دو نقد از يک کتاب

دانشنامة مشاهير يزد

*
احساناهللا شکراللهي

»نزديکِ شاهراه جادة ابريشم
شهری غنوده بود ُغبارآگين،
با پلکهای خستة سنگين
نامش قرين نامِ خدايان
بشکوه چون پرستشِ يزدان«...
هر سه جلدِ دانشنامة مشاهير يزد که مرجعی در زمينه زندگينامه يزديان است بـا شـعر زيبـايی آغـاز
میشود که سطور فوق ،بند نخستين آن است.
بی راه است اگر پيش از ورود به مبحثِ نقد و معرفی اين اثر که در ميان آثـارِ از ايـن دسـت ،حجـم
نسبتاً زيادی دارد ،به تعريفی از زندگينامه و انواعِ آن بپردازيم.
زندگينامه ،تذکره ،سرگذشتنامه يا شرح حال ،نوشتهای است که موضوعِ آن گزارش يـا شـرح يـک
زندگی است و در آن بر پاية واقعيت و به ياری اسناد و مدارک ،خاطرات و شـواهدِ در دسـترس ،سـيمای
برجستگان و فرهيختگان بازآفرينی میشود.
سابقه نگارش زندگينامه به روزگاری میرسد که انسان به فکرِ ثبت و نگهداری گوشههايی از زندگیِ
خود يا ديگران افتاد ،و امروز زندگينامهنويسی در شمار انواعی از ادبيات است که اهميت بسياری يافتـه و
طرفداران فراوانی پيدا کرده است.
پرداختن به تاريخ زندگينامهنويسی در جهان در حوصلة اين نوشته نيست اما در عالم اسالم نخسـتين

کسی که به زندگينامهنويسی روی آورد عبيداهللا پسر ابراهيم ابورافع بود .وی در کتابش موسوم به تسمية

والصفين والنهروان من الصحابة فهرستی از ياران حضرت علی )ع(
ّ
من شهد مع اميرالمومنين في الجمل
که در جنگها همراه ايشان بودند را فراهم آورده است.

* دانشنامه مشاهير يزد ،احساناهللا شکراللهي /کتاب ماه کليات ،دي و بهمن .1382
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از آن پس بسياری از پژوهندگان ،به زندگينامهنويسی توجه نمودند و انواع گوناگونی از آن را فـراهم
آوردند .فرهنگنامه ادبی فارسی 1اين انواع را به سه گروه کلی تقسيم نموده است:
نخست کتابهای تراجم احوال که شرح زندگی افراد بدون گزافهگويی و داسـتانهای بـاورنکردنی
میپردازند .دوم مناقبنامهها که داستان و چهرة واقعی افراد را با گزافهگويیها و داستانهای باورنکردنی
درهم میآميزند ،مانند تذکرةاالولياء عطار .سوم زندگينامة بدعتگزاران که ضـمن معرفـی فرقـههـای

گوناگون ،گزارش کوتاهی از زندگی و احوال پايهگذاران آنها ارائه میکنـد .گـروههـای سـهگانـه فـوق در
ادبيات اسالمی ـ ايرانی شامل انواع ذيل میشود:
سيره :شرح زندگی پيامبر اکرم )ص( است و سابقة آن به سـدة دوم هجـری مـیرسـد .کهـنتـرين
سيرهای که به دست مانده است سيرة ابن هشام است که کاملترين روايت از سيرة ابن اسحاق )نخسـتين
متنِ فراگير زندگی و جنگهای پيامبر اکرم )ص(( است.
مَقتل :شرح حال کشتگان در راه دين است و سابقة آن به سدة يکم هجری میرسد.
از نخستين کسانی که به مقتلنويسی پرداختهاند ،اصبغ نباته از ياران حضرت علی بود کـه کتـابی از
محمد ابـراهيم نـواب
مقتل امام حسين )ع( گردآورده است .از مقتلهای معروف فارسی نيز فيض الدموع ّ
تهرانی )بدايعنگار( و مقتل الحسينِ خوارزمی را میتوان نام برد.
َنسبنامه :يا تبارنامه ،يا زندگينامه دودمانی شرح حال همة افراد يک يا چند خاندان اسـت و هـدفِ
آن دوری جdستن از خطا در تعيين َنسب افراد است .برخی آن را ويژة جوامعِ مردساالر میدانند چون فقـط
دربرگيرندة زندگينامة مردان است و به زنان نمیپردازد.
پيشينة تبارنامهنويسی به دورة پيش از اسالم میرسد .از َنسبنامههای دوران معاصـر مـیتـوان بـه
عليمحمد مجير شيبانی )مجيرالدوله( اشاره کرد.
ّ
تاريخ شيبانی )شرح حال طايفة شيبانی( ،اثر
طبقات :گونهای از فرهنگهای زندگينامهای است که تخصص زمينـة فعاليـت تمـامی چهـرههـای
معرفی شده در آنها يکسان است ،يا آن که همگی آنها دارای يک مذهب يـا شاخصـة مشـترک ديگـری
هستند.
پيدايی طبقات به سالهای پايانی سدة يکم و آغاز سدة دوم هجری میرسد .در آن زمان مسلمانان به
قرآن ،حديث ،نحو ،و ادب عربی توجة فراوان میورزيدند ،از ايـنرو دانشـمندانی کـه بـه ايـن دانـشهـا
میپرداختند ،ناگزير به پژوهش و بررسی دربارة درستی يا نادرستیِ اسناد و مدارکِ مربوط به آنها بودند .از
همين جا بود که توجه به راويان اسناد و مدارک باال گرفت و راويان هر رشته زير هـر طبقـه ويـژة خـود
قرار گرفتند تا بر پاية تخصصِ خويش سنجيده و ارزيابی شوند.
بدين ترتيب زندگينامة شاعران ،فقيهان ،اديبان ،نحويان ،و مانند آنها پديد آمـد ،و طبقـات گونـاگون
شکل گرفت .از بهترين نمونههای طبقات که در دوران معاصر تأليف شده طبقـات اعـالم الشـيعه تـأليف
شيخ آقابزرگ تهرانی است ،و از ديگر نمونهها احوال و آثار خوشنويسان تأليف دکتر مهـدیِ بيـانی و نيـز
نوابغ و مشاهيرِ معلول جهان گردآوریِ منصور بdرجيان.
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مزارات :عنوان کتابهايی است که گورستانهای يک شهر يا منطقه و بزرگانِ بـه خـاک سـپرده در
آنها را معرفی میکنند .از نخستين و پرآوازهترين اين دسته آثار شد االزار فی حط االوزار عن زوار المزار
نوشتة معين الدين ابوالقاسم جdنيد شيرازی است که به زبان عربی نوشته شده و بيشتر به نام المـزارات يـا
مزاراتِ شيراز آوازه دارد.
از نمونة مزارات که در دوران معاصر تأليف شده بايد کتاب آرامگاه خارجيان در اصفهان اثر هوشـنگ
مظاهری و نيز سلسلة مشاهير تخت فوالد را نام برد.
زندگينامة خودنوشت :که به اسامی زندگينامـة خودنگاشـت ،زندگينامـة شخصـی ،سرگذشـتنامـة
خودنگاشت ،خودزندگينامه ،زندگی من ،حسب حال و اتوبيوگرافی نيز خوانده میشود ،گونـهای زندگينامـه
است که دربردارندة تاريخ زندگانی يا دورهاي از زندگیِ شخص به قلم خود اوست .زندگينامه خودنوشت را
در شمار ادبيات اعترافی نيز آوردهاند .با اندکی مسامحه میتوان خاطرهنويسـی و يادداشـتهـای روزانـة
شخصی را نيز نوعی زندگينامه خودنوشت برشمرد .زندگينامههای خودنوشت را از جهات مختلف به انـواع
گوناگون تقسيم میکنند :جزئینگـر و کلـینگـر ،تـاريخی و توصـيفی ،رسـمی و غيررسـمی ،مضـمونی،
ايدئولوژيک و باالخره داستانی.
به رغم آنکه سابقة حسب حالنويسی به قدمت خود انسان است ،اما سابقة پرداختن بـه آن در زبـان
فارسی چندان طوالنی نيست و به دورة قاجار میرسد ،آنهم بيشتر در قلمرو ادبيات سياسـی؛ بـه عنـوان
نمونه بايد از خاطرات و اسناد عليخان ظهرالدوله ،خاطراتِ حسن اعظام قدسی )اعظام الوزاره( و زندگانی
من )از احمد کسروی( نام برد.
سفرنامه :سياحتنامه ،روزنامه سفر ،گزارش سفر يا گشت و گذار است که بـه صـورت يادداشـتهای
روزانه و توصيفات تجريبات سفرها توسط نويسندگان حرفهای و يا بسياری از سياستمداران ،پژوهشگران،
مبلغان ،ماجراجويان ،پزشکان ،پويندگان ،و دريانوردان نوشته میشود .از معروفترين سفرنامههای دنيـای
اسالم َرحله يا سفرنامه ابن بطوطه مغربی )726ـ  (779است .همچنين از کهنترين سفرنامههای موجـود
فارسی بايد از سفرنامه ناصرخسرو و شرح سفرش از خراسان به مکه و بازگشت به زادگاهش نام برد.
ديگر انواع زندگينامهها بطور مختصر عبارتند از:
زندگينامة وزيران و ديوانساالران و سياسيون ،که کتاب مشـاهير رجـال تـأليف دکتـر بـاقر عـاقلی از
نمونههای معاصر اين دست آثار است.
زندگينامة زنان :از جملة اين دسته از زندگينامهها میتوان به کتاب مشاهير زنـان ايـران و پارسـی-
محمدحسن رجبی اشاره کرد.
گوی از آغاز مشروطه تأليف ّ
و باالخره زندگينامة بdزرگان شهرها و سرزمينهای اسالمی که بهانة نوشتنِ اين قلم ،يکـی از انـواعِ
همينگونه زندگينامههاست :دانشنامه مشاهير يزد که بهار امسال لباس فاخری از نثـر بـه خـود پوشـيده
است ،و در ميان آثار ارائه شده در نمايشگاه کتاب جلوة ويژهای داشت.
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میخواستم پيش از پرداختن به نقد و بررسی ايـن اثـر نمونـههـايی از آثـار تـأليف يافتـه در زمينـة
زندگينامة بزرگان شهرها و سرزمينهای اسالمی را نيز معرفی کنم ،اما ديدم آن قدر تعـداد و تنـوعِ ايـن
گروه از زندگينامهها زياد است که حتی اشاره به نمونههايی از آن حجمِ اين نوشته را از آنچـه بايـد باشـد
فراتر میبرد .بنابراين تنها يادآور میشوم که بيشترين تعداد زندگينامههایِ جمعیِ پديد آمده ،مخصوصاً در
دوران معاصر به اين گروه اختصاص دارد ،و معموالً به دليل عِرقِ ملی و عالقـه بـه مـوطن ،اهـالی قلـم
گرايش پيدا میکنند که به معرفی علما و هنرمندان و مشاهير شهر خويش بپردازند و به اين ترتيب نقش
همشهريان خود را در فرهنگ و تمدن و هنر ،هر چه پررنگتر به نمايش بگذارند و به ماندگاری نام آنـان
در تاريخ کمک کنند.
اکنون که از ذکر اسامی نمونه آثار مربوط به ساير بالد درگذشتيم ،برای معرفی بهتر دانشنامة مشاهير
يزد الزم میآيد که به ديگر آثار در زمينة تاريخ و زندگينامة مشاهير اين شهر و اُستان بپردازيم.
محقق پرکار و ارجمند معاصر ،استاد ايـرج افشـار ،کـه شـامل
در اثر ارزنده يزدنامه يا يزدنما تأليف ّ
کتابشناسی ،متونِ پيشينه و پژوهشهای تاريخی در خصوص يزد است ،فهرستی از آثار مربـوط بـه يـزد و
علما و مشاهير آن به اين شرح معرفی شده است:
ـ جامع الخيرات ،اثر رکنالدين ابوالمکارم محمّدبن قوامالدين محمّدبن نظام حسينی و پسرش سيد
شمسالدين ،که در بيان وقايع سالهای  733تا  743به تسجيل عـدهای از علمـا و قضـات و نقبـای يـزد
پرداخته است.
محمد بن جعفر ،در ذکر وقايع و حوادث سال ) 844عمر شاهرخ تيموری(.
ـ تاريخ يزد ،اثر جعفر بن ّ
ـ تاريخ جديد يزد ،تأليف احمدبن حسين بن علی کاتب ،شامل وقايع يزد تا سال . 862
محمد مفيدبن نجمالدين محمود بافقی ،مستوفی يـزدی کـه ميـان سـالهای
ـ جامع مفيدی ،تأليف ّ
 1082ـ  1090به تدوين و نگارش آن اشتغال داشته و در آن به احوال رجال يـزد در آن دوران پرداختـه
است.
محمدجعفر متخلص به طرب در تاريخ شهر يزد و حوادث تاريخی مربوط به آن.
ـ جامع جعفری ،تأليف ّ
ـ اخبار اليزد ،تأليف حاجی ميرزا ايشيک آقاسی ديوان بيگی شيرازی )م .(1310
ـ تذکرة جاللی ،تأليف عبدالغفور طاهری.
محمد اسماعيل بن مهدی حسنی حسينی ،حاوی مطالبی راجـع
ـ مراةالملک و ارشاد الوالة اثر سيد ّ

به دورة حکومت جاللالدوله در يزد.
سيدمحمد رضوی معروف به نواب وکيل در شرح احوال خود و شـجره
ّ
ـ کشف حقايق ،تأليف ميرزا
خاندان رضوی تا سال .1295
ـ آتشکده يزدان يا تاريخ يزد ،تأليف عبدالحسين آيتی.
ـ تاريخ خطيب ،شامل يادداشتهای خطيب قبرستان جdوهdرهdرِ )يزد( که بـه صـورت روزانـه حـوادث
شهری و مرگ و مير بزرگان را در دفتری فراهم آورده بود.
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ـ تاريخ يزد ،تأليف احمد طاهری .يزد.1317 ،
ـ تاريخچة اهللاآباد رستاق شهرستان يزد ،تأليف اردشـير خـدارحم مهربـان اهللا آبـادی کـه در سـال
 1333ش در بمبئی منتشر شد.
محمد کاوه .يزد :اداره کل فرهنگ و هنر.1355 ،
ـ dهنروران يزد ،تأليف علی ّ
عالوه بر اين آثار که بيشتر جنبة تاريخی داشتند ،مؤلف دانشمند يزدنامه به تذکرههايی کـه همـه يـا
بخشی از آنها در معرفی يزديان اختصاص دارد پرداخته است؛ اين تذکرهها عبارتند از:
ـ تذکره ميخانه ،تأليف حاجی ميرزا حسين سيد مدرسی يزدی )فدايی( در تراجم شعرای يزد.
ـ تذکرة شعرا ،تأليف ميرزا مهدی يزدی.
محمد علی وامق يزدی.
ـ تذکرة ميکده ،تأليف سيد ّ
ـ تذکرة السلسله ،تأليف حاجی سيد ابوالقاسم مدرسی يزدی متخلص به باصر.

ـ آينة دانشوران ،تأليف سيدعليرضا ريحان يزدی.
و باالخره ـ تذکرة سخنوران يزد ،گردآوری اردشير خاضع )چاپ  1341در بمبئی(.
محقق گرانقدر سيد علی آلداود ،ضمن مقالهای با عنوان »پارسیگويـان يـزد
عالوه بر آثار مذکورّ ،
2
در عهد قاجار« در نشريه نشر دانش  ،در معرض تذکرة شبستان ،عالوه بر اثر مزبـور بـه تـأليفی از احمـد
ديوانبيگی شيرازی مؤلف حديقة الشعراء اشاره میکند که هنوز اثری از آن به دست نيامده است.

به فهرست آنچه ذکر شد بايد تأليفات منتشر شده در دوران معاصر را نيز افزود برخی از آنها عبارتند از:
ـ تاريخ ورزش يزد )از صفويه تا  1380هـ  .ش( ،تاليف علی مديری .يزد :نيکوروش.1381 ،
محمدعلی کالهی ،يزد1374 :
ـ تاريخ ورزش باستانی يزد ،تأليف ّ
ـ يزد در اسناد امينالضرب )سالهای  1288ـ  ،(1330تأليف ايـرج افشـار ،اصـغر مهـدوی ،تهـران:
طاليه.1380 ،
ـ با من به ابرکوه بيائيد )تاريخ و آثار تاريخی ابرقو( ،حميدرضا اسفندآبادی ،تهران :پاسارگاد.1380 ،
ـ مشروطيت در يزد ،تأليف علی اکبر تشکری بافقی ،يزد :مرکز يزدشناسی.1378 ،
ـ يزد در سفرنامهها ،تأليف اکبر قلمسياه ،يزد :گيتا.1379 ،
ـ يزد يادگار تاريخ ،تأليف حسين مسرت ،يزد :انجمن کتابخانههای عمومی استان يزد.1377 ،
ـ تذکره شعرای يزد ،پژوهش و گزينش عباس فتوحی ،تهران :کتابفروشي تاريخ1366 ،ـ .1373
اکنون با بودن اين همه آثار در زمينة تاريخ و زندگينامه يزديان جای اين سوال باقی اسـت کـه چـه
ضرورتی باعث تدوين دانشنامة  2322صفحهای مشاهير يزد گرديد؟
آقای حسين مسرت پژوهشگر پرتالش و مدير بنياد فرهنگی ـ پژوهشی ريحـانـة الرسـول در ايـن

زمينه مینويسد» :تاکنون دربارة نامآوران و مشاهير يزد اطالعات پراکنـدهای در کتـابهـای رجـال و يـا
تذکرههای شعرا و علما ثبت شده است ،اما اطالعاتِ موثق و قابل اعتماد که بر اساس روايتهای مختلف
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فراهم آمده باشد ،در اين زمينه وجود نداشته است .مخصوصاً اين نقيصه دربارة رجـال معاصـر کـه شـرح
احوال و آثار آنها هنوز به صورت مکتوب وجود ندارد ،کامالً احساس میشود .با توجه به چنـين ضـرورتی
دانشنامه مشاهير يزد تدوين گرديده است«.
اين دانشنامه که در سه جلد به قطع رحلی در بهار سال جاری منتشر گرديده است ،حاوی شرح حـال
 5200نفر از مشاهير يزد است که از ميان  78000شرح حال موجود در بنيـاد پژوهشـی ريحـانـةالرسـول

انتخاب گرديده است ،و درج شرح حال  2600نفر ديگر که به علت دير رسيدن يا نقص در اين سـه جلـد
نيامده ،به جلد چهارم وعده داده شده است.
اين اثر ظرف مدت چهار سال به محوريت و اهتمام يکی از نوادگان آيـتاهللا حـاج شـيخ غالمرضـا
يزدی يعنی آقای ميرزا محمد کاظمينی مدير کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان يزد فـراهم آمـده اسـت
که خود از پژوهشگران نمونه استان يزد است و آثاری چون تنديس پارسايی ،کيميایِ امروز ،حجراالسـود،
فرهنگ سازی در دوران امروز را در کارنامه خويش دارد .وی همچنين بنيانگذار روزنامه آفتاب يزد و نيـز
پايهگذار بنياد ريحانة الرسول است.

وی در مقدمة کوتاهی که بر اين دانشنامه نگاشته آورده» :همزمان با تأسيس بنياد ريحـانـةالرسـول

)ص( به دنبال موضوعی بودم تا بخشی از پژوهشـهای بنيـاد بـر ايـن موضـوع متمرکـز گـردد .از جملـه
موضوعاتی که از ديرباز توجه بنده را به خود جلب کرده بود ،پژوهش درباره نامآوران و مشاهير يزد بود.
 ...نويسندة اين سطور ]ميرزا محمد کاظمينی[ موضوع مزبور را با آگاهان و متخصصانِ فن در ميـان
گذاشت ،تأکيدهايی که هر يک از اين افراد نسبت به اين موضـوع داشـتند ضـرورت کـار را در نظـرم دو
چندان میکرد ،اما کنار اين تأکيدها ،تحذيرهايی نيز وجود داشت زيرا آگاهانِ اين وادی پيمودن راه ايـن
بيابان را دشوار میدانستند و مرا از خطراتِ راه آگاه میساختند ،اما بنده به صاحب نام عزيـزی کـه بنيـاد
مزين به نام مقدس اوست متوسل شدم و با توکل پای در اين وادی گذاشتم«.
وی سپس مراحل اين کار سترگ از جمله نحوة جمعآوری اسناد از طريق مراجعه بـه کتابخانـههـا و
مراکز اسناد ،مکاتبه و فراخوان و ...را برشمرده و به گوشههايی از دشواریهای اين طريق اشاره مـیکنـد.
آنگاه نحوة تدوين اين اثر را شرح میدهد.
در جدولی که در ابتدای جلد نخست و انتهای جلد سوم درج گرديده ،نمودار مراحل سیگانة اجرايـی
دانشنامه به اين شرح آمده است:
 .1مدخلگزينی.
 .2تأييد سرگروه علمی.
 .3تأييد هيأت علمی.
 .4تأييد مؤلف.
 .5پژوهشگران.
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 .6تأييد شرح حال توسط گروه علمی .
 .7ثبتِ سندِ شرح حال.
 .8ويراستاریِ اول.
 .9کتابشناسیِ اول.
 .10بررسی اعالم )مرحله اول(.
 .11معادليابی اعالم خارجی .
 .12تنظيم ساختاری.
 .13ترخيص سند.
 .14مقابله متن) .ويراستاری با سند(.
 .15نظارتِ اول) .هماهنگسازی( .
 .16تايپِ اول.
 .17نمونه خوانیِ اول.
 .18نظارت گروه ويراستاران.
 .19سرويراستاری.
 .20کنترل اعالم )مرحله دوم(.
 .21کتابشناسی )مرحله دوم(.
 .22تبديل سال.
 .23کنترلِ معادليابی.
 .24تايپ دوم.
 .25غلطگيری دوم.
 .26تأييد نهايي مؤلف.
 .27عکسگذاری.
 .28صفحهآرايی و تايپ.
 .29چاپ و صحافی.
 . 30انتشار.
ميرزا محمد کاظمينی در اين مقدمه در خصوص شيوة انتخاب نامآوران يزد مطالبی را ارائه مینمايد
که برای عالقمندان انجام تحقيقـی از ايـن دسـت سـودمند و راهگشاسـت ،امـا ميـزان پايبنـدی گـروه
پژوهشگرانِ دانشنامه به اين شيوه ،بويژه در بخش مشاغل خيلی شديد به نظر نمیرسد .بخشی از توضيح
آقای کاظمينی در اين زمينه را با هم میخوانيم:
»مرحلة دشوار ديگر ،انتخاب اين نامها برای تهيه شرح احوال آنها بود .پس هيئـت علمـی بنيـاد در
نخستين جلسه خود تصميم گرفت که برای افراد انتخاب جهت درج شرح احوال و آثار آنهـا در دانشـنامه
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مشاهير يزد معيارهای اصولی و علمی را برگزيند تا هم دانشنامه از اعتبار و مقبوليتِ علمی برخوردار باشد،
و هم نام افرادی که در اين مورد ذیحق هستند از قلم نيفتد .اين هيئت پس از چندين جلسـة سـودمند و
مشورت با خبرگان و اهل فن معيارهايی را برای هر گروه در نظر گرفت«.
گروههايی که کار مدخلگزيني ،گردآوری و تدوين شرح حالهای اين دانشنامه را انجام دادنـد عبـارت
بودند از:
 .1رجال تاريخی؛  .2شاعران و نويسـندگان؛  .3علمـای دينـی؛  .4هنرمنـدان؛  .5ورزشـکاران؛ .6
مبتکران؛  .7برگزيدگان علمی و المپيادها؛  . 8دانشمندان؛  .9رجـال اقتصـادی؛  . 10رجـال اجتمـاعی و
فرهنگی؛  .11نامآوران شهرستانها؛  .12صنعتگران؛  .13کارگران و کشاورزان؛  .14نظاميـان و رزمنـدگان
جبهه جنگ؛  .15استادان و مدرسانِ آموزش عالی؛  .16پزشکان؛  .17عارفان و صوفيان؛
اسامی اعضای اين گروهها و سرپرستان آنها در بخش معرفی گروههـای علمـی بنيـاد )ص چهـل و
يک تا چهل و چهار( ،با تفاوتهايی در تعداد و اسامی گروهها آمده است.
هر يک از گروههای مذکور برای انتخاب افرادی که شرح حال آنها در دست بود معيارهـايی داشـتند
که در مقدمه آقای کاظمينی به تفصيل آمـده اسـت )ص هجـده تـا بيسـت و يـک( .بـه عنـوانِ نمونـه
معيارهای انتخاب صنعتگران و اصناف که جايگاه ويژهای در اين دانشنامه دارند و ظاهراً در انتهای جلـد
سوم به صورت مجزا معرفی شدهاند اما در بخش مشاهير نيز به نام آنان برمیخوريم عبارت است از:
الف ـ اشتهار.
ب ـ ذکر نام آنها در کتب هنری و تاريخی.
پ ـ نوآوری و ابتکار.
ت ـ آغازگریِ يک حرفه.
ث ـ مهارتی که باعث شهرت آنها شده باشد.
مؤلف در خصوص اختصاص جايگاه ويژه در دانشنامه برای صنعتگران ،پيشهوران و فعاالن اقتصـادی
مینويسد» :از آنجا که يزد عرصه کار و تالشهای اقتصادی به شمار میرود نويسنده اين سـطور ]ميـرزا
محمد کاظمينی[ خود را ملزم دانست تا شرح حال ايـن تالشـگرانِ عرضـه اقتصـاد و صـنعت يـزد را بـه
صورت جداگانه در پايانِ جلد سوم دانشنامه بياورد تا هم از تالشهای اين افراد قدردانی شده باشـد ،و هـم
تنوعِ مشاغل در استان يزد پيشِ چشم خواننده آگاه قرار گيرد«.
در اين بخش ما به صاحبان مشاغل فراوانی برمیخوريم که شايد برخی آشنا و برخی برايمان غريب
باشد؛ از جمله :قفلساز ،خيـاط ،مـازار ،تخـتکـش ،نوغـاندار ،حکـاک ،چادرشـببـاف ،دامـدار ،معمـار،
ابريشمگير ،شيرريز ،کولساز ،زرگر ،تنورساز ،تردست ،طنابتاب ،پستهکـار ،مسـگر ،دارايـی بـاف ،عطـار،
پالسباف ،باروباف ،سرمهدوز ،چشمهدوز ،زنبـوردار ،نـانوا ،قنـدريز ،آسـيابدار ،مکرومـهبـاف ،شيشـهسـاز،
مشکدوز ،مليلهکار ،گچبر ،چهلتکه دوز ،زنجيرسـاز ،کـورهپـز ،صـابونپـز ،نـاظر حفـر قنـات ،آسـيابان،
کلکساز ،انارکار ،شالباف ،پادریباف ،باغدار ،مجيدیکار ،دوچرخهساز ،رستوراندار ،خراط ،خورجينبـاف،
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مقنـی،
پشمباف ،بندزن ،بوشدوز ،عرقگير ،سراج ،گردوکار ،سفيدابساز ،کانالساز ،مداح ،نداف ،مرغـدارّ ،
کوزهگر ،روکشباف ،شيرينیپز ،نخودکـار ،پرسـتار ،عالقـهبنـد ،نقـاش ،فـرشفـروش ،بـادبزنسـاز ،بنـا،
پالودهفروش ،حلوايی ،سراميکساز ،زيلوباف ،گيوهدوز ،چينـیسـاز ،سـفالگر ،آهنگـر ،چاقوسـاز ،سـبدباف،
نمدمال ،درودگر ،خراز حصيرباف ،بادامکار ،کليدساز و...
به عالوه رؤسای اتحاديههای صنفی يزد در اين دانشنامه از قلم نيفتادهاند ،اتحاديههای تراشـکاری،
آپاراتی ،پوشاکفـروش ،پيـراهندوز ،تعـويض روغـن ،بـزاز ،ميـوهفـروش ،صـنايع چـوب ،آهـنفـروش،
تعميرکار اتومبيل ،خياطی ،فروشنده لوازم الکتريکی ،چاپخانه ،خواروبارفروش ،صافکاری ،الستيکفـروش،
سقطفروشی ،آرايشگری و صادرکننده قالی و...
توجه به مشاغل تا آنجا پيش رفته که عالوه بر اختصاص بخش جداگانه بـه آن در البـالی اسـامی
بخش مشاهير نيز به اسامی آنان بر میخوريم :کشاورز نمونه )ص  ،(1703ناشـر ) ،(1619طالسـاز )ص
 ،(1651طراح پارچه )ص  ،(1644کدخدا )ص  ،(1221ريختهگر )ص .(1663
همچنين در اين بخش به اسامی تعداد زيادی از افراد با تخصصهای ذيل بر میخـوريم :ورزشـکار،
کارگردان ،متخصص رايانه ،فيلمنامهنويس ،بازيگر ،خواننده ،سـنگتراش ،ويراسـتار ،عکـاس ،کتـابفروش،
نوازنده ،قاضی ،دفتردار ،فرمانده نظامی ،دبير ،وکيل ،معلّم و...
به اين ترتيب دانشنامه مشاهير يزد اگر چه قصد از قلم نيفتادن مشهوران هر حرفه و فنی را داشـته،
با اين حال سطح خود را از يک منبع مرجع علمی تا حد يک راهنمای مشاغل پائين آورده ،با اين تفـاوت
که شماره تلفن و آدرس زندگان از متخصصانِ آن حرفهها را ارائه نکرده تا عالقمندان و نيازمندان بتوانند
به راحتی با آنها تماس حاصل نمايند.
در بخش راهنمای اين دانشنامه ضمن تعريف مدخل ،چگونگی مدخلسازی به ترتيب الفبـای نـام و
نام فاميل و يا اشهر بر اساس منابع مرجع آمده اسـت .در ايـن بخـش مـی خـوانيم» :بـرای راحتـیِ کـار
خواننده ،و اينکه بتواند مدخل مورد نظر خودش را زودتر و راحتتر بيابد ،مدخلها بـر اسـاس اسـم اشـهر
افراد انتخاب شده است« .آنگاه به ارائه نمونههايی از اين اسامی پرداخته شده است.
در بخش فهرستهای پايان دانشنامه نيز فهرست مـدخلهـا بـه تفکيـک مشـاهير و مشـاغل بـرای
سهولت دسترسی به شرح حال افراد ارائه گرديده اسـت .همچنـين در ادامـه ،فهرسـت راهنمـای اسـامی
افرادی که در متن از آنها نام برده شده آمده است که اين فهرست با ارجاعاتی نيز همراه اسـت .جاداشـت
در بخش فهرست اسامی مشاهير نيز از اسامی غيرمعروف و غيرمرجح به اسامی مشهور و مرجح ارجاعاتی
فراهم میشد تا مراجعهکننده از طريق هر يک از اسامی که با آن آشنايی دارد فرد يا افراد مـورد نظـرش
را به سهولت پيدا میکرد و به مدخل شرح حال وی دست میيافت.
در بخش معرفیِ شيوهنامه اين دانشنامه ،توضيحاتی مفصل در خصوص نشانههای اختصاری ،عالئم
نگارشی ،رسمالخط ،واجنگاری ،شيوه ذکر اعداد و راهنمای تبديل سالها آمده است.
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از ويژگیهای ارزنده اين اثر پرداختن به معاصرين عالوه بر متقدمين است .همچنـين همـراه بـودن
شرح حال معاصرين با نمونه عکس ايشان يکی از نقاط مثبت اين دانشنامه است ،که برای استفادهکننـده
از آن عالوه بر ايجاد آشنايی با چهرة فرد يا افراد مورد نظر ،تنوعِ روحی را نيز به دنبال دارد و باعـث رفـع
خستگی میشود .افسوس که از همة معاصرين عکس ارائه نشده تا به يکدستیِ اثر کمک کند.
در اثر جز در موارد معدود )مدخلهای مربوط به وحشـی بـافقی ،ص  ،1636محمـدعلی فيـاض ،ص
 1816و ابوالفضل رشيدالدين ميبدی ،ص  ،(1512از نقاشی و تصاوير خيالی برای معرفـی افـراد اسـتفاده
نشده است ،و تنها کاربرد گرافيک در آن استفاده از نمادی برای نشان دادن امامزادههاست.
در انتهای مدخلهای دانشنامه بخشی با عنوان تصاوير گنجانـده شـده کـه در آن عکـس انفـرادیِ
تعدادی از مشاهير يزد به همراه تعدادی از عکسهای دستهجمعـی و تـاريخی از مشـاهير ايـن اسـتان و

عکسهای بازديد عدهای از محققان و سياسيون از بنياد ريحانةالرسـول )ص( و نيـز تصـاوير گـروههـای

کاری اين بنياد ديده میشود.
در تدوين اين دانشنامه از منابع بسياری استفاده شده است .در راهنمای منابع و مآخذ آمده کـه ايـن
منابع به هشت دسته تقسيم میشوند .1 :منابع چاپی کتابی؛  .2منابع چاپی مطبوعاتی؛  .3منابع خطـی؛
 .4پايـاننامـههــا؛  .5جـزوات تـايپی و دستنوشــتههـای محققـين؛  .6منــابع اينترنتـی؛  .7مصـاحبههــا و
زندگينامههای شخصی؛  .8نامههای ارسالی از سازمانها و نهادها و ارگانها .
علیرغم اين که در ابتدای راهنما آمده اين منابع به صورت الفبايی بر حسب عنوان مرتب شـدهانـد،
در کتابنامة انتهای جلد سوم )ص  2269ـ  (2322تنها کتابهای چاپی بـه همـراه پايـاننامـههـا و منـابع
اينترنتی معرفی شدهاند و از فهرست ساير گروههای منابع در اين کتابنامه اثری نيست .البته در ذيـلِ هـر
مدخل منبع يا منابع مورد استفاده به اختصار آمده که برای مراجعهکننده میتواند راهنما و راهگشا باشد.
بخش فهرستهای راهنمای دانشنامه که در انتهای جلد سوم جای گرفته شامل موارد ذيل است:
 .1فهرست مدخلها )که به تفکيک مشاهير و مشاغل تنظيم شده و قـبالً راجـع بـه آنهـا سـخن
گفتيم(.
 .2فهرست نامها :به نظر میرسد اين فهرست که شامل اسامی افراد نام برده شده در متنِ مدخلها
است با دقت کافی تهيه نشده است .به عنوان شاهد ،ده مورد به اسم فاميلِ »طالقانی« ارجـاع داده شـده
که در هفت مورد منظور مرحوم سيد محمود طالقانی است ،در دو مورد خيابان طالقـانی اسـت و در يـک
مورد هم بيمارستان طالقانی .در صورتی که برای اسامی جايها و مکانها فهرست جداگانهای در نظر گرفته
شده و محل ارجاع به خيابان و بيمارستان آن فهرست بود نه اين فهرست .در ضمن در ادامة آن مدخل با
يک فاصله به نام کال زنده ياد سيد محمود طالقانی برمیخوريم که جاداشت با بقيه موارد يک جا ارجـاع
داده میشد.
 .3فهرست جايها ،مکانها ،ارگانها و  :...در اين فهرست به بسياری از اسامی جغرافيـايی عـام و
خاص که در متنِ مدخلها آمده ارجاع داده شده است.
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 .4فهرست اعالم خارجی :به ترتيب الفبای التين به همراه ترجمه هر کدام به فارسی.
 .5کتابنامه :که قبالً در مورد آن صحبت کرديم.
در کنار اين فهرستها جای خالی چند فهرست ديگر حس میشود .فهرستهايی کـه مـیتوانـد در
تکملة اين دانشنامه )جلدهای چهارم و چهارم به بعد( بيايد.
الف .فهرست طبقات ،مشاغل و تخصصهای افراد ،تا اگر کسی به دنبال شرح حال گروه خاصـی از
يزديان میگردد به راحتی بتواند آنها را به تفکيک يابد .مثال ً:خوشنويسان ،نقاشان ،سـفالگران ،پزشـکان،
وکالی مجلس ،معلّم ان نمونه ،شهدا... ،
ب .فهرست عناوين آثار تأليفی مشاهير يزد که به عنوان کارنامة علمی يزديان میتواند در يافتن نام
مؤلف آثار کمک کند و حجمِ انبوه فعاليت علمی اهالی دانشـمند يـزد را بـه نمـايش بگـذارد ،بـه عـالوه
فهرستوارة نسخ خطی از ميان اين آثار بويژه آنها که هنوز منتشر نشدهاند.
ج .فهرستی از عمدهترين دستاوردهای مشاهير يزد به تفکيک نـوع) ،اختراعـات ،سـازهای بـزرگ،
افتخارات(
د .فهرست ساير منابع غير از کتابهای چاپی ،پاياننامهها ،مقاالت و منابع اينترنتی.
منابعی که قول معرفی آنها داده شده اما گويا از قلم افتادهانـد مخصوصـاً :نسـخ خطـی ،هـر چنـد
تکميل اين دانشنامه به جلد چهارم وعده داده شده است ،و میتوان اميدوار بود که بسياری از نـواقص در
آنجا برطرف شود ،اما پرداختن به نسخههای خطی که در واقـع پـرداختن بـه تـاريخ علـم در هـر حـوزه
جغرافيايی و تمدنی است از جمله مواردی است که انتظـار مـیرود در چنـين دانشـنامهای بيشـتر بـه آن
پرداخته شود .البته زمانی که در کتابنامة اين اثر به عناوين بيش از بيست فهرست از فهارس مهـم نسـخ
خطیِ کشور برمیخوريم بر ما معلوم میشود که اين مقوله مورد توجه دستاندرکاران دانشنامه بوده است؛
در عين حال جای خالی برخی از فهارس نشان از ضرورتِ کارِ بيشتر در اين حوزه است .به عنـوان مثـال
فهرستهايی که در آنها نيز ممکن اسـت از يـزدیهـا بتـوان سـراغی جسـت عبارتنـد از :فهرسـتهای
کتابخانة سلطنتی )کاخ گلستان( ،مدرسة فاضلية مشهد ،رضويه ،حجتيه و فيضية قم ،ملی تبريـز ،انجمـن
آثار ملی )مفاخر فرهنگی( ،سنای سابق )شماره دو مجلس( ،دانشکده پزشکی ،فرهنگ و هنر مشهد ،ملـی
فارس ،کتابخانههای عمومی و خصوصی اصفهان ،آسـتان مقدسـه حضـرت معصـومه )س( ،مـوزه ملـی
آيتاهللا فاضل خوانساری ،جامع گوهرشاد ،دانشکدههای ادبيات ،حقوق ،و الهيات دانشگاه تهـران ،ادبيـاتِ
مشهد ،ادبيات اصفهان ،آيتاهللا گلپايگانی ،عمومی مراغه ،آيتاهللا بروجردی ،مـروی طهـران ،نـوربخش،
رشت و همدان ،مدرسه صدر بابل ،نمازی خوی ،مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسالمی ،فهرست نسـخ خطـی
کشورهای ترکيه ،پاکستان ،هند و ...که برخی از آنها به چندين جلد بالغ میشوند.

شايد عنوان شود که استفاده از آثاری چون الذريعة الی تصانيف الشيعة و فهرست نسخههـای خطـی

فارسی و فهرستوارة کتابهای فارسی از استاد احمد منزوی ما را تا حدود زيادی از مراجعه به ساير فهارس
بینياز میکند.

 □ 208نقد برتر /مقاالت برگزيدة نخستين جشنواره نقد کتاب

پاسخ اين است که مرحوم شيخ آقا بزرگ تهرانی بنا بر رسالتی که در پيش داشته ،تنها به احصاء آثار
علمای شيعه پرداخته و آثار افراد غيرشيعه را در الذريعه نياورده است .در مورد آثـار ارزنـدة فرزنـد برومنـد
ايشان جناب استاد احمد منزوی هم بايد گفت که دامنة کار ايشان محدود به زبان فارسی اسـت و عمـالً
آثار به زبان عربی که حجم زيادی از عناوين تأليفی را در برمیگيرد در فهرست نسخههای خطی فارسـی
و فهرستوارههای آن بجای نيامده است .در عين حال مراجعه يک فرد غيرآشنا به اسامی يزديـان آن هـم
فقط با در دست داشتن پسوند اقليمی »يزدی« به فهرستوارة کتابهای فارسی ما را با افراد و آثـار فراوانـی
روبهرو میکند که دانشنامه مشاهير يزد از معرفی آنها غفلت ورزيده است:
ـ احمد احتشام الحکما اردکانی صاحب رساله وبائيه.

ـ امين يزدی فرزند عبدالعظيم حسين ابرقوهی صاحب تذکرة المومنين.

ـ اسماعيل يزدی فرزند جعفر صاحب تاب نتايج االخبار.
ـ ميرزا باقر يزدی صاحب کتاب مصايب االبرار.
ـ محمد باقر متطبب صاحب رسالة صحت بدن.

ـ محمد جعفر يزدی فرزند علی معروف به شاطر عقدايی صاحب تذکرةالعارفين و کهال العيون.
ـ شيخ جواد يزدی صاحب آثار تذکره المصائب ،تذکرة الموحدين و شعشعة حسينه.

ـ حبيب اهللا يزدی فرزند نظام الدين صاحب کتاب زبدة نظاميه.
ـ شيخ حسن يزدی صاحب کتاب هموم المؤمنين.
ـ حسن يزدی فرزند محمدحسين واعظ صاحب کتاب جواهر الکالم فی سوانح االيام.
ـ حسن يزدی فرزند مرتضی صاحب اقصر المناهج
ـ محمدحسين کاتب يزدی فرزند احمد ،صاحب يوسف و زليخا.
ـ شيخ محمدحسن يزدی فرزند محمدابراهيم اردکانی صاحب کتابهاي سيف الـواعظين و احـوال
امام رضا )ع(.
ـ حسين يزدی فرزند علی حسين صاحب کتاب مصائب العارفين.
ـ مالحسين يزدی فرزند عبدالعلی معروف به مـومن يـزدی شـيخی صـاحب آثـار :زاد المسـافرين،
صحبة االبرار ،عجايب االسرار ،مايدة سماويه ،مائدة العارفين.
ـ محمد حسين يزدی فرزند احمدبن سميع صاحب تحفة الولی .
ـ
ـ
ـ
ـ

آخوند مالحسين يزدی فرزند محمد صاحب جام جهاننما.
محمدحسين يزدی فرزند باقر صاحب ميزان الصنايع.
سيد حيدر حمصی يزدی فرزند مرتضی صاحب مختارنامه.
محمدرضا يزدی فرزند محمد صاحب بزم ايران.
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ـ محمدرضا يزدی فرزند هاشم صاحب آثاری چون اوزان و مقادير ،اوقات شب و روز و معرفة قبله.

ـ محمدصالح يزدی صاحب زبدةالحساب.

ـ عبدالخالق يزدی فرزند عبدالرحيم مشهدی صاحب کتابهای بيت االحزان و روضة الشهدا.
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

مال عبدالحسين اضعف يزدی فرزند علی صاحب کتاب انيس االبرار.
عبدالرحيم يزدی صاحب زهر داليلالشرف.
حکيم عبداهللا يزدی صاحب طب فريدی و طب منظوم.
مال عبدالخالق يزدی فرزند عبدالرحيم صاحب کتاب فضل علم و معين الطالب.
علی علوی يزدی صاحب کتاب رسايل مظفری.
علی زينالعابدی شهرنوی يزدی صاحب کتاب بحرالغموم.
جمالالدين محمد يزدی صاحب کتابهاي مجمعالتواريخ ،مرآت العالم و حديقة الفضال.

ـ
ـ
ـ

ميرزا مهدی يزدی صاحب کتاب تذکره شعرای يزد.
سيد هاشم يزدی فرزند عبدالحی صاحب نوروزيه.
يوسف يزدی فرزند محمد صاحب کتاب مشهد السبطين.
سيد حسين يزدی و صاحب کتاب خيانة اآلصفيه.

ـ

ـ سيد محمد مجاهديزدی فرزند ميرسيد علی صاحب کتاب مصباح المجالس.
ـ محمود يزدی فرزند عبدالکريم صاحب رساله وبائيه.
ـ هادی يزدی فرزند محمدرضا صاحب کتاب خلاصة التواريخ .

ـ

ـ رکنالدين يزدی صاحب کتاب جامعالخيرات.
ـ غياث علی يزدی مؤلف روزنامه غزوات هند.

ـ شمسالدين محمد وزير يزدی صاحب کتاب العراضة فی الحکاية
ـ
ـ
ـ
ـ

جمالالدين محمد يزدی صاحب ماه و مهر.
معينالدين علی يزدی صاحب کتابهای مواهب الهی و نزهت السرور.
محمد يعقوب ميرزا يزدی صاحب کتاب گلشن ملوک.
قوامالدين حسين يزدی ميبدی صاحب اثری به نام حساب.

* اگر از معاصرين هم بخواهيم افرادی را نام ببريم که در دانشنامه نامشان نيامده ولی مـیتوانسـت
بيايد به اسامی فراوانی میرسيم ،اين چند نفر صرفاً من باب نمونه ياد میشوند:
ـ آقای دکتر ماندگاری ،فوق تخصص قلب ،شاغل در بيمارستان شريعتی ،اولين پزشک ايرانی کـه
در ايران پيوند قلب انجام داد.
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ـ دکتر علی رضا َخبيری ،عضو هيأت علمی انستيتو پاستور ،متولد  ،1341ليسانس و فـوق ليسـانس
بيولوژی از دانشگاه تهران و دکتری بيوتکنولوژی از انستيتو پاستور.
ـ مهندس محمدعلی مسلمين کوپاهی :رئيس سابق سازمان آب يزد و مدير عامـل فعلـی سـازمان
توسعه کرمان.
ـ دکتر محمدحسين مسلمين کوپاهی ،معاون دانشگاه آزاد يزد.
ـ دکتر رضا کالنتری ،پزشک.
ـ سيد محمد جواد وکيل از بازرگانان طراز اول يزد.
ـ علی پارسائيان مترجم کتابهای مديريت از انگيسی به فارسی.
ـ محمدحسن پارسائيان ،از کتابداران نمونه کتابخانة مجلس شورای اسالمی در سال . 81
ـ علی اکبر زارع بيدکی ،دانشآموخته رشتة کتابداری و اطـالع رسـانی و کتابـدار نمونـة کتابخانـة
مجلس در سال . 80
* به راستی تا چه حد میتوان بر اين فهرست افزود؟ در جايی که نـام صـدها نفـر در سـفالگری و
سراميکسازی و نقاشی روی سفال و سراميک در اين دانشنامه آمده ،چگونه است که نام صاحب اثـرانِ
چهارم دانشنامه پاسـخگوی همـة
ِ
مزبور و ديگراني که فرصت يافتن آنها را نداشتهام نيامده است؟ آيا جلد
اين کاستیها خواهد بود؟ اميدوارم.
با همة تالشی که توسط سازمانِ علمی اين دانشنامه صورت گرفته است و زحمتی کـه نزديـک بـه
دويست نفر از پژوهشگران و مؤلفان و ويراستاران و ديگر همکاران اين اثر بر خود هموار کردهاند ،برخـی
ناهمواريها در اثر پيشِ رو به چشم میآيد :مثالً در ترتيبِ مدخلها ،عدمِ محاسـبة ويرگـول مـابينِ نـام
فاميل و نام کوچک افراد میبايست به نوعی اصالح میشد تا ترتيبِ درست الفبايی بر اين فرهنگ حاکم
شود و به عنوان مثال مدخلِ »اسالمیِ ندوشن ،محمدعلی« پس از مدخل »اسالمی ،محمدحسـن« قـرار
نگيرد .مشکلی که در نمايه يا فهرست نيز تکرار شد و آشفتگی را بيشتر دامن زد.
ديگر اينکه جا داشت آغاز و انجام مدخلها که معموالً در باالی صفحات چپ و راسـتِ فرهنـگهـا
میآيد در اين دانشنامه هم میآمد .هر چند با توجه به تعدادِ کم مدخلها در هر صفحه اين نقيصـه قابـل
چشمپوشی است ،اما بودنِ اين عنصر میتوانست در جستجوی سريع مدخلها کمکِ ارزشمندی باشد.
از اشکاالتِ ويرايشی و محتوايی ديگر اين اثر يکی اين که ) (1مـثالً تصـاوير محمدحسـين يـزدی
ندوشن )نماينده مجلس( معرفی ) (2شده در صفحة  1701و علی اکبر يزدی واعظ معرفی شـد و صـفحه
 1689يکی است .جالب اين که از محمدحسين يزدی ندوشن دو شرح حال ارائـه شـده يکـی بـا عنـوان
يزدی ندوشني )ص  (1701و ديگری با عنوان ندوشني يزدی )ص  (1586جالبتر اين که شرح حال وی
در اين دو مدخل با تفاوتهای فراوان آمده است.
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در مورد علی اکبر يزدی پيشگفته نيز هيچيک از آثار وی کـه عبارتنـد از :مضـجع القلـوب ،تحفـة-

المتقين ،جمال الواعظين نام برده نشده است .اين اشکال در مورد شرح حال بسياری از علما تکـرار شـده
است .مثالً در شرح حال قاضي کاشفالدين يزدی و محمدباقر يزدی.
در مورد فرد اخير با اينکه عنوان شده وی صاحبِ بيش از پانزده اثر است ،به نام هـيچکـدام اشـاره
نگرديده است.
شرح حال شرفالدين علی قاضی نيز در اين دانشنامه دو جا ،آنهم در پشت و روی يک بـرگ )ص
 805و  (806آمده است.
از نمونه اشکاالت ويرايشی بايد به صفحة  2297از کتابنامه اشاره کـرد کـه فهرسـت نسـخههـای
خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهـران دو مرتبـه آن هـم پشـت سـر هـم و بـا اطالعـات
کتابشناختیِ مختلف درج شده است ،و اين نشان میدهد ويراستاران اين اثر فرصت زيادی بـرای بررسـیِ
آن صرف نکردهاند.
در صفحة  1681در شرح حال و آثار حسن يزدی از خوشنويسان سده چهاردهم آمده :مجموعههايی
که به خط او کتابت شده ...در کتابخانة مجلس شورای ملی موجود بوده است .در صورتی که اوالً نام اين
کتابخانه به تناسب تغيير نام مجلس تغيير يافته و درثانی استفاده از صيغة فعلی ماضیِ ابعد در ايـن جملـه
اين ابهام را بوجود میآورد که مجموعههای مزبور اکنون در آن کتابخانه موجود نميباشد ،در صورتی کـه
چنين نيست .مدخل بعدی در همان صفحه مورد مشابهی است که اشـکال در ذکـر نـام کتابخانـه در آن
تکرار شده ،اما در نحوة کاربرد فعل ،اشکال مدخل قبلی در آن ديده نمیشود.
در بخش معرفی صاحبان مشاغل که ذکر شغل پس از نام فرد به عنـوان يـک روال پذيرفتـه شـده
است ،در برخی مدخلها اين روال به فراموشی سپرده شـده اسـت )ص  1780 ،1734و  (1682از جهـت
حروفچينی ،انتخاب فونت حروف و اندازة آن و دوستونه چيدن و کمغلطی بايد به دست اندرکاران آفـرين
گفت در عين حال فاصلة بين عنوانِ هر مدخل و متنِ آن به همان اندازة فاصلة بين عنوانِ يک مدخل بـا
متن قبلی است و اين مسئله باعث عدم تمييز آسان دو مدخل در نگاه نخست میشود .هـر چنـد عنـاوين
مدخلها با فونت درشتتری تايپ شده اما رفع اين اشکال میتوانست با کم کـردن فاصـلة بـين عنـوان
مدخل و متنِ آن و حتی فاصلة بين متن و منبع صورت گيرد تا به کم شدن حجم اثر نيز کمـک شـايانی
بنمايد.
در يک جمعبندی کلی اين دانشنامه اثر ارزندهای است که با عجله به بازار کتاب راه پيدا کرده و اگر
با حوصله بيشتر عرضه میشد ،عرصه بر نکتهگيران تنگتر میبود .کتابی که با همکاری جمعـی دلسـوز
تأليف شده و برای چاپ آن از بهترين کاغذ و جلد و صـحافی بهـره بـرده شـده ،حيـف اسـت کـه دارای
نقايص و نواقصی باشد که با قدری دقت و حوصله قابل برطرف کردن بود .انتظار کمالِ مطلـق انتظـاری
عبث است ،اما کمال نسبی خود مراتب دارد که شايستة دانشنامه مشاهير يزد مراتب باالی آن اسـت .بـه
همة دستاندرکاران اين اثر خسته نباشيد میگوئيم و ويرايش منقحی از آن را انتظار میکشيم.
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