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چکیده
شهر یزد در دورة تیموری یکی از درخشانترین و پررونقترین دوران خود را پشت سرگذاشت .تاریخهای
محلی که در این دوران نوشته شدهاند ،عالوه بر اینکه خود محصولی از این رفاه هستند ،شواهد زیادی از
فراوانی ثروت و اقتصاد توسعهیافته را نشان میدهند .پایة اصلی اقتصاد شهر بر تولید و تجارت
منسوجات بود .هرچند یزد از کشاورزی خودبسندهای برخوردار نبود ،به خاطر موقعیّت جغرافیایی و
قرارگرفتن در مسیرهای تجاری ،بهویژه مسیر جنوبی منتهی به هرموز ،این امکان را یافته بود که در
تجارت آن دوران نقش مهمی ایفا کند .برخورداری از موقعیّت باراندازی و بندرگاهی در کنار دستیابی به
صنعت و مهارت الزم برای تولید پارچههای ابریشمی و نخی مرغوب و ارائة آن به بازارهای داخلی و
جهانی ،اقتصادی پویا و فعال را برای این شهر به ارمغان آورده بود .آرامش نسبی و سیاسی طوالنیمدّت
در دوران حکومت امیرچقماق زمینه را برای این رشد و بالندگی فراهم کرده بود .آشفتگیهای سیاسی
اواخر حکومت شاهرخ ،نزاعها و درگیری بین مدعیان سلطنت پس از مرگ شاهرخ ،اجحافات مالیاتی و
بالیای طبیعی برای مدّتی این توسعه و بالندگی را دچار رکود و وقفه کرد .بررسی اقتصاد شهری یزد و
دالیل این رونق و شکوفایی به روش توصیفی و تحلیلی از اهداف این پژوهش است.
واژههاي کلیدي :اقتصاد شهری ،تجارت ،پارچهبافی ،تیموریان ،یزد.
* .رایانامة نویسندة مسئول:

hhajianpour@yahoo.com
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 .1مقدمه
بررسی عملکرد و نقش اقتصادی شهر در هر دورة تاریخی ،عالوه بر اینکه جایگاه آن را
در سطح منطقهای ،سرزمینی و حتی فراسرزمینی مشخص میکند ،میزان توسعة
اجتماعی– اقتصادی جامعه را در آن دوران نیز نمایان میسازد .عواملی همچون موقعیّت
جغرافیایی و طبیعی ،قرارگرفتن بر سر مسیر کاروانهای تجاری ،موقعیّت باراندازی و
بندرگاهی ،وضعیّت سیاسی ،بهرهمندی از حرفه و صنعتی پیشرفته و حتی برخورداری از
زمینهای حاصلخیز کشاورزی تعیینکنندة وضعیّت اقتصادی هر منطقه یا شهر است.
یکی از مهمترین ویژگیها و کارکردهای اقتصاد شهری در تاریخ میانة ایران ،فعالیّت
تولیدی پیشهوران و صاحبان حرفهها بود که در کارگاهها و دکانهایی که در درون
فضای بازار قرارداشت اقدام به تولید ،انبار و حتی فروش کاال میکردند (خیرآبادی:1378 ،
1
 .)123بالطبع محصوالت تولیدی باید به چرخة توزیع وارد میشد؛ لذا توزیع و مبادلة
کاال یکی دیگر از کارکردهای اصلی اقتصادی شهر بود .عالوه بر صاحبان حرف و
پیشهوران ،تجار و بازرگانانی بودند که بخش دیگری از اقتصاد شهر را در کنترل خود
داشتد .اصوالً زمینههای تکوین و رونق حیات شهری به تجارت متکی بود و شهر را
«دختر تجارت» قلمداد کردهاند (باستیه و دزر .)141 :1377 ،شهرهایی قابلیّت فعالیّت در
تجارت فراسرزمینی را داشتند که با قرارگرفتن در مسیرهای تجاری بهعنوان بارانداز،
انبارگاه و یا بندرگاه در توزیع کاالهای بینالمللی نقش داشتند و یا خود به آن درجه از
پیشرفت دست یافته بودند که میتوانستند کاالهایی را با کیفیّت مورد تقاضا در
بازارهای جهانی تولید و عرضه کنند؛ البته برخورداری از منابع طبیعی و مواد خام
موردنیاز صنایع تولیدی و مصرفی نیز عاملی مهم بود که مناطق و شهرهای مختلف را
در بازارهای تجاری بین المللی وارد میساخت .از دیگر ویژگیهای مهم اقتصاد شهری،
حضور بخش عمدهای از جمعیّت شهری در فعالیّتهای مربوط به کشاورزی و زراعت و
حتی تولیدات دامی بود 2.این فعالیّتها معموالً در مزارع و باغهای حومة شهر انجام
میشد و خصلتی روستایی به شهرها میبخشید (یوسفیفر.)104 :1390 ،
یزد دورانی از توسعه و رونق را در زمان حکمرانی تیموریان پشت سرگذاشت .این
رشد و بالندگی در طی حکومت امیرچقماق در یزد به اوج خود رسید ،اما در اواخر
حکومت شاهرخ و پس از مرگ وی به دلیل درگیریهای مکرر میان شاهزادگان تیموری
و اجحافات مالیاتی و دیوانی در شهر ،خسارات زیادی بر مردم وارد و تاحدودی اقتصاد
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شهری دچار رکود شد .بالیای طبیعی همچون قحطی و سیل نیز این بحران را تشدید
کرد.
هدف از این نوشتار بررسی شیوههای تولیدی و معیشتی زراعی ،کاالیی و مبادلهای
یزد ،بهعنوان اساس اقتصاد شهری ،در دوران حکومت تیموریان است؛ بدینسان پژوهش
حاضر با شیوة مطالعة کتابخانهای و روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این
سؤال اصلی است که وضعیّت اقتصادی شهر یزد در دوران تیموری چگونه بوده است؟ در
پایان ،این نتیجه اولیّه حاصل شده است که در این دوران موقعیّت جغرافیایی یزد،
بهعنوان نقطة تالقی چندین راه تجاری ،این شهر را به مرکز تجمّع بازرگانان و
صنعتگران تبدیل کرده و عالوه بر برخورداری از موقعیّت باراندازی و بندرگاهی،
دستیابی به صنعت و مهارت الزم برای تولید پارچههای ابریشمی و نخی مطلوب و ارائة
آن به بازارهای جهانی ،اقتصادی پویا و فعال را برای این شهر به ارمغان آورده بود.
یزدیان توانسته بودند بهرغم قرارگرفتن در اقلیمی کم آب و بیابانی با استفاده از
روشهای ابتکاری ،کشاورزی خود ،بهویژه پرورش درخت توت را گسترش دهند و بخش
عمدهای از مواد خام موردنیاز خود را در صنعت نساجی و ابریشمبافی تأمین کنند.
تاکنون تحقیقی جامع برای بررسی اقتصاد شهری یزد در دوران تیموری صورت
نگرفته است .منز ) ،(Manzبا هدف بررسی سازوکارهای بین حکومت و جامعه ،اوضاع
سیاسی و اجتماعی اصفهان ،شیراز و از جمله یزد را بررسی کرده است و اطالعات
ارزشمندی را در زمینة اقتصادی همچون نقش حاکمان ،امرا و نخبگان در اقدامات
عمرانی در یزد ارائه میدهد ( . )1390اسماعیل آکا ) ،(Ismail Akaبا استناد به کتاب
تاریخ جدید یزد ،به رفاه و توسعة یزد و صنعت پارچهبافی این شهر اشاراتی دارد ،اما به
جزئیات اقتصاد شهری یزد نپرداخته است (.)1390
 .2بررسي وضعیّت اقتصاد زراعي و کشاورزي
نیازهای روبهرشد شهر یزد به مایحتاج غذایی و مواد خام اولیّه برای صنایع که دورانی از
رونق و شکوفایی را پشت سرمیگذاشت ،باید از طریق مازاد کشاورزی تأمین میشد.
شهرها از چندین طریق برای تهیة ملزومات خویش اقدام میکردند؛ بخشی از این
احتیاجات ،از مزارع و باغات واقع در حومة شهر و بخش عمدة دیگر از طریق روستاهای
واقع در نواحی اطراف تأمین میشد .در حجمی کمتر ،بخشی دیگر از مایحتاج شهریان
به مواد غذایی را بازرگانان از نواحی دیگر میآوردند.
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خود یزد از لحاظ تولیدات کشاورزی خودکفا نبود و بنا بر گفتة حافظ ابرو« :اطعمه
که در آن ناحیّت حاصل شود ،به خرج ایشان وفا نکند» ( .)110 :1375مستوفی نیز بدین
موضوع اشاره کرده و گفته است که محصوالت زراعی یزد «چندان نباشد که اهل آنجا را
کافی بود و از دیگر والیات نیز بسیار بدانجا برند» ( .)119 :1381با این حال ،با حفر
قنوات و بهرهگیری از روش آبیاری منظم ،باغات ،مزارع و کشتخوانهای (محل کشت و
اراضى زراعتى) حومة شهر و روستاهای اطراف ،بخش عمدهای از نیاز شهر را تأمین
میکرده است .مردم یزد برای غلبه بر شرایط بیابانی و جلوگیری از حرکت ریگهای
روان درخت گز میکاشتند؛ در کتاب محاسن اصفهان چنین نقل شده است« :در آن
ناحیت (یزد) ،ریگهایی باشد پیوسته بر مرکب باد بر میدان صحرا روان  ...هر وقت که
اهالی آن حوالی ،اتخاذ بستانی یا ایجاد مزرعهای خواهند و از زحمت آن ریگ و نقل آن
بدان اندیشه کنند ،دفع آن را «طرفا» کی آن را «کژ» میگویند ،در حوالی غرس کنند،
قطعاً هیچ از آن ریگ – نه اندک و نه بسیار – پیرامون آن نگردد» (مافروخی.)68 :1385 ،
در میان کاریزها ،میاهی و قناتهای متعددی که آب مورد نیاز کشاورزی و آب شرب
اهالی یزد را تأمین میکرده ،آب تفت و آب نصیری از اهمیّت بیشتری برخوردار بوده
است؛ آب تفت شامل پنج رشته قنات بوده که منبع آن در شیرکوه و مظهر آن در محله
گرمسیر تفت قرارداشته است که پس از آبیاری باغات ،مزارع و کشتخوانهای متعدد
حومة شهر ،به شهر یزد میرسیده و طی یک سامانة آبرسانی منظم در مصنعهها (آبگیر)،
چاهای آب سرد ،اماکن و منازل مسکونی وارد و ذخیره میشده و آب شرب مورد نیاز
مردم را فراهم میکرده است .این آبها طی مسیر خود بسیاری از آسیابها را به کار
میانداختند (جعفری177 :1384 ،و کاتب یزدی.)190 :1386 ،
پنبه ،انار ،سیب ،عناب و بِه ،ازجمله محصوالت خود یزد بودهاند (کاتب یزدی:1386 ،
 .)186اهرستان در حومة شهر ،ازجمله مناطق پررونقی بوده که به داشتن باغات و مزارع
حاصلخیز شهره بوده است .در تفت انجیر ،بادام ،انگور ،انار و زردآلو پرورش مییافت
(همان .)190 :محصول کشتخوانها و باغستانهای مریاباد و یعقوبی؛ پنبه ،جو ،گندم،
حبوبات ،جاورس (نوعی غله) ،گزار (هویج) و شلغم بوده است (همان 186 :و جعفری:1384 ،
 .)176بقلّات (سبزیجات) یزد از تره و اسفناج و نعناع و ترخون و غیره بیشتر از کِثنویّه به
دست میآمد (کاتب یزدی .)176 :1386 ،انگور ،انار و سیب ،ازجمله محصوالت مهریجرد
بوده (مستوفی بافقی )702/1 :1385 ،و در قریة زارچ صیفیجاتی همچون پنبه و ذرت به زیر

پژوهشهاي علوم تاريخي ،سال  ،10شمارة  ،1بهار و تابستان 5/ 1397

کشت میرفته است (همان .)613 :شایان ذکر است کشاورزی که در روستاهای اطراف
شهر و در حومة شهر صورت میگرفت ،خصلتی تجاری داشت و بخش عمدهای از مردم
شهر که در باغداری ،صیفیکاری ،زراعت و سبزیکاری فعالیّت داشتند ،با هدف تولید
محصول و ارائة آن به بازارهای شهری دست به این کار میزدند (اشرف 46-41 :1353 ،و
یوسفیفر .)172 :1390 ،حافظ ابرو بدین موضوع اشاره و بیان میکند که محصوالت
تولیدی آن نواحی «اکثر به پشت چارپای بدانجا برند.)110 :1375( ».
دربارة نظام زمینداری در یزد باید عنوان کرد که انواع مالکیّت زمین ،اعم از دیوانی
و غیردیوانی وجود داشته است .اینکه چه میزان از اراضی زراعی در تملک دیوان بوده
مشخص نیست ،اما بهصورت پراکنده در منابع تاریخ محلی ،برخی از باغات و مزارع جزء
«خالصات شریفه» قلمداد شدهاند؛ برای نمونه ،میتوان باغهای اهرستان ،الال ،گرشاسبی
و ساباط را نام برد (جعفری 167 :1384 ،و کاتب یزدی .)178 :1386 ،بخش عمدهای از
مالکیّتها بهصورت اراضی وقفی بود .افزایش ثروت در یزد باعث افزایش وقف نیز میشد؛
زیرا معموالً واقف یا فرزندان وی مسئول رسیدگی به امور وقف بودند و درآمد حاصل از
از اموال وقفی برای آنها باقی میماند .بررسی متن وقفنامة امیرچقماق و همسرش،
بیبی فاطمه ،آشکار میسازد که اولین هدف آنها ،حفظ اموال و دارایی خود برای
فرزندانشان بوده است .تولیت موقوفه با فرزندان ذکور آنها بوده و مشرف و ناظر موقوفه
نیز غیر از اوالد آنها نبوده است (ایواتاکه .)43 :1384 ،بخشی دیگری از زمینهای زراعی و
باغات و حقآبة آنها ،بهویژه در حومة شهر ،جزء امالک خصوصی یا «ملک» افراد بود.
بخش عمدهای از این مالکان را بزرگان شهری ،عمال حکومتی و حتی امرای نظامی
تشکیل میدادند .کاتب یزدی از فروش آب دهوک مشهور به خیرآباد توسط مالکان آن
به امیرچقماق گزارش داده است (کاتب یزدی .)180 :1386 ،وقفنامهها عالوه بر اینکه بر
امالک وقفی تأکید دارند ،وجود مالکیّت خصوصی را نیز نشان میدهند ،اما مهمترین
فعالیّت در امور زراعی مربوط به پرورش درختان توت و کرم ابریشم بود که توسعة
زیادی یافته بود و بخشی از مواد خام مورد نیاز صنعت پارچهبافی پیشرفتة یزد را تأمین
میکرد که در ادامه به آن پرداخته میشود.
 .3وضعیّت اقتصاد تولیدي و پیشهوري
یکی از ویژگیهای اصلی شهر اسالمی ،اشتغال مردم به پیشهها و حرفههای گوناگون و
تشکّل آنها در انجمنهای صنفی بوده است (اشرف .)8 :1374 ،بدون شک ،در یزد نیز به
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مانند سایر شهرها انواع اصناف و پیشهها وجود داشته است .از حضور اصنافی چون
دباجان ،هریسه(حلیم)فروشان ،حلواپزان ،و قنّادان در شهر یزد باخبر هستیم (کاتب یزدی،
 105 ،104 ،93 ،89 :1386و  198و جعفری.)142 ،81 :1384 ،

یکی از صنایع قابلتوجه در شهر یزد در قرن 8هـ.ق قنادی بوده که در تولید
شیرینی و شربت فعال بوده است .این صنعت از چنان رونقی برخوردار بوده است که
حتی امیرچقماق نیز قنادخانه ساخته بود (جعفری ،)64 :1384 ،اما مهمترین افراد در
صنعت شیرینیپزی یزد ،سه برادر به نامهای حاجی عالءالدین قناد ،خواجه کمالالدین
و خواجه شهابالدین بودهاند .ایشان از سود حاصل از این صنعت به چنان ثروتی دست
یافته بودند که در محالت مختلف شهر ،ضمن تأسیس کارخانههای قنادی ،اقدام به
ساخت بناهای عمومی همچون مهمانخانه ،مسجد ،مصنعه ،حمام و بازار کرده بودند
(کاتب یزدی104 :1386 ،و جعفری .)90 :1384 ،ساخت مهمانخانه و بازارهای دورویه و
مسقف توسط این برادران ،عالوه بر اینکه حکایت از رونق این صنعت دارد ،میتواند
نشانهای بر این مطلب باشد که بخشی از تولیدات ایشان به سایر نواحی صادر میشده
است .بیشک اهمیّت اقتصادی صنعت تهیة شیرینی و شربت با تجارت منسوجات
برابری نمیکرده است ،اما توصیف آن در کتب تاریخی یزد جایگاه مهم آن را نشان
میدهد و این خود دلیل دیگری بر شکوفایی یزد دورة تیموریان است؛ زیرا در آن شهر
کاالیی تجملی همچون شیرینی مشتریان ثروتمندی یافته بود.
متأسفانه از ساختار و چگونگی تشکیالت اصناف در شهر یزد اطالعاتی در کتب
تاریخی این دوران نیامده است ،اما در تاریخ جدید یزد ،کاتب یزدی از فردی به نام
روحاهلل موالنا فرج ،بهعنوان مقتدای صنف دباجان یاد میکند ( .)198 :1386این نکته
میتواند گواهی بر این مطلب باشد که سایر پیشهها و اصناف نیز دارای مقتدا و رئیسی
بودهاند که ادارة امور آن صنف را بر عهده داشته است .از چگونگی انتخاب این رؤسا در
شهر یزد در آن دوران اطالعی در دست نیست .نکتة مهم و قابلتوجه دیگر این است که
این فرد عالوه بر اینکه مقتدای دباجان بوده است ،صاحب تحویل ابریشم دیوانی نیز بوده
است .در اینجا جنبهای دیگر از روابط حکومت محلی و اصناف روشن میشود و آن
وظیفة مالی و جمعآوری مالیات توسط اصناف بوده است .اشرف این کار را مهمترین
حلقة اتصال اصناف و دولت میداند ( .)11 :1374حکومت از طریق دیوان احتساب بر
فعالیّت این اصناف نظارت داشته است ،هرچند از چگونگی نظارت این دیوان بر اصناف
شهر یزد اطالع دقیقی موجود نیست ،اما وجود افرادی همچون معینالدین محتسب
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(کاتب یزدی 197 :1386 ،و جعفری )184 :1384 ،و شهابالدین احمد محتسب (کاتب یزدی،

 )241 :1386در این مقام ،نشانهای بر فعالیّت این دیوان در شهر یزد است .در کنار
محتسب ،داروغه نیز بر امور انتظامی شهر نظارت داشته است (اشرف .)24 :1353 ،یوسف
بن حاجی حلبی ،معروف به چهره ،در زمان حکومت امیرچقماق بر یزد ،داروغة این شهر
بوده و در فعالیّتهای عمرانی نیز فعال داشته است (کاتب یزدی.)131 :1386 ،
بیشک شاخصترین و مهمترین پیشه در شهر یزد صنعت پارچهبافی ،بهویژه تولید
پارچههای ابریشمی بود .افزارمندان شهر یزد به چنان مهارتی در تولید این کاال دست
یافته بودند که مشتریان بسیاری در اقصی نقاط جهان ،از اروپا و عثمانی در غرب گرفته
تا چین و ماچین در شرق و حتی هندوستان منتظر دریافت آن بودند و به یزد و یزدیان
این امکان را داده بود که قدم در تجارت بینالمللی آن دوران بگذارند.
 .4تولید منسوجات يزدي و تجارت آن در بازارهاي داخلي و خارجي
متأسفانه دربارة پارچههای پشمی و نخی تولیدی یزد اطالعات محدودی وجود دارد.
مواد خام مورد نیاز برای تولید این نوع پارچهها از محصوالت دامی و زراعی منطقه و
احتماالً بخشی نیز از سایر والیات تأمین میشده است .همانطور که در بخش اقتصاد
زراعی مطرح شد ،در یزد و برخی مناطق اطراف آن ،مقدار زیادی پنبه تولید میشده که
مطمئناً در تهیة پارچههای نخی مورد استفاده قرارمیگرفته است .میزان تولید این
منسوجات در یزد بسیار زیاد بوده است .باربارو بیان میکند که «دربارة مقدار پارچههاى
پشمى و نخى و مانند اینها چیزى نمىگویم؛ زیرا اگر مقدار پارچههاى ابریشمى را قیاس
بگیرید به آسانى حدس خواهید زد که مقدار دیگر منسوجات از چه قرار است» (:1381
 .)91بخش عمدهای از این نوع پارچهها در خود شهر مصرف و یا به سایر مناطق داخلی
صادر میشده و کمتر به بازارهای بینالمللی راه مییافته است .در تاریخ یزد به فعالیّت
صنفی به نام «کجینهفروشان» اشاره شده است (جعفری)82 :1384 ،؛ اینها کسانی بودند
که جامه و پارچههای بافتهشده از کج و قز (ابریشم پست و نامرغوب) را به فروش میرساندند
که مصرف داخلی داشته و جنبة تجاری پیدا نمیکرده است (عمادی.)150 :1371 ،
دربارة تولید بافتههای ابریشمی مرغوب که مهمترین کاالی تجاری بود (افشار:1374 ،
 ،)16چون یزدیان نمیتوانستند بدون اتکا به یک منبع قابلدسترس آسان این صنعت را
توسعه دهند ،برای تأمین مواد اولیّه ،بر ظرفیتهای کشاورزی منطقه تکیه کردند.
براساس مطالب ارزشمند کتاب علم فالحت و زراعت در قرن  8هـ.ق ،پرورش کرم
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ابریشم در والیت یزد توسعة زیادی یافته بود .مؤلف که ابریشم یزد را «بهترین ابریشم
دیگر مواضع» میداند ،بیان میکند که یک درخت توت پانصد من (تقریباً معادل  1000تا
 1500کیلوگرم) برگ خالص تولید میکرد .این مقدار برگ توسط یک درم (تقریباً سه گرم)
تخم کرم ابریشم مصرف میشد و یک من ( 2تا  3کیلو) ابریشم تولید میکرد .در سایر
مناطق برای تولید چنین مقداری به ده درخت توت و چهار تا پنج درم کرم ابریشم نیاز
داشت (علم فالحت و زراعت .)23 :1323 ،مستوفی و حافظ ابرو نیز گفتهاند که ابریشم در
یزد تولید و در صنعت نساجی این شهر استفاده میشده است (مستوفی 119 :1381 ،و
حافظ ابرو ،)110 :1375 ،اما به دلیل توسعة بسیار این صنعت ،ابریشم خام داخلی کفاف آن
را نمیداده است و به واردات از سایر مناطق مجبور بودهاند .بنا بر گزارش باربارو شهر
روزانه به دو خروار ابریشم نیاز داشته که آن را بالغ بر ده هزار بار دانسته است (:1381
 .)91وی که بر درستی آنچه دربارة یزد میگوید اصرار دارد ،چنین بیان میکند« :مردم
همه به نساجی و بافتن پارچههای گوناگون ابریشمین سرگرماند و ابریشم از استرآباد و
از ازی ( )Azziو از نواحی جغتایی از راه دریای باکو (مازندران) وارد میکنند» (همان.)90 :
بافندگی و سایر صنایع دستی را نیز کارگران ماهر در دکّانها و کارگاههای کوچک و
بزرگ واقع در خانها و بازارها انجام میدادند .متأسفانه از سازماندهی این صنایع
اطالعی در دست نیست .آنچه مشخص است این است که مرغوبترین منسوجات در
یزد تولید و به سایر نقاط ارسال میشد (آکا .)265 :1390 ،بابارو نیز بر کیفیّت بسیار خوب
این پارچهها مهر تأیید زده و به هموطنان خود تأکید میکند« :کسانى که پارچههاى
ابریشمین خوب و خوشبافت سوریه را مىخرند ،گو بروند و پارچههاى ابریشمى یزد را
برگزینند» ( .)90 :1381تاکنون پارچهای که مربوط به قرن نهم هـ.ق و از تولیدات یزد
باشد ،شناسایی نشده است 3،اما منابع آن دوران انواع گوناگون پارچههای یزدی را نام
میبرند .رسالة فلکیه به اطلس یزدی رنگارنگ ،تافتة یزدی ،واالد خام یزدی اشاراتی
میکند (مازندرانی .)14 :1331 ،بافندگان طبق احکام حسبت هرگاه رشته و الیافی از کسی
برای بافت پارچه دریافت میکردند ،میبایست آن را بهخوبی و محکم و در اندازهای
مناسب ببافند و برای رنگکردن از رشتة سفید استفاده کنند؛ چون استفاده از رشتة
سیاه باعث میشد پارچه خوب رنگ نگیرد و به خریدار ضرر برساند (ابن اخوه:1360 ،
.)137

نهتنها پارچه ،بلکه جامه و لباسهای با کیفیّتی نیز ظاهراً در دارالثیاب در یزد تولید
میشده است (کاتب یزدی .)231 :1386 ،در رسالة فلکیه به جبهوار یزدی اشاره شده است
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(مازندرانی .)15 :1331 ،باربارو در گزارش خود به جزئیاتی از لباسهای یزدی در دربار
حسنبیک اشاره میکند« :جبههایى آوردند از پارچههاى زربفت و گلدار دمشقىکه
آسترشان از ابریشم و پوستهاى بسیار زیباى قاقم و سمور بود و گفت که آنها را در
شهر یزد ساختهاند» (.)76:1381
بازارها ،خانها و کاروانسراها مکانهایی بوده است که در آنها خریدوفروش
منسوجات صورت میگرفته است .در گزارشی مربوط به سال 844هـ.ق آمده که در
کاروانسرایی مشهور به «خان قلندر» که آن را تاجری ثروتمند به نام حاج صدرالدین
ابیوردی ساخته بود ،تاجران روم (عثمانی) و شیروان اقامت داشتند و بیشتر معامالت
شعربافان (ابریشم بافان) در آنجا انجام میشد (کاتب یزدی .)101 :1386 ،باربارو بازار
خریدوفروش پارچه را در یزد چنین توصیف کرده است:
«یک ساعت پس از برآمدن آفتاب کسانى با پارچههاى ابریشمى و دیگر کاالیى که بر
دست گرفتهاند ،بىآنکه سخن گویند ،اینجا و آنجا مىگردند و اگر بازرگانان چیزى
دیدند و به خریدنش راغب شدند ،فروشنده را نزد خود مىخوانند و به کاالیش که
بهاى آن روى کاغذى نوشته و به آن دوخته شده است ،مىنگرند .بازرگان اگر جنس را
پسندید ،مىخرد و درون حجرة کوچک مىافکند و فروشنده را بىآنکه سخنى با وى
بگوید ،مرخص مىکند؛ زیرا تحویلدهندة کاال ،صاحب حجره را مىشناسد و بى هیچ
پرسشى راه خود را در پیش مىگیرد و این دادوستدها تا نیمروز ادامه دارد و بعد از
ناهار فروشنده مىآید و پول خود را مىستاند و اگر روزى فروشنده نتواند کسى را بیابد
که کاالیش را به بهایى که تعیین کرده است بخرد ،روز دیگر برمىگردد و الی آخر».
(.)90 :1381

فرآیندی که باربارو توصیف کرده ،نمونهای از داللی است که در آن تجاری همچون
حاجی صدرالدین و عوامل او فروش کاالهای بازرگانان خارجی را تضمین میکردند .این
شیوة خریدوفروش پارچه ،بهویژه کسبوکار در صبح و پرداخت در عصر نشان میدهد
که روشی مبتنی بر اعتماد و ضمانت بوده است.
یزد پل ارتباطی بین خراسان و ماوراءالنهر بهعنوان مرکز حکومت تیموری و هرموز،
بزرگترین مرکز تجاری آن دوران بود و بر سر شاهراه تجاری شمال شرقی– جنوبی قرار
داشت (رسولی .)5-2 :1389 ،یزد بهعنوان مرکزی پسکرانهای نقش باراندازی و انبارگاهی
ایفا میکرد .حافظ ابرو به صراحت به این موضوع اشاره و از یزد بهعنوان بندرگاه 4و ممر
کاروانها یاد کرده است ( .)811/2 ،1380این شهر به سمت جنوب از طریق بافق به
کرمان و از آنجا به هرموز و در مسیری دیگر از راه ابرقو به شیراز و از آنجا به هرموز
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میرسید .یزد در مسیری مستقیم و از طریق بیابان طبس و تایباد به قهستان و از آنجا
به هرات راه مییافت (لسترنج 306 :1386 ،و  .)350یزد همچنین مرکزی مهم در شاهراه
تجاری هرموز– سلطانیه و تبریز بود .این شهر از طریق کاشان و قم به جاده ابریشم
ارتباط پیدا میکرد و در مسیر غرب به سلطانیه و از آن طریق به تبریز راه مییافت .در
آن دوران آذربایجان و بهویژه تبریز نقشی کلیدی در مناسبات تجاری و پیوند میان شرق
و غرب ایفا میکرد (رویمر.)141 :1379 ،
یزد این امکان را یافته بود که از طریق این مسیرهای تجاری ،منسوجات و کاالهای
خود را عالوه بر بازارهای سرزمینی در بازارهای فراسرزمینی و بینالمللی پررونق آن
دوران عرضه کند و توسعة فزآیندهای بیابد .باربارو مقاصد اصلی پارچههای یزدی را
چنین بر شمرده است« :یزدیان با کار و کوشش خویش مقدار مهمى از این پارچهها را
به هند و ایران و جغتاى و چین و ماچین و بخشى از ختا و بروصه (بورسا) و ترکستان
صادر مىکنند» ( .)90 :1381اگر سخن بابارو را بپذیریم ،صادارات پارچة ابریشم یزدی به
چین و هندوستان نشان از کیفیّت بسیارخوب پارچههای یزدی بوده است؛ زیرا این
مناطق خود از تولیدکنندگان و صادرکنندگان اصلی پارچه در آن دوران بودهاند .ازجمله
مقاصد اصلی ابریشم یزد سرزمینهای عثمانی بوده است .کاتب به فعالیّت بازرگانان روم
(عثمانی) در شهر یزد اشاره کرده است (کاتب یزدی .)101 :1386 ،همانطور که ذکر شد،
باربارو بیان کرده که پارچههای یزدی به بورسا صادر میشده است .از نیمة قرن
چهاردهم میالدی/هشتم هجری ،شهر بورسا به یک بازار بزرگ جهانی برای تجارت
ابریشم خام و منسوجات ابریشمی تبدیل شده بود .ابریشم صادراتی ایران در بورسا به
دلیل افزایش تقاضای صنایع ابریشمبافی عثمانی و اروپا اهمیّت زیادی یافته بود
).(Inalcik, 1994: 219

 .5وضعیّت مالیات و ارزش پول
متأسفانه از میزان درآمد یزد در دورة تیموری اطالعی در دست نیست .حمداهلل مستوفی
دربارة مالیات دریافتی از یزد در دورة مغوالن بیان میکند که حقوق دیوان این شهر به
تمغا مقرر است (مستوفی .)84 :1381 ،درحقیقت به دلیل توسعة تولید و تجارتِ
منسوجات ،بخش عمدهای از درآمد دیوان از طریق تمغا حاصل میشده است .در اخذ
تمغا در دورة تیموریان ثباتی وجود نداشت و معموالً برخی از سالطین تیموری دست به
وصول آن میزدند ،اما سالطینی هم بودند که تحت نفوذ بزرگان مذهبی آن را لغو
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میکردند (بارتولد .)55 :1336 ،درآمدهای تمغا که یکی از منابع اصلی خزانه بود ،به
حاکمان این اجازه را نمیداد که از آن چشمپوشی کنند .شاهرخ برای مشروعیّتبخشی
ظاهری به وصول این مالیات ،با تغییر نام ،آن را «زکات» اعالم کرد تا از طریق شرع به
آن جنبة قانونی دهد (رویمر .)142: 1379 ،مطابق صورتحساب خواجه شمسالدین ،در
یزد تمغای حاصل از فروش کاال بهعنوان زکات از وی دریافت شده بود؛ مبلغی که وی
پرداخت کرده بود ،بهصورت جداگانه و نه بهعنوان بخشی از قیمت پارچه ثبت شده
است .او برای فروش هر طاق ساتن چینی دوهزار دینار و در مجموع برای پنج طاق،
مبلغ بسیارسنگین دههزار دینار زکات پرداخت کرده بود ).(Hinz, 1950: 333
به دلیل افزایش قیمت اجناس ،بهویژه قماش ،میزان مالیات تمغای تحمیلی بر مردم
یزد نیز افزایش مییافت .پس از مرگ شاهرخ و به دلیل ناآرامیهای خراسان گوهرشاد
آغا ،همسر وی ،به همراه امرا و خزانة سلطنتی به قصد پیوستن به سلطان محمد ،هرات
را به مقصد یزد ترک میکند .بنا بر گفتة کاتب یزدی با حضور وی در یزد «چندان
زرخزانه در یزد پیدا شد که فلوس از میان برافتاد و مردم را تمام داد و ستد به نقره سکّه
زده مىشد ،قماش قیمت گرفت و انواع اجناس را بها بیفزود» (.)224 :1386
یزد از خراج حاصل از زمینهای زراعی درآمد داشت ،اما بخش ناچیزی را شامل
میشد .محدودیّت کشاورزی در زمینهای کمآب و گسترش امالک وقفی و ملکی باعث
کاهش کنترل دولت بر زمینهای زراعی و بالطبع درآمد حاصل از آنها شده بود.
با افزایش نزاعها و درگیریهای سیاسی نیاز به درآمد بیشتر برای تجهیز سپاه
ضرورت مییافت .برای مقابله با چنین وضعیّتی تعداد زیادی از مالیاتهای معمول و
غیرمعمول دیگر وضع میشد .برخی از این مالیاتها بهصورت ثابت و منظم و برخی
دیگر بهصورت نامنظم دریافت میشد .سلطان محمد برای رویارویی با ترکمانان دستور
داد از هر خانه در شهر و والیت یزد بیست دینار کپکی بهعنوان معاونت لشکر مالیات
دریافت شود .در نهایت خواجه عمادالدین و خواجه جاللالدین مرشد که صاحب دیوان
یزد و مأمور جمعآوری این مالیات بودند ،در قالب مالیات سرشمار مبلغ هفتصد تومان
جمعآوری نمودند (مستوفی بافقی .)196 /1 :1385 ،در نزهة القلوب درآمد یزد در قرن
8هـ.ق بالغ بر  25تومان آمده است (مستوفی .)84 :1381 ،در نگاه نخست ،با مقایسة این
مبلغ با مالیات هفتصد تومان که سلطان محمد اخذ میکرد ،چنین به نظر میرسد که
کل دارایی مردم مصادره شده است ،اما درحقیقت این افزایش مالیات درنتیجة کاهش
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ارزش پول در دورة مورد بحث بوده است .والتر هینتس ارزش تومان را در سالهای
متعدد از  1300تا 1718م 699/هـ.ق تا 1130هـ.ق مقایسه و میزان این کاهش ارزش
پول را مشخص کرده است .هینتس برای سنجش ارزش مسکوکات ایران ،مارک طالی
آلمان را براساس عیار پیش از جنگ جهانی اول سال 1913م را معیار قرارداده است
) .(Hinz, 1969: 90ارزش و نرخ یک گرم طالی خالص  2/81مارک طال بود .در حدود
سال1440م 844 /هـ.ق ،دینار کپکی با شش دینار عراق عجم برابر بوده است .ارزش
دینار عراق عجم در آن سال  0/325مارک طالی آلمان بوده ،ولی در سال 1452م/
855هـ.ق ،یعنی آخرین سال حکومت سلطان محمد ارزش آن به  0/12مارک طالی
آلمان کاهش یافته است ).(Ibid: 91
تغار نوعی مالیات منفرد و غیرمنظم بود که از رعایا اخذ و برای آذوقة لشکر صرف
میشد .تغار لشکر را امیرزاده خلیل در یزد دریافت میکرد .صاحب اعظم ،خواجه
عمادالدین مسعود و خواجه جاللالدین مرشد به «رسم خواجهگیرى» مجبور به دریافت
این مالیات شدند .ظاهراً تغار براساس دارایی افراد دریافت میشد و «هرکس را به قدر
تموّلى [که] بود مبلغى توجیه کردند و گرفتند و خرابى به حال والیت روى نمود» (کاتب
یزدی« .)235 :1386 ،پیشکش» نیز از جمله موارد مالی بود که بهصورت گسترده دریافت
و پرداخت میشد .امیرمحمد چقماق شامی و بزرگان شهر با تقدیم ساوری و پیشکش
فراوان «از نقد و اقمشه و اسب و استر و اشتر و خیمه و خرگاه و سایر تبرکات» شهر را
در اختیار شاهزاده بابر قراردادند (یزدی .)68 :1978 ،در اسناد خواجه شمسالدین نیز
پرداخت پیشکش به امیر (احتماالً امیرچقماق) آورده شده است .میزان پیشکشی به ازای
یک طاق ساتن چینی چهارصد دینار و یک طاق پارچة پشمی ششصد دینار بوده است
) .(Hinz, 1950: 322, 333یکی دیگر از مالیاتهایی که در تاریخ جدید یزد بدان اشاره
شده و بهصورت غیرمنظم دریافت میشده است« ،نعل بها»ست (کاتب یزدی.)231 :1386 ،
این مالیات را که به همراه پیشکش آمده است ،ساکنان مناطق با هدف جلوگیری از
غارت شهرها پرداخت میکردهاند؛ البته برخی شاهزادگان تیموری برای کاهش این
فشارهای مالی اقداماتی نیز انجام میدادند؛ سلطان محمد چند تکلیف «مثل سرشمار
والیت و تمغاى دارالثیاب و چهار ماهه دکاکین و تمغاى ابریشم یزدى» را از مردم یزد
برداشت (همان)231 :؛ دارالثیاب مکانی بود که در آن جامه و لباس تهیه میشد ،تمغای
ابریشم یزدی مالیات تجاری بود که از فروش ابریشم دریافت میگردید .تاریخ جدید یزد
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تنها منبعی است که از تمغای دارالثیاب و چهار ماهه دکاکین نام برده است .احتماالً با
توجه به وابستگی شهر به اقتصاد تجاری و خریدوفروش کاال ،این مالیاتها تنها به شهر
یزد اختصاص داشته است.
 .6رکود و وقفه در اقتصاد شهري يزد پس از مرگ شاهرخ
شاهرخ در مدّت حکومت خود دورهای ارزشمند از صلح و رفاه نسبی را برای رعایا به
وجود آورد (منز .)335 :1390 ،آرامش سیاسی حاصل از حکومت نسبتاً طوالنی امیرچقماق
در یزد در این دوران ،زمینه را برای رونق و شکوفایی بیشتر فراهم ساخت؛ بهگونهایکه
کاتب یزدی بیان میکند« :و در زمان خاقان اعظم سعید شاهرخ بهادر  ...و معمورى
شهر و والیت و جمعیّت حال به مرتبهاى رسیده بود که مردم دهاقین عوامل را کار
نفرمودندى و جامههاى زیبا از قصب و دیبا پوشیدندى و مرغهاى فربه با برنج در میان
خوردندى» (.)174 :1386
از آنجا که نه سنتهای ترکی– مغولی و نه سنتهای اسالمی مقررات محکمی برای
جانشینی ارائه نمیکردند ،بیماری یا مرگ فرمانروا اغلب درگیری بر سر قدرت را تشدید
میکرد .از قرار معلوم شاهرخ در هنگام مرگ هیچ اقدامی برای جانشینی انجام نداده بود
(منز .)336 :1390 ،با مرگ شاهرخ اوضاع ممالک تیموری دوباره گرفتار هرجومرج و آشوب
شد .شاهزادگان تیموری برای رسیدن به قدرت با یکدیگر به جنگ پرداختند و آرامشی
که در دورة شاهرخ بر اکثر مناطق ایران حکمفرما شده بود ،از میان رفت .با از میانرفتن
امنیت و آرامش ،دوباره ویرانی شهرها و افول شهرنشینی در تمامی ایران آغاز شد.
کشمکش و درگیری میان خاندان تیموری ،تزلزل مرزهای غربی و حمالت گاه و بیگاه
ترکمانان موجب شد که تمامی ایران عرصة نبرد شود و در حالتی بین جنگ و صلح
قرارگیرد .یزد نیز از این کشمکشها مصون نماند و آسیب فراوان دید .کاتب یزدی ادامه
میدهد که پس از مرگ شاهرخ «یوماً فیوماً خرابى و قحطى و خشکسالى و سم ستور
بیگانه و قید مسافران و پریشانى مجاوران و بیمارىگران و موت بزرگان و قتل اکابر و
سروران واقع مىشد» ( .)174 :1386در گزارشی دیگر مستوفی بافقی اوضاع شهر را پس
از تهاجم خلیل میرزا چنین توصیف میکند« :جمعى که گوشت بره بىتره نمیخوردند،
پوست پوسیده را جوشانیده به کار میبردند » (.)200/1 :1385
تعداد زیاد عوارض و مالیاتهایی که همراه با زیادهستانی و اجحاف بسیار از مردم
دریافت میشد ،از اوضاع نابسامان و ناپایدار امپراتوری تیموری پس از مرگ شاهرخ
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حکایت دارد .در تاریخ جدید یزد آمده است که در زمان سلطان محمد «آنچنان بود که
به غیر از مال مقرّرى و سرشمار و چریک و قرضى که بر موجب فرموده از رعایا بیرون
آمده بود ،دو چندان خارج و شناقص واقع شده بود» .نتیجة نهایی مالیاتهای متعددی
که تحمیل میشد و مردم مجبور بودند دو برابر آنها را پرداخت کنند ،آسیب جدی به
اقتصاد مناطق بود و به قول کاتب یزدی« :مردم بالد به تخصیص یزد خراب شده بودند»
(.)226 :1386

در چنین شرایطی بود که شهر تسلیم نیروی ترکمانان شد .یزد بحرانهای ناشی از
درگیری شاهزادگان تیموری و جنگ با ترکمانان را بهدرستی پشت سر نگذاشته بود که
ابتدا قحطی و غال در سال 858هـ.ق (مستوفی بافقی )204/1 :1385 ،و سپس سیلی ویرانگر
در  860هـ.ق باعث خرابی بسیاری از تأسیسات ،بناها و باغات ،بهویژه در نیمة جنوبی
شهر شد .به نظر میرسد همزمانی مصائب و بالیای طبیعی با بزرگترین دوران
آشفتگیهای سیاسی در یزد ،از سرزمینی نسبتاً آباد تنها ویرانهای باقی گذاشت (کاتب
یزدی.)245-244 :1386 ،

 .7نتیجه
بهطورکلی شهر یزد در دورة تیموری یکی از درخشانترین و پررونقترین دوران خود را
پشت سر گذاشت .این امر پس ار تثبیت حکومت تیموری و در طی فرمانروایی شاهرخ
به اوج خود رسید .اصناف و اهل حرف یزد با استفاده از مهارت خود پارچههای باکیفیّتی
از مواد خام تولید میکردند .تاجران و بازرگانان با اتکا بر مهارت خود در معامله و
خریدوفروش ،کاالهای تولیدی را به اقصی نقاط دنیا میفرستادند .حمایت مالی و تأمین
سرمایه و ساخت ساختمانهای تجاری همچون بازارها و کاروانسراها توسط تجار بزرگ،
اشراف و حتی عامالن حکومتی ،زمینة فعالیّت و توسعة بیشتر این شهر را فراهم ساخته
بود؛ بنابراین ،شبکهای از تولید ،توزیع و معامالت پولی شکل گرفته بود که در آن
موقعیّت جغرافیایی و قرارگرفتن در میانة مسیرهای تجاری بر اهمیّت آن میافزود .همة
اینها در کنار روشی مطمئن و همراه با ضمانت در خریدوفروش و آرامش نسبی سیاسی،
بهویژه در دوران حکومت امیرچقماق ،شرایطی را فراهم آورده بود که یزد دورة تیموری
دورانی درخشان از رفاه و توسعه را دنبال کند .در کنار مواد خام و اولیّة وارداتی از سایر
نواحی ،یزدیان توانسته بودند با استفاده از خالقیّت و ابتکار خویش بر شرایط نامساعد
اقلیمی غلبه کنند و کشاورزی خود ،بهویژه پرورش درختان توت را برای نوغانداری
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شکوفا کنند .از این طریق ،بخش عمدهای از مواد خام مورد نیاز برای صنعت پارچهبافی
شهر بهصورت آسان و مداوم تأمین میشد .این امر در توسعة پایدار این شهر در آن
دوران تاریخی نقش مهمی ایفا میکرد ،اما در اواخر حکومت شاهرخ و پس از مرگ وی
نزاعها و کشمکش بین مدعیان سلطنت و زیادهخواهیهای ایشان در اخذ مالیات و
عوارض دیوانی باعث رکود اقتصاد شهری یزد شد؛ لذا بزرگان یزد به این نتیجه رسیدند
که دیگر تیموریان قادر به ادارة شهر و تأمین امنیّت آن نیستند و بنابراین ،شهر را به
سپاه ترکمان تسلیم کردند .شایان ذکر است یزد بحرانهای ناشی از درگیریهای
سیاسی را بهدرستی پشت سر نگذاشته بود که ابتدا قحطی و غال در سال 858هـ.ق و
سپس سیلی ویرانگر در سال  860هـ.ق خرابی بسیاری به شهر وارد کرد.
پي نوشت
 .1عملکرد مبادلهای شهر در چندین سطح صورت میگرفت .عالوه بر خرید و فروش در شهر ،مبادالتی
نیز در سطح ناحیة شهری و روستاهای اطراف انجام میگرفت .عملکرد تجاری در برخی شهرها فراتر
میرفت و در سطح سرزمینی و فراسرزمینی توسعه مییافت (رضوی.)372 :1388 ،
 .2شیوههای تولیدی و معیشتی زراعی ،کاالیی و مبادلهای اساس اقتصاد شهری جامعة ایرانی در عرصة
تاریخی بودند .اینها اگرچه از لحاظ شکلی و ابزارهای تولیدی متفاوت و مستقل بودند ،همگی از حیث
منابع و مبانی و کارکردهای اقتصادی به هم پیوسته محسوب میشدند؛ چراکه در یک زمینة تولیدی و
اقتصادی مشترک شکل گرفته و دارای پیوستگیهای درون ساختاری و کارکردی عمیق بودند که هریک
وجود و ضرورت دیگری را تقویت و استمرار میبخشید.
 .3در وقفنامة امیرچقماق به افرادی اشاره شده است که زمین ملکی خود را به وی و همسرش
فروختهاند؛ برای نمونه« :سهام شمسآباد رستاق از بىبى عصمت شاه بنت موالنا صدرالدین على بن
موالنا کمالالدین افضل مشهور به اصفهانى  ...به والیه ملکه عظمى واقفه ،ال زالت عیون الحوادث عن
ذاتها صارفه منتقل شده به مبایعت شرعیه» (مستوفی بافقی.)871/3 :1385 ،
 .4تنها اثر به جای مانده مربوط به دوره تیموری از صنایع بافتنی یزد ،زیلویی است موجود درموزهی
زیلو و پالس میبد که متعلق به سال  808هـ.ق است و توسط علی بیدی ابن حاجی میبدی با طرح
محرابی و استفاده از فنون خاصی بافته شده است.

منابع
آکا ،اسماعیل ،تیموریان ،ترجمة اکبر صبوری ،تهران ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.1390 ،
ابن اخوه ،محمد بن احمد ،آیین شهرداری ،ترجمة جعفر شعار ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب.1360 ،
اشرف ،احمد« ،نظام صنفی و جامعه مدنی» ،ایراننامه ،ش .1374 ،40-5 ،53
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