نیز
اهمیت بسیار زیادی دارد ،چه رسد
بــه  ۲۲درصد! خب چــه میتوان
کــرد؟ ســعی کنیم تا حــد امکان
بــرای انتخــاب و تصمیــم نهایی،
چندیــن گزینه محتمــل را در کنار
یکدیگر مقایســه کنیم .این راهکار،
امروز حتــی به لطف فناوری ،برای
بسیاری از خریدهای معمولمان نیز
قابلاجراست.
برای مثال وقتــی میخواهیم
گوشــی یا لپتاپ بخریم ،بسیاری
از وبسایتها به کمکمان میآیند
تا مقایســه به نسبت دقیقی داشته
باشــیم و در آرامش به جمعبندی
برسیم ،اما برای تصمیمات بزرگتر
و جدیترمان ،نیاز به تمرین فردی
داریــم؛ نیــاز بــه تمریــن داریم تا
مطمئــن شــویم و خیالمان راحت
شود که این بهترین تصمیم است.
*مشاور مدیریت استراتژیک

ﻣﯿﺮاث

صلحجویی؛ سبک زندگی یزدیها
مارکوپولو پس از بازدید یزد در ســفرنامهاش اینگونه مینویسد» :یزد
شــهر بزرگی است که از لحاظ تجارت و رفتوآمد نقطه مهمی به شمار
میرود .یک نوع پارچه ابریشــمی و طالیی در آنجا بافته میشــود که به
پارچه یزدی مشهور اســت و به همهجای دنیا صادر میشود« .با چنین
تعریفی ،فقط مارکوپولو نیســت که از اشــراف یزدیها بر فنون تجارت
تجلیل کرده باشــد ،کاپیتان کریستی که در سال  ۱۸۱۰میالدی از شهر یزد
عبور کرده نیز در خاطرات خود مینویســد» :تمام مســافران و بازرگانان،
شــهر یزد را به دلیل داشــتن امنیتش دوســت دارند ،بهعالوه این شهر
یک مرکز بازرگانی مهم میان هندوســتان ،خراسان ،بغداد و ایران بوده و
چنانکه معروف است ،بزرگترین نقطه تجاری ایران است« .درباره دالیل
موفقیت یزدیها در تجارت و بازرگانی سخنها گفتهاند .همه محققان و
پژوهشگران حوزه مردمشناسی معتقدند رفتار یزدیها در حوزه تجارت،
نشــانه منش آنها در زندگی روزمره است اما مگر یزدیها و شهر یزد چه
تفاوتی با دیگر نقاط کشــور دارند؟ یک( یزد را شــهر مردمان آشتیخو،
صلحجو و درستکار مینامند .مسلمانان ،زرتشتیان و یهودیان در این شهر
ســالیان دراز با آرامش و دوســتی در کنار هم زندگی کردهاند .همچنین
در بیــن ایرانیان ،بازاریان یزد به انصاف و عدالت در معامله مشــهورند.
یزدیها قناعتپیشه و مقتصدند و در پارچهبافی از قدیم استاد و سرآمد
دیگــران بودهاند .دو( یزد پیش از اســالم یکــی از مرکزهای عمده آیین
زرتشــت بوده اســت ،اهل شــهر حتی بعد از ترک عقیده قدیمی پدران
خود ،باز هم همچنان شــور و شــوق مذهبی خویش را حفظ کردهاند و
مقید به انجام احکام و مناســک دینی هســتند .سه( یکی از ویژگیهای
بــارز یزدیها ،صرفهجویی اســت و صرفهجویی از نظــر آنان به معنای
بهجا ،بهموقع و به اندازه خرجکردن اســت .علت اصلی صرفهجویی در
یزدیها ،حساسیتشــان به دخلوخرج ،هزینه و فایده و حساب و کتاب
اســت .یزدیها ،صرفهجویی را نوعی مراقبت و دقت برای صحت خرج
میدانند و در »مدیریت هزینه« مهارت خاصی دارند .شــاید همین دقت
و حساســیت در هزینه باعث شده تا دورریز و ضایعات و اسراف یزدیها
در محیط خانه و خانواده و حتی در ســازمانهای اقتصادی و اجتماعی
کمتر از ســایر نقاط کشور باشد .یزدیها افرادی مقتصد نامیده میشوند.
چهار( یزدیها اهل کار هســتند و اهل کاربــودن را در چهار عامل »کار،
پیکار ،ابتکار و پشــتکار« خالصه کردهاند .آنها بیکاری را نوعی بیعاری
میدانند .کار را مایه افتخار دانســته و به کسبوکار سالم و حالل اعتقاد
دارنــد و برکت را در حرکت و کار درســت و درســتکاری جســتوجو
میکنند .مدیریت کار برای یزدیها به معنای کار مدیریتی نیســت ،بلکه
ادارهکــردن هــر کار اثربخــش و ثمربخش و مفید اســت .آنها به علت
محدودیتها و محرومیتهای اقلیمی و طبیعی توانستهاند با خالقیت

و ابتــکار ،راهکارهای متمایزی برای مبارزه با طبیعت بیابند که مهمترین
آنها وجود معماری یزد و بادگیرهاست که بهعنوان شاهکار معماری در
دل کویر ســوزان مورد احترام جهانیان قرار گرفته اســت .پنج( یزدیها
مردمداری و رضایت مشــتری را مایه برکت میدانند و رونق کســبوکار
حالل را در رعایت حقوق مردم و مشتری و دادوستد منصفانه یافتهاند .با
این همه در مردمداری و مشتریمداری یزدیها نشانههایی از آشناپذیری
دیده میشــود که این پدیده در انتخاب و اســتخدام کارکنان و همکاران
بیشتر محسوس است .تا چند دهه قبل بهندرت غیریزدی در یزد و بنگاهها
و بازارهاي یزد دیده میشد .اما امروز انواع گروهها در یزد فعال هستند و
بیگانهپذیری یزدیها نسبت به گذشته تغییر کرده است.

یزد در آینه مشاهیرش
تنها در ویکیپدیا بیش از صد چهــره مهم و تأثیرگذار یزدی میتوان
سراغ گرفت؛ مشاهیری که در علوم ،فقه ،فلسفه ،اخالق ،شعر ،سیاست
و فرهنگ حضوری ماندگار داشــتهاند و برخی از آنها در خطکشــیهای
سیاسی امروز ،جایگاه متمایزی یافتهاند؛ از فرخییزدی شاعر تا حاجاحمد
متوســلیان ،از محمدتقــی مصباحیزدی تا ســیدمصطفی محققداماد،
از مهدی آذریزدی تا وحشــی بافقی شــاعر .در این میان ســخنگفتن از
زادههای کویر یزد بدون دستهبندی سیاسی و رعایت تقدم و تأخر سخت
و تا حدودی ناشــدنی اســت ،اما میتوان برخی از آنها را که توانستهاند
بــا صفات خود در قلب مردم ماندگار شــوند را اینچنین یاد کرد ،اگرچه
اگر مجالی بیشــتر فراهم بود ،پرداختن به علمــا و ائمهجمعه و برخی
از چهرههــای بزرگ زرتشــتی این منطقــه از ایران بایــد در اولویت قرار
میگرفت .یکی از مشــهورترین تفسیرهای قرآن را ابوالفضل رشیدالدین
میبدی ،مترجم و مفســر قرن ششــم هـ..ق ،نوشــته که زاده یزد است.
اثر مشــهور او »کشفاالســرار و عدهاالبرار« هنوز یکی از مهمترین آثاری
اســت که در زمینه تفسیر منتشر شده اســت .اگر بخواهیم در یزد فردی
را بهعنوان معلم بشناسیم ،راهی جز شناخت معینالدین بنجاللالدین
محمد یزدی )مشهور به معلم( نیست .او که معاصر روزگار آلمظفر بود
اثری گرانسنگ به نام »مواهب الهی« دارد و معلم بسیاری از چهرههای
برجســته پس از خود بوده است .یزد ،وکال و حقوقدانان فراوانی نیز به
تاریــخ معاصر ایران تقدیم کرده ،اما در میان آنها نامهای امیر رکنالدین
محمدبن نظام حســینی و پسرش محمدبن شــمسالدین )معروف به
سیدرکنالدین و سیدشمسالدین( بیش از بقیه مهم و قابل توجه است.
این دو در زمانه خود یعنی قرون هفتم و هشــتم هجری قمری ،عالوه بر
علوم زمانه ،در زمینه حقوق نیز جایگاه ویژهای داشتند .بعید است بتوان
شــاعری را همپایه محمد فرخییزدی ،راســخ و استوار بر سر عهد خود
با مردم یافت .شــاعر لبدوختهای که در یزد متولد شــد و با بیت »شرح
این قصه شــنو از دو لب دوختهام /تا بســوزد دلت از بهر دل سوختهام«
جایگاه ویژهای در میان مردم یافت و در زندان قصر تهران صی ِد زندانبانان
استبداد شد.

