فهرستنامه اهم متون كشاورزى در زبان فارسى
ايرج افشار
اين نوشته را در اجابت پرسش برادر خود ،مهندس نادر افشار ،تهيه كررد.
در مجله «مسائل كشاورزى ايران» چاپ شد چون مبحثى اسرت از كتابشناسرى
ايران و قطعى است كه خوانندگان «آينده» مىتوانند به تكميل آن مردد برسرانند
درينجا با بعضى تجديد نظرها به چاپ مىرسد (آينده)

متن كهن كشاورزى سنتى در زبان فارسى چنردان متعردد نيسرت و چرون
مسائل كشاورزى ايران قصد دارد منابع و مدارك گذشته را بازشناسرى كنرد پر
مناسب ديده شد كه فهرستنامهاى از اهم متون فارسى در كشاورزى به دست داده
شود در اين معرفى نظر بر كتبى است كه ترا قبرل از مشررو يت و رواا يرافتن
كشاورزى جديد و نگارش كتب به اسلوب نوين شده است اين نوشته براى كهنه
نمائى نيست كهنهشناسى است ،كه هرگر بدون توجه عميق به گذشته و شناخت
واقعى و علمى آن ،ساختن آينده امكان ندارد
متون منفرد ايرانى
1ر قديمىترين متن بازمانده در كشاورزى كترابى اسرت گرانرردر بره نرا.
«ورزنامرره» كرره م ر شنش شررناخته نيسررت وشررى اسررلوب نثررر كهنررهاش و سررب
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سامانىوارش گواه است برر قردمت آن نسر هاى از آن كره اراهرام منحصرر بره
فردست و به هر حال تا اين زمان نشانه ديگرى از نس ه ديگرش به دست نيامده
است متعلق است به دوست نازنينم حسن عا نى دبير گرامرى و فالرل كاشران
ايشان مراشهاى ممتع و گويا درباره كينيت اين متن و استدالل در خصوص قدمت
آن (كه به زعم ايشان از قرون چهار .و پرنجم هجررى اسرت) بره خرواهش مرن
نوشت و به مجله راهنماى كتاب شطف كرد و در آن مجله بره سرال ( 1350سرال
چهاردهم صنحات  767به بعد) بع شد
آقاى عا نى از آن پ

به استنساخ و تصحيح متن پرداخت و توانسرت آن

را براى چاپ انترادى آماده كند و اين
نوي

كه اين سطور نوشته مىشود مرتن دسرت

ايشان در اختيار من است تا به وسيله بانى عالقهمندى به بع آن اقدا .كند

و متربل شدها .كه اين واينه علمى را برا آن دوسرت بره همكرارى بره سررانجا.
برسانم
ورزنامه در  12جزوست و هردو جزوش به ابواب متعردد ترسريم شرده و
خوشب تانه ترجمه عربى آن نيز در دسرت اسرت بره دو صرورت يكرى ترجمره
مستريم است ازمتن اصلى و ديگر ترجمه از ترجمه پهلوى آن پ

ميران ترجمره

عربى دو .با متن موجود ورزنامه فارسى رابطهاى محكرم موجودسرت در پايران
ترجمه عربى آمده است« :كتاب قسطوي

بن اسكورد سينكه عراشم اشررو .فيمرا

وصف ممااليستغنى عنره اشمزارعرون و ريررهم مرن اشنراس و علرم مرايننعهم اه
عزوجل به فى معايشهم و يسمى هذا اشكتاب باشنارسريه ورزنامره و معنراه كتراب
اشزرع و هواثنى عشر جزءام »
نا .اين م شف چنان كه ف اد سزگين لبط كرده Scholastcus Cassianus
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 Bassusاست و صورت عربى آن ابن اسكوراسركينه و نره بردان وجهرى كره در
نس ه خطى عربى آمده اسرت (نسر ه سرراى ،امانرت  ،1700فهرسرت )7903
نس هاى كه ارزى برايم فرستاده معلو .نيست از كدا .كتاب انه اسرت از دوسرتم
پروفسور عدنان ارزى متشكر .كه عك

آن را برايم فرستاده ازين كتراب شرش

نس ه را ف اد سزگين شناسانده است
متن كتاب در قاهره به سال  1293قمرى بع شده و هنوز نتوانستها .آن را
به دست بياور( .اشذريعه )1:18
2ر رشيداشدين فضل اه همدانى بيب و وزير عهرد ايل انران و مرورخ و
دانشمند مشهور كه بانى اوقاف ربع رشيدى و آبادان كردن بسيارى بارات وديهها
در اكناف ايران بود (در  718كشته شد) صاحب تصنينى بروده اسرت كره نرامش
لمن صورت تصنينات او مندرا در وقننامه ربع رشيدى (تهران« )1355 ،آثار و
احياء» آمده و مرحو .مجتبى مينوى در ياد كرد از تأشينات آن دانشمند آن را «آثار
و اخبار» نا .برده است (همان وقننامه ربع رشيدى ،ص  )327و على اشظاهر ليط
او مبتنى است بر ا العاتى كه از نسخ خطى آثار رشيداشدين در تركيره بره دسرت
آورده بوده است اما اكنون از اين تصنيف نس هاى بره دسرت نيسرت و مرحرو.
مينوى نوشته است« :نس هاى از آن نديدها .اما بعضى رسايل متنرقره هسرت كره
شايد متعلق به اين كتاب بوده است مثل رساشه «معرفت اشجار و نباتات» كه جزء
مجموعه چهار كتاب مربوط به فالحت بره اهتمرا .مرحرو .ميرزاعبرداشغنار خران
نجماشدوشه چاپ شده است»
(وقننامه ربع رشيدى ،ص  36مردمه) و بر همين اساس است كره مرحرو.
مينوى احتمال داده است كه اين رساشه بايد جزئرى از همران ترأشيف رشريداشدين
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باشد يعنى نس هاى از كتاب مذكور در اختيار م شف ارشاد اشرزاعه بوده اسرت و
اينكه او در مردمه (خطبه) خود مىگويرد« :و در آثرار آمرده كره روزى حضررت
اميراشم منين » (ص  )12اشاره است به كتاب آثار و احياء يا آثار و اخبرار رشريد
اشدين فضل اه همدانى والرير
خوشب تانه با انتشار فهرست نس ههراى خطرى كتاب انره آيرااه اشعظمرى
مرعشى در قم معلو .شد نس هاى از همين متنى كه نجم اشدوشه به بع رسرانيده
در آنجا محنوظ است و من به شطف داننشمند محتر .آقاى رلا اسرتادى عكسرى
از آن تهيه كرد .و چون تناوتهاى نس ه بدشى ميان آن و چاپ نجرماشدوشره ديرده
مىشود نمىتوان آن را نس هاى دانست كه در دست او بوده است
در كتاب انه ملى (شماره  )7/1553نس هاى به نا .آثرارو اخبرار يراد شرده
است كه من نديدها .و ممكن است همان باشد كه نجم اشدوشه استناده كرده
اما اگر هم انتساب رساشه مذكور بره رشريداشدين درسرت نباشردبايد آن را
كتاب خاصى در رشته كشاورزى سنتى دانست كه از اهميت علمى و عملى خاشى
نيست و سزاوار آن است كه دوباره به چاپ برسد
افسوس كه نشانى از نس ه خطى مورد استناده نجم اشدوشه به دست نيست
تا حكمى قا ع درباره كتاب كرد كارذ و خرط و تملكرات نسر ه مرىتوانسرت
كمكى به شناسائى بيشتر آن بكند بهر تردير مولوع كتاب رشيداشدين از مطراشبى
است كه بايد تحريق بيشتر درباره آن بشرود و اميردوار .در مراشره مسرترلى بردان
بپرداز .ناگنته نماند كه رشيداشدين در صورت تأشينرات خرود نوشرته اسرت كره
بمانند اكثر تأشينات نو ازين كتاب تحرير عربى هم وجود داشته است
(ربع رشيدى ،ص  )237در مردمه شطائف اشحرايق (چاپ رالمرلا راهر
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جلد دو .صنحه  )11هم نا .آثار و احياء را آورده است
نيز ناگنته نگذر .كه رشيداشدين عالقهاى وافر به آبادانى و زراعت داشت و
لمن تأسيسات وقنى خود در تبريز باغ رشيديه ونزهت آباد را ايجاد كرد و براى
عمران آنها تعدادى كشاورز از يزد آورد (نگاه كنيد بره مراشره مرن تحرت عنروان
«رشيداشدين فضل اه و يزد» مننردرا در «مجلره ايرانشناسرى» شرماره اول سرال
 1349ازصنحات )23- 33
چون متنى كه نجم اشدوشه به چاپ رسانيده نسر ش بسريار كميراب شرده
است و شايستگى دارد كه بهتر شناخته شرود ،تنصريلى را در معرفرى آن مناسرب
مىداند نجماشدوشه آن را تأشيف ش ص عاشم و عامرل و سرياحى در عهرد ررازان
خان حدود هنتصد هجرى معرفى مىكند
نثر متن و رز بيان مطلب نشان آن است كه كسى روايتى جديد از كتراب
اصلى به وجود آورده چه پ

از كلمه در حمد مىنويسد« :اما بعد اين فوايرد برر

سبيل استعجال از كتاب آثار و اخبار نرل كرده مىشود تا خاليرق را باشرد كره از
اين بهره حاصل گردد و فى اشجمله از فايده دنيائى و آخرتى خاشى ن واهد بود و
اه اشمستعان و منه اشتوفيق»
اين كتاب كه در  116صنحه به خط نسخ است تبويبى ندارد و مطاشرب برا
عناوين از هم جدا مىشود از اين قبيل :در كينيت محافظت ت مها و دانههرا ،در
بيان آنكه از درختها كدا .ي

از ت م برويرد ،در كينيرت و بيران نشراندن انرواع

درختها و ميوهها و ريره ،در كينيت معرفت انگور ،پيوند تاك كرردن ،در معرفرت
درخت انجير ،در معرفت و بيان درخت انگور اشخ در ابتردا بحرا از درختران
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است و سپ

متعلرات آن مانند پيونرد زدن ،سرپ

معرفرت كشرت حبوبرات و

سبزيها و باالخره گلها
اين

اقتضا دارد نكته هائى را كه در بالى مطاشرب كتراب كمر كننرده در

شناختن متن است بيرون بكشيم تا بهتر بتوان بدان نگريست
رر م شف كتاب آثار و اخبار گويد كه چون من به درخرت نشراندن بسريار
احتياا داشتم اين ت مها بكشتم (ص)3
رر در واليت همدان در شهر اسدآباد چاه سى گز و چهل گز مىكنند (ص
)4
رر م شف كتاب آثار و اخبار گويد كه در تبريز كه سردسير است از واليات
ديگر چوب انجير آورد .و در تبريز كه هرگرز انجيرر نبروده نشراند .و آن زمران
انجيرهاى خوب پيدا شد (ص )7
رر و چون اين معنى در يزد درست مشاهده كرد .تتبع نمود .كه چون آنجا
آب و زمين عظيم تنگ و عزيز است (ذيل توت) (ص )23
رر (ذيل كندس) اين لعيف آن را به تبريز آورده و پيوند كرده (ص )32
رر (ذيل ترنج) از اين نوع درخت در سرنجار ديرد .و تنحرص كررد .كره
چگونه است گنتند كه در كهريزها كه آب گر .بيرون مىآيد و در جوئى كره آب
حما .در آن مرىرود در آنجرا مرىنشرانند (ص  )33و ايرن لرعيف در تبريرز
ساشهاست كه نشانيدها .و آن را در زمستان پوشيده (ص )35
رر بعضى موالع بود كه ريگ بو .بود و از آن به ريگ زبل بياميزند و در
بعضى واليات ديدها .مانند يزد و ابرقو كه تمامت كوچههراى ايشران انردرونى و
بيرونى گودها كندهاند پرسيد .كه اين گودها چيست؟ تررير كردند كه چون مرد.
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اينجا آب تاختن مىكنند و رنگ آن زرد است باربانان به باررات مرىبرنرد (ص
)76
رر (ذيل ذرت) و اين لعيف در تبريز و همدان و سرلطانيه برهكررات زرع
كردها( .ص )88
رر (ذيل رويناس) و اين لعيف به كرات ت م آن را از يزد و نرائين آورده
و در بارات تبريز در موالع و زمينى كه شوره زار بود كشته (ص )94
رر (ذيل زعنران) و اين لعيف بيخ زعنران بره تبريرز بررده و از آنجرا بره
سلطانيه و كشتهاند بسيار بهتر از همدان شده (ص )113
ا العات بسيطى كه از زبان م شف آثار و اخبار درباره كارذ (ذيل توت در
صنحه  )26و عنّاب (ص  ،)28چاى (ص  )63وفور گنجش

(ص  )86در چين

و خطا مىدهد قرينه قوى است بر آنكه كتاب مأخوذ از تأشيف رشيداشدين اسرت
زيرا او بود كه عدهاى از مت صصان و علماى چينى در رشته ب و فنون ديگر به
ايران آورد و به كارها گماشت و استناده از علم چينى را برراى پيشررفت علمرى
مملكت الز .مىدانست قرينه روشنتر ديگر دو نكتهاى است كه دربراره كاشرتن
درخت نارنج در منا ق سردسير (ص  )33و رز حناات گند( .ص  ،)82در آن
مندرا است و اين هر دو مطلرب را رشريداشدين فضرل اه برا عبرارتى ديگرر در
«وقننامه» ربع رشيدى» هم متذكر شده است ر به بع انترادى آن توسرط مجتبرى
مينوى و ايرا افشار (تهران  )1356مراجعه شود بهار در «سب شناسى» اشراراتى
به اين مولوع دارد
ا العات جغرافيائى مربوط به گياهران دريرن ترأشيف بسيارسرت و برخرى
تازگى دارد از قبيل اينكه در بارهاى كاشان زرش

مىكاشرتهانرد (ص  )31و در
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خور آن است كه همه مواد ازين قبيل از كتاب مذكور است راا و نمايانده شود
آنچه م شف از تجربههاى خود در مورد كشرتن درختران م تلرف (تررنج،
تابلروا ،زيتون ،كتان ،رويناس و مىآورد و در بسيارى از موارد متذكر به كشرتن
آنها در تبريز شده است همه گواه است بر عشق و عالقه رشيداشدين بر زراعت و
آنچه از اين قبيل موارد با تصرريح بره «ايرن لرعيف» در كتراب ديرده مرىشرود
قسمتهائى است از كتابى كه اصل متن را در دست نرداريم و صرورت دسرتكارى
شدهاش همان كه نجم اشدوشه چاپ كرده و بايد وجود آن را مغتنم شماريم
3ر معروفترين كتاب كشاورزى سنتى كه در دست اسرت و سره برار برع
شده است «ارشاد اشزراعه» نا .دارد ن ستين بار نجماشدوشه آن را جزء «مجموعره
علو .ايرانى» در سال  1333قمرى چاپ كرد و نا .م شف آن را «فالرل هرروى»
نوشت وشى نه آنكه نا .م شف آن «فالل» بوده باشد ،بلكره مررادش آن برود كره
كتاب تأشيف دانشمندى از مرد .هرات بوده است و بعام علت امر آن بود كه نرا.
م شف در نس ه در دسترس نجم اشدوشه نبوده است و ذكرر فالرل هرروى در آن
بوده است نا .م شف به استناد نسخ ديگر قاسم بن يوسف ابونصرى هروى است
و استورى در كتاب  Persian Literatureقسرمت كشراورزى نسربت ديگرر او را
«انصارى بسى» دانسته است و والديميرايوانف در فهرست كلكته (كررزن) آن را
« بيبى» آورده من در مجله راهنماى كتاب ( )281:10يادداشتى درباره نا .م شف
ارشاد اشرزاعه بر اساس نس ه خطى مجل
ارشاداشزراعه در ي

شورا منتشر كرد( .تهران )1346

مردمه و هشت روله تأشيف سال  921هجرى اسرت

و دومين بار به همت دوستم محمد مشيرى به بع رسيد (تهران  )1346مروقعى
كه ايشان قصد خود را بر بع آن به من گنت و من سعادت يرافتم كره مرردمات
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كارش را براى بع در سلسله انتشارات دانشگاه تهران فراهم كنم به ايشان يادآور
شد .كه نس هاى مورخ سال  927به خط محمد مشهور به انباردار كه از مرحرو.
سيد محمد مشكوه براى كتاب انه مجل

شوراى ملرى خريردارى شرده اسرت از

نس ههائى است كه نا .م شف مصرّحام در آن آمده است ايشران آن نسر ه را در
كار گرفت و توانست متن را به صورت قابل استنادهاى در دسرترس قررار دهرد
اين نس ه خطى مجل

همراه است با « ريق قسمت آب قلب در هرات» كه من

ن ستين بار آن را در فرهنگ ايران زمين (جلد  )13چراپ كررد .و بعرد دوسرتم
آقاى رالمرلا مايل هروى (افغانى) به صورت بهترى آن را در سلسره انتشرارات
بنياد فرهنگ ايران به چاپ رسانيد (تهران)1347 ،
نسخ ديگر ارشاداشزراعه كه در خارا از ايران شناخته شده عبارت است از
دو نس ه در كتاب انه آصنيه حيدر آباد هندوستان ر يكرى مرورخ  986و نوشرته
شده در هرات و ديگرى مورخ  ،1013نس ه كتاب انه فرهنگستان تاشكند مرورخ
 1197و نس ه مجموعه كرزن كلكته (فهرست ايوانف) مورخ  1205و نس ه قرن
سيزدهم هجرى كتاب انه ملى پاري

كه بلوشه آن را معرفى كرده است ا العات

مربوط به نسخ مرأخوذ اسرت از كتراب «تأشينرات فارسرى» Literature Persian

تأشيف كارل اسرتورى  C.A. Storeyدر كتاب انره اصرغر مهردوى در تهرران هرم
نس هاى هست
آقاى محمد مشيرى در مردمه ارشاد اشزراعه (تهران  )1346گنته است كره
نس ههاى مورخ 1182و 1081و نيز نس هاى از قرن سيزدهم هجرى را در دست
مرابله داشته است لمنام نس ههاى كتاب انههاى سپهساالر و مركرزى دانشرگاه و
ملى تبريز را هم معرفى كرده است
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4ر علم فالحت دوازدهبابى و آن مرتن خروب م تصرر و قابرل اسرتنادهاى
است در كشاورزى سنتى كه نس ش نسبام زياد است كتاب در دوازده باب و ي
خاتمه است و پ

از نيايشهاى مرسرو .چنرين آرراز مرىشرود » امرا بعرد ايرن

م تصرى است در معرفت بعضى امور كه فالحت و دومين رسراشه اسرت كره در
«مجموعه علو .ايرانى» خود در شصت و دو صنحه به بع رسانيد
من ن ستين بار ي

نس ه خطى از آن را در كتاب انه مرحو .محمد شنيع

عاشم شهير الهورى در الهور ديد .و به شطف دوستم محمد بشير عكسى از آن به
دست آورد .و به استنساخ آن براى چاپ در فرهنگ ايران زمين پررداختم در آن
موقع و در آن سنر تصور مىكرد .كه نس تى ناياب است اما پ

از تجسر هرا

دريافتم كه نس هاى از آن در كتاب انه دوست گرامرى آقراى ف راشردين نصريرى
امينى موجودست پ

آن را از ايشان براى مرابله با كتابت خود به امانت گررفتم

اين نسر ه مرورخ سرال  1219قمررى اسرت و از نسرخ كتاب انره فرهراد ميررزا
معتمداشدوشه شاهزاده كتابدوست و كتابشناس بوده است ن ستين فايدهاى كره از
اين نس ه برد .ا العى بود درباره م شف رساشه كه در نسخ ديگرى چنان ا العى
مندرا نيست و كسى هم متذكر اين مطلب در فهارس نشده اسرت نكترهاى كره
منيد است و تازگى دارد آنست كه يكى از ماشكران نسر ه آن را ترأشيف «فالرل
بيرجندي» دانسته و در جاي ديگر از يادداشرتهاى تملر

آمرده اسرت« :مصرنف

رساشه مال عبداشعلى بيرجندى است صاحب متن بيسرت براب ،چنران كره شرار
بيست باب در اواخر باب دهم ذكر كرده است» و فرهراد ميررزا مطلرب را بردين
عبارت تكرار كرده است كه« :رساشه در علم فالحرت ازمالعبرداشعلى بيرجنردى »
اكنون كه اين سطور را مىنويسم شر بيست باب را زير دست خرود نردار .كره
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بدان بنگر .و نسبت به آن نوشته ماش

ااهار نظر كنم على اشظاهر نبايرد خرالف

باشد
در متن كتاب ذكرى از م شف نيست و نرا .م شرف از همره نسرخ موجرود
ساقط است و استورى هم متذكر نا .م شف نشده است نس ههاى اين متن كه در
فالحت زبانزد و رايج بوده متعدد است از جمله نس هاى است در كتاب انه ملرى
تبريز كه تاريخ كتابت ندارد نس هاى است كه مترأخر از قررن سريزدهم هجررى
نيست اين نس ه را آقاى حسن عا نى به هنگا .تصحيح مرتن »ورزنامره« مرورد
استناده قرار داده و به اين نتيجه رسيده است كه م شرف آن را از روى »ورزنامره«
است راا و به زبان عصرى خود پرداخته است بدين معنى كره هرم آن را بسريار
م تصر كرده و هم كلمات و اصطالحات قديم را به مصرطلحات زمران خرود در
آورده است آقاى عا نى نتيجه مطاشعات خود را در ايرن خصروص بره صرورت
مراشهاى تحرير كرده است و هم اكنون در اختيار من است بع اين رسراشه فايرده
ب ش است و شايستگى دارد كه مورد مطاشعه دقيق قرار گيرد چون نس ه چراپ
مرحو .نجماشدوشه بسيار كمياب است شايسته است كه متن مذكور با مرابله نسرخ
قديم به صورت امروزين و انترادى تجديد بع شود در ي

كتاب مسترل

لمنام گنته شود كه آقاى ياورى از تحصيل كردگران رشرته كشراورزى در
فرانسه از روى نس ه تازه نوي
آن را به سل

به دستور شنرمستشرق در كتاب انه ملى پاري

استنساخ آورده است و چون لمن صحبتى دالويز قصرد خرود را

بر چاپ آن عنوان كرد به ايشان يادآور شد .نسخ خوبتر از آن موجود اسرت و از
آن جمله است نس ه هائى كه استورى معرفى مرىكنرد از ايرن شرمار كتاب انره
بودشيان (اكسنورد) كه قبل از سال  1754ميالدى كتابت شده ،فرهنگسرتان علرو.
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تاشكند مورخ  ،1197موزه بريتانيا كه ب شى از آن مرورخ  1251قمررى اسرت و
ب شى ديگر مورخ  ،1256نسر هاى ديگرر متعلرق بره آنجرا حردود سرال 1850
ميالدى ،مجموعره كررزن كلكتره مرورخ  ،1255دو نسر ه در دانشرگاه پنجراب
(الهور) نس ه اى هم از اين مرتن در كتاب انره مجلر

شروراى ملرى هسرت و

همچنين در كتاب انه مدرسه سپهساالر (نس ههاى  2858و  )2925ايشان كتراب
استنساخى خود را ،با مردمهاي به نا« .مردمهاى بر شناخت كشاورزى سنتى ايران
در معرفت بعض امور كه اهل فالحت را به كار آيرد» (تهرران  )1359در سلسرله
مجموعه معارف عمومى »137 ،بنگاه ترجمه و نشر كتاب به چاپ رسانيده
5ر كتاب منصل و مهم و كم مانندى كره در زمينره زراعرت و كليره امرور
مرتبط بدان از قبيل شناخت هوا و زمرين و قواعرد ديروانى و سرياقى محاسربات
زراعى و مرياسها و ترسيم ارث و بنيچره (وبسريارى مطاشرب ديگرر) و سراسرر
آمي ته با موازين و مباحا شررعى و روايرات و احاديرا وقصرص و حكايرات
متناسب در دست است «مناتيح االرزاق» است تأشيف حاجى محمد يوسف نورى
مريم شيراز كه به نا .ناصراشدين شاه قاجار تأشيف شده م شف از مستوفيان قابل و
زبردست و مطلع عصر خويش بود كه در امور ديوانى نزد حكا .فرارس خردمت
مىكرد و آنچه در تأشيف كتاب در مسائل زراعى آورده هم مبتنى برر تجربيرات و
مشاهدات و مأخوذ از زارعين محلى و هم بر اساس تأشينات و كتب قدماست
نس هاى بسيار ممتاز و مصور و رنگى از اين كتاب در سه جلد برزر

بره

قطع رحلى متعلق به آقاى رلا هنرى را براى كتاب انه مركزى و مركرز اسرناد در
دانشگاه تهران خريدارى كرد .و نيز ميكرو فيلم از آن تهيه شد كه بتوانرد آسرانتر
در دسترس استناده قرار گيرد و موقع خواندن صدمهاى بره تصراوير نسر ه دارد
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نبايد اين نس ه داراى اين امتياز است كه براى هر مسئلهاى از قبيل تهيره كرود و
بذر و ش م كردن و شيار زدن و برداشت محصول و خرمن كوبى و پيوند زدن و
وزن كردن محصول و ريرآنها تصويرى بسيار دشپسند و اسرتادانه بره آب و رنرگ
نرش شده است همچنين براى ي

ي

درختان و گياهران و سربزيها برر همران

اسلوب نرشآفرينى كردهاند ازين حيا نس هاى واقعام ديدنى و بىمثرل اسرت و
در حناات آن بايد دقت كامل داشت
نس ه ديگرى ازين متن كه كامل نيست و از تصوير هم عارى اسرت از آن
كتاب انه موزه بريتانيا (شندن) است كه ذكرش در فهرست تكميلى مرديرت اونر
(ص  ) 97بر نسخ آنجا آمده است و براى كتاب انه مركزى و مركز استاد دانشرگاه
از آن ميكروفيلم تهيه شد (شماره  OR. 29121موزه بريتانيا و ميكرروفيلم 5856
كتاب انه مركزى دانشگاه تهران)
چون اين كتاب اهميتى بسيار دارد و معرفى آن در چند سط موجب اتالف
حق م شف و بازنمائى ناقصى از كتراب خواهرد برود تنصريلى مجرزا دربرارهاش
نوشتها .كه در شماره ديگر به چاپ رسانيده مىشود
اما گنته شود كه دوست و همكار ديرينها .در كتاب انه مركزى و دانشرگاه
تهران آقاى رسول دريا گشت به درخواه بنگاه ترجمه و نشر كتاب به استنساخ آن
اشتغال يافت و جلد اول را براى چاپ آماده كرد و به آنها تسليم داشت
6ر حاا محمد كريم خان از رؤساى شي يه رساشهاى در علم فالحت دارد
كه به چاپ رسيده است و حاوى ابواب زير است:
مردمه در تحريض و ترريب بره زراعرت ،براب اول پرارهاى از مسرائل در
چهار فصل ،باب دو .در شروط قبل از زراعرت در چهرار فصرل ،براب سرو .در
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آداب زراعت كردن در سه فصل ،باب چهار .در آبيارى كردن در سه فصل ،براب
پنجم در زوزهايى كه به زمين دهند در پنج فصل ،باب ششم در زراعت شتوى و
صينى و ررس درخت و جلوگيرى كر ،.باب هنتم در حصار كرردن و گررجين،
باب هشتم در آداب انبار كردن در دو فصل
***
اينجا نكتهاى را بايد متذكر شرد كره رسريدگى عملرى و ديروانى بره امرور
كشاورزى و مسائل آن در گذشته ،گوشهاى و برابى از علرم سرياق برود و ارلرب
كسانى كه تأشينهاى مهم درين زمينه دارند خرود در علرم سرياق و مبرانى قواعرد
ديوانى دست داشتهاند رشيداشدين فضل اه اقد .آنان است و ايرن منشرى نرورى
مريم شيراز از آخرين آنها م شف ارشاد اشزراعه هم خود در خطبه تأشيف صرريحام
مىنويسد « و در خا ر چنان گذشته كه مدتى به تحصيل علرم سرياق مشرغول
بوده و جمع ابواب آن را كماينبغى دانسته به عمل آورد اكنون باز وقت آن اسرت
كه در سهمى از امور سياق مداخله نمايد » و مرادش تأشيف كردن ارشاد اشرزاعره
است و م شف مذكور رساالتى در علم سياق و متعلرات آن داشته است كه بعضى
از آنها به لميمه نس ه مورخ  927در كتاب انه مجل

شوراى ملى باقى است

فصول در باب زراعت در ميان متون كهن
به مالحظه ارتبا ى كه زراعت با احكا .نجو .و آثار علوى (كائنرات جرو)
دارد در كتب مربوط به آن علو .ا العات متنرق استطرادى و جسته گري ته آمده
است و حق آنست كه يكى از محرران رشته كشاورزى بره اسرت راا و تلنيرق و
تنظيم و تبويب آنها بپردازد
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همچنين در جنگها و مجموعهها قطعات و پارهها و فصوشى درباره زارعت
و مباحا مرتبط بدان ديده مىشود كه محتاا تهيه فهرست است از قبيل رسراشه
مانندى در ي

مردمه و دو باب راجع به معرفرت هروا و احكرا .لروع شرعرى

يمانى (نس ه شماره  1365كتاب انه مجل

سناى سابق)

قسم ديگر از ا العات كشاورزى ابوابى است كه در كتب «چند علمرى» و
دائرةاشمعارفى يا در تواريخ محلى مندرا است و اهم آنها كه فعرالم برر شرمردنى
است به ترتيب ترد .تاريخ تأشيف عبارت است از:
1ر «علم اشنالحه» از ابواب كتاب سرتينى ترأشيف امرا .ف رر رازى (متروفى
 )606نا .اين كتاب جامع اشعلو .ياحدائق االنروار فرى قرايق االسررار و «سرتينى»
شهرت آن است به مناسبت آنكه مباحا شصت علم را در بر دارد ان باب در نه
اصل است شناختن زمين ني

ر وقت پاشيدن ت م ر آمي تن سررگين يرور يرا

ت م ر دفع آفات ر نگهدارى گند .ر نگهدارى انار ر نگهدارى انگور رستن كردو
در مو ر خواص داروئى انگور اين كتاب دفعه اول در هندوستان برع شرده و از
روى آن تجديد بعى در سال  1346با فهارس (تهيه شده توسط محمرد حسرين
تسبيحى) انجا .شده است
درباره رساشهاى كه آقاى سيد محمد باقر سبزوارى به نا .اما .ف ر بع كرد
در ماده بعد صحبت مىشود در كتاب انه ملى هم نس هاى هست به نا .فالحرت
اما .ف ر (شماره )5/1553
2ر «فن  26در علم فالحت» از كتاب يواقيت اشعلو .و درارى اشنجو .كه از
تأشينات قرن هشتم هجرى و از قديمىترين كترب دائرةاشمعرارفى فارسرى اسرت
م شنش شناخته نيست و آقاى محمدترى دانش پژوه آن را بره برع رسرانيدهانرد
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(تهران )1345 ،اين قسمت فالحت كتاب مذكور جرزء مجموعره خطرى شرماره
 1053كتاب انه ملى مل

موجودسرت و ن سرتين برار آقراى سريد محمرد براقر

سبزوارى آن را در لمن «چهارده ساشه» (تهران )1340 ،به نا .تأشينى از اما .ف ر
رازى بع كردهاند علت آنست كه در نس ه خطى مذكور «در علم فالحرت مرن
تأشينات ف ر رازى» قيد شده است و سبب اين انتساب شايد از اين باب است كه
ميان مطاشب مندرا درين باب از كتاب يواقيت اشعلو .با مطاشب براب كشراورزى
ستينى بعضى مشابهتها وجود دارد با اين تناوت كه رز بيان در يواقيت اشعلرو.
صورت س ال و جواب است و عبارت است از اين موارد :نشران زمينهراى نير
براي كشت ،ايجاد خوشههاي رنگارنگ در انگور ،حيلرت برراى نبرودن تكرج در
انگور ،ررايب تركيبهاى درختان
3ر فن يازدهم اندر فالحت از كتاب نروادر اشتبرادر شتحنرا اشبهرادر ترأشيف
شم

اشدين محمد دنيسرى در سال  669هجرى اين فن در شش مراشره اسرت

كتاب به توسط محمد ترى دانش پژوه و نويسنده اين كلمات در سال  1350برع
شده است
4ر فصل چهار .از فن هشتم از مراشه چهار .از قسم دو .انردر فالحرت از
كتاب نناي

اشننون تأشيف شم اشدين محمد آملى در ميانه قرن هشتم هجرى كه

كتابى است دائرةاشمعارفى و بسيار معرف ،تاكنون دوبار بع شده و نسخ خطرى
آن متعدد است
5ر مرآةاشراسان (تاريخ كاشان) تأشيف عبداشرحيم كالنتر لررابى در 1288
قمرى از حيا آنكه چهل صنحهاش اختصاص به «عمل زراعت و ولع فالحت
و تصنيع و ترتيب بارات و تبديل اشجار بره ارصران م تلنره و اوراق متناوتره و
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اثمارمتغايره» دارد كتابى است كمنظير و ا العات بسريار منيرد محلرى را در برر
دارد مطاشبش جز كلياتى در خصوص آماده كردن زمين و كود دادن عبارت است
از اقسا .زراعت صينى ،اقسا .زراعت شتوى ،عمل بارات ،و بوسرتان (صرنحات
)158- 198
6ر در عجائب اشم لوقات زكرياى قزوينرى (مرتن و ترجمره) برابى بسريار
م تصر به فالحت اختصاص دارد (باب اول از نظر ثانى)
نوشتههايى ايرانى بر اساس زراعت اروپائى در عهد قاجار
1ر فالحيه (در پيوند اشجار) تأشيف حسرن فرال  ،چراپ تهرران در 1323
قمرى (فهرست كتابهاى چاپى فارسى تأشيف خانبابامشار ،سرتون  )2454تراكنون
من اين كتاب را نديدها .و نميدانم مرحو .مشار آن را در كدا .كتاب انه ديده بوده
است چون سال بعش همان سال بع رساشه پيوند جزء مجموعه علرو .ايرانرى
نجم اشدوشه است احتمال مىدهم همان كتاب باشد
2ر فالحت و باربانى از محمد حسن خان اعتمراد اشسرلطنه ،تهرران 1328
قمرى (همان مرجع و همان ستون) من نديدها.
3ر «قواعد پيوند و اعمال آن به ريق اهل فرنگ كه سنوات قبرل شر ص
فال ايرانى كه در فرنگستان عمليات فالحت را آموخته تحت اشلنظ ترجمه ساده
بوده با ارالط امالئى بىحساب» كه نجم اشدوشه بعد از اصرال و تصررف جزئرى
جزء مجموعه علو .ايرانى بع كرد و باشغ بر سى صنحه مصور است به شرماره
( )1مراجعه شود
4رر فالحررت تررأشيف دكتررر احمررد خرران عمرراد اشملر

(محسررنى) رئرري

داراشترجمرره و تررأشيف وزارت معررارف كرره نس ر هاش در كتاب انرره ملررى اسررت
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عماداشمل

از باشيدگان دوره مشرو ه است كه در انگلي

و فرانسه تحصيل ب

كرد و در سياست هم وارد شد شماره  1035ملى (فهرست )30:3
5ر رساشه م تصر در فالحت بر اساس كتب م تلنه اروپرائى ،در كتاب انره
ملى (معارف) فهرست قديم آنجا ،جلد دو .صنحه 141
6ر رساشه در زراعت ترجمه خليل خان ثرنى پسر اعتضاد اال باء كه خرود
مريم پاري

بوده است از روى روزنامه فيگارو راجع به كشت نباتات بره ريرق

علمى در سال  1309قمرى نس هاى به شماره  1/1029در كتاب انه ملى موجرود
است
7ر فالحت از مليان دونه )ترجمه( به شماره  2/1553در كتاب انه ملى و در
كتاب انه مدرسه سپهساالر به نا« .مكيان دوفه» (شماره )2858
8ر رساشه در كشاورزى در كتاب انه ملى به شماره ( 418فهرست )401:1
9ر فالحت در سه صنحه در كتاب انه ملى به شماره 4/1553
10ر فالحت به شماره  6/1553كتاب انه ملى
11ر فالحت به شماره  8/1553كتاب انه ملى
12ر فالحت ترجمه شده از فرانسه به شماره  1099كتاب انه ملى (فهرست
)119:3
13ر رساشهاى در كتاب انه مدرسه سپهساالر جزء شماره 2858
14ر رساشهاى ديگر در كتاب انه مدرسه سپهساالر جزء شماره 2856
لمنام يادآورى دو نكته لرورت دارد:
يكى آنكه در كتاب اشمآثرواآلثر تأشيف اعتماد اشسلطنه حاوى وقايع و اخبار
و ا العات مربوط به چهل سال اول سلطنت ناصرراشدين شراه (تهرران  1303ق)
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ا العات منيدى درباره گياهان و ميوههاى تازه كه به ايران كرده بودهانرد از قبيرل
توت فرنگى و نيز عمليات فالحتى مندرا است
ديگر آنكه امير نظا .گروسى در مكتوبى مورخ  16محر 1280 .از پراري
(زمان سنارت خود) در گزارش احوال محصلين اعزامى ايران چنين نوشته است:
«از جمله عاشيجنابران ميرزاحسرن و مصرطنى قلرى خران در علرم زراعرت و
فالحت به درجه كمال رسيده و برراى م رارا عررا راه و قيمرت اسرباب
الزمه آنها كتب بدين تنصيل وجه نرد الز .است :قيمرت و اسرباب و آالت و
كتب متعلره به زراعت »

(اميرنظا .در سرنارت فرانسره و انگلسرتان ص  59چراپ احمرد سرهيلى
خوانسارى ،تهران)1359 ،
رسالههاى منفرد از نوشتههاى هنديان به فارسى
1ر گنج بادآورد تأشيف امان اه حسرنى خران زاد خران ،متروفى در ،1046
نس ه آن در كتاب انه ،آصنيه حيدرآباد (هندوستان) است
2ر ن لبنديه تأشيف احمد على بن خليل جونپورى در رز كاشت درختران
ميوه ،گلهاو سبزيها و دانهها كه تل يص همان گنج بادآورد اسرت در سرال 1205
به نا« .شجره ن ل» هم شهرت دارد دو نس ه ازآن يكى در موزه بريتانيرا (مروزه
 )1205و ديگرى در مجموعه كرزن (كلكته) مورخ  1261موجودست
3ر آئين معاش در شصت فصل كه نا .م شنش معلو .نيست اكثر مطراشبش
در زارعت است و براى ش صى به نا J.Murray .انگليسى ترأشيف شرده اسرت
نس هاش در كتاب انه دوشتى برشين اسرت ن سرتين فصرلش فضريلت زراعرت و
آخرين فصلش ترسيم مال بين فرزندان نا .دارد
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4ر ذخيرة اشن اد (يافوائد) كه رساشهاى تأشيف سرال  1260توسرط محمرد
صادق در كشت انواع ذرت و دانهها در بنگال هندوستان ،نس هاش در كتاب انره
دوشتى برشين است و اين رساشه هم براى همان موراى انگليسى تأشيف شده است
5ر مجمع اشنوايد در دامپرورى و كشاورزى و ورزش ترأشيف آقرا علرى در
سال  1209در شصت و هنت صحينه كه براى همان موراى انگليسى تأشيف شده
و نس هاش در كتاب انه برشين است
6ر فصلى از زراعت نوشته شده سال  1850ميالدى نس ه كتاب انه مروزه
بريتانيا
7ر كسب نامه باربانى ،ااهرام تأشيف رحيم ب ش نسر ه دانشرگاه پنجراب
الهور مورخ  1868ميالدى
8ر زراعت ،رساشه م تصر در كشاورزى هندى كه در آن نامهاى انگليسرى
و تواريخ مسيحى آمده و سه نسر ه از آن در كتاب انره مروزه بريتانيرا ،كررزن در
كلكته ،و پروفسور واردبراون در كمبريج هست
9ر رساشه در باب زراعت كه در هندوستان به سرال  1203ترأشيف شرده و
نس هاش در فهرست  Rehatsekمعرفى شده است
10ر رساشه در فالحت در هنده عمل كه از كتاب بزرگتررى تل ريص و در
فهرستهاى آنها (ديوان هند) ،ايوانف (كلكتره) ،پرر (كتاب انره دوشترى بررشين)
معرفى شده است
11ر رساشه باربانى در كتاب انه آصنيه حيدرآباد (جلد دو).
12ر رساشه در ترريب باغ و اشجار (ااهرام هندى) ،نس ه مرورخ  1221در
شيندزيانا
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13ر رساشه زراعت با توجه خاص به ناحيه بنگال هندوستان كه نس هاى از
آن در ادينبور

(انگلستان) است و مهر جيمزگراهرا .مرورخ  1200قمررى دارد

شايد همان شماره 4
14ر ترجمه انگليسى رساشهاى از فارسى به انگليسرى توسرط Radhakant
 Babooكه در سال  1834در شندن جرزء جلرد اول from Oriental Languages

 Miscelaneous translationبع شده است
15ر رساشه كشت تأشيف محمد فضل الهورى در سال  1251و معرفى شده
در R.A.S

16ر زينةاشبساتين تأشيف صدراشدين محمرد زبرر دسرت خران در ير
مردمه و دو روله و ي

خاتمه كه نس هاش در دانشگاه پنجاب و مرورخ 1032

هجرى است اما اگر اين ش ص همان كسى باشد كه م شف ارشاد اشوزراء باشرد
در قرن دوازدهم مىزيسته است
17ر زراعتنامه ر رساشه كوچكى است مورخ  1223قمرى بگنته اسرتورى
معرفى شده است
18ر رساشه مزروعات نس ه قرن يرازدهم كره در شينردزيانا موجرود اسرت
استورى
***
نكتهاى كه در پايان بايد اشاره كرد ،وجرود ا العرات ديروانى و شررعى و
اجتماعى مربوط به كشاورزى وزارعات و اصرول و ترتيرب كرار آنران اسرت در
كتابهاى اخالق و سياست (بمانند سياست نامه ،سلوك اشملوك ،قابوسنامه ،اخالق
ناصرررى و ريرآنهررا) و در كتابهرراى آداب و فررره (بماننررد كيميرراى سررعادت،
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مرصاداشعباد ،ترجمه شرايع االسال .و رير آنهرا) و در مجموعرههراى منشرئات و
ترسالت (مانند سوانح االفكار) و در كتابهاى احكا .نجو .و ترويمها و آثار علوى
و كائنات جو از حيا احتوا بر مواقع كاشت و برداشت كه در افكار عامره مبتنرى
بر سعد و نح

ايا .و مرتبط با حوادث بيعى بوده است

