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زندگینامه �

این هیچ مدان، »محمدحسن ابریشمی، که پدر و اجدادم یزدی االصل اهل علم، پیشه ور در کشاورزی 
و نوغانداری و بازرگانی ابریشم بوده اند، در سال 1318، در تربت حیدریه متولد شده، در سه سالگی پدرم 
در گذشته است؛ در 5 سالگی به مكتب رفته و با خواندن قرآن و صد کلمه آشنا شدم و کتاب های پدرم 
را می خواندم. در دبستان آموزگارم مشّوقم در خواندن کتاب و نوشتن شد. وارد دبیرستان شدم با یكی از 
دوستانم در سال 1334 در دبیرستان قطب کتابخانه ای دایر کرده و کتاب ها را شبی ده شاهی )نیم ریال( کرایه 
می دادم. در سال 1339 با معدل باال دیپلم گرفتم حدود 2000 جلد کتاب داشتم که اغلب آنها را خوانده 
بودم. در سال 1341 به همراه یكصد نفر قبول شدگان استخدامی بانک کشاورزی نخستین دورة بانكداری 
دانشگاه ملی را گذراندم. شادروان نظام وفا )شاعر و نویسندة نامدار( استاد آیین نگارش ما بود، روزی در کالس 

قطعه ای از کتاب آیینة دل ایشان را از حفظ خواندم، مورد تشویق استاد و دانشجویان قرار گرفتم.
پس از پایان دورة دانشگاه ملی و اخذ دانشنامه، به کارآموزی در ادارات مرکزی بانک کشاورزی مشغول 
بودم. در سال 1342 به تربت جام منتقل شدم؛ همچنان به خرید کتاب و مطالعه و نوشتن می پرداختم. 
کار بانک کشاورزی زیاد بود، با این همه در مأموریت به روستاها یادداشت هایی از شیوة کشاورزی و باغبانی 
و آبیاری و دام و غیر آن تهیه می کردم. نخستین مقاالت خود را تحت عنوان »شعرا و فضالی تربت جام« 
نوشتم که در روزنامه آفتاب شرق مشهد، مرتباً به چاپ می رسید. در سال 1343 به بجنورد منتقل شدم، 
طی دو سال خدمت در بانک کشاورزی و مأموریت در آن شهرستان، یادداشت  های فراوانی از رستنی ها، 
پوشش گیاهی، وضعیت اقلیمی، کشت و کار و هر آنچه مربوط به رستنی ها و کشاورزی و باغبانی و آب و 

آبیاری و طبیعت منطقه بود با پُرس و جو، جستجو و پژوهش اطالعات زیادی به دست می آوردم. 



در سال 1346 ازدواج کردم، و مدت کوتاهی به زادگاهم تربت حیدریه منتقل شدم. طی مأموریت های 
بانكی اطالعات فراوانی در باب موضوعات و مباحث مورد مطالعة خود از عرصة بسیار پهناور شهرستان 
تربت حیدریه و بخش های آن )خواف، رشخوار، محوالت، زاوه، بایگ، رخ، کدکدن، و روستاهای بسیار 
عدیده و پراکندة آن( کسب کردم. هفت ماه بعد، در سال 1347 بنا بر ترغیب و معاضدت دانشمندان 
گرانقدر هم دیاریم، شادروانان حسینعلی راشد )وفات 7 آبان 1359( و محمود شهابی )وفات مرداد 1365( 
به تهران منتقل و در ادارة آمار و بررسی های بانک کشاورزی مشغول، و به مطالعة آمارها و تهیة گزارش 
می پرداختم، و در ضمن اوقات زیادی صرف مطالعة متون کهن و منابع جدید با موضوعات مختلف تاریخی، 
فرهنگی و فالحتی و اقلیمی ایران می کردم. گاهی هم به تمرین خط می پرداختم رموز خوشنویسی را نزد 
شادروانان ابراهیم بوذری و حسین میرخانی اساتید خطاطی آموختم، با استاد گرانقدر محمدرضا شجریان 
و دوست هم دیاریم علی عریانی اساتید خط مشترکی داشتیم. به خرید کتاب نیز در باب موضوعات مورد 

پژوهش خود نیز همچنان ادامه می دادم.
به روانشناسی عالقمند شده بودم، به سال 1348 در کنكور رشته های علوم انسانی دانشگاه ملی ایران، 
نوبت شبانه ثبت نام کرده، بین 3700 شرکت کننده رتبة یازدهم را کسب کردم. سال اول روانشناسی 
و  ادبیات خواندم،  و  تاریخ  را دنبال کردم، چند گاهی  تغییر رشته جامعه شناسی  با  بعد،  خواندم، سال 
سرانجام با راهنمایی استاد دکتر ایرانپور جزنی در رشتة جغرافیا ادامه داده و جمعاً بیش از 220 واحد 
عنوان  با  را  پایان نامه ام  رسالة  میان  این  در  گذراندم؛   )1354-1348( سال  مدت شش  طی  را  درسی 
»زعفران طالی سرخ کرانة کویر« زیر نظر دکتررضا شعبانی استاد تاریخ در 100 صفحه تدوین و تألیف 
کردم که بسیار مورد توجه قرار گرفت، چون مستند به 78 منبع مختلف بود، و کلمة زعفران را معرب 
»زاپران« فارسی مرکب از کلمات )زا+پران( دانسته است که خاصیت سقط جنینی زعفران را در ماهیت 



لفظی و گویشی خود دارد؛ افزون بر این گزارش نتایج حاصله از مطالعات و بررسی های مستمر کاشت سوخ 
)پیاز( زعفران در تهران )در کرت کوچكی در عرصة وسیع بانک کشاورزی واقع در ضلع جنوبی خیابان 

سپه( به مدت شش سال، در آن آمده بود.
باری، سختی های شش سال تحصیالت شبانه در دانشگاه ملی )واقع در اوین( و کار سنگین پژوهشی 
نگارشی روزانه در ادارات مرکزی بانک کشاورزی، و در ضمن آمد و شدهای مستمر از صبح ساعت 7 تا11 
شب بین خانه )واقع در خیابان فرح آباد، پیروزی کنونی( و بانک کشاورزی )ضلع جنوبی خیابان سپه، 
امام خمینی کنونی(، و دانشگاه ملی ایران )شهید بهشتی کنونی( برای این هیچ مدان الغراندام )با 45 
کیلوگرم وزن( جداً جانكاه و طاقت فرسا بود. اما عشق به یادگیری و مطالعه نه تنها خستگی ها را می زدود 
بلكه موجب شادابی و نشاط جسم و جان می شد و همواره شوق و ذوق در کار پژوهش و نگارش را بر 
می انگیخت؛ و به راستی سختی های بسیار سازنده و امیدبخش بود، و مخصوصاً در تهیه گزارش های بانک 
کشاورزی نمود پیدا کرد. در سال 1353 با عنوان محقق به ادارة آموزش بانک کشاورزی منتقل شدم، و 
ضمن کار پژوهشی در تدوین مطالب ماهنامة بین همكاران نقشی داشتم. در سال 1355 به ادارة سازمان 
و روش ها منتقل شدم، و به پیشنهاد ریاست آن و موافقت مدیرعامل بانک مأموریت سه ماهه به منظور 
بررسی استعدادهای استان سیستان و بلوچستان، در اول تابستان عازم منطقه شدم. طی سه ماه سرتاسر 
استان را گشتم و یادداشت های فراوانی تهیه کردم و گزارشی در 250 صفحه درباره استعدادهای طبیعی، 
شرایط اقلیمی و آب و هوایی، اوضاع و احوال کشاورزی، اقتصادی و اجتماعی، با پیشنهادهای سازندة 
عملی، مخصوصاً در زمینه های سرمایه گذاری ارائه دادم که مورد توجه قرار گرفت و پاداشی به مخلص 
اعطا کردند که صرف خرید منابع و متون کهن مورد نیاز شد و تعداد عناوین کتاب هایم به 5000 رسید.



پژوهش در باب زعفران را ادامه دادم، و در باب دیگر محصوالت طبیعی و کشاورزی ایران یادداشت های 
فراوانی تهیه کردم. در سال 1359 گزارشی با عنوان »انقالب آموزشی، تبدیل بسیاری از مدارک تحصیلی 
و  فرهنگی  انقالب  شورای  اعضای  برای  کرده،  تألیف  رحلی  قطع  در  در 78 صفحه  را  تولید«  جواز  به 
مقامات جمهوری اسالمی ارسال داشتم که مورد توجه قرار گرفت. در سال 1362 مأمور خدمت در وزارت 
کشاورزی شدم؛ پژوهش در باب زعفران را ادامه داده، کتابی با عنوان زعفران طالی سرخ حاشیة کویر 
را در 308 صفحه نوشتم که نسخ محدودی از آن در وزارت کشاورزی تكثیر شد. در تیرماه سال 1362، 
مقالة زعفران طالی سرخ حاشیة کویر، در مجلة زیتون، شمارة 25 دورة 3 ص 52-57 انتشار یافت. در 
سال 1363 تألیف کتاب شناخت زعفران ایران را به انجام رساندم، و به بانک کشاورزی بازگشتم. در این 
میان به پژوهش در باب مقوالتی از تاریخ کشاورزی و فرهنگی ایران ادامه داده یادداشت های فراوانی تهیه 
کردم. در سال 1364 پیش نویس کتاب شناخت تاریخی پستة ایران را در 876 صفحه به انجام رساندم و 
در شهریور ماه 1365 بازنشسته شدم. در سال 1366 کتاب شناخت زعفران ایران توسط انتشارات توس 
در 3000 نسخه منتشر شد. در آبان 1367 کتاب پژوهشی پیرامون دوازده قرن زعفران در شعر فارسی 
تألیف اینجانب، توسط سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران )مرکز خراسان( در 200 نسخه تكثیر و 

در همایش زعفران در مشهد توزیع شد.
در دی ماه 1367 پیش نویس کتاب زعفران ایران شناخت تاریخی و فرهنگی و کشاورزی را به انجام 
رساندم. به پیشنهاد استاد دکتر زرین کوب اصالحاتی باید انجام می دادم. مقارن با آن پژوهش هایی در 
باب شناخت ابریشم را دنبال نموده و مقاله ای با عنوان »شناخت ابریشبم ایران« تألیف کرده که در مجلة 
تحقیقات تاریخی )شمارة 4 و 5، بهار و تابستان 1369، تهران، ص 123-153( چاپ و منتشر شد؛ و در 
آن با ارائه مستندات فراوان منشأ ایرانی بودن کشف کرم پیله و ابریشم ثابت کرده است. تلخیصی از آن 



مقاله خطابة این جانب در کابل »سمینار بین المللی کوشائیان و راه ابریشم )28-29 ماه عقرب / آبان 
1369( در کابل بود، که بخش هایی از آن از تلویزیون افغانستان و اتحاد جماهیر شوروی پخش شده است. 
در شهریور 1371 کتاب پسته نامة پژوهشی پیرامون پسته در فرهنگ ایرانی و ادب فارسی را به انجام 
رساندم که توسط ادارة آمار و بررسی های اقتصادی چاپ و منتشر شد. در سال 1373 کتاب پستة ایران 
شناخت تاریخی  توسط مرکز نشر دانشگاهی )در 700 صفحه با قطع وزیری( در 4000 نسخه انتشار یافت 
که برنده جایزة کتاب گزیدة سال )سكه و مكه( شد و نسخ آن خیلی زود نایاب گردید. در سال 1374 
کتاب زعفران ایران شناخت تاریخی و فرهنگی و کشاورزی توسط انتشارات آستان قدس رضوی )در 890 
صفحه با قطع وزیری( در 3000 نسخه منتشر گردید، این کتاب از جانب شادروان استاد دکتر عبدالحسین 
زرین کوب به جای »یک رساله دکترا در ادبیات فارسی« پذیرفته شد که متن آن در پیشگفتار کتاب آمده 
است. در این میان مقاالت زیادی از مخلص در مجالت علمی و تخصصی و نیز روزنامة اطالعات چاپ و 
منتشر شده است. از جمله در سال 1382 تاریخچة بانک کشاورزی ایران، در کتاب هفتاد سال تالش 
بانک کشاورزی )ص 55-98( تألیف این هیچ مدان به چاپ رسید. در سال 1383 کتاب زعفران از دیرباز 
تا امروز با یادداشت عالمانة شادروان ایرج افشار و متن انگلیسی ویلم فلور )دانشمند و ایرانشناس هلندی 
مقیم امریكا( در معرفی کتاب توسط انتشارات امیرکبیر )در 890 صفحه با قطع وزیری( در 2000 نسخه 
به چاپ رسید. زان پس به تحقیقات در باب مباحثی از تاریخ فرهنگی و فالحتی ایران ادامه داده و چندین 
مقاله در این باب تألیف کرده که منتشر شده است. همچنین طی چهار سال اخیر تألیف کتاب رستنی ها 
و پدیده های نباتی در تاریخ طبری را به انجام رسانده که توسط مرکز نشر دانشگاهی در دست چاپ است 

و انشاءاهلل در نیمة اول سال جاری )1400( منتشر خواهد شد.





مقدمه �
تاریـخ ماننـد آینـه ای اسـت کـه بـا نشـان دادن گذشـته، حرکـت بـه جلـو و آینـده را آسـان تر و 
کم هزینه تـر می کنـد. از ایـن رو هـدف اصلـی تاریـخ، نه شـناخت گذشـته، بلكـه درک بهتـر زمان حال 
 اسـت. کشـاورزی نیـز از مقوله هایـی اسـت کـه تاریخی کهن داشـته و بایـد از این پیشـینه، تجربیات، و

دانش سـنتی نهفته در آن برای آینده درس گرفت. کشـاورزی در طی تاریخ در ایجاد مدنیت و تشـكیل 
تمدن   هـا نقـش مهمـي داشـته و بی توجهی بـه آن در مقاطعي از تاریخ زمینه سـاز اضمحـالل تمدن  ها 
 شـده اسـت. بشـر از بیـش از ده هـزار سـال قبل بـرای به دسـت آوردن غذا شـروع بـه کشـت گیاهان و

پرورش حیوانات کرد و این کار را کشـاورزی نامید و از آن زمان تا کنون کشـاورزی دسـتخوش تغییرات 
زیادی شـد و چهار نسـل تحت عنوان کشـاورزی 1، 2، 3 و 4 را طی کرده اسـت. کشـاورزی نسـل 1 از 
10 تـا 12 هـزار سـال قبـل شـروع و تا قـرن نوزدهم ادامه داشـت، در این دوره کشـاورزی اساسـاً با کار 
 بدنـی زیـاد انجـام می شـد و ریشـه در روش های سـنتی داشـت. کشـاورزی نسـل 2 در قـرن نوزدهم و
 هم زمان با انقالب صنعتي آغاز شـد؛ انقالبی که بر همة جنبه  های زندگی انسـان تأثیر عمیقی گذاشـت و

در ایـن میـان، کشـاورزی نیز دسـتخوش تغییـرات جدی شـد. مهم ترین تأثیـر انقالب صنعتـی، کاربرد 
 گسـتردة ماشـین آالت و نهاده هایـی ماننـد کـود، سـم و بذور اصالح شـده در کشـاورزی بـود و به دلیل
 پیامد هـای زیسـت محیطی حاصـل از مصرف نهاده ها، آلودگی آب و خاک و از بین رفتن تنوع زیسـتی و

تهدیـد سـالمت انسـان و دیگـر موجـودات، انسـان به فكر نوعـی از کشـاورزی افتاد که آن را کشـاورزی 
پایـدار نامیـد. بـه دنبـال ایـن تفكـر و پیشـرفت های به وجـود آمده، موضـوع کشـاورزی دقیـق باعنوان 
کشـاورزی نسـل 3 مطـرح شـد و اسـتفاده بهتـر و بهره ورانه  تـر از نهـاده و همچنیـن کیفیت و سـالمت 
محصـوالت، بسـیار مـورد توجـه قـرار گرفـت. از اوایـل سـال 2010 پیشـرفت فن آوری هایـي ماننـد 
حسـگرها، ریزپردازنده هـا، ارتباطـات سـلولي پهن بانـد، سیسـتم هاي مبتنـي بـر رایانش ابـري و تجزیه 
و تحلیـل کالن داده  هـا باعـث رشـد فزاینـد ه اي در کشـاورزی دقیـق شـد و بـا ورود هـوش مصنوعي و 
ارتباطات ماشـین به ماشـین نظیر اینترنت اشـیا از اوایل سـال 2014  کشـاورزي نسـل 4 تحت عنوان 

کشـاورزی هوشـمند مطـرح گردید.
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بـا مـروری بـر تاریـخ کشـاورزی جهـان و انطباق آن بـا کشـاورزی ایران، به ایـن نتیجه می رسـیم که هر 
چند کشـاورزی ایران عمدتاً در نسـل دوم و در حال حرکت به سـمت نسل سـوم است، ولی هنوز نمونه هایی 
 از کشـاورزی نسـل اول نیـز به طـور محـدود و کم رنـگ در برخـی از روسـتا های ایـران یافـت می شـود.

در خصـوص کشـاورزی نسـل چهـارم هنوز دنیـا در ابتدای راه اسـت و در ایران نیز عالقمنـدی به حرکت در 
ایـن مسـیر دیـده می شـود و نمونه هایـی از هوشمندسـازی در سـامانه  های آبیـاری و یا صنایع پـرورش دام، 

طیـور و آبزیـان را نیـز در بخش هایـی از کشـور می توان مشـاهده کرد.
علی رغـم مطالـب فوق، متأسـفانه کشـاورزی ایـران بر خالف بسـیاری از رشـته ها، هنـوز از تاریخ مدونی 
برخـوردار نیسـت. البتـه برخـی از محققـان و عالقمنـدان بـرای تاریخ نـگاری کشـاورزی ایـران تالش هـای 
فراوانـی کرده انـد، ولـی از آنجـا کـه ایـران کشـوری با پیشـینه ای غنی اسـت و یكـی از مراکز مهـم پیدایش 
کشـاورزی جهـان نیـز محسـوب می شـود، آنچـه تـا کنون انجام شـده بخـش کوچكـی از این تاریخ اسـت و 

شایسـته اسـت کـه در آینـده، تاریـخ کشـاورزی ایران بیـش از پیش مـورد توجه قـرار گیرد. 
 مجموعـه حاضـر به منظـور کمـک بـه ثبـت برخـی از تجربیـات 50 سـال گذشـته و مـرور بـر مقطـع 
 کوتاهـی از تاریـخ کشـاورزی ایـران طراحـی شـده اسـت. در ایـن مجموعـه سـعی شـده اسـت تجـارب و

نقطه نظـرات چنـد گـروه از صاحب نظـران بخـش کشـاورزی کشـور شـامل وزرای کشـاورزی، برخـی از 
رؤسـای کمیسـیون کشـاورزی، آب، منابـع طبیعـی و محیـط زیسـت مجلـس شـورای اسـالمی و تعـدادی 
از صاحب نظـران دانشـگاهی و غیـر دانشـگاهی بخـش کشـاورزی به صـورت مكتـوب یـا در قالـب مصاحبـه 
حضـوری اخـذ شـود. شـایان ذکر اسـت کـه بدین منظـور، از همـه وزرای کشـاورزی بعـد از انقالب اسـالمی 
دعـوت بـه عمـل آمـد و خوشـبختانه بـا اسـتقبال اکثریـت آن  هـا مواجـه شـد. از بیـن ایـن شـخصیت ها، 
 جنـاب آقـای دکتـر صـادق خلیلیان بـه دلیل مكتوب سـازی تجربیـات در قالـب کتابی که در دسـت تدوین

اسـت، عالقمنـدان را بـه مطالعـه ایـن مجموعـه ارزشـمند کـه بـه زودی در اختیـار قـرار خواهـد گرفـت، 
راهنمایی کردنـد.
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ایـن مجموعـه، هـم بـه صورت یک کتـاب جامع )کـه در آن همـه نظـرات صاحب نظران تجمیـع خواهد 
شـد( و هـم بـه صـورت تک نگاشـت )کـه در آن نظرات هـر یـک از صاحب نظران بـه صـورت جداگانه وجود 
دارد( چـاپ و روی سـایت تـاالر ترویـج کشـاورزی نیـز بارگـذاری خواهـد شـد. امیدواریـم کـه ایـن حرکت 
کوچـک بتوانـد آینـدگان و عالقمنـدان را بـا بخشـی از دیدگاه  هـای بزرگانـی کـه در ایـن مجموعـه، نظرات 
ارزشـمند خـود را در اختیـار قـرار دادنـد آشـنا کند و از ایـن تجارب گرانبهـا و نظرات راهبـردی برای تحول 

آینـده کشـاورزی ایـران به عنـوان ضرورتی اجتناب ناپذیر اسـتفاده شـود.
 از همـه بزرگوارانـی کـه مـا را در مراحل مختلف تدوین ایـن مجموعه همراهی کردند به ویژه دوسـتان در

معاونت آموزش و ترویج کشاورزی و حوزه مشاوران وزیر که نام آن  ها در فهرست زیر آمده بسیار سپاسگزاریم.
 آقای دکتر سـید کریم موسـوی )قائم مقام و معاون اداری و مالی(؛ آقای مهندس جمشـید پیشـكار )مدیر
 حوزه ریاست(؛ سرکار خانم مهناز نصرالهی )مدیر روابط عمومی(؛ آقای محمود نوری )مسئول دفتر مشاوران وزیر(؛

سـرکارخانم ویـدا همتـی )رئیـس گـروه رسـانه های ترویجـی(؛ آقـای فتح الـه بهرامـی )رئیس گروه شـبكه 
دانـش و فنـاوری هـای نویـن(؛ آقـای سـینا مقدمـی )مسـئول رایانـه و فـن آوری اطالعـات(؛ خانـم شـهره 
حكیمـی )تنظیـم متـن گفـت و گو(؛ سـرکار خانـم زهره آقاجانـی )ویراسـتار(؛ آقایـان بهـزاد عموجعفری و 
محمـد روسـتائی )تصویربـرداران(؛ آقـای مهدی سـاروقی )مسـئول فنـی(؛ آقای مهـدی فیروزیـار )عكاس(؛ 

آقایـان ایمـان میروردیـزاده و مهـدی طائرپـور )امـور هماهنگـی(؛ آقـای محمـود کاشـانی )حمل ونقل(.

کمیته تدوین تاریخ شفاهی کشاورزی ایران
 اسكندر زند، مهدي خلج، علی اکبر مؤیدی، خداکرم جاللي، سید کریم موسوی، 

علیرضا سید اسحاقی و شهال لجم اورک رمه چری
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دکتر خلج :  �

بسم اهلل الرحمن الرحیم. ضمن عرض سالم و خیر مقدم خدمت استاد ابریشمی، از اینكه دعوت کمیته تدوین 
تاریخ شفاهی کشاورزی را پذیرفتید سپاسگزارم. استاد ابریشمی به تعمق و سخت کوشی، عشق به کتاب و 
کتاب خوانی، و نگارش شهره هستند. در این فضا تالش وافی کرده اند، مقاالت و کتاب های متعددی دارند و 
سابقه ایشان در این موارد غنی است. برای معرفی ایشان به همین مقدمه کوتاه و فشرده بسنده می کنم و از 

خود استاد تقاضا دارم که توضیحات را شروع کنند.
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 در مطلع مصاحبه و برای اینكه کمی هدفمند تر و هدایت شده تر جلو برویم، خدمت ایشان عرض می کنم که 
هدف این مصاحبه و دعوت از همه شخصیت های مورد نظر این است که بتوانیم از تجارب گذشته برای تحول 
آینده استفاده کنیم. از آنجا که همه تالش های شما در جهت تاریخ کشاورزی و تاریخ ایران بوده است از شما 
تقاضا می کنیم که با توجه و تمرکز بر تاریخ کشاورزی ایران شروع بفرمایید. سؤاالتی را قباًل تقدیم کرده ایم ولی 
همانطور که فرمودید شاید خیلی آن سؤاالت با چارچوب فكری شما هماهنگ نباشد ولی ما می خواهیم از همان 
شناخت و تجارب غنی که شما از تاریخ کشاورزی دارید برای تحول، اصالح و تكامل آینده کشاورزی کشور 
بهره ببریم. کشاورزی سازگار با اقلیم، نافع برای کشاورز و کشاورزی ای که بتواند یک اقتصاد سالم و رقابتی و 

در نهایت صادراتی را برایمان سامان دهد.

استاد ابریشمی: �

به نام خدا، خرداد و گردان سپهر آفرید. خیلی متشكرم. سپاسگزارم از اینكه جمع شما فرهیختگان در اندیشة 
تدوین تاریخ شفاهی کشاورزی ایران هستید؛ همت به خرج داده و برای برنامه ریزی و اجرا وقت صرف کرده اید. 
از مسئوالن، مدیران، صاحب نظران و فرهیختگان، در رده ها و رشته های مربوط، و شخصیت های با دانش و 
تجربه )که برخی سی سال در سازمان های مختلف وزارت کشاورزی و وابسته خدمات و اقدامات ارزنده ای 
داشته اند( برای مصاحبه دعوت کرده اید. بی گمان این اندیشه و اقدام به ثمر می نشیند و اثری بسیار مفید و 
ماندگار از مصاحبه ها برای چاپ و نشر آماده خواهد شد. اثری مكتوب که در بردارندة اندیشه ها و دیدگاه ها، 
تجارب و پیشنهادهای شخصیت های ممتاز در رشته ها و رده های مختلف علمی و عملی کشاورزی ایران 
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به خود اختصاص  را  ایران  تاریخ کشاورزی  از  اثری که در عین حال ُجستاری  بود.  عصر حاضر خواهد 
می دهد و بازتاب دهندة خالصه ای از دانش ها و تجارب و خاطرات هر یک از مصاحبه شوندگان است. به 
وابسته  سازمان های  یا  وزارت کشاورزی  ادارات  در  ارزنده  بر خدمات  افزون  آنان  از  برخی  که  خصوص 
به مشاغل عمدة مدیریتی و حتی وزارت رسیده اند و بعضی با کسب مدارج علمی باالتر به تدریس در 
دانشگاه ها پرداخته و برخی تألیفاتی نیز دارند. چاپ و نشر حاصل مصاحبه با آنان می تواند برای عموم، 
و  کشاورزی  فنون  و  علوم  مختلف  رشته های  اساتید  و  دانشجویان  و  جوان،  مدیران  و  کارکنان  به ویژه 
باغبانی و امور وابسته آموزنده باشد. قطعاً چاپ و انتشار این مجموعه اقدامی ابتكاری سنجیده و بسیار 
ارزنده است. به ویژه که پس از انتشار، جامعة کنونی و آیندگان در خواهند یافت که در این دوران بسیار 
سخت و روزگاران تلخ ــ  به لحاظ شرایط تحریم ها، و عوارض و نابسامانی ها و رنج ها و آالم ناشی از اشاعة 

ویروس هراسناک کرونا ــ باز هم چنین تالش های سودمند و آموزندة ماندگاری انجام شده است.
 81 از  هیچ مدان  این  آنكه  نخست  کنم.  اشاره  نكته   دو  به  خود  گفتار  سرآغاز  در  است  بهتر  باری، 
و شب  روز  اکثر ساعات  و  بوده  و محشور  مأنوس  و خواندن  کتاب  با  72 سال  از  بیش  سال عمر خود 
اوقاتش  بیشتر  باز هم  بانک کشاورزی،  ربع قرن خدمت در  با مطالعه سپری شده است. در  زندگی اش 
صرف مطالعه و پژوهش و نگارش و تهیة گزارش شده و در ضمن انبوهی از منابع و متون کهن را فراهم 
آورده است. پس از آن، طی 35 سال دوران بازنشستگی با فراغت خیال به مطالعه و پژوهش در باب تاریخ 

کشاورزی  ایران ادامه داده و آثاری منتشر کرده است. 1

1. نخستین تألیف پژوهشی این هیچ مدان با عنوان »زعفران طالی سرخ کرانه های کویر« در 110 صفحه است که رساله پایان نامة دورة لیسانس جغرافیا 
در دانشگاه ملی ایران )زیر نظر اساتید دکتر رضا شعبانی و دکتر ایرانپور جزنی( در سال 1351 به پایان رسانده ام. پس از آن به تحقیق ادامه داده، یازده 
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به همین دلیل، این هیچ مدان )محمدحسن ابریشمی( در نوشتن و نوشتار تا حدی وارد، اما در سخن و 
گفتار ُکند و ناوارد و معذور است. بر همین اساس تقاضا دارم صحبت هایم که ضبط و ثبت شد به مخلص 
ارائه دهند تا با تجدید تحریر نظم منطقی به صحبت های پراکندة خود بدهم و به مستنداتی اشاره کنم. 
نكته دوم و با اهمیت آنكه باید از دانشمندان و متخصصان برجستة وفات یافته در رشته های مختلف علوم و 
فنون کشاورزی یاد کرده و برای آنان از ساحت حضرت احدی و ذات سرمدی طلب آمرزش کنم. بزرگانی که 
دانش ها و تجارب فراوانی داشته و عمری برای ایجاد تحول و اعتالی کشاورزی ایران صمیمانه خدمت کرده اند. 
جا دارد به منظور ارج نهادن به تالش های بی شائبه مدیریتی، پژوهشی، علمی و عملی آنها از این بزرگان از دنیا 
رفته یاد شود و انشاءاهلل توسط این کمیتة مبتكر کوشا شرح حالی کوتاه و فهرستی از اقدامات و آثار تحقیقی 
و تألیفی هر یک جداگانه یا به همراه حاصل گفتگوها چاپ و منتشر شود. این بزرگان شخصیت هایی واال و 
ارجمند بوده اند که با خدمات ارزندة خود مایة مباهات هستند و همواره نام و نشان آنان بر جا خواهد ماند؛ 
شرح احوال آنان می تواند آموزنده برای عموم، به ویژه مدیران، پژوهشگران، کارشناسان و کشاورزان و مخصوصاً 
جوانان باشد. به عنوان دو نمونه می توانم از شادروانان دکتر تقی بهرامی )مهندس و دکتر در فالحت( و حاج 

سال بعد )در سال 1362( کتاب زعفران طالی سرخ حاشیة کویر را در 308 صفحه تألیف کردم. در سال 1363 تألیف کتاب شناخت زعفران ایران در 
320 صفحه به انجام رساندم که در سال 1366 توسط انتشارات توس منتشر شد. در سال 1367 کتاب پژوهش پیرامون دوازده قرن زعفران در شعر 
فارسی در تیراژی محدود و در مشهد به چاپ رسید که در همایش زعفران توزیع شد. در شهریور 1371 کتاب پسته نامه )پژوهشی پیرامون پسته در 
فرهنگ ایرانی و ادب پارسی، در 120 صفحه در قطع رحلی( توسط بانک کشاورزی چاپ و منتشر شد؛ در سال 1373 کتاب پستة ایران شناخت تاریخی 
)در 700 صفحه در قطع وزیری( توسط مرکز نشر دانشگاهی در چهار هزار نسخه انتشار یافت و کتاب گزیدة سال شد؛ در سال 1376 کتاب زعفران 
ایران شناخت تاریخی و فرهنگی کشاورزی )در 880 صفحة وزیری( توسط انتشارات آستان قدس در 3000 نسخه منتشر شد؛ در سال 1383 زعفران 
از دیرباز تا امروز )در 860 صفحه وزیری( توسط انتشارات امیرکبیر در 2000 نسخه انتشار یافت. افزون بر این حدود 120 مقالة پژوهشی با موضوعات 
گوناگون در زمینه تاریخ فرهنگی و فالحتی و وابسته به آن چاپ و منتشر شده و اکنون اسفندماه 1399 کتاب رستنی ها و پدیده های نباتی در تاریخ 

طبری توسط مرکز نشر دانشگاهی )در 830 صفحه وزیری( منتشر شده است.
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غالمرضا آگاه )قدیم ترین متخصص پرتجربه در امور باغبانی و تولید و تجارت و صادرات پستة ایران( یاد کرده، 
و شرحی کوتاه از زندگی و خدمات آنان نقل کنم:

1. تقی بهرامی )متولد 1277 در تفرش اراک، تاریخ وفات احتماالً 1366( مهندس کشاورزی، پس از 
اخذ دکترای کشاورزی از دانشگاه فردریش ویلهم آلمان )اکنون دانشگاه هومبولت برلین( به وطن بازگشت 
و عهده دار مشاغلی در ادارات »فالحت« و »جنگل« شد. در سال 1320 عهده دار ریاست دانشكدة کشاورزی 
کرج گردید. دکتر بهرامی از پرکارترین دانشمندان ایرانی قرن حاضر بوده و تألیفات و مقاالت فراوانی در 
زمینة کشاورزی و رشته های مربوط و وابسته به آن چاپ و منتشر کرده است، و کتاب های پژوهشی و علمی 
زیادی در همین رشته ها نوشته است. وی در سال 1312 مجلة فالحت را تأسیس کرده و در همان سال کتاب 
فالحت را )با 918 صفحه در قطع وزیری( در تبریز به چاپ رسانده است. در سال 1317 )فرهنگ روستایی 
یا دایرة المعارف روستایی با 1250صفحه در قطع وزیری( در تهران منتشر کرده است، وی تاریخ کشاورزی 
ایران و نیز جغرافیای کشاورزی ایران را تألیف کرده که ظاهراً توسط دانشگاه تهران چاپ و منتشر شده است. 
بنده که با آثار علمی عدیدة ایشان آشنایی دیرینه ای داشتم به منظور معرفی این دانشمند پرکار شرحی از 
احوال و آثار ایشان تهیه کردم که تلخیصی از آن، در اسفند 1389 در خبرنامة پسته چاپ و منتشر شد.1  در 
تیر 1397 همایشی در دانشگاه تهران با عنوان »نقش مطبوعات علمی در پیشبرد دانش ایران: )از قاجار تا 
کنون(« برگزار شد. این حقیر طی سخنرانی خود با عنوان »مهم ترین و قدیم ترین مجالت کشاورزی ایران« 
به معرفی دو دانشمند پیش کسوت در تأسیس مجالت تخصصی کشاورزی با عناوین »الف. سعید نفیسی و 

1.خبرنامة پسته )نشریة انجمن پستة ایران(، تهران، سال سوم، شماره 50 اسفند 1389، ص 23، ذیل عنوان »دکتر تقی بهرامی نخستین تحصیل کرده 
در رشتة کشاورزی در آلمان«.
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مجلة فالحت« و »ب. تقی بهرامی و مجالت فالحت و آب و خاک« پرداختم و با تمجید از این بزرگواران در 
گذشته، پیشنهادهایی نیز ارائه کردم. متن این سخنرانی در پاییز 13971  و با افزوده هایی در سال جاری چاپ 

و منتشر شده است.2
قدیم ترین  آگاه،  غالمرضا  حاج  به  معروف  مشهد(  در   1280 )متولد  یزدی  مرشدزادة  غالمرضا   .2
متخصص در امور مختلف تولید و تجارت و صادرات پسته ایران )وفات 2 مرداد 1365 در تهران( خدمات 
قابل ذکر زیادی دارد. این هیچ مدان در سال 1364 پیش نویس هشتصد صفحه ای کتاب پستة ایران را برای 
دریافت نظر آقای آگاه، به لحاظ اطالعات و تجارب عمیق و همه جانبة ایشان در امور مختلف پسته، برای 
ایشان فرستادم. آن مرحوم با وجود کهولت سن )84 سال عمر( با فرزند ارشد خود )مرحوم حاج علی آگاه( 
در مدت پنج ماه مطالب آن را با دقت مطالعه کرده بودند. طی دو مالقات چندساعته که با آنان داشتم نكات 
علمی و عملی سودمندی یادآور شدند که شرح آن در کتاب پستة ایران شناخت تاریخی آمده است3.  عالوه 
بر این نمونه هایی از یادداشت های ایشان را نقل کرده ام که در بردارندة شرحی از اقدامات عملی نامبرده در 
فاصلة سال های 1300-1319 است. اقداماتی که منجر به پیوند چهارصد هزار درختان جنگل وحشی جبال 

بارز و بافت کرمان به پسته و بادام شده است.4

1. بیست و شش گفتار دربارة نسخه های خطی، زیر نظر دکتر رسول جعفریان، تهران، کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، پاییز 1397، مقاله »مجلة فالحت 
مظفری«، مقدمة مهم ترین مجالت کشاورزی، ص 941-961، پژوهشی از محمدحسن ابریشمی.

2. روزنامة اطالعات، شماره 27644 چهارشنبه 12 شهریور 1399 ضمیمة فرهنگی، ص 6، ذیل عنوان تاریخچة مجالت کشاورزی تا شماره 27688 
چهارشنبه 7 آبان 1399، شرح احوال و آثار مرحوم دکتر تقی بهرامی در شماره های 27644 و 27650، ص 6 ضمیمة فرهنگی آمده است.

3.پستة ایران، ص 148.

4.پستة ایران، ص 113، 114.
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این هیچ مدان شرح حال و اقدامات سازنده و مفید ایشان را ذیل عنوان »نقش مرحوم حاج غالمرضا آگاه در 
توسعة صنعت پستة ایران« نوشته ام که در مجلة خبرنامة پسته در اسفند 1389 منتشر شده است. از آن جمله 
به سفر دو نفر از متخصصان ارشد امریكایی به ایران به منظور تحقیق در باب پسته اشاره کرده و شرحی دربارة 
بهره مندی آن دو از تجارب و آموزه های آگاه نقل کرده ام: گفتنی است که دکتر وایت هاوس، از کارشناسان 
زبدة باغبانی مرکز تحقیقاتی شهر چیكو )در شمال ایالت کالیفرنیا( در سال 1308 مأموریت یافت ضمن 
سفر به مناطق پسته خیز ایران گزارشی در امور باغبانی و شیوه پرورش و پیوند ارقام درختان پسته تدوین 
کند. وی در ایران مخصوصاً در استان کرمان توقف طوالنی و آمد و شدهای پیاپی به رفسنجان داشت. وایت 
هاوس تجارب زیادی از پسته کاران ایرانی و باغداران پسته در رفسنجان کسب نموده و مخصوصاً از غالمرضا 
مرشد زاده در نوشته هایش یاد کرده است. در سال 1332 مرحوم غالمرضا آگاه رساله ای با عنوان ایجاد باغ 
پسته تألیف کرد که مورد استفاده ویلیام بمبوئر )کارشناس امریكایی پسته( قرار گرفته است. بمبوئر نیز 
ضمن اقامت نسبتاً طوالنی در ایران نتیجة تحقیقاتش را در سال 1956 م / 1335 ش در امریكا منتشر کرد. 
بمبوئر، همانند وایت هاوس، به آموخته های خود از تجارب غالمرضا آگاه اشاره کرده است. هنوز آموزه های 
مرحوم حاج غالمرضا آگاه و برخی پسته کاران قدیمی ایرانی در تألیفات و نشریات مربوط به پسته در امریكا 
بازتاب دارد. باید گفت پایبندی محققان و متخصصان امریكایی به ذکر منابع و مآخذ در تحقیقات و تألیفات 
و گزارش های خود قابل ستایش است. آنان به دقت به آموخته های خود از پیش کسوتان و متخصصان صنعت 
پستة ایران یاد کرده و می کنند. این گونه استنادها برای تدوین تاریخ کشاورزی و باغبانی امریكا و همچنین 

ایران قابل توجه و اهمیت بسیار است.
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جا دارد از نخستین آگهی تبلیغاتی پستة ایران که توسط مرحوم آگاه )مرشد زادة قدیم( در اروپا انتشار 
یافته است یاد کنم. ایشان در سال 1314 ش / 1935 م، در اوایل دوران هیتلر در سفر به آلمان و انگلستان 
مقدار زیادی بسته های زرورق شفاف محتوی هفت دانه پستة خندان با خود می برد و با الصاق آگهی تبلیغاتی 
دربارة خواص کم نظیر پسته )با مضامین جالب و جذاب باب طبع اروپاییان( به زبان انگلیسی1،  آنها را در 
کاباره ها و سوپرها و اماکن عمومی شلوغ توزیع می کند و به این روش پستة ایران را می شناساند و مشتریانی 
آرمسترانگ در  نیل  به سرپرستی  امریكایی  ایامی است که سه فضانورد  مقارن  اقدام دیگر،  جلب می کند. 
از  نامة خیِرَمقدم گویی و یادآوری سه بسته  سال 1969 به کره ماه می روند. سه بستة سفارشی به همراه 
خوشمزه ترین ارمغان ایرانی به شما سه نفر سفر کردة ماه، یا به راستی ماهیان فضای بیكران، هدیه می شود؛ 
اقدامی که در معرفی پستة ایران به امریكاییان مؤثر بوده و تمجید و تشكر کتبی نیل آرمسترانگ و همراهان 

وی را در پی داشته است.2 

1.تصویر رنگی نخستین آگهی تبلیغاتی پستة ایران در کتاب پستة ایران، ص 258 چاپ شده است.

2.نیل آرمسترانگ در نامة کوتاهی از اقدام تمجید آمیز مرحوم آگاه تشكر کرده که کپی آن نزد صاحب این قلم است.
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نخستین آگهی تبلیغاتی پسته ایران به زبان انگلیسی که در سال 1314 در اروپا توزیع شده1 

1.نقل از کتاب پسته ایران شناخت تاریخی )تألیف محمدحسن ابریشمی(، ص 258، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، 1373.
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سخن در این باب کوتاه کنم، عرض مخلص دربارة این بزرگان تجدید پیشنهاد چندین سال پیش است 
مبتنی بر آنكه توصیه می کند به منظور بزرگداشت این دو بزرگوار، تندیس یا سردیسی از آنان تهیه و در شهر 

پسته خیز رفسنجان و دانشكدة کشاورزی کرج یا دانشگاه اراک بر پا شود.

سرآغاز کشت و کار در جهان
باری، به موضوع مورد بحث، یعنی تاریخ کشاورزی بازگردم و به مبدأ و سرآغاز کشت و کار در جهان 
بپردازم و از پژوهش های خود در این باب سخن بگویم. در این زمینه پرسش های زیادی وجود دارد که اصوالً 
کشاورزی یا کشت دانه توسط انسان از کی؟ یا چه زمانی؟ و در کجا آغاز شده است؟ و نخستین برزگران 
جهان در کدام بخش از کرة خاکی می زیسته اند؟ اما پاسخی مستند و قطعی برای این پرسش ها وجود ندارد، 
اما پاره ای از شواهد و مستندات حكایت از آن دارد که کشت و کار در جایی که بعدها »ایران« نام گرفته آغاز 
شده است و بومیان اولیة این سرزمین نخستین کشاورزان جهان بوده اند. بعضی از دانشمندان نیز به همین 
نتیجه رسیده اند که ایران مبدأ و مهد اولیة کشت و کار در جهان بوده است. اما برخی هم بر این گمان اند که 
بین النهرین )میان رودان، عراق کنونی( باید منشأ اولیة آن باشد. از جملة شواهد و مستندات می تواند کشفیات 
باستان شناسی در گسترة پهناور سرزمین ایران باشد که ارنست هرتسفلد )1879-1948 م( به آن پرداخته 
از مهاجرت  ایران نشان می دهد که پیش  تاریخ در محدودة فالت  از  باستانی پیش  آثار  است. بررسی های 
آریایی ها، در حدود 3000 سال پیش از میالد، مردمانی در این سرزمین زندگی می کرده اند؛ می توان استنباط 
کرد که این بومیان به گروه نژادی وسیع و ثابتی تعلق داشته اند. به نوشتة هرتسفلد، وجه تسمیة »ایران« یا 
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اسم فارسی میانه )پهلوی( آن »ایرانشهر«، معادل »سرزمین آریاها« است. بومیان فالت ایران تفّوقی را که بر 
اقوام ساکن در دشت های آبرفتی کم ارتفاع اطراف در پایان دورة نوسنگی به دست آورده بودند شاید در کمتر 
از یک هزار سال بعد یعنی زمانی که تاریخ سومر در بین النهرین شروع شد از دست دادند. بخشی از فالت 

ایران، یعنی ایالم، از همان آغاز در این پیشرفت سرنوشت ساز دخالت و شرکت داشته است.1
طبیعی به نظر می رسد که بومیان کشاورزپیشة پیش از تاریخ در فالت ایران، برای عملیات کشت و کار 
)شخم، ُکولِش بذرافشانی و کاشت، هموارکردن شیار، و درو( ابزارهایی ابتدایی با نام خاصی داشته اند؛ در این 
صورت اسامی این ابزارها باید قدیم تر از نام ها یا لغات مصطلح در بین النهرین و دیگر همسایگان آنها باشد. این 
هیچ مدان )محمدحسن ابریشمی( دربارة واژگان فارسی »کشت و کار« تحقیق کرده و به این نتیجه رسیده 
است که ریشه و اصل این واژگان داللت بر سرآغاز کار کشاورزی از سرزمین ایران دارد. حاصل این پژوهش 
در حجم یک کتاب حدوداً سیصد صفحه ای است در اینجا تلخیص مبحثی از آن، طی گفتاری کوتاه ارائه 
 ،Kara می شود: واژة فارسی »کار« پیشینه ای فراتر از تاریخ مدون دارد. این واژه در متون اوستایی در وجه
و در منابع پهلوی در وجه Kar آمده است. به راستی واژة فارسی »کار« در لفظ نشان از حرکات »برزگر« 
در عملیات کشاورزی دارد. از سوی دیگر تداعی کنندة حرکات ورزش زورخانه ای )با تخته شنو، میل، کباده، 
حرکات پا و ...( است؛ از طرف دیگر واژة »کار« در ترکیب اتباعی: گندم کار، شالی کار، شتوی کار، صیفی کار، 
پنبه کار، زعفران کار، سبزی کار و پسته کار معنی فاعلی »کارنده« دارد. بنابراین، با توجه به پیشینة بسیار دور 
و دراز آن باید بومیان اولیة سرزمین ایران آغازگر »کار کشاورزی« در »کشتزار« باشند، یا به پندار آنان »کار« 

1.ارنست هرتسفلد، ایران در شرق باستان، ترجمة همایون صنعتی زاده، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1381، ص 185و 186.
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عبارت از »کشاورزی« بوده است. زیرا واژه »کار« برگرفته از مصدر »کاشتن« است و سوم شخص مفرد آن به 
حساب می آید. در حالی که مصادر »عمل« و »فعل« در عربی به معنی »کار« ریشه در »زراعت« و »فالحت« 
و »حراثت« به معنی »کشاورزی« ندارند. همچنین در ماهیت و مفهوم مصادری در زبان های هند و اروپایی، 
از جمله در مصادر آلمانی و فرانسه و انگلیسی یا زبان های ملل دیگر چنین مصداقی آشكار و دلپذیر از نسبت 
 »asriculture / با »کشاورزی »work / کار« با »کاشتن« و »کشاورزی« سراغ نداریم. از باب نمونه مصادر »کار«

در انگلیسی در اصل و ریشه نسبتی با هم ندارند.
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زان سو، در فرهنگ های فارسی برای واژة »کار« معانی پیشه و شغل و کشاورزی و نیز کارزار و پیكار ثبت 
شده، مثاًل در برهان قاطع  )تألیف 1062( می خوانیم »کار. به معنی صفت و هنر و پیشه باشد، و به معنی 
کشت و زراعت هم آمده است، و امر به زراعت هم هست یعنی بكار و زراعت کن، و جنگ و جدال را نیز 
گویند1«.  واژة »کارزار« در متون کهن فارسی و سروده های شاعران قدیم به معنی جنگ و پیكار به فراوانی 
آمده است. لغت »کارزار، پهلوی آن: kārejār و kāricār و ?kārizār« قابل قیاس با kara )سپاه( در پارسی 
باستان است2.  اما واژه فارسی »کارزار« لفظاً مرکب از »کار« به معنی »کشت« و »زار« )پسوند مكان( بوده 
و در مجموع معنی »کشتزار« از آن قابل افاده است. بر این اساس می توان گمان برد که واژة »کارزار« در 
مراحل آغازین »کشت و کار« در بین اقوام ایرانی با معنی اصلی و لفظی آن مصطلح بوده، اما پس از ستیزهای 
فردی و جمعی )طایفه ای( اولیه بر سر »زمین و منابع آب کشتزارها« معنی آن به جنگ تغییر یافته و معنی 
و مفهوم اصلی و نخستین آن در ماهیت لفظی »کارزار« و وجوه گویشی آن »کالزار« و »کالجار« برجا است.

از طرفی دیگر، همان گمان و استدالل مزبور، دربارة کلمة مرکب »کارزار« در مورد واژة فارسی »پیكار« نیز 
صدق می کند. واژة اوستایی: paitikāra، پهلوی و پازند: patkār، ارمنی: paykar، به معنی نبرد، که در منابع 
پهلوی و متون فارسی آمده با کشاورزی نسبت داشته است؛ »پیكار« که از نظر ترکیب شباهتی به اصطالحات 
کشاورزی »پی درو« و »پی خرمنی« و »پی چینی« رایج در بین کشاورزان و باغبانان خراسانی و برخی مناطق 

1.برهان قاطع، ص 1558، ذیل »کار«

2. برهان قاطع، ص 1560، توضیح دکتر محمد معین در حاشیة »کارزار«.
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دارد، در بادی امر نسبت مستقیمی با »کشت و کار« داشته است. چون »پیكار« لفظاً مرکب از واژگان »پی« 
به معنی پس یا دنبال و »کار« به معنی »کشت« و در مجموع بیانگر خاتمة کار یا به عبارتی پایان عملیات 
کشاورزی )کاشت، داشت، برداشت( یعنی تقسیم سهم محصول برداشت شده بوده است. اما در حین تقسیم، 
بر سِر میزاِن سهم، مشاجرات لفظی به منازعات فردی و گروهی انجامیده و کار باال گرفته و جدال به جنگ 
کشیده شده است. بنابراین ریشه و اصل واژگان »کارزار« و »پیكار« منشأ از جنگ های نخستین بر سر آب و 

زمین و تقسیم محصول کشاورزی دارد.
نكات تحقیقی گفتنی دیگری نیز در تأیید پیشینة بسیار طوالنی کشاورزی در سرزمین ایران وجود دارد، 
از آن جمله منشأ و ریشه و اصل واژگان فارسی »َکوز« و »َکیز« و »ورزش« و »ورزیدن« است. مرحوم دهخدا 
واژة فارسی »کوز )به فتح اول( را پُشته«، و کوزبندی را مرزبندی یا پشته بندی معنی کرده است )لغت نامه(. 
مؤلف تاریخ قم )تألیف قرن چهارم( در توضیح لغت عربی »سواقی« به معنی »جویه یا شیار باریک« نوشته 
است: آن را به زبان قمی کوز گویند1.  واژة فارسی مزبور هم اکنون در بسیاری از نواحی ایران با گویش »ُکوز« 
و »کیز« به همان معنی تداول دارد. در برخی از نواحی »ُکوز« به معنی گودال حفر شده برای کاشت نهال و 

در بعضی مناطق به معنی گودالی است که در داخل آغل برای بره یا بزغاله نوزاد ایجاد می کنند.
زان سو، زمخشری )وفات 538( در مقدمة االدب لغت عربی »ِسنَّه« را »آهن شیار، ایَمر« و لغت »ِمكَوف« 
را »شیار، آماج« معنی کرده است2؛  حبیش تفلیسی در قانون ادب )تألیف 545( معادل های فارسی مشابهی 

1.تاریخ قم، ص 107؛ لغت نامه ذیل »ُکوز«

2. زمخشری، مقدمة االدب، ج 1، ص 100.
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آورده است »سّكه: گاوآهن« و »سّنه: گاوآهن، سرقلم1« . واژة فارسی »کارد« که در متون اوستایی در وجه 
»kareta«، و در منابع پهلوی »kareta«، و در منابع پهلوی »kārt« ثبت شده است شده است داللت بر پیشینة 
طوالنی تداول آن دارد. از طرفی دیگر ابزارهای »کارد« و »تیغة گاوآهن« که هر دو آلت ایجاد شیار، شكاف 
و بَُرنده اند در بادی امر، در زمان های پیش از تاریخ وسیلة واحدی بوده است که بعدها یكی کاربرد جنگی، 
جراحی و خانگی پیدا کرده و آن دیگری یعنی »تیغة آهنین خیش« یا »تیغة گاوآهن« در شخم و شیار، یا 
َکرت و ُکوز کشاورزی به کار رفته است. واژة باستانی و پیش از تاریخ »کارد« به عنوان وسیله شخم اولیه که 
زمین را می شكافته با واژگان و مصادر »َکرت« و »کار« و »کاشتن« و »کردن« از یک ریشه و اصل بوده است.

اصطالح »آب کار« لفظاً به معنی آب »کشت« و »کشتزار« است. اما همان سان که »برزگر« تخم یا »برز« 
را در »شیار شكم زمین« می کارد ــ  یا در واقع با کاشت برز، دل خاک را در بهاران آبستن و بارور می کندــ 
نطفه نیز به وسیلة آلت کارندة نَر در شیار )یا به اصطالح کشاورزی »ُکوز«( رحم مادینه کاشته می شود. به 
همین لحاظ »آب کار« به معنی »آب کشت« و نیز »آب منی« و »نطفه« مصطلح بوده است، چنانكه اوحدی 
مراغه ای در این بیت به کار برده است »آب کارت مبر که گردی پیر / کار این آب را تو سهل مگیر«. در 
برخی از گویش  های ایرانی از جمله کردی به آلت مادینه »ُکوز« گفته می شود، زان سو می توان گمان برد 
که نام های »کارد« و »کرت« کشاورزی و »آلت کارندة نرینة« نسبت و رابطة مستقیمی با »کشت و کار« و 
مصادر »کاشتن« و »کاریدن« در ادوار باستان و حتی پیش از تاریخ داشته است. قصد داشتم در باب مصدر 
»ورزیدن« و »ورزش« و اصل و ریشة حرکات بدنی در »ورزش باستانی: زورخانه ای« و ارتباط آن با عملیات 

1.ابوالفضل حبیش تفلیسی، قانون ادب، ج 3، ص 1270، 1605.
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کشت و کار نیز مطالبی بیان کنم، اما گفتار به درازا می کشد؛ بنابراین به مأخذ اصلی مطالبی که عرض شد 
ارجاع می دهم و آن مقالة طوالنی با عنوان: »پیشینة واژگان ایرانی کشت و کار« تألیف این حقیر است که در 

سال 1397 چاپ و منتشر شده است.1

محدوده یا بستر جغرافیایی تاریخ کشاورزی ایران
محدوده یا گسترة پهناور فرهنگ و مدنیت ایرانی بخش های عظیمی از جهان باستان را به خود اختصاص 
می دهد، و بعداً نیز بخش های پهناوری از سرزمین های جهان اسالم را در بر می گیرد. بنابراین، سرزمین ایران 
به مفهوم جغرافیایی و فرهنگی آن در ادوار گذشته بسیار پهناور بوده که در عصر قاجاریه بخش های عمدة آن 
تجزیه و در مرزهای سیاسی کنونی محدود شده است. بر این اساس پژوهش پیرامون رستنی ها و مزروعات 
بومی این سرزمین و چگونگی پیدایی کشاورزی باید در همان بستر جغرافیایی و فرهنگی و تمدنی قدیم آن 
انجام شود و در حیطة مطالعات تاریخ کشاورزی ایران قرار گیرد. بومیان پیش از تاریخ در این سرزمین، و نیز 
کشاورزان ایرانی از اعصار بسیار دور تاریخ تا ظهور اسالم و حتی بعد از آن توفیق آن را داشته اند که گونه های 
زیادی از رستنی های خودرو و وحشی سرزمین خود را کشت و اهلی نموده و پرورش دهند؛ رستنی ها و 
مزروعاتی که برخی همراه با نام های ایرانی آنها بدواً به اقوام و ملل باستانی، و بعداً به همراه گونه های دیگر به 
مسلمانان معرفی گردید. مسلمانان نیز نسبت به معرفی رستنی های ایرانی به همراه اسامی معرب آنها به دیگر 

اقوام و ملت های غیرمسلمان سهم عمده ای داشته اند.
  

1. تاریخ نگار »حقیقی« مجموعة مقاالت ایرانشناسی یادنامة مرحوم دکتر محسن جعفری مذهب حقیقی، تهران، کتابخانة ملی جمهوری اسالمی، 1397، 
ج 2، ص 144-69.
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منابع پژوهش در باب تاریخ کشاورزی ایران
آگاهی ها و دانش ها و دانسته ها در باب پیشینة کشت و کار، و معلومات در باب تاریخ کشاورزی ایران 
و مقوالت مربوط و منسوب به آن بسیار پراکنده، و در ضمن متنوع و خیلی مختصر است، به طوری که 
تقسیم بندی آنها از نظر ادوار تاریخی خالی از اشكال نیست. مخصوصاً معلومات و اطالعات مربوط به ادوار 
آثار و کشفیات  باستانی،   از نوشته های  اما آنچه بر جای مانده عبارت  از میان رفته است،  باستان بسیاری 
باستان شناسی، بقایای سدها و شبكه های آبیاری، در گسترة محدودة ایران ادوار باستان )به مفهوم جغرافیایی 
بسی پهناور قدیم آن( قابل اهمیت و توجه است. برخی از معدود آثار مكتوب بر جای ماندة یونانی و ایرانی 
در بردارندة مطالب و نكاتی در باب مباحثی از تاریخ طبیعی و کشاورزی است. در آثار مورخان و نویسندگان 
و  )پلینی(  پلین  استرابو،  از جمله : هرودوت، کتریاس، گزنفون، دینون، دیودوریسیلی،  باستان  ادوار  یونانی 
پلوتارک مطالبی پراکنده و گاه در خور توجه در باب مباحثی از تاریخ طبیعی و کشاورزی آمده است. اما 
نوشته های ایرانی ادوار باستان تقریباً همگی در حملة اسكندر1، و جنگ های طوالنی ایران و روم، و در پی 
آن اعراب2،  و سپس اقوام و قبایل ترکستانی تبار، به ویژه مغوالن، از میان رفته است. با این همه پاره ای از 
کتیبه های اغلب صدمه دیدة ادوار باستان و لوحه های گلین و سفالین نوشته های هخامنشیان محفوظ مانده که 

1. حمزة اصفهانی، تاریخ سنی الملوک االرض: تاریخ پیامبران و شاهان، ترجمة دکتر جعفر شعار، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1367، ص 40-43؛ ابن 
خلدون، العبر / تاریخ ابن خلدون، ترجمة عبدالمحمد آیتی، تهران، مؤسسة  مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1364، ج 2، ص 1010، نوشته است: اسكندر 
»بر کتب و علوم بی شمار و بی حد ایرانیان دست یافت«. و در پی ان افزوده است: »چون کشور ایران به دست اعراب فتح شد و کتب بسیاری در آن 

سرزمین یافتند... و«

2. ابن خلدون، العبر، ج 1، ص 70، با تأسف نوشته است: »دانش هایی که در دسترس ما قرار نگرفته بیش از مقداری است که به ما رسیده است. کو آن 
همة دانش ایرانیان که عمر هنگام گشودن ایران به نابودکردن آنها فرمان داد«.
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در بردارندة نكات بااهمیتی در باب رستنی ها و مزروعات است. افزون بر اینها، متون اوستایی و پهلوی و دیگر 
متون کهن ایرانی یا ترجمة آنها به عربی و فارسی مانند خداینامک، پندنامه اردشیر بابكان، گفتگوی خسرو 
کواتان و ریتک او، نامة تنسر، کلیله و دمنه، درخت آسوریک، ویس و رامین و شاهنامه و جز آن در بردارنده 

مطالبی پراکنده و گاه با اهمیت در باب مقوالت مورد بحث است.
در قرون مقدم هجری، ایرانیان در احیای علوم و گسترش فرهنگ بشری و اشاعة اسالم و زبان عربی نقش 
بارزی داشته اند. جلوه های فرهنگی و مدنی ایران پیش از حملة مغوالن، در سال 617 هجری، بسیار انبوه و 
قابل توجه بوده است. هزاران دانشمند در بالد مختلف سرزمین ایران نشو و نما یافته و صاحب آثار و تألیفات 
بی شماری بوده اند. با تأسف و دریغ بسیار، آن آثار در حملة مغوالن با کشتار میلیونی ایرانیان از میان رفته و 
تنها معدودی از تألیفات بر جای مانده است که در تألیفات تاریخ ایران و نیز جهان و دنیای اسالم مورد توجه 

برخی از نویسندگان قرار گرفته است. 
با این همه نویسندگان و ایرانشناسان طی دو قرن گذشته در باب تاریخ کشاورزی ایران به نسبت سایر 
مقوالت تاریخ ایران کمتر مطلبی نوشته اند. به همین دلیل ناشناخته ها در باب تاریخ کشاورزی ایران زیاد و 
گفتنی ها فراوان است. علت نپرداختن به این مباحث، در درجة نخست پراکندگی و نیز مختصربودن اطالعات 
در البه الی سطور هزاران کتاب و رسالة کهن عربی و فارسی و غیر آن از دیرباز تا پایان عصر قاجار )اول قرن 
حاضر 1300 ش / 1921 م( است؛ و در درجة دوم عدم دسترسی به منابع خطی عربی و فارسی دوران های 
گذشته و نیز چاپ های محدود و معدودی از آنها در عصر قاجاریه در ایران و هند و عثمانی و غیر آن که 
پر از غلط اند از یک طرف، و از سوی دیگر دشواری فهم متون قرون گذشته، و سخت و دشوارتر از  اکثراً 
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آن پیداکردن اسامی رستنی ها و مزروعات، و نیز یافتن موضوعات و مباحث مربوط به امور فالحت و تاریخ 
کشاورزی در این گونه منابع بوده است1. 

حتی معدودی از پژوهشگران ایرانی و خارجی در زمینة تاریخ یا فرهنگ و تمدن که از بعضی مطالب 
متون کهن بهره گرفته یا به تصحیح و انتشار این گونه متون پرداخته اند در نقل صحیح اسامی رستنی ها و 
پدیده های نباتی و نیز برخی اصطالحات مربوط به امور فالحت یا درک درست مفاهیم آنها دچار اشتباهاتی 
گاه فاحش شده اند. که این خود ناشی از عدم آشنایی بیشتر از نویسندگان و مورخان با امور کشاورزی و نیز 
عدم شناخت درست از مزروعات و رستنی ها و پدیده های نباتی یا مربوط و منسوب به آنهاست، که برعكس آن 
نیز صدق می کند؛ زیرا اکثر کارشناسان و صاحب نظران رشته های مختلف امور زراعت و باغبانی، آب و آبیاری، 

و نیز گیاه شناسان کمتر با مباحث تاریخی، جغرافیایی، جغرافیای تاریخی، و فرهنگ و ادبیات آشنا هستند.

پژوهش های انجام شده در باب تاریخ ایران
پژوهش ها و تحقیقات علمی و عملی نویسندگان و تحلیل گران غربی در باب تاریخ ایران از دو قرن پیش، 
در دوران سلطنت فتحعلی شاه قاجار )1250-1212 ق/ 1376ـ1213ش/ 1834-1797م( آغاز شده است. 
در تجزیه و تحلیل های تاریخی غربیان، گاهی مقوالت مختصری در باب تاریخ کشاورزی ایران مطرح می شود. 
بی تردید اتفاقی نباید باشد که آغاز پژوهش های غربیان در باب تاریخ ایران با تجزیه سرزمین ایران مقارن شده 
است. به خصوص وقتی می بینیم مؤلف اولین عنوان »تاریخ ایران«، به انگلیسی، سرجان ملكم )1833-1769 م( 

1. رستنی ها و پدیده های نباتی در تاریخ طبری، پژوهشی از محمدحسن ابریشمی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، پیشگفتار مؤلف، ص 1، 2 به اختصار.
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بوده که در سال 1815 در لندن انتشار یافته است. وی، خوی و خصلت های فتحعلی شاه و خیل شاهزادگان 
و حكام قاجار را به خوبی می دانسته و از طرف دیگر وظیفة گسترش هر چه بیشتر قلمروها و توسعة نفوذ 

انگلستان را داشته است.
سرجان ملكم ذیل عنوان »در بیان آب وهوای ایران«، شرحی دربارة شرایط آب و هوایی مناطق مختلف 
نوشته و به علل عدم پیشرفت ایرانیان در صنایع و فنون پرداخته است. وی در اشاره به خوی و خصلت های 
ایرانیان نوشته است: »علل عقب ماندگی ایران به سبب وضع و طبیعت حكومت ایشان است. مردمی که در 
تحت حكومت بالغلبه [غلبة به زور: دیكتاتوری] و بی تربیت زندگی می کنند رفاهشان فقط در این است که با 
وقت و حال خود زندگی کنند ... کمتر کسی از مصالح خود بیشتر نگاه می کند ... هیچ کس به خیال فایدة 
عموم ملت کاری نكرده و نمی کند ...1«.  ملكم اشاره ای نیز به محصوالت کشاورزی برخی از نواحی و صادرات 
و واردات ایران دارد: »اگر این ُملک در تحت حكومتی قایم [استوار] و به عدل و انصاف باشد تا چه پایه آبادی 
و معموری آن ترقی خواهد کرد.2« ؛ »تجارتش تقریباً همان قسم که در قدیم االیام بوده است هست: ابریشم 
گیالن و پشم کرمان، و پنبه و مازو از عراق [عجم، اراک و استان مرکزی کنونی و ...]، و انغوزة از خراسان به 
بالد دیگر برند، و قیمت حاصله از اینها را به شال کشمیر و نیل و قماش هندوستان و شكر بطاویه [معرب: با 
تاویا = جاکارتا پایتخت اندونزی] و چین و پشمینة انگلند می دهند ... بقوالت [مترادف حبوبات، چون: نخود، 

لوبیا، ماش و عدس به اصطالح »بنشن«] و فواکه در ایران به اقسام نیكو می شود ...3«.

1. سرجان ملكم، تاریخ ایران، ترجمة میرزاحیرت، کتابت علی رضا ملقب به ضیاءاالدباء )ذیقعهده 1323(، افست شده در تهران، دنیای کتاب، 1362، ج 
2، ص 270.

2. همو، همان کتاب، ص 262، 263 به اختصار.

3.همو، همان کتاب، ص 271 به اختصار.
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تاریخ کشاورزی ایران و خارجیان
ندارند. علت  ایران  تاریخ کشاورزی  از  تألیف مستقلی  و تحلیل گران خارجی  تاریخ نگاران  و  نویسندگان 
ایران، همان گونه که اشاره شد، به لحاظ پراکندگی و مختصربودن  از تاریخ  نپرداختن آنان به این مبحث 
مطالب در البه الی منابع و متون کهن بی شمار است. اما مهم ترین مشكل آنان سیاسی بوده است زیرا آنان 
وقتی بخواهند تاریخ کشاورزی ایران قبل از اسالم را بنویسند ناگزیر باید محدودة جغرافیایی فرهنگ و مدنیت 
ایران در دوران مادها، هخامنشیان، پارت ها و ساسانیان را مشخص کنند، و به همین ترتیب باید محدودة 
جغرافیایی ایران ادوار بعد از اسالم تا آغاز کار قاجار را معرفی و نقشه های آن را ارائه کنند. در این صورت 
وجوه مشترک فرهنگی و مبانی وحدت دینی و زبانی و سنت ها و نیز اعیادی چون نوروز و فطر و قربان اهالی 
یا درواقع ایرانیان مستقر در این سو و آن سوی مرزهای سیاسی کنونی آشكار می شد و این برخالف سیاست ها 
و اهداف قدرت های آن دوران بوده و همواره استمرار پیدا کرده و به روزگار ما رسیده است. هم اکنون نیز 
شاهدیم که قدرت ها و ابرقدرت ها در ازمیان بردن عوامل اتحاد ملت ها به خصوص مسلمانان وحدت نظر و 
عمل دارند. دسیسه ها و اقدامات گذشته آنان در تجزیة بخش های عظیم و حاصلخیز ایران عصر قاجار را در 
منابع تاریخی می خوانیم و نتیجه اقدامات همه جانبة تجزیه طلبانه و مستمر آنان را هم اکنون در برخی از 
سرزمین های مسلمان در کشورهای آفریقایی و آسیایی شاهدیم و می بینیم که چگونه به اختالفات بین آنان 

دامن زده و جنگ ها را راه انداخته اند.
باری، با این همه ایران شناسان و نویسندگان خارجی در نیمة اول قرن اخیر پاره ای از برخی مباحث و 
مقوالت تاریخ کشاورزی ایران را مورد تحقیق و تألیف قرار داده و آثاری منتشر کرده اند. سه عنوان مهم از این 
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مقوالت از سوی نویسندگان اتباع روس و انگلیس تدوین و با مشخصاتی به این شرح زیر به فارسی ترجمه و 
منتشر شده اند:

1. آبیاری در ترکستان، تألیف و و. بارتولد، ترجمة کریم کشاورز )دانشگاه تهران، 1350( در 314 صفحه.
2. کشاورزی و مناسبت ارضی در ایران عهد مغول، تألیف ایلیا پائولویچ پطروشفسكی، ترجمة کریم کشاورز 

)تهران، انتشارات نیل، 1355(، در 988 صفحه.
3. مالک و زارع در ایران، تألیف خانم دکتر ا.ک.س. لمبتون )استاد ادبیات فارسی در دانشگاه لندن(، 

ترجمة دکتر منوچهر امیری )تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1345(، در 836 صفحه.
اینجانب بدون اینكه بخواهم نقد و تحلیلی از آثار فوق ارائه دهم، یا ارزش واقعی تحقیقات نویسندگان 
مزبور را نادیده بگیرم، یا حتی منكر آن باشم، به عنوان یک خواننده بر تالش مؤلفان آثار مزبور ارج می گذارم. 
اما یادآوری و شرح برخی اغراض سیاسی و پاره ای مالحظات کلی، در تألیفات آنان الزم و مفید می نماید: 
نخست، با اینكه تقریباً همة منابع اصلی مورد استناد آنان را نوشته های اسالمی و عمدتاً ایرانی )به عربی، 
فارسی و گاه ترکی( تشكیل می دهد آنها به تعاریف نویسندگان مسلمان از محدودة جغرافیایی و فرهنگی 
سرزمین های ایرانی و ترکستانی وقعی ننهاده اند و کوشش ضمنی در جهت توجیه مرزهای سیاسی حالیه 
دارند. به همین دلیل نقشة جغرافیایی محدودة مورد پژوهشی خود در ادوار تاریخی مربوط را ارائه نداده اند. 
دوم، آنان در پاره ای از موارد درک و استنباط نادرست خود را از مطالب مندرج در متون کهن ایرانی و مآخذ 
اسالمی به حساب نویسندگان آن آثار گذاشته اند و گاه نسبت های ناروا و اشتباهاتی را از قول آنان مطرح 
کرده اند. برای هر یک از این موارد نمونه هایی مستدل در مقاله ای آورده ام که در سال 1369 منتشر شده، و 
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مجدداً در سال 1398 با افزوده های زیادی انتشار یافته است1. 

منابع و متون کهن کشاورزی و امور وابسته بعد از اسالم
مستندات موجود داللت بر آن دارد که دانش ها و معلومات بسیار مهم در زمینة امور مختلف کشاورزی و 
باغبانی سنتی ایرانی در عصر ساسانیان وجود داشته که از میان رفته است. با این همه مطالب و مضامین عملی 
آنها در اذهان نسل به نسل دهان به دهان گشته و در قرون مقدم هجری توسط دانشمندان و نویسندگان 
ایرانی به عربی ترجمه و تألیف شده است. ابن ندیم در الفهرست عناوین برخی از آنها را ثبت کرده است که 
شمار آنها از پنجاه تجاوز می کند. از باب نمونه دو کتاب از آثار محمدبن اسحاق اهوازی با عناوین: النحل 
و اجناسه و عروسه، و الفالحة و العمارة ثبت کرده2، و کتابی با عنوان االشجار و النبات از تألیفات ابوالقاسم 
بُشتی برشمرده )بُشت از نواحی نیشابور یا ابرشهر عصر ساسانیان و بعد از اسالم بوده است3(.  در نمونه ای 
دیگر که ابن ندیم فهرستی از عناوین تألیفات دانشمند دیگر ایرانی اهل سیستان به نام ابوحاتم سجستانی 

1.نمونه هایی از درک نادرست و اشتباهات سه نویسندة مورد بحث در خطابة صاحب این قلم با عنوان »ایرنشناسان خارجی و نخستین گام ها در باب 
تاریخ کشاورزی ایران« در همایش »انجمن وارة مسائل ایرانشناسی« برگذار شده در وزارت امور خارجه در سال 1369 آمده است. سخنرانی ها تحت 
عنوان »مجموعة مقاالت انجمن وارة بررسی مسائل ایرانشناسی« به کوشش دکتر علی گرمارودی، در همان سال چاپ و منتشر شده است. سی سال بعد 
با افزوده هایی با عنوان »سخنی چند در باب تاریخ کشاورزی ایران« در ضمیمه های فرهنگی شماره های 435-442 چهارشنبه ها در روزنامة اطالعات از 
30 بهمن 1398 شماره 27504 به بعد تا شماره 27552 چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 به چاپ رسیده است. درک نادرست و اشتباهات نویسندگان 
نامدار مورد بحث، ذیل این عناوین به تفصیل مورد نقل و نقد و بررسی قرار گرفته است: »1. آبیاری در ترکستان« و »2. کشاورزی و مناسبات ارضی در 

ایران عهد مغول« و »3. مالک و زارع در ایران«.

2. الفهرست، محمدبن اسحاق الندیم، ترجمة 2. رضا تجدد، تهران، چاپخانة بانک بازرگانی، 1346، ص 254.

3.الفهرست، ص 229.



37

تاریخ شفاهی کشاورزی در قرن اخیر  
 قسمت بیستم: گفت و گو با استاد محمد حسن ابریشمی 

)وفات 255( ثبت کرده از آن جمله است: کتاب الشجر و النبات و کتاب الزرع و کتاب النحل و العسل و کتاب 
الكرم و کتاب العشب و البقل. برخی از آثار او اگرچه نسبت مستقیم با کشت و کار ندارند، اما بی رابطه نسبت 
به آن هم نیستند مانند کتاب الخصب و القحط )فراخ سالی و خشک سالی(، کتاب الشتاء و الصیف )زمستان 
و تابستان(، کتاب الحر و البرد و الشمس و القمر و اللیل و النهار )گرما و سرما و خورشید و ماه و شب و روز(، 
کتاب اللباء و اللبن و الحلیب )آغوز و شیر و شیر دوشیده(، کتاب الحشرات و کتاب الوحوش1. غرض از نقل 
آثار این سه دانشمند قرن دوم و سوم هجری اهل اهواز و خراسان و سیستان قدیم، آنكه مجدد یادآوری کند 
که بیشتر مطالب و مضامین نویسندگان مزبور و البته دیگر مؤلفان و دانشمندان ایرانی قرون مقدم هجری 
مبتنی بر تجارب و آموخته های پدران آنان در عصر ساسانیان بوده که به آنان رسیده است. آنها همت کرده 
و دانش ها و تجارب پیشینیان را به همراه آموخته های مطالعاتی خود به زبان علمی غالب )عربی( نوشته اند. 
اما از آثار نویسندگان ایرانی ادوار گذشته در باب کشاورزی به زبان فارسی آنچه به ما رسیده مشتمل بر یک 

ترجمه و چهار تألیف است با این عناوین و مشخصات:
1. ورزنامه. کهن ترین متن فارسی در امور کشاورزی )از سدة 4 یا 5 هجری( اثر فسیطوس سكوراسیكه، 

مترجم ناشناختة آن اهل خراسان بزرگ بوده است.
2. آثار و احیاء. نوشتة خواجه رشیدالدین فضل اهلل همدانی، دانشمند ایرانی در اواخر قرن هفتم.

3. ارشاد الزراعه، تألیف قاسم بن یوسف ابونصر هروی )جدش شیخ ابونصر طبسی اهل ایراوة طبس، و 
اجداد او اهل بایگ به والیت زاوه و محوالت( معروف ترین متن کشاورزی سنتی ایران، در سال 921 هجری.

1. الفهرست، ص 100.
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4. معرفت فالحت، نوشتة مالعبدالعلی بیرجندی )دانشمند ریاضی دان و منجم عصر صفویه، وفات 934(، 
احتماالً در سال 929 نوشته شده است. مؤلف از ورزنامه و ارشاد الزراعه بهره گرفته است1. 

در منابع و متون کهن ایرانی در رشته های مختلف تاریخ، جغرافیا، علوم، ادبیات، عرفان و سفرنامه ها، گاهی 
با تمجید از خصلت ها و مخصوصاً از توجه خاص آنان به امور زراعت و باغداری و دامداری سخن به میان 
می آید. همچنین به حرمتی که ایرانیان برای کاشت درختان سایه دار در کرانه های بیابانی قائل اند و نیز عالقه 
آنان به ایجاد باغ و آب و آبیاری و احداث کاریز و سد و کانال آبرسانی به کشتزارها و بوستان ها اشاره می شود. 
در برخی از منابع و متون کهن از توفیق ایرانیان در اهلی کردن و پرورش برخی از درختان میوه و رستنی ها و 
نیز تربیت اسب و شتر و خر و گاو و گوسفند و طیور، و کشف کرم ابریشم و پرورش آن و صنعت نوغان داری، 
و نیز چگونگی دستیابی به زنبور عسل و انگبین، همچنین استحصال گز انگبین و ترانگبین و کتیرا و سقز و 
انزروت و انغوزه و انواع صمغ ها و عصاره ها و عرقیات گوناگون گیاهی و انواع عطرها و بخورها سخن رفته است.

از دیگر منابع برای پژوهش پیرامون مباحث تاریخ کشاورزی ایران سفرنامه های خارجیان است که برخی 
از آنها مطالب بسیار جالب و سومندی در باب کشاورزی، آب و آبیاری و شرایط آب و هوایی و اوضاع طبیعی و 
جغرافیایی و غیر آن دارد. با این همه شناخت همه جانبه ایران توسط سیاحان خارجی غالباً در جهت اهداف 
استعماری دولت های متبوعشان انجام گرفته یا بر ای دستیابی به منافع درازمدت توسط قدرت های خارجی 
استفاده شده است. از حدود قرن هفتم هجری تا عصر حاضر مسیونرهای مسیحی و سیاحان و مأموران غربی 
آمد و شدهایشان به ایران و نیز سایر نواحی آسیا از طریق ایران اوج می گیرد و تا عصر حاضر ادامه پیدا کرده 

1. معرفت فالحت، عبدالعلی بیرجندی، به کوشش ایرج افشار، تهران، میراث مكتوب، 1386، گزارش مرحوم ایرج افشار، صفحه 21و 22.
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است. قدرت های استعمارگر با استفاده از گزارش های آنان به چگونگی نفوذ به دستگاه حكومتی ایران و دیگر 
کشورهای اسالمی پی برده و توانستند اختالف قومی و مذهبی و زبانی و فرهنگی آنان را برانگیزند. بدین 

ترتیب موفق شدند آتش جنگ در بین ملل مسلمانان برافروخته و سرزمین های آنان را تجزیه کنند.
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مخصوصاً در دو قرن گذشته تا حدود عصر حاضر دسیسه ها و دامن زدن به اختالفات بین مسلمانان توسط 
قدرت های شرق و غرب باال گرفته است. زبان عربی را تضعیف کردند و با حذف زبان فارسی در شبه قارة هند 
و سرزمین های مسلمانان تحت استیالی روس ها، و نیز تغییر الفبا و خط عربی در بسیاری از سرزمین ّهای 
اسالمی، زبان های انگلیسی و روسی و فرانسه و همچنین الفبای التین و روسی را اشاعه دادند. پس از تسلط 
همه جانبة انگلیس بر شبه قارة هند، تجزیة قلمروهای قاجار و سپس عثمانی آغاز شد و ده ها کشور به وجود 
آمد. به نظر می رسد از حدود نیم قرن پیش، یک نوع تفاهم ضمنی بین قدرت های شرق و غرب، شاید خود 
به خود، به منظور تجزیة سرزمین های مسلمانان شكل گرفته است. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی چند 
کشور مسلمان براساس تفاوت های قومی و قبیله ای و زبانی به وجود آمد. زان سو، زمینه اتحاد و پیوستن دو 
آلمان شرقی و غربی فراهم شد و اتحادیة اروپا شكل گرفت. اکنون )آذرماه 1399( ابر قدرت ها و قدرت های 
شرق و غرب، با همه اختالفاتی که بر سر منابع و گسترش حوزة نفوذ قلمروهای سیاسی و اقتصادی با یكدیگر 
دارند، در تضعیف کشورهای اسالمی و تجزیة هر چه بیشتر سرزمین های مسلمانان و در مقابل، تقویت و 
توسعه حیطة نفوذ اسرائیل متفق القول و وحدت عمل هستند. هم اکنون آنان با استفاده از دانش پژوهشگران 
زبان شناس، جامعه شناس، اسالم شناس و ... به برنامه ریزی های سنجیده و دقیق برای ایجاد اختالف و تفرقه 
بین دولت های حاکم بر کشورهای اسالمی از یک طرف، و از طرف دیگر برانگیختن مسلمانان هر یک از 
کشورها علیه حاکمان خود مشغول هستند که نتایج آن هر روز آشكارتر می شود. گویی همان شیوه و شگرد 

اسكندر مقدونی را تجدید می کند1. 

1. بنگرید به: رستنی ها و پدیده های نباتی در تاریخ طبری، ص 714 متن و پانوشت.
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باری، بازگردم به موضوع تاریخ کشاورزی مورد بحث. افزون بر اطالعات و معلومات و مآخذی که برشمرده 
شد آثار و بقایای شواهد و مستندات ملموس و قابل تحقیق دیگری نیز در این باب موجود است که برخی از 
آنها از هر مستند و مأخذ مكتوبی می تواند رساتر و گویاتر باشد. اهم این آثار عبارت است از: 1. اسامی ایرانی 
رستنی ها در دیگر زبان ها؛ 2. وجوه تسمیة مواضع و آبادی ها؛ 3. درختان کهن سال و تناور؛ 4. آثار و بقایای 

ابنیه و آثار فالحتی کهن1.  در اینجا به شرح مختصری از آثار شماره 1 و 2 و 3 اکتفا می کند:

اسامی ایرانی رستنی ها در دیگر زبان ها
اسامی ایرانی رستنی ها به طور کلی از خودروی و مزروع )گل ها، گیاهان، درختان و میوه ها( وارد زبان های 
دیگر اقوام و ملل جهان در ادوار باستان شده است. بعد از اسالم نیز برخی از این اسامی ایرانی و فارسی یا 
معرب آنها به زبان های عربی، ترکی )ترکمنی، ازبكی، قرقیزی، اویغوری و ...(، ارمنی و هندی تسّری پیدا 
کرده است. بدان سان که این گونه نام های ایرانی و فارسی در زبان های اقوام و ملل مذکور هنوز هم تداول دارد. 
همچنین نام ایرانی یا پارسی میانه )پهلوی( و فارسی برخی از رستنی ها یا وجوه معّرب آنها وارد زبان های 
اروپایی و زبان های دیگر شده، از آن جمله است: اسپست )نام پارسی یونجه(، نارنج )نام فارسی نارنگ(، فستق 
)نام پارسی پسته که تقریباً به همة زبان های جهان امروز وارد و تحت قواعد زبانی هر یک تلفظ شده است( و 
اسپاناخ یا اسفناج و بسیاری از مزروعات، رستنی ها، گل ها، درختان، میوه ها و پدیده های نباتی دیگر. همچنین 
واژة پارسی »کرکم« و »کرکم« نام زعفران در پارسی عصر هخامنشیان، در ادوار باستان وارد زبان های اقوام 

1. شرح مطالب چهار عنوان مزبور در مقاله »سخنی چند در باب تاریخ کشاورزی ایران« تألیف صاحب این قلم آمده است )بنگرید به نخستین پانوشت 
همین مقاله(
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و ملل دیگر شده است. لغت »زعفران« نیز همان سان که در نخستین اثر پژوهشی خود در سال 1351 و 
سپس در دیگر تألیفات خود یادآور شده ام معرب کلمة مرکب »زاپران« فارسی )زا+پران( است که مفهوم عمل 
»سقط جنین« را در ماهیت لفظی خود دارد1.  زان سو، نام پاره ای از رستنی ها و درختان و میوه ها و برخی 
از پدیده های نباتی از السنة دیگر وارد زبان فارسی شده که در پژوهش در باب تاریخ کشاورزی ایران از نظر 

منشأ و پیشینه قابل اهمیت و بررسی است.

2. وجوه تسمیة مواضع و آبادی ها
در محدودة حوزة نفوذ فرهنگ و مدنیت ایرانی و نیز زبان فارسی، به مفهوم جغرافیایی بسیار پهناور آن در 
قدیم، صدها شهر و روستا و آبادی و نیز مواضعی چون کوه و دشت و غیر آن وجوه تسمیة خود را از اسامی 
ایرانی و فارسی رستنی های مزروع یا خودروی، یا نام پدیده های مربوط به امور فالحت اخذ کرده اند. برخی از 
این اسامی پیشینة بسیار طوالنی داشته و در متون کهن از آنها یاد شده است. برای نمونه تنها به پاره ا ی از 

این گونه اسامی در عرصة محدودة خراسان و ماوراءالنهر قدیم اشاره می کنم:
رزگان  غور(،  ناحیة  دهكده های  از  تاکستان،  معنی  )به  َرزان  بلخ(،  ناحیة  در  قریه  )دو  چهارباغ  زردک، 
):تاکستان، در غرب غزنین(، دیه زعفران )روستایی در ناحیة بادغیس، در شمال هرات(، زعفرانیه )دهكده 
و رباطی در سبزوار و کاوانسرایی در تربت حیدریه(، َگوزگان )از شهرهای مهم خراسان قدیم، اکنون با نام 
جوزجان در شمال افغانستان(، ارزنه )از روستاهای کهن ناحیة تربت جام(، کاج درخت و صنوبر )دو روستا در 

1. زعفران طالی سرخ کرانه های کویر، ص 7
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تربت حیدریه(، سبزوار )به قول ابوالحسن بیهقی در قرن ششم: »سبزوار« شهری بزرگ شد به انواع درخت 
میوه دار و سایه بخش، پس مردمان این را »سابزوار« نوشتند، یعنی »سازوار« )تاریخ بیهق، ص 43(، ریوند )از 
شهرک های باستانی نیشابور(، سیب )درخوارزم(، زرشک )در شمال قندهار(، دهكده و پل ابریشم )بر سر راه 
ری به خراسان که در منابع عصر تیموریان از آن یاد شده و اکنون موجود است(، بخش آب )از قرای ناحیة 
مرغاب(، مرغاب )نام شهر و ناحیه ای در شمال هرات و جنوب مرو، که اعراب به آن »مروالّرود« می گفتند(، 
و خش آب )بخش آب / وخشاب، یكی از شاخه های جیحون، شهرک »وخش« گویشی از »بخش« در کنار 
آن واقع است(، پنجاب )پنج آب: یا سرزمین پنج رود، در مرز جنوبی خراسان قدیم، در غرب شبه قارة هند(، 

سرخس، دره گز، کوچة پسته شكنان )از محله های شهر بخارا در قرن اول هجری(.

3. درختان کهن سال و تناور
هم اکنون صدها درخت کهن سال یا تناور در محدوده عرصه پهناور ایران فرهنگی به صورت سرسبز و 
بالنده موجود است. این گونه درختان عموماً در کنار مقابر عرفا، آزادگان و اعاظم و اکابر مسلمانان ایرانی 
ادوار گذشته و نیز در حظیره )محوطه(، یا داخل صحن مزار امام زادگان است. ماجرا و فلسفة کاشت یا غرس 
اولیة این گونه درختان مقوله ای شگفت انگیز در باب تاریخ کشاورزی ایران است. تعداد زیادی از این درختان 
پیشینة مستند و مكتوب دارند، و در برخی از مآخذ و متون کهن به مناسبت هایی به وجود آنها اشاره شده 
است. برخی از این درختان عمری بیشتر از هزار سال و پیشینه ای فراتر از آن دارند. از آن جمله درخت بسیار 
کهن سال و تناور داخل صحن مقدم امام زاده سید حمزه در کاشمر است. این سرو پرنهیب و با عظمت، خود 
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جانشین درخت سرو دیگری شده است که آن سرو )دست کاشت زردشت، در ناحیة بشت یا پشت، یعنی 
ترشیز با طرثیث، کاشمر کنونی( حدود 15 قرن سابقة مكتوب و مستند داشته، که به دستور متوکل خلیفة 
عباسی )خالفت232-247( از پای در می آید، و قطعات بریدة آن با 1300 شتر به بغداد حمل شده است؛ و 
در جمادی االول سال 237 نمادی از درخت سرو کاشمر بر پا شده است1.  درختان سرو تناور و با عمر بسیار 
دراز در سرزمین فارس و برخی از نقاط دیگر ایران موجود است، اما مشهورترین و تناورترین آنها درخت 
سروابرقو )ابرکوه( با عمر چهار تا پنج هزار سال در میانة بیابان در نزدیک شهر باستانی ابرکوه )ابرقو( بالنده 

و سرفراز موجود است2.
انواع دیگر از درختان با عمر دراز، از آن جمله بنه و گردو و چنار و گز و غیر آن در نقاط مختلف موجود 
است. برخی از این درختان پیشینه یک تا دو هزار ساله و بسیاری چند صد ساله دارند، از آن جمله درخت 
پستة کهن سال و بسیار فرتوت روی مقبرة شیخ احمد جامی )در تربت جام( است که دور تنة این درخت 
)مرکب از چند شاخه اصلی و فرعی در روی مقبره( حدود 11 متر می شود. این درخت در کمال سرسبزی 
و نشاط سابقة مكتوب حدود 970 سال دارد، و احتماالً مستندترین و کهن ترین درخت پسته جهان به شمار 
می رود. بسیاری از این گونه درختان پسته، بر کنار مرقد عرفا و بزرگان بر جای مانده اند، از آن جمله درخت 
پسته کنار مقابر بزرگان در گازرگاه هرات و نیز در مزارهای خواف و تایباد و دیگر نواحی خراسان قدیم می توان 
مالحظه کرد3.  افزون بر این خیلی از این درختان در دامنة کوه ها و در نشیب دره های دوردست، و نیز در 

1. ابوالحسن بیهقی، تاریخ بیهق، ص 282؛ و نیز پژوهش های ایرانشناسی، ج 15، ص 9-29، مقاله »سرو« محمدحسن ابریشمی، ص 10 به بعد

2. تاریخ طبری، ج 14، ص 6039؛ پژوهش های ایرانشناسی، ج 17، ص 1-27، مقالة »چهارشنبه سوری« محمدحسن ابریشمی.

3. محمدحسن ابریشمی، پستة ایران شناخت تاریخی، مرکز نشر دانشگاهی، 1373، ص 90-88.
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کرانه یا حتی میانة بیابان ها، به دور از دسترس آدمیان رشد کرده و تناور شده و بر جای مانده است. از آن 
جمله باید از درخت پستة کهن سال در موضع »هنفش« در ناحیة محمدیه از نواحی شهرستان نائین یاد کرد 
که با حدود 800 سال عمر سرسبز و پایدار برجاست1.  در متون کهن فارسی گاهی برحسب اتفاق یا اقتضا 
از این گونه درختان سخن رفته است. از باب نمونه، ابوالحسن بیهقی )قرن ششم( از درخت گردویی با حدود 
سه تن گردو در روستای »طبس« از نواحی بیهق )سبزوار کنونی( یاد کرده است2. در نواحی شهرک »بایگ« 
از توابع تربت حیدریه درختان گردوی تناور چند صد سالة سرسبز و استوار پرمحصول و به قطر حدود یک 
متر و بیشتر موجود بود و هر یک سند مالكیتی داشت اما با تأسف بسیار هفتاد سال پیش )در سال 1329( 

ایتالیایی ها آنها را خریدند و بریدند و بردند3.
نمونه های دیگر، احمدعلی خان وزیری )قرن 13(، در معرفی بلوک ساردویه، در جنوب گواشیر به فاصلة 
35 فرسخ در شمال جیرفت و جنوب راین و مشروع اقطاع، هوایش را در نهایت برودت برشمرده و دربارة 
وضعیت آب و هوایی چهار قریة »ِکَور« و »َهنزا« و »َسرِمشک« و »َدرفارد« نوشته است: درفارد چون قریب به 
بلوک جیرفت است هوایش به گرمی مایل است و درختان چنار بسیار دارد. در باقی دهات آنجا از شدت سرما 
جز درخت گردکان درخت دیگر کم است، اما گردوی این بلوک بسیار است. از آن جمله قریة سرمشک، در 

1. شادروان ایرج افشار، با دیدن این درخت پسته و گرفتن عكسی از آن، و نوشتن شرحی کوتاه از وضعیت آن در مجلة بخارا )شمارة 37، شهریور 1383( 
در مقاله »تازه ها و پاره های ایرانشناسی« مدخل 904، به چاپ رسانده، و از راه لطف نوشته اند »عكس آن را به مؤلف کتاب معتبر پسته، محمدحسن 

ابریشمی تقدیم می کنم«.

2. به نوشتة ابوالحسن بیهقی: دردیه »طبس« ناحیت اصل جوز [گردو] است که فقیه ابوالعباس قطنی معروف به ترک بدان اشارک کرد و گفت: در سالی 
مرا از این یک درخت پانصد من روغن جوز دخل بود، و هر که از اهل دیه حاضر بود بر آن گواهی دادند )تاریخ بیهق، ص 278(.

3. اینجانب محمدحسن ابریشمی، و بسیاری از هم دیاران، به یاد داریم که درختان گردوی تناور بایگ را چگونه بریدند و بردند.
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آنجا رودخانه ای است که دو طرف آن رودخانه دو فرسخ تمام درخت گردکان است. در هنزا و سایر قراء آن 
از این درخت التعّدوالتُحصی [بیرون از عدد و آمار] است1.  به نوشتة همو: در قریة سرمشک درخت گردگان 
عظیمی است، از خرافات مردم آنجاست که جمشید پیشدادی آن را غرس کرده و آن درخت را جمشیدی 
درخت  گردوهای  [شمار  »گره«  یک  را  گردو   500 کرمان  مردم  دهد،  گردو  گره   400 از  متجاوز  گویند 

جمشیدی دویست هزار بوده]، سایر درختان بیش از 50 گره 25000[ گردو] عمل ندارد2.
نمونة دیگر، اعتمادالسلطنه )قرن 13(، از چنار بسیار تناور دهكده ارمیا )بین میامی و شاهرود بر سر 
راه مشهد( دیدن کرده و نوشته است: به عقیدة اهالی سه نفر از انبیا از جمله »ارمیای نبی« در وسط آن 
امام زادة  تناور کنار مزار  بسیار  پنجاه ذرع است3.  درخت چنار  تقریباً  مدفون اند. دور چنار در روی زمین 
روستای »توی« از نواحی اسفراین نیز با عمری دراز دیدنی است4.  درخت سرو کوهی کنار مرقد شیخ یوسف 
)وفات 1030( در کنار دهكدة فیانی )پیانی، در 16 کیلومتری راه مشهد به شاندیز( نیز پرهیبت و با عمری 
دراز است. سه درخت کاج تناور و بسیار کهن سال در حاشیة روستای فدافن در نزدیک کاشمر موجود است5.  
وجود گونه های مختلف این درختان کهن سال، مخصوصاً در روی مقبرة بزرگان و صحن مزارها و اماکن مقدس 

1. احمدعلی خان وزیری، جغرافیای کرمان، به کوشش دکتر ابراهیم باستانی پاریزی، تهران، انتشارات ابن سینا، 133، ص 112.

2. وزیری، جغرافیای کرمان، ص 197.

3. اعتمادالسلطنه، مطلع الشمس، ص 1037؛ همو، مرآت السفر، ص 88؛ پژوهش های ایرانشناسی، ج 15، ص 29-21.

4. صاحب این قلم، از درخت چنار روستای توی در اسفراین در سال 1368 به همراه دوست ارجمند قدرت اهلل روشنی زعفرانلو دیدن کرده است.

5. صاحب این قلم، از درخت سرو دهكدة فیانی )پیانی( در سال 1358، و از سه درخت کاج دهكدة فدافن در سال 1359 دیدار داشته و عكس هایی 
گرفته است. این عكس ها در مجموعه مقاالت انجمن وارة بررسی مسائل ایرانشناسی در سال 1369 چاپ و منتشر شده است.
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که تعدادشان بسیار است، با موجودیت خود استعدادهای اقلیمی مناطق را در باب کاشت و پرورش هر یک 
از این گونه درختان مشخص می کند.

جستارهایی از تاریخ کشاورزی ایران: زعفران، پسته و ابریشم
بنابر آنچه شرح آن گذشت، پژوهش در باب تاریخ کشاورزی ایران مسلتزم دستیابی به اطالعات بسیار 
گسترده و در عین حال فوق العاده پراکنده است که نیاز به منابع فراوان و عزم و همت گروهی دارد؛ جمعی 
از متخصصان رشته های مختلف  با تخصص اعصار مختلف تاریخی و شماری  ایران  از اساتید تاریخ  مرکب 
کشاورزی و باغبانی و آب و آبیاری و نیز اقلیم شناسی و گیاه شناسی و امور وابسته و منسوب، که عشق و عالقة 
خاص به پژوهش در باب تاریخ کشاورزی داشته باشند. بنده هیچ مدان در حدود چهل سال پیش از این با 
استاد ایرج افشار درباره تصمیم خود در باب تألیف تاریخ کشاورزی ایران مشورت کردم. ایشان با برشمردن 
ابعاد و دامنة بسیار وسیع این تألیف، تک نگاری در باب مباحث و موضوعات آن را توصیه کردند و توضیح 
نیز همان  ایشان بهره مند بودم،  از راهنمایی های  دادند. شادروان دکتر عبدالحسین زرین کوب، که همواره 
نظر استاد افشار را داشتند. بر همین اساس تحقیق در باب سه محصول بااهمیت و بسیار کهن ایران یعنی 
ابریشم، پسته و زعفران را که یادداشت های فراوانی از آنها داشتم آغاز کردم. در سال 1363 تألیف کتاب 
شناخت زعفران ایران را به انجام رساندم که دانشمندان ایرانی شادروانان سیدمحمدعلی جمال زاده )وفات 
17 آبان 1376 ژنو( و ایرج افشار )وفات 18 اسفند 1389 تهران( تقریظ های شوق انگیزی بر آن نوشتند؛ از 
جمله به نوشتة استاد جمال زاده »کتاب شناخت زعفران ایران، هر کس را متعجب و متحیِّر خواهد ساخت، 
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چون موضوع کتاب بسیار آموزنده و بی نظیر است« )ژنو، 24 بهمن 1364(، و به نوشتة استاد ایرج افشار: 
و  کوچک  پیازی  گیاه  زعفران،  مقام  متعدد  مدارک  براساس  است  توانسته  کتاب  این  مؤلف  »خوشبختانه 
کم زندگانی، را در کشاورزی و بازرگانی و پزشكی نشان دهد، و از نظر تاریخی و فرهنگی و مدنی بسیاری ... 
ما را از نكته های دلپسند برخوردار سازد...« )ایرج افشار 6 بهمن 1363(. در سال 1364 نخستین پیش نویس 
کتاب شناخت تاریخی پستة ایران را در 876 صفحه قطع رحلی با استفاده از صدها مأخذ معتبر، و سفرهای 
طوالنی به همة مناطق پسته خیز ادوار گذشته و کنونی آماده کردم که چهل نسخة ان برای اظهارنظر مراکز 
و  باغبانی  مختلف  و صاحب نظران  کارشناسان  برای  نسخه  ده  و  کشور،  دانشگاه های  و  تحقیقاتی  و  علمی 
بازرگانی پسته و شش نسخه برای اساتید تاریخ و ادبیات، و نسخه ای برای استاد سیدمحمدعلی جمال زاده 
فرستاده شد. جملگی ضمن تمجید از مطالب خواستار چاپ آن شدند. استاد جمال زاده در پاسخ به نامة این 
هیچ مدان از جمله نوشته اند »ژنو، 2 آذر 1364... مرقوم داشته اید که مردی 46 ساله هستید و 45 کیلو وزن 
دارید، این دقت جنابعالی را در کار می رساند، و مستحق تبریک و تمجید مخصوص است. به خصوص که اتفاقاً 
وزن من هم در این سن و سال، که اندکی بیش از دو برابر سن شماست 43 کیلوگرم شده و 93 سال سن 
دارم«. این کتاب با عنوان »پستة ایران شناخت تاریخی« در سال 1373 توسط مرکز نشر دانشگاهی منتشر، 
و برندة جایزة کتاب گزیدة سال شد و چهار هزار نسخة آن به سرعت فروش رفت. مرحوم دکتر عبدالحسین 
زرین کوب )وفات 24 شهریور 1378( نیز طی شرحی از جمله نوشته اند: »تحقیقی که همت و پشتكار و دقت 
و کنجكاوی آقای محمدحسن ابریشمی آن را به صورت کتابی در باب پسته و مسائل مربوط به آن سامان 
داده، کاری راهگشا، پیشاهنگ، و در نوع خود بی سابقه است. سال هاست که من کار این پژوهندة خود آموخته 
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و کنجكاو و فروتن را با نظر تحسین و عالقه دنبال کرده ام و همت تزلزل ناپذیر و حوصلة بی مالل وی را، در راه 
تحقیق پاینداِن صحت و دقت کارهای ــ در حدوسایل و امكانات بیش و کم محدودی که در دسترس داشته 

است ــ یافته ام ...«.
نكتة جالب و بااهمیت آنكه، صاحب این قلم در کتاب پستة ایران شناخت تاریخی، با نقل این بیت رودکی: 
منم خو کرده با »بوسش« چنان چون »باز« بر »مسته« / چنان بانک آرم از »بوسش«، چنان چون بشكنی 
»پسته«، و در توضیح آن از جمله نوشته است: آیا احتمال دارد که واژگان فارسی »بوسه« و »پسته« در ریشه 
و اصل مأخوذ از صدای دو لب »بوس« و صدای شكستن دو لب پوست »پسته« باشد؟ چرا که این دو صدا، 
تلفظ واژگان »بوسه« و »پسته« را تداعی می کند1.  شش سال بعد )در سال 1379(، در مقالة »پسته« مندرج 
صوتی:  »کلمة  یا  »آدانام«  یک  »پسته«  فارسی  واژة  که  را  احتمال  همان  اسالم،  جهان  دانشنامة  در 
onomatopoeia« باید باشد مطرح کرده است2.  یازده سال بعد، در تاریخ 25 مهرماه 1390، طی یک ساعت 

گفتگوی تلویزیونی زنده در باب تاریخ کشاورزی ایران از شبكة 4 سیمای جمهوری اسالمی با شكستن پستة 
محصول جنگل های ناحیة سرخس، بینندگان صدایی با تلفظ »پیستک« و نیز با بوسیدن کف دست خود، 
آوایی با تلفظ »بوس« را شنیدند و دیدند3.  سرانجام در مقاله ای با عنوان: »واژة پسته و منشأ آن« با ارائة 

مستنداتی »آوانام«بودن واژة »پیستک« و »پیسته« و »پسته« را ثابت کرده است4.

1. محمدحسن ابریشمی، پسته ایران شناخت تاریخی، مرکز نشر دانشگاهی، 1373، ص 40.

2. دانشنامة جهان اسالمی، )5( ب ـ پ، زیر نظر غالمعلی حداد عادل، تهران، 1379، مقالة »پسته« تألیف محمد حسن ابریشمی، ص 636-628.

3. این گفتگو با خانم دکتر روشنک آذری )مجری برنامه( در برنامة »اردیبهشت« انجام شده و پس از آن بارها پخش شده است.

4. آن مقاله با عنوان »واژة پسته و منشأ آن«، در پژوهش های ایران شناسی، جلد بیست و یكم به کوشش ایراج افشار با همكاری کریم اصفهانیان، تهران، 
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در تیر ماه 1364 که تألیف کتاب پستة ایران به انجام رسید چند نسخه از آن را تكثیر کرده و نسخه ای را 
برای اظهارنظر استاد سیدمحمدعلی جمال زاده به ژنو فرستادم؛ چرا که ایشان نخستین شخصیت ایرانی است 
که در زمینة اقتصادی و صادرات و واردات و تجارت ایران به شیوه علمی تحقیق کرده و کتاب گنج شایگان 
را که پایندان تحلیلی از صادرات و واردات و تجارت و از جمله بازرگانی خشكبار و پستة ایران است در سال 
1335 هجری قمری )1296 ش / 1917 م( تألیف و در برلین چاپ شده است. استاد جمال زاده، 35 سال 
پیش در پاسخ به نامة این هیچ مدان )محمدحسن ابریشمی(، طی پنج صفحه نامة خود )به تاریخ 25 آذر 
1364 ژنو( مطالب بسیار مهم درباره نفت و اقتصاد و سیاست ایران آن دوران نوشته اند که در سال های 1366  

و 1387 چاپ و منتشر شده است،  از جمله آمده است:
... همین قدر می دانم که به طوری که خودتان در آغاز گفتار اول از کتاب بسیار پرارزش خود تذکر داده اید 
باید دید: »آیا ادامة حیات سیاسی و اقتصادی کشور ایران بدون درآمد حاصله از نفت میسر است یا نه؟« و 
خودتان در جواب متقن و مبنی بر علم و معرفتتان جواب الزم به این سؤال حیاتی داده اید. من هم می ترسم 
چنان که در افواه است )راست یا دروغ و از راه مصلحت اندیشی( ممكن است روزی برسد که منابع نفتی ما )و 
سایر ممالک نفت خیز( دچار قلَّت محصول نفت خود بگردند و حتی از کجا که منابع بسیار پرمایه و پرپشت 
جدید نفت در اطراف و اکناف دنیا مكشوف نگردد ... پس با این مقدمات که البته جنبة احتمال دارد ممالكی 
مانند ایران خودمان اقتصاد و سیاستشان ارتباط بسیار مستقیم با نفت پیدا کرده و نفت در بودجة آنها مقام 
بسیار مهمی پیدا کرده است؛ الزم است که از همین امروز الساعه مسئلة نفت را مرکز اندیشة خود قرار بدهند 

بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، 1392، ص 1-14، چاپ و منتشر شده است.
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و تا جایی که ممكن است زد و خوردهای گوناگونی را که روزگار ما را تیره ساخته است قدری در درجة سوم 
و چهارم و پنجم قرار بدهند و به مسائل مهم تر بپردازند و به حكم االَهّم فاالهّم عمل فرمایند، و در این قبیل 
کارهایی که مستقیماً با حیات و استقالل ُملک و ملَّت سر و کار دارد بیشتر توجه فرمایند. از قرار معلوم پسته 
را هم در ایران می توان مورد توجه خاص قرار داد و با وسایلی که در کتاب بسیار کامل و واقعاً آموزنده و 
عملی »شناخت پستة ایران« با آن همه بصیرت و خبرت به ما می آموزد حاصل پسته را )و هكذا محصوالت 
دیگر را( افزود و شاید دو برابر و سه برابر و چند برابر ساخت؛ ولی ضمناً نباید از نظر دور داشت که مردم این 
کشوری که ایران دارد و از قرار معلوم کم کم دارای جمعیت و نفوسی در حدود 35 الی 40 میلیون آدم زندة 
نان خور و محتاج به آب و منزل و هزار چیز دیگر است و چنانكه ِورد زبان ها بوده و هست از کاغذ و چاپخانه 
برای کالم اهلل مجید تا چلوار برای کفن نیازمند به این همه چیزهاست قبل از هر چیز دیگر محتاج به آب است 
و محتاج به زمین قابل زراعت است، و تمام این چیزها بدون درس و مدرسه و معلم و کتاب و چاپ و آب و 
نان و امنیت و عدالت و تأمین معاش کافی امكان پذیر به نظر نمی آید، و فراهم ساختن این همه مایحتاج هم 
بدون تربیت که پایه و اساسش اخالق و ایمان و ایثار است، اگر کاماًل غیرممكن و محال هم نباشد، همچنان 
که درشكه بدون اسب و اتومبیل بدون بنزین و برق و تنور بدون آتش و حرارت به کار نمی افتد باید به قدر 
ت و حسن نّیت  ضرورت فراهم و موجود باشد و این بستگی کامل دارد به لطف غیبی و آسمانی و آدمیَّت و همَّ

و عمل کردن به آنچه در شبانه روز، روزی چند مرتبه، ورد زبان ماست »حی علی خیرالعمل1«.
مطالب مزبور بخشی از نامة شیوا و دلنشین مرحوم جمال زاده است که جمعیت ایران حدود سی میلیون 

1. نامه های جمالزاده در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، ص 78-80 به اختصار.
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بوده و اکنون )آذر 1399( نزدیک به نود میلیون رسیده است. در سر آغاز نامة ایشان از جمله آمده است: 
»... مرقوم داشته اید که مردی 46 ساله هستید و 46 کیلو وزن دارید. این خود دقت جنابعالی را در کار 
می رساند و مستحق تبریک و تمجید مخصوص است، به خصوص که اتفاقاً من هم در این سّن و سال که 
اندکی بیشتر از دو برابر سن شماست 45 کیلو شده و 93 سال عمر دارم. کتاب شناخت پستة ایران در دو 
جلد ضخیم مشتمل بر 876 صفحة بزرگ [قطع رحلی]... متضمن اطالعات علمی و تاریخی و فّنی و زراعتی 
مفید می باشد و هر خواننده ای را سودمند و دلپسند است....1«.  استاد جمال زاده در پاسخ به پرسش یكی 
از مجالت چنین نوشته اند: »از من می پرسید در سال 1366 چه کتابی خوانده ام که مطلوب و سودمند و 
دلنشین یافته ام؟ کتاب های زیادی خوانده ام، از آنها می توانم به کتاب شناخت پستة ایران نوشتة محمدحسن 
ابریشمی در دو جلد ضخیم که مشتمل است بر 876 صفحة بزرگ و متضمن اطالعات علمی و تاریخی و 

زراعتی و فنی مفید، و هر خواننده را سودمند و دلپسند است«.

1. همان کتاب، ص 76، 77 به اختصار؛ و نیز پستة ایران، ص 9 پیشگفتار.
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نقشة محدودة پراکنش جنگل ها و رویشگاه های درختان پستة خودروی در خطة خراسان و ماوراءالنهر قدیم، و باغ های پستة قدیم و جدید 
در محدودة مرزهای کنونی ایران
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نكتة قابل توجه و اهمیت آنكه، در کتاب پستة ایران شناخت تاریخی و نیز در پسته نامه و در چند مقاله 
ایرانی بودن منشأ درختان پسته و نام آن را با مستندات مدقن و معتبر به اثبات  در باب این محصول اوالً 
رسانده، ثانیاً مناطق رویشگاه های طبیعی درختان پسته و جنگل های آن را در محدودة خراسان و ماوراءالنهر 
قدیم مشخص کرده، ثالثاً مناطق پرورش درختان پسته یا به اصطالح ایجاد قدیم ترین باغ های پسته در نواحی 
گرگان و خراسان و تسری بعدی آن به مناطق دامغان و سمنان و قم و ساوه و سپس قزوین نشان داده و قرن ها 
بعد نخستین درختان پسته از خراسان به نواحی یزد و اصفهان و کرمان انتقال یافته است. بر روی نقشة مزبور، 
عرصة بسیار پهناور و رویشگاه های طبیعی درختان پسته در خطة خراسان و ماوراءالنهر در ادوار قدیم و نیز 

باغ های پستة کهن و جدید در محدودة مرزهای سیاسی کنونی مشخص شده است.
به همین ترتیب پژوهش در باب زعفران را از سال 1348 آغاز کرده و در سال 1351 نخستین تألیف 
پژوهشی را با عنوان: زعفران طالی سرخ کرانه های کویر به انجام رساندم. پس از آن به پژوهش در باب زعفران 
ادامه داده و چهار جلد کتاب و چندین مقاله در حدود سه هزار صفحه تألیف و منتشر کرده ام. در این تألیفات 
ضمن اثبات منشأ ایرانی گیاه زعفران از دامنه های الوند، همه مناطق زعفران خیز ادوار باستان و بعد از اسالم 
را با مستندات فراوان معرفی کرده ام. بدان سان که پس از انتشار تألیفات این هیچ مدان کشت زعفران و ایجاد 

باغ های پسته در مناطق زعفران خیز و پسته خیز ادوار کهن تجدید شده و رونق گرفته است.
 اما پژوهش در باب ابریشم ایران، به لحاظ پیشینة بسیار دور و دراز و نیز منشأ پر از ابهام آن تا کنون به 
انجام نرسیده است. اما در خالل حدود چهل سال پژوهش در این باب، چند مقالة تحقیقی تألیف کرده که 



55

تاریخ شفاهی کشاورزی در قرن اخیر  
 قسمت بیستم: گفت و گو با استاد محمد حسن ابریشمی 

نسبت و ارتباط مستقیم با منشأ و نام و نشان ابریشم داشته، از آن جمله است: » 1. شناخت ابریشم ایران1«،  
»2. پژوهشی در باب القاب تهمورث: زیناوند؟ دیوبند، دیباوند، زیباوند2«،  »3. پیلسته )پیل + استه( به چه 
معنا بوده است؟3« ، »4. تنبور: دستان یا چنگ...4« ، »5. نوغان، نوقان: پژوهشی دربارة پیشینه و ریشة کلمات 
نوغان، نوقان و نوقانه5«.  امیدوار است که توفیق به انجام  رساندن کتاب شناخت ابریشم ایران را اگر عمری 
باقی باشد در سال آینده )1400( بیابم. گفتارم طوالنی شد و گفتنی ها در باب تاریخ کشورزی ایران فراوان، 

که به همین بسنده می کنم و در خدمت شما عزیزان هستم.
***                                                         

دکتر زند: �

جناب استاد شما بسیار مطالعه دارید، خوش بیان و خوش صحبت هستید، با ذکر منبع سخن می گویید و 
ما نیز عالقمند به شنیدن آن هستیم. به نظر شما و طی مطالعاتی که تا به امروز داشتید بفرمایید که تاریخ 
کشاورزی چه درس هایی برای آیندگان دارد؟ من در جمله ای خوانده ام که تاریخ مانند آینه عقب ماشین 

1. فصلنامه تحقیقات تاریخی )تهران، مؤسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی(، شماره 4 و 5، بهار و تابستان 1369، مقالة شناخت ابریشم ایران، ص 
.152-123

2. نامة فرهنگستان، دورة ششم، شمارة اول، تیرماه 1382، مقالة القاب تهمورث: دیوبند...، ص 205-193.

3. مزدک نامه )پژوهش های ایران شناسی(، خواهان: جمشید کیانفر، پروین استخری، تهران، ناشر خواهان، مقالة پیلسته )پیل + استه(، ص 248-238.

4. ارغنون ساز فلک )ارجنامة استاد فریدون حافظی( به کوشش مصطفی ساکت، تهران، عرفان، 1390، ص 148-113.

5. فصلنامة پاژ )دوره جدید(، مشهد، فرهنگسرای فردوسی، شمارة پیاپی 10، تابستان 1391، ص 24-32؛ با تجدیدنظر و افزوده هایی مزدک نامة 6، 
خواهان )به کوشش( جمشید کیانفر، پروین استخری، تهران، 1393، ص 296-261.
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است تا بتوان با نگاه کردن به آن رانندگی بهتری رو به جلو داشت. شما عقبه تاریخ کشاورزی ایران را به 
حمداهلل به خوبی نگاه کرده اید و کسی هم به اندازه شما در ایران این قدر کار نكرده است. من از قبل با آثار 
شما آشنا هستم و می توانم به جرأت بگویم که شما پدر تاریخ کشاورزی ایران هستید. در این فراز و نشیب ها 
و درس هایی که از تاریخ ایران می گیریم چه درس هایی وجود دارد که بتواند برای آیندگان مفید واقع شود؟

***                                                         

استاد ابریشمی: �

از حسن توجه شما به آثار خود متشكرم. همان گونه که در گفتار طوالنی خود عرض کردم، گسترة بسیار 
پهناور سرزمین ایران از استعدادهای اقلیمی متنوعی برخوردار بوده و در هر یک از مناطق آن استعدادهای 
تولید محصوالت زراعی و باغی وجود داشته که در ادوار تاریخی گذشته کشاورزان و باغبانان ایرانی به تجربه 
پی برده و مطابق همان استعدادها کشت و کار محصوالتی خاص را اتخاذ کرده اند. از باب نمونه همان سان که 
در گفتار پیش یادآور شدم کشت و کار زعفران در ادوار باستان و بعد از اسالم در برخی از مناطق ایران زمین از 
جمله نواحی همدان، کرمانشاه، ری و قم رواج داشته که به سبب عوارض یا بالهای طبیعی چون خشک سالی 
یا عوامل انسانی چون جنگ ها و قتل عام ها از میان رفته و بعدها در مناطق دیگری آغاز شده است که در 
پژوهش های خود همة مناطق کهن را معرفی کرده و اکنون کشت زعفران به میزان بسیار گسترده ای در آن 

مناطق تجدید شده است.
در مورد پسته نیز همان پژوهش ها انجام شده و با معرفی مناطق پسته خیز ادوار کهن، کاشت نهال پسته و 
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ایجاد باغستان های پسته پس از قرن ها رونق مجدد گرفته است. افزون بر این در این تحقیقات آگاه می شویم 
که این دو محصول با منشأ ایرانی، یعنی »پسته« و »زعفران« نام و نشان خود را از کی و از کجا دارند و چگونه 
به دیگر اقوام و ملل معرفی شده اند. حاصل و نتیجه پژوهش های مزبور در شمار دو مبحث از موضوعات تاریخ 
کشاورزی ایران است. تاریخ کشاورزی ایران در بردارندة آگاهی ها و دانش ها و تجارب نیاکان کشاورز پیشه ما 
طی هزاران سال گذشته است که می تواند درس های مفید و ارزشمندی برای آیندگان باشد. تجربه کاشت یا 
غرس نهال درخت سرو در کرانه های بیابانی یكی از تجارب ایرانیان با حدود پنج هزار سال پیشینة تاریخی 
است، که موجودیت سرو ابرقو )ابرکوه( در کنار کویری به همین نام این پیشینه را تأیید می کند. همچنین 
داستان غرس درخت سرو توسط زردشت )پیامبر ایرانی( در ناحیة کاشمر )واقع در شمال شرقی کویر نمک( 
که در متون کهن در شاهنامه آمده است،داللت بر آن دارد که درختان سرو قابلیت رشد در کرانه های بیابانی 
دارند و می توانند در تلطیف هوا و جلوگیری از پیشرفت بیابان ها مؤثر باشند1.  گونه های مختلف درختان 
بارور و غیرمثمر با عمر چند صد ساله و هزار سال و بیشتر که به برخی از آنها اشاره شد استعداد مناطق را در 
مواردی مشخص می کنند. همچنین وجه تسمیه کهن برخی از مواضع و آبادی های برگرفته از نام رستنی ها 

و مزروعات و درختان نیز بیانگر استعداد آن مواضع نیز هست.
در اردیبهشت 1398 هجوم هولناک دسته های عظیم ملخ با تراکم بسیار انبوه در بخش های جنوبی ایران 
خرابی هایی به وجود آورد و نگرانی های زیادی ایجاد کرد. حملة چند میلیونی و شاید میلیاردی ملخ ها به 
کشور، پیشینة دور و درازی دارد و خسارات وارده به کشتزارها و باغستان ها فوق العاده فراوان بوده است. اما 

1. محمدحسن ابریشمی، سرو در فرهنگ ایرانی و نقش های هخامنشی، پژوهش های ایرانشناسی، ج 15 )ستوده نامة 1(، به کوشش ایرج افشار، تهران، 
بنیاد موقوفات دکتر افشار، 1384، ص 29-9.
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نیاکان ما به تجربه شیوة دورکردن توده های عظیم ملخ را دریافته بودند. به این ترتیب که اهالی روستاها و 
آبادی ها به محض آگاه شدن از پرواز میلیونی توده های ملخ، زن و مرد با کوبیدن چوب و سنگ بر طشت )معرب 
تشت( و سینی و طاس و دهل و طبل، با ایجاد ارتعاشات صوتی شدید و َکر کننده در فضا مانع فرود و نشستن 
توده های عظیم ملخ ها می شدند. تجربه ای که در متون کهن از آن یاد شده است و هنوز هم استمرار دارد. از 
باب نمونه اسدی طوسی )وفات 465( این بیت خسروی سرخسی )از شاعران قرن چهارم( را به شاهد )سینی: 

تشت خوان )سفره(( نقل کرده است: »تو چه پندار یا که من ملخم / که بترسم زبانک سینی و طاس؟1«.
ایرانیان برخی از شیوه های دفع گزندگان و حشرات و آفات نباتی را در ادوار کهن به تجربه دریافته اند. از 
باب نمونه از »انغوزه« با نام های پهلوی )پارسی میانه( »انگژد« و فارسی »انگژد« و »انگزد« و »انغوزه«، عربی 
آن »حلتیت« و نیز »حلتیث« برای دورکردن حشرات و دفع گزندگان و ضدآفات نباتی استفاده می کرده اند2.  
گیاه انغوزه موسوم به »کما« یا »انگدان« معرب آن »انجدان«، با وجه تسمیة عربی »محروث«، از زمان های 
خیلی دور توسط ایرانیان شناسایی شده است. همچنین شیوه استحصال شیره با صمغ گیاه »کما« یعنی 
»انگژد« نخستین بار توسط آنان انجام گرفته است3.  شیوه هایی که تا حدود هفتاد سال قبل برای دفع آفات 
یا مدرسة عالی  از کشور،  باغبانی در خارج  و  استمرار داشته است. حتی تحصیل کردگان رشتة کشاورزی 

فالحت کرج در حدود نود سال پیش  نیز از مواد طبیعی در دفع آفات نباتی بهره می گرفته اند.
1. محمدحسن ابریشمی، هوشمندی های رفتاری حشرات )مورچه، ملخ، زنبور عسل(، روزنامة اطالعات )ضمیمة علمی )دانش شماره 490-474( 170 

شهریور 1398-15 دی 1398.

2. محمدحسن ابریشمی، انگدان: کما و گونه های متناظر. مجلة نشر دانش، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، شماره 17 آذر و دی 1388، ص 43-33.

3. محمدحسن ابریشمی، انغوزه و رستنی ها و صمغ های مشابه در فرهنگ ایرانی، پژوهش های ایرانشناسی، جلد نوزدهم، به کوشش ایرج افشار با همكاری 
کریم اصفهانیان، تهران، بنیاد موقوفات دکتر افشار، 1389، ص 67-33.
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از باب نمونه در سال 1314 و 1315 آفت خسارت های سنگینی به محصول پستة ایران در اکثر نواحی 
پسته خیز وارد کرده است. مرحوم مهندس محمد کوثری ضمن مسافرت به نواحی مختلف پسته خیز کشور 
در شهریور ماه 1315 اولین مقاله را با عنوان »آفات پسته و طرز دفع آنها« در مجلة فالحت )شمارة ششم، 
سال چهارم( به چاپ رسانده است. وی، از جمله »آفت خوشه« یا به اصطالح اهالی کرمان »آفت شیره«: 
»Idiocerus s tali« )تشخیص آقای جالل افشار، استاد دانشكدة فالحت( را معرفی کرده و مواد دفع آفات 
و چگونگی تهیة محلول آن را برای سمپاشی شرح داده، و مواد و میزان آن را به این شرح ثبت کرده است: 
»تنباکو 3 کیلوگرم، صابون 500 گرم، کربنات دو سود 400 گرم، الكل 1 تا 2 لیتر«. مالحظه می شود که همة 
مواد در دسترس است، در حالی که اکنون تعداد آفات نباتی فوق العاده زیاد شده و انواع سموم کشنده و مضر 

برای انسان و طبیعت متنوع است1. 

1. مجلة فالحت )علمی، فنی عملی( شمارة ششم، سال چهارم، شهریور 1315، ص 1-5، محمد کوثری )حشره شناس(.
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مثالی دیگر، در پارسی باستان و زبان پهلوی )فارسی میانه( واژة »مژ« به معنی عدس است، و ایرانیان با 
عدس یا »مژ« نوعی خوراک و گونه ای شیرینی تدارک می دیده اند. خوراک تهیه شده با عدس در خراسان قدیم 
و ماوراءالنهر معمول بوده و با نام »مژانة شور« شهرت داشته و همان است که اکنون با نام »عدسی« شناخته 
می شود. اما شیرینی تهیه شده با »مژ« همانند دو نوع شیرینی دیگر، با نام های پهلوی و فارسی »لوزینه« و 
»گوزینه« ساخته می شده است. در نوع اول مغز بادام )پهلوی آن: لوز( و در دومی مغز گردو )پهلوی آن: َگوز، 
معرب آن: َجوز( به کار می رفته است. واژة فارسی »مژانه« به طور کلی به معنی »باقلوا« بوده است. مرحوم 
دهخدا واژة »مژانة شور« را ثبت کرده و نوشته است: »این کلمه در عبارت زیر آمده است، و ظاهراً یكی از 
دانه ها نظیر عدس و برنج و ارزن و گندم و شاهدانه باید باشد: و دیگر سه درم بادام و سه درم رسته و سه درم 
مژانة شور به من دهند )بخاری، انیس الطالبین، از یادداشت مرحوم دهخدا، لغت نامه(. در دیگر فرهنگ های 
فارسی معاصر و ادوار گذشته واژة »مژانه« مدخل قرار نگرفته و تنها جاروتی در مجموعة الفرس نوشته است. 
به همان معنی  ثابت کرده است که »مژانه«  بار  اول  برای  این هیچ مدان در مقاله ای  بود«،  لوزینه  »مژانه: 
»لوزینه« یا نوعی »باقلوا« بوده که ایرانیان در ادوار گذشته با »عدس« یا »مژ« نیز آن را تهیه می کرده اند و 

در دوران صفویه تهیة آن استمرار داشته است1.  
مالحظه می شود که واژة فارسی »مژ« به معنی »عدس« از یادها رفته و حتی نام فارسی شیرینی »مژانه« 
در فرهنگ های فارسی ثبت نشده است. در حالی که در تاریخ کشاورزی جستاری به حبوبات یا به اصطالح 
»بنشن« اختصاص پیدا می کند، و در بخشی از آن درباره پیشینة نام و نشان و خصوصیات و موقع و مناطق 

1. این مقاله تحت عنوان »پژوهشی در باب واژگان رودینه و مژانه« در فصلنامة پاژ )مشهد، فرهنگسرای فردوسی، شماره های پیاپی 36 و 37، زمستان 
1398 و بهار 1399، ص 8-18 و 33-48( چاپ و منتشر شده است.
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مستعد کشت و کار »مژو« یا نام عربی »عدس« گفتگو می شود. سخن کوتاه تاریخ کشاورزی ایران درس های 
فراوانی برای نسل حاضر و آیندگان دارد. حدود ربع قرن پیش روزنامه همشهری مصاحبه ای با این هیچ مدان 
در باب تاریخ کشاورزی ترتیب داد که تحت عنوان »جای خالی تاریخ کشاورزی در تحقیقات دانشگاهی« 

چاپ و منتشر شده است1.
***                                                         

دکتر زند: �

 استاد برداشت من از صحبت های شما این است که در تاریخ کشاورزی، دانش زیادی است و با توجه به 
اشاره شما به همین مثال »عدس« دانش سنتی زیادی در تاریخ کشاورزی ما هست که نتوانسته ایم از آن 

استفاده کنیم.

استاد ابریشمی: �

 کاماًل درست است همین نتایج و استنباطی که شما می گویید. به نظر من باید تاریخ کشاورزی خوب 
خوانده شود و متأسفم که حوصله کتاب خواندن در ایران کم است.

1. روزنامة همشهری، شماره 759، ص 11، یكشنبه 29 مرداد 1374، ذیل عنوان »جای خالی تاریخ کشاورزی در تحقیقات دانشگاهی«، گفتگو با 
محمدحسن ابریشمی پژوهشگر تاریخ کشاورزی ایران
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دکتر زند: �

ایران، دو برداشت براساس راهی که شما رفته اید و نگاهی که شما کرده اید  تاریخ کشاورزی  یعنی در 
می توان داشت. یكی بیرون کشیدن دانش سنتی از دل تاریخ و دیگری ریشه  یابی تاریخی انطباق محصول با 
محیط زیست است. به عبارتی هنوز آگاهی الزم به منظور استفاده های عملیاتی و اقتصادی از تاریخ کشاورزی 

نداریم و به همین علت به آن ورود نكرده ایم.

استاد ابریشمی: �

بله اظهارنظر جناب عالی قرین به واقعیت است. خیلی مسائل مهم در تاریخ کشاورزی ایران می تواند کشاورزی 
ایران را مترقی کند به شرطی که ما دانش های قبلی را کم نگیریم و به آنچه که داشتیم اضافه کنیم. من رشته ام 
کشاورزی نیست، حداقل 30 تا کتاب باغبانی و کشاورزی و چندین کتاب گیاه شناسی با دقت مطالعه و حفظ 
کرده ام تا بتوانم به درستی به مباحث و موضوعات تاریخ کشاورزی بپردازم. به گمان این هیچ مدان همان سان 
که در گفتار خود اشاره کردم باید عده ای از دانشجویان رشته های مختلف کشاورزی و باغبانی که عالقمند به 
پژوهش و مطالعه هستند در باب تاریخ کشاورزی به تحقیق بپردازند و پایان نامة تحصیالت عالیة خود را در باب 
مباحثی از تاریخ کشاورزی تألیف و تدوین کنند و با ادامه دادن به پژوهش ها و دریافت مدارک و مدارج تحصیلی 
عالی تر به کار تدریس در باب تاریخ کشاورزی ایران بپردازند. پس از آن استفاده های مختلف این رشته از تاریخ 

در اقتصاد و امور مختلف کشاورزی و امور و رشته های وابسته به آن عیان خواهد شد.
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پژوهش های این هیچ مدان که به تألیف کتاب هایی در باب پسته و زعفران و ابریشم و نیز رستنی ها و 
پدیده های نباتی در تاریخ طبری انجامیده است می تواند نمونه های بارزی از جستارهایی از تاریخ کشاورزی 
ایران باشد. به همین ترتیب حدود یكصد مقاله از پژوهش های مخلص که به چاپ رسیده است چون هوش و 
ادراک رستنی ها، خر در تاریخ و فرهنگ و متون، سقِّز، انگدان و انغوزه، سرو در فرهنگ ایرانی، مشترکاتی از 
دیوان و سومریان، جنگل در فرهنگ ها، دادگری و برکات خداوندی، خرمای ایران، واژگان ایرانی کشت و کار، 
گل و گیاه در فرهنگ ایرانی و ... می تواند مباحثی از تاریخ فرهنگ و کشاورزی و نیز تاریخ طبیعی ایران باشد.

دکتر زند: �

جناب استاد تاریخ کشاورزی که شما کار می کنید در چه وضعیت است و به کجا رسانده اید؟

استاد ابریشمی: �

حدود 3 هزار صفحه مقاله دارم که اکثراً چاپ شده و اغلب در باب مباحثی از تاریخ کشاورزی است.

دکتر زند: �

اگر بخواهیم مجموعه تاریخ کشاورزی جنابعالی را در مرکز نشر چاپ کنیم. چه باید کرد و چند درصد 
کار پیش رفته است؟
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استاد ابریشمی: �

همه کارها پیش رفته و در حال پیشروی است. خدا رحمت کند شادروانان ایرج افشار و دکتر عبدالحسین 
اول  باید  ایران  کشاورزی  تاریخ  تألیف  برای  می گفتند  من  به  استاد سیدمحمدعلی جمالزاده  و  زرین کوب 
تک نگاری کنی. من راجع به خرمای ایران و زردچوبه بیش از 30 مقاله نوشته ام که همگی چاپ شده است 
ولی اینها باید تنظیم و مرتب شود. مجموعة مقاالت می تواند تحت عنوان جستارهایی از تاریخ فرهنگی و 
فالحتی ایران به چاپ برسد. کار حروفچینی )تحریر ماشینی( انجام شده و آماده است تنها باید ویرایش شود.

دکتر موسوی: �

استاد ما االن یک تاالر داریم و این امكان وجود دارد که این مطالب را در معرض استفاده عمومی بگذاریم 
تا هر کسی بخواهد از اینها استفاده کند. اگر شما اجازه دهید ما این کار را انجام دهیم و یک صفحه اینترنتی 
به اسم خودتان ایجاد می شود که همه آثار در آنجا باشد. آقای دکتر زند این دستور را به ما داده اند که این 

کار را برای بزرگان انجام دهیم.

استاد ابریشمی: �

همة مقاالت مخلص در اختیار شما است، اما نخست باید به صورت مجموعة مقاالت چاپ و منتشر شود، 
بعد می تواند در صفحه اینترنتی در معرض عام قرار گیرد. به این منظور پیشنهاد می کنم، همان سان که جناب 
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از تاریخ  با عنوان جستارهایی  دکتر زند در باب چاپ تاریخ کشاورزی گفتند مجموعه مقاالت اینجانب را 
فرهنگی و فالحتی ایران با کمک مرکز نشر دانشگاهی به چاپ برسانید و پس از آن خالصه ای از آن را در 

فضای مجازی در معرض عام می توان گذاشت.

دکتر موسوی: �

استاد با توجه به مطالعاتتان، نگاه به کشاورز به عنوان یک شغل در تاریخ ایران جایگاه باالیی بوده یا جزو 
مشاغل پایین در نظر گرفته می شد؟

استاد ابریشمی: �

مقام کشاورز در تاریخ و فرهنگ ایران همواره از جایگاه شامخ و نمایانی برخوردار بوده است. در اوستا و 
متون اوستایی و پهلوی و نیز متون کهن فارسی به کار کشاورزان یا برزگران ارج گذاشته شده و با احترام از 

شغل آنان یاد شده است.

سخن آخر �

تاریخ کشاروزی ایران در بردارندة رهنمودهای بسیار دربارة پیشینة کشت و کار و استعدادهای اقلیمی و 
تأسیسات و ابزارهای کشت و کار و باغبانی و آب و آبیاری و امور وابسته چون دام و دامداری، پرورش طیور، 
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کرم ابریشم و زنبور عسل و استحصال شیره ها و صمغ ها و ... و ... است که از تألیف آن تا کنون غفلت شده 
است. شاید دلیل آن کم اطالعی مسئوالن و تصمیم گیران امور فرهنگی و علمی و دانشگاهی در باب مباحث 
بسیار بااهمیت پیشینه تاریخی کشاورزی در این سرزمین باشد که تألیف تاریخ کشاورزی ایران در تاریكی به 

فراموشی سپرده شده است.






