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 وگو با  گفت

 استاد محمدحسن اربیشمی
 پژوهشگر در باب تاریخ کشاورزی ایران

 انمهزندگی
 

پرده شوم و سنگ مرقدم را اک سخام که در تربت حیدریه به وصیت کرده»

 محمدحسن ابریشمیبه شکل یک کتاب باز طراحی کنند، و روی آن بنویسند: 

 «.درگذشت کتابعشق ورزید، و با  کتابزندگی کرد، به  کتابکسی که با 

 

کنیم. یعنیی زمیانی آغاز می 1318نامه استاد ابریشمی را از سال خاطرات و زندگی مرورِ

د شد. جالب است که نام خانوادگی ایی  ژووششی،ر، در بیاب که در تربت حیدریه متول

مباحث تاریخ کشاورزی ایران شم به نوعی با امور فالحتی ارتباط دارد که در ایی  بیاره 

                                                      
  آشنایی با طی نیم قرن دوستی، مَودَّت و افتخار شمکاری در بانک کشاورزی با آقای محمدحس  ابریشمی، و 

ای از ای  نامهام، بر آن شدم شرح احوال و زندگییشان، که خیلی از آنها را با اشتیاق مطالعه کردهتألیفات و آثار ا

شای تلویزییونی، شای فشیرد  مایاحبهدوست فروت ِ فرشیخته تدوی  کنم. به شمی  منظور با اسیتفاده از لوحیه

موجود ت روزنامة اطالعاه آنچه در آرشیو ، به ویوشا و مقدمة آثار ایشانرادیویی و مطبوعاتی، و نیز از یادداشت

ن بیرای و در دسترس اینجانب بود، استفاده کرده که حاصل آن ژیش روی شماست. یقی  دارم مطالعة مطالیب آ

آموز ژند خویشان، دوستان و شمکاران آقای ابریشمی دلنشی  است، به خاوص که برای فرزندان و نوجوانان ما

 رسد.و سازنده به نظر می

 .1392آذر  25یز غفوری، تهران ژرو
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است که نیای بزرگم )حاج مال  ابریشمیخانوادگی م  از ای  جهت نام»گوید: چنی  می

در عهد ناصرالدی  شاه ( « ممتاز شَعرباف: بافند  ژارچة ابریشمی»؛ عرباف یزدیاحمد شَ

مال رجبعلی و حیاجمالاز یزد به تربت حیدرییه مهیاجرت کیرد و بیا فرزنیدانش )حیاج

اکبر( متولد علیاند؛ ژدرم )حاجغالمحسی ( به اشاعه علم و ژیشة نوغانداری مشغول شده

غالمحسیی ( را دنبیال کیرد و بیه کسیب علیم و کیار در تربت شیو  ژیدر )حاج 1269

 1307اورزی و تولید ابریشم ژرداخیت، و بیا تأسیید ادار  سیجل احیوال در سیال کش

وی . «درگذشت، روانش شاد باد 1322و در اردیبهشت  ،خانوادگی )ابریشمی( گرفتنام

در ادامه به چند کتاب خطی و چاپ سن،ی بر جای مانده از ژدر و اجداد خود که برخی 

اش بیه خریید و چ،یون،ی عشیق و عالقیهکنید و از به خط خود آنان است اشیاره می

بیی طیاووس علیوی در ژنج سال،ی به مکتب آتو )مرحومه بی»گوید: خواندن کتاب می

آمدم کتابهای آشنا شدم، از مکتب که می صد کلمهو  قرآنرفتم و با خواندن  1طباطبائی(،

اطمیه خواندم. میادرم )حاجییه بیانو فرا میشزار و یکشب زدم، مرحوم ژدرم را ورق می

محمیدعلی ابریشیمی، شا برای می  و دو بیرادرم )حاج( شب19/9/1380دوستی، وفات 

 ائد االدبرفو کلیله و دمنه ، گلستانشای ، و حسی  ابریشمی( داستان14/8/1365وفات 

رفتم، دور  ابتییدایی را در گفییت؛ بییه دبسییتان میییشای شیییری  میخوانیید و قاییهرا می

به ژایان بردم؛ اما عشق بیه کتیاب و مطالعیه را در می  شای رضائیه، قطب و گل دبستان

تری  خیاطرات یکی از معلمان دوران ابتیدایی دو چنیدان کیرد، موضیو  آن از شییری 

گیرفتم روزی کیه از درس انشا شمواره نمیر  عیالی می :کودکی م  است از ای  قرار که

ار گفیت: ایی  ای طوالنی شید، آموزگیخواندم، جملهانشای خود را در کالس درس می

شیده تفیاوت ای که مجدد خوانیدم قیدری بیا جملیة قرائتسطر را از نو بخوان. جمله

داشت، آموزگار باالی سرم آمد، دفتر انشایم را بستم. از دستم گرفت و ن،اه کیرد، دیید 

ذیل موضو  انشا نانوشته است. با حیرت ژرسید: ای  انشا را از حفظ خواندی؟ چند ت  

نویسید، شمیشیه از بیر وقیت انشیا نمیابریشیمی شی »کنان گفتند: هاز شمکالسان شمهم

                                                      
دار، و خوان و نیز مکتیببا ریشة ناشناخته، در گویش شمشهریان تربتی به معنی بانوی روضه« آتو». واژ  محلی 1

آتو »بانوانی چون  1340تا  1320شای است که برای مردان تداول دارد. طی سال« آخوند»به شمان معنی و مفهوم 
در « حیاج آتیو»و « آتیو مررصیَّ »، «آتیو کربالئیی»، «آتو فاطمیه»، «آتو عروس»، «زشراآتو»، «آتو خینسا»، «حمیده
 داری شهرتی داشتند.خوانی و مکتبروضه
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گرفیت، دسیتی بیر سیر و به گریه افتادم، معلم جثه کوچک میرا در آغیوش «. خواندمی

اش را دییدم، ، در چشمانش عواطف صمیمانه«آفری »بارم کشید، و گفت: چشمان اشک

ن آموزگیار روانشیاد آبروییی شید. آو اشک شادیم جای،زی  گرییه ناشیی از تیرس بی

زان  1غالمرضا عظیمی قندشتنی بود، که روز بعد چند کتاب کوچک بیه می  اشیدا کیرد،

ژد به خرید کتاب و مطالعة مرتب عادت کردم. تا آنکه وارد دبیرسیتان شیدم، در سیال 

به شمراه یکی از دوستانِ شمکالسی )آقیای دکتیر فرییدون افتخیاری، متخای   1334

اجازه رئید دبیرستان قطب )روانشاد دکتر علی عبدالحمییدی( و  جراحی، مقیم لندن( با

ای داییر شیای دبیرسیتان کتابخانیهرئید فرشنگ )مرحوم محمد رئیسی( در یکی از اتاق

دادم، ضم  آنکه اول شاگرد بیودم ریال( کرایه میشاشی )نیمکردم و شر کتاب را شبی ده

ناگفته نماند که آباد مشهد اعزام شدم. آموزان خراسان در وکیلدانش ی و به اردوی بهتر

شای مختلف علوم و ادبییات مشیوق مخلی  در دبیران رشته ،طی تحایل در دبیرستان

 2000دیپلم گیرفتم در حیدود  1339وقتی در سال کتاب و مطالعه بودند، بدان سان که 

 2«.آنها را خوانده بودم خیلی ازجلد کتاب داشتم که 

ان تحایل در رشتة طب بود ولی بعد از میدت کوتیاشی در ابتدا شدف ابریشمی جو

که در شرح رویدادشای ژد از آن نوشته است: دی،ری رقم خورد  سرنوشت او به گونه

در رشتة ژزشکی دانش،اه تهران شرکت کردم و قبول نشدم. بعد در رشتة  1340در سال »

ه شیهریه کیه شیر تیرم نام کردم در ژایان ترم اول به دلیل شزینژزشکی دانش،اه ملی ثبت

فروشی مشیغول تومان بود به ناچار ترک تحایل کردم و ژد از آن در یک کتاب 5000

کرد، کنکیور آن را دانشی،اه ملیی بانک کشاورزی استخدام می 1341در سال کار شدم. 

انجام داد، به شمراه یکاد نفر قبول شدم. دوره بانکیداری دانشی،اه ملیی را گذرانیدیم، 

وفا د که بانک کشاورزی در دانش،اه دوره آموزشی گذاشت. شادروان نظاماولی  دوره بو

                                                      
داری )در . روانشاد غالمرضا عظیمی )فرزند حاج رستم خان( ادیب، نویسنده، مؤسد مدرسة عیالی مهمانخانیه1

روزنامیة ای وزارت آموزش و ژرورش از نویسیندگان شای فنی و حرفه(، مدیر کل آموزش،اه1340-1339سال 
 کردند. در جوانی آموزگار ما در مدرسة گرل بودند.که صفحة خانواد  آن را تدوی  می کیهان

ام؛ ( نقیل کیرده57-54)ص  دییار و شمیدیارانشای اشدایی مرحوم غالمرضا عظیمی را در کتاب . خاطر  کتاب2

جتماعی(، غالمعلی معینی )دسیتور زبیان فارسیی(، حیاج شییخ محمیدتقی شادروانان: محمد رئیسی )تعلیمات ا

زاده نحوی )قرائت و صرف و نحو عربی(، محمدعلی شاشمی )تاریخ و ادبیات(، و مخاوصیا  نیوراا اصیفهانی

 )فیزیک( و احمد فاضل )طبیعیات( از جملة مشوقی  ای  شیچمدان در دور  دبیرستان بودند.
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 آئینیه دلای از کتیاب )شاعر و نویسنده مشهور( استاد آیی  ن،ارش ما بود. روزی قطعه

آمید، تشیویقم کیرد. ژید از گذرانیدن دور   شایشان را از حفظ خواندم، خیلی خوشی

جام منتقل شیدم. در آن بانک به تربت بانکداری دانش،اه و کارآموزی در ادارات مرکزی

موق  خطم خوب نبود، تحویلدار شعبه )آقای رجبعلی دوستخواه( خوشینوید میاشری 

آن  یبود. از وی خواستم روزانه چند سند بانکی را به خط خوش بنویسد تیا می  از رو

شا کنم. شش ماه بعد خط م  از آقای دوستخواه بهتیر شید. آقیای حسی  وارد دفاتر وام

لیلی مدیر کل بانک کشاورزی خراسان برای بازدید شعبه تربیت جیام آمید، از دییدن خ

ام آمد شا با خط زیبا حیرت کرد، از م  تقدیر به عمل آورد، آن مرحوم به خانهدفاتر وام

از میدیرعامل بانیک یم، تقاضای انتقیال میرا بیه تهیران شاو یادداشت شاو با دیدن کتاب

اولیی  استاد ابریشیمی در ادامیه گفیت: « .خواستار شدی( )مرحوم مهندس رضا صدقیان

آفتیاب نوشتم که در روزنامیه « شعرا و فضالی تربت جام»مقاالت خود را تحت عنوان 
رسید. کار شعبه تربت جام بسیار سن،ی  بود )چون از جانب در مشهد به چاپ می شرق

صیاحب زمیی   سیاله زارعیی  15دولت، ژد از انجام اصالحات ارضی، وصول اقساط 

گرفیت، و شده و نیز دستور ژرداخت مالکان آنها باید توسط بانک کشیاورزی انجیام می

تعداد اسناد بسیار زیاد بود( از صبح زود تا شام به کار بانیک مشیغول بیودم و سیاعات 

کردم. بنابر اقتضیا و طبیعیت شا تا نزدیک سحر مطالعه میفراغت روز و مخاوصا  شب

رفتم، از شییو  شیای آن مییجیام و بخشای گستره ژهنیاور تربتشغلی به شمه روستاش

شای با روستاییان چیزشای زیادی کشاورزی سنتی، آداب و رسوم در نشست و برخاست

 کردم.شایی نیز تهیه میبردم. یادداشتیاد گرفتم و لذت می

به بجنیورد منتقیل شیدم. طیی دو سیال از روسیتاشای مختلیف ایی   1343در سال 

شا و ژوشش کردم، از رستنیشای وسی  آن، ضم  مأموریت، دیدار میو بخش شهرستان

و شر آنچیه مربیوط بیه کشیاورزی و گیاشی بسیار متنو ، وضعیت اقلیمی، کشت و کار 

. در داشیتمو یادداشیت برمی آوردمی به دسیت مییزیاد بود اطالعاتباغبانی و طبیعت 

اشم تربیت حیدرییه منتقیل شیدم. ازدواج کردم، و مدت کوتیاشی بیه زادگی 1346سال 

( به لحاظ تنو  اقلیمی و حاصلخیزی، خاک 1340شهرستان بسیار ژهناور تربت )در دشه 

گرمسیری، نیمهشای استعداد کشت و ژرورش انوا  مختلف محاوالت کشاورزی و میوه

ایی    کیردم اطالعیاتم دربیاره نیواحی گسیتردسردسیری و معتیدل را دارد. تایور می
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یییاد اسییت، امییا بییا سییفرشای دور و دراز )اغلییب بییا شمکییار شمییدیاریم شهرسییتان ز

 عرصة ژهناور شهرستان تربت حیدرییهشا و روستاشای بی،ی( در بخشاا اصغرعلیحاج

ورزی بسییار ممتیاز ایی  منطقیه شیدم، و متوجه اسیتعدادشای مختلیف اقلیمیی و کشیا

عاضیدت دانشیمندان گرانقیدر بنابر ترغیب و م 1347در سال شایی تهیه کردم. یادداشت

م شادروانان حسینعلی راشد و محمود شیهابی بیه تهیران آمیدم، کیارم در اداره یشمدیار

و مطالعیه کارشیا و اطالعیات  شای آماری،شای اقتاادی بانک کشاورزی، بررسیبررسی

 «.کشاورزی، اقتاادی و تهیه گزارش در زمینه ای  گونه مباحث و موضوعات بود

، عالوه بر مطالعه و تحقیق، به خطاطی و خوشنویسی عالقمند است و استاد ابریشمی

در شمان زمان خطاطی و خوشنویسی را » :البته در زمینه طراحی و گرافیک نیز تبحر دارد

نزد شادروانان حسی  میرخانی و ابراشیم بوذری یاد گرفتم، با استاد گرانقدر محمدرضیا 

 ،(4/8/1386)وفیات  وان علیی عرییانیو نیز دوست شمدیاری گرامیی شیادر ،شجریان

اساتید خطاط مشترکی داشتیم. عالوه بر ایی  گرافیسیت زبردسیتی بیودم و نمودارشیای 

ام روانشیاد ، دوست و شمکار بسیار صیمیمی1348کردم. در سال مجله بانک را تهیه می

اطال  می ، از ژرونیده ( طی اقدامی ش،فت، بی11/12/1379معتمد )وفات محمد فرزی 

ام عکد و رونوشت شناسنامه و مدرک تحایلیم را برداشته و نام مرا به عنوان ارگزینیک

نام کرده بود. روز جمعه، صبح زود که خواب بودم دانش،اه ملی ثبت رداوطلب در کنکو

 9آقای فرزی  آمد و بیدارم کرد. کارت شرکت در کنکور را نشانم داد و گفیت: سیاعت 

رویم. دنبالم آمد و رفتییم بیه دانشی،اه ملیی باش با شم میشود، آماده امتحان شرو  می

شای علوم انسانی شرکت کردم. با وجود )شهید بهشتی کنونی( و در امتحان کنکور رشته

شا از سیاعت . کالسرا کسب کردمیازدشم کننده رتبة نفر شرکت 3700عدم آمادگی بی  

شای زیادی در ای  اندم. کتابشب بود. سال اول رشته روانشناسی خو 11بعدازظهر تا  5

رشته مطالعه کردم، در ژی آن احساس کردم که گرفتار بیماری اسکیزوفرنی شستم. رفیتم 

شای روانشناسی در می  ایجیاد و گفتم مطالعه کتاب)دکتر سیروس عظیمی(، ژیش استاد 

شناسی و چنیدگاشی شای جامعهتوشم کرده است؛ آن رشته را رشا کرده، مدتی به کالس

در رشته جغرافیا تحایل با راشنمایی استاد )دکتر ایرانپور جزنی( اریخ رفتم و سرانجام ت

واحد درسی را گذراندم. کار بانک کشیاورزی سین،ی   220را ادامه دادم. جمعا  بیش از 

شایم خیوب سشدم، درشا مشکل و با وجود ای  مرتبا  از نظر شغلی تقدیر میبود، درس
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زیر نظر اسیتاد تیاریخ  «شای کویرزعفران، طالی سرخ کرانه»انسم بود، عنوان رساله لیس

شایی بود که بسیار مورد توجه قرار گرفت. بعید از میدتی یادداشیت)دکتر رضا شعبانی( 

تیاریخ کشیاورزی راج  به ژیشینة کشاورزی در ایران نوشتم و قادم ای  بود که دربار  
ابی وجود ندارد کیه جواب،یوی بیه حیق مطلبی بن،ارم چون در ای  زمینه چنی  کت ایران

شای مختلفی چون ژسیته، کشاورزی ایران باشد. به عالوه در زمینه محاوالت و فراورده

شای تحقیقیات زعفران، زیره، خرما، عناب، ابریشم، سقز و ... نیز مطالعیات و یادداشیت

 زیادی داشتم.

بیه  دازد و اینکیهژیراستاد، سپد به نقل یکی از خاطرات تلخ و شیری  زندگیش می

دود وقتی دیپلم گیرفتم حی»خاطر خرید مسک  مجبور شد تا تمام کتابهایش را بفروشد: 

انیک ب 1353افیزایش دادم. در سیال  5000جلد کتاب داشتم و به تدریج آن را تا  2000

ی  مبلغ شزار تومان( داد که برای تهیه مسک  ا 103کشاورزی به م  وام مسک  )به مبلغ 

شایم را به تاالر کتیاب بیه مبلیغ بیسیت شیزار کرد، شمه کتابخانه را نمیکفایت خرید 

کردم. به عنوان کارشناس به اداره سازمان و شا در تنهایی گریه میتومان فروختم و مدت

شاورزی را موظف کرده بیود کیه بیا بانک ک ،دولت 1355شا منتقل شدم، در سال روش

شای عمران و آبادی منطقه را فراشم هچستان زمینشایی در استان سیستان و بلواعطای وام

شا( حکم میأموریتی نواد شاشمی )رئید اداره سازمان و روشکند. به ژیشنهاد آقای ضیاء

شیا( بیه امضیای مرحیوم برای م  و آقای علی سرشکی )از کارشناسان سازمان و روش

یسیتان و صیادر شید، مبنیی بیر آنکیه اسیتان سکشاورزی حس  امامی مدیرعامل بانک 

تمیامی  بلوچستان را بررسی و گزارشی تهیه کنیم. نزدیک سه ماه، در گرما گرم تابسیتان

صفحه درباره شا را مورد مطالعه و بررسی قرار دادیم. آقای سرشکی سیروستاشا و بخش

 250شای سیار به منطقه تهییه کیرد، و اینجانیب بانک و اعزام اکیپسازمان و تشکیالت 

 یط اقلیمی، کشاورزی، اقتایادی و اجتمیاعی سیسیتان و بلوچسیتان،صفحه درباره شرا

ای به م  دادند. به سیرعت شیرو  بیه ای نوشتم، که ژاداش محرمانهژیشنهادشای سازنده

 ام کردم. فته و دی،ر متون مورد مطالعهشای از دست رخرید کتاب

سییاری از انقیالب آموزشیی، تبیدیل ب »گزارشی با عنوان  1359وی افزود: در سال 
شایی از آن را بیرای صفحه تهیه کیردم و نسیخه 78در « مدارک تحایلی به جواز تولید

مقامات جمهوری اسالمی فرستادم، کیه از جانیب شیادروان دکتیر سییدمحمد حسیینی 
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بهشتی )رئید قوه قضاییه( و آقایان دکتر علیی شیریعتمداری )عضیو شیورای انقیالب 

مقام وزیر کشاورزی( و برخی دی،ر اعالم وصیول  فرشن،ی( و دکتر عباسعلی زالی )قائم

زعفیران طیالی سیرخ حاشییه کتاب  1362و از زحمات اینجانب قدردانی شد. در سال 
شای آقایان سیدمحمد شای معنوی و تشویقصفحه نوشتم که از حمایت 308را در کویر 

ودم، و رشی )وزیر کشاورزی وقت و مشاور ایشان( برخیوردار بیقسالمتی و سیدعبداا 

تیألیف کتیاب  1363در سیال نسخی محیدود از آن در وزارت کشیاورزی تکثییر شید. 

را بییه انجییام رسییاندم، کییه دانشییمندان ایرانییی، شییادروانان  شییناخت زعفییران ایییران

اسیفند  18، ژنو( و ایرج افشیار )وفیات 1376آبان  17زاده )وفات سیدمحمدعلی جمال

ان،یز بر آن نوشیتند؛ از جملیه بیه نوشیتة شایی شوقریظقتهران( مرحمت کرده ت 1389

شیر کید را متعجیب و متحییر خواشید  ،شناخت زعفران ایرانکتاب »زاده: استاد جمال

(، و 1364بهمی   24)ژنو « نظیر است...ساخت، چون موضو  کتاب بسیار آموزنده و بی

دارک خوشبختانه مؤلف ای  کتاب توانسته است براساس می»به نوشتة استاد ایرج افشار: 

زنیدگانی، را در کشیاورزی و بازرگیانی و متعدد مقام زعفران، گیاه ژیازی کوچیک و کم

ژزشکی نشان دشد، و از نظر فرشن،ی و مدنی بسیاری از اطالعاتی را که جای جیای در 

شای دلپسیند برخیوردار مآخذ تاریخی و جغرافیایی قدیم آمده گرد آورد و ما را از نکته

)ییک سیال ژید از  1366(. ایی  کتیاب در سیال 1363بهمی   6 )ایرج افشار،« سازد...

صفحه منتشر شد. سه سال بعد، نویسندگان  320بازنشست،ی( توسط انتشارات توس در 

( بیه 1369)تیا سیال مروری بر تحقیقات و مطالعات انجام شده در مورد زعفران کتاب 

اولیی  منبعیی کیه »اند: هآور شدمعرفی مقاالت با موضو  زعفران ژرداخته، و با تأکید یاد

، نوشیته شیناخت زعفیران اییراناختااصا  در مورد ای  گیاه نوشته شده تحیت عنیوان 

ه آمییار و ردر ادا، 1365تییا  1363شای در فاصییلة سییال 1«.اسییت محمدحسیی  ابریشییمی

دار بود، اا قطب عهدهشای اقتاادی بانک که ریاست آن را شادروان سید عنایتبررسی

صیفحه آمیاده کیردم، بیه ایی   876در شناخت تاریخی ژسته ایران را ب نوید کتاژیش

خیز گذشته و کنونی ایران را زیرژا گذاشته و با استفاده از صدشا منظور شمه مناطق ژسته

                                                      
مروری بیر تحقیقیات و مطالعیات انجیام شیده در میورد آبادی و عباس شمتی کاخکی، . عبدالرضا باقری کاظم1

رشیید ؛ و نیییز: مجلییة 1369شییای علمییی و صیینعتی ایییران مرکییز خراسییان، ، مشییهد، سییازمان ژووششزعفییران
 .40، ص 1370، ژاییز 2( ، شماره شناسیزیست)
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وقت  ملرا معرفی کردم. از جانب مدیر عادر ادوار که  مأخذ مناطق مستعد ژسته کاری 

تقدیر قرار گرفتم، و به دستور ایشان بیسیت بانک )آقای مهندس سیدعلی میالنی( مورد 

برای اظهارنظر استادان و کارشناسان ایی  رشیته و برخیی  ژستهنسخه تکثیر شده کتاب 

دانشمندان فرستاده شد، که اغلب آنیان بیا تمجیید فیراوان خواسیتار چیاپ آن شیدند. 

 زاده طی شرحی مبسوط، در ششت صفحةمخاوصا  شادروان استاد سیدمحمدعلی جمال

کار ژووشش اینجانب در مورد ژسته را بسیار تعریف کرده و سنگ تمام گذاشیته بزرگ، 

( چاپ 42و  41)ص  1366آذر  9شماره کیهان فرشن،ی بودند. بخشی از نامه ایشان در 

زاده در ژاسیخ نیز به آن اشاره شده است. استاد جمال ژسته ایرانشده و در مقدمه کتاب 

 46کیه میردی  اید... مرقوم داشته 1364آذر  2ژنو، »اند: وشتهبه نامه اینجانب از جمله ن

رسیاند، و کیلو وزن دارید، ایی  خیود دقیت جنابعیالی را در کیار می 45ساله شستید و 

مستحق تبریک و تمجید مخاوص است. به خاوص که اتفاقا  وزن م  شم در ای  س  

« سیال سی  دارم 93ه و کیلوگرم شد 43و سال که اندکی بیش از دو برابر س  شماست 

توسیط مرکیز نشیر  1373در سیال « ژسته ایران، شیناخت تیاریخی»ای  کتاب با عنوان 

کتاب گزیده سال شد و چهار شزار نسخه آن به سرعت   جایز  و برند، منتشردانش،اشی 

شهریور  24کوب )وفات استاد گرانقدر، مرحوم دکتر عبدالحسی  زری به فروش رسید. 

تحقیقی که شمت و ژشیتکار و »اند: از جمله نوشته« تقریظ»با عنوان ( طی شرحی 1378

دقت و کنجکاوی آقای محمدحس  ابریشمی آن را به صیورت کتیابی در بیاب ژسیته و 

سابقه است. مسائل مربوط به آن سامان داده، کاری راش،شا، ژیشاشنگ، و در نو  خود بی

جکاو و فروت  را با نظر تحسیی  و ای  ژووشند  خود آموخته و کن سالهاست که م  کارِ

مالل وی را، در راه تحقیق ژایندانِ ناژذیر و حوصلة بیام و شمت تزلزلعالقه دنبال کرده

صحت و دقت کارشای وی ی در حد وسایل و امکانیات بییش و کیم محیدودی کیه در 

 ...«. ام است ی یافته دسترس داشته

ضم  تشیکر و تمجیید از  1375سال دکتر عیسی کالنتری، وزیر کشاورزی در آقای 

شیای در مییان کتاب ژسته اییرانجای،اه کتاب »زحمات و ژشتکار ابریشمی نوشته است: 

دکتر ابر شارد کروگر، استاد دانش،اه مونیخ، ضم  «. علمی، تخاای کشورمان خالی بود

شرح عالمانه به تمجید از کارشای ژووششی ابریشمی ژرداخته و از جملیه نوشیته اسیت: 

اثر مؤلف الیق  ژسته نامهشای فارسی کتابخانه ما البته منوگرافی موسوم به در بی  کتاب»
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منتشر شده اسیت موجیود اسیت.  1371و معتبر آقای محمدحس  ابریشمی که در سال 

بینیم که آقای ابریشمی با تالشی ژی،یر، با بسط و گسترش مضمون تحقیقات خود را می

عید اسیت. در قسیمت اول ایی  اثیر بر ژسته ایرانارزشمند  ادامه داده که نتیجه آن کتاب

تاریخی محاول بررسی شده و در قسمت دوم کتاب، که صفحات زییادی را بیه خیود 

اختااص داده، کشت و زر  ژسته و مسائل اقتاادی آن در ایران و جهان امروز مطیرح 

می را از اعضیای شویم که انستیتو دانش،اشی ما آقیای ابریشیآور میشده است. البته یاد

نهاییت آورد. از ایی  گذشیته دانشی،اه میا برجسته جمعیت محققی  جهانی به شمار می

 «آورد.تشکر را از مرکز نشر دانش،اشی ایران برای چاپ اول ایی  کتیاب بیه عمیل میی

و  زعفرانشای شای خود دربار  کتاببرخی از فرشیخت،ان و صاحبنظران در نقد و تحلیل

مهندس محمیدعلی طهماسیبی )معیاون آقای ، چون آقای ابریشمیشای از ژووشش ژسته

در شمیة منیاطق »وزارت جهاد کشاورزی( با امعان نظر در ای  آثار یادآور شیده اسیت: 

خیز قدیم و نیز ژسته کاری که  که ابریشیمی در تألیفیات خیود معرفیی کیرده، زعفران

 «. آمیز استفیقکشت و کار مجدد انجام گرفته که نتایج آن تو

به درخواست و اصرار خیودم از بانیک بازنشسیته  1365در سال گوید: ابریشمی می

بپردازم. با ای  شمیه شمکیاری  تاریخ کشاورزیشدم تا بیشتر بتوانم به ژووشش در باب 

رشا نکرده و با عضویت افتخاری در شورای نویسندگان، به نوشت  مقاله  خود را با بانک

شای نیوروزی و شا مقاله با موضوعات مختلف و سیرمقالهو ده هادامه داددر مجله بانک 

شیای مخلی  دربیار  مبید  و شا مطالعات و ژووششحاصل سال ام.غیر آن را ارائه داده

تحقیقیات ای در فایلنامة طیی مقالیه« ابریشیم»و استحایال « کرم ژیلیه»ژیشینة ژیدایی 

( به چاپ رسید، و تلخیایی از آن خطابیة 1369، بهار و تابستان 5و  4)شمار  تاریخی 

ماه عقرب / آبان  29-28کابل )« یان و راه ابریشمنالمللی کوشاسمینار بی »ای  جانب در 

و « کرم ژیله»( بود، که در آن با ارائة شواشد و مستندات فراوان، منشأ ایرانی کشف 1369

وز ژیووشش در بیاب ثابت شده است، از آن تاریخ تا امیر« ابریشم»چ،ون،ی استحاال 

در را ادامه داده که حاصل آن در حال آمیاده شیدن بیرای چیاپ اسیت. « ابریشم ایران»

ژووششی ژیرامون ژسته در فرشنگ ایرانی و ادب فارسیی  ژسته نامهکتاب  1371شهریور 
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شای اقتاادی بانک کشاورزی نوید آن توسط اداره بررسیرا به انجام رساندم که دست

 سخه منتشر شد.ن 3000در تیراژ 

 کتاب زعفران ایران / شناخت تیاریخی و 1374استاد محمدحس  ابریشمی، در سال 
کند که از جانب شادروان استاد دکتیر صفحه تألیف می 840را در  فرشن،ی و کشاورزی

ژذیرفته شید؛ میت  « یک رساله دکترا در ادبیات فارسی»کوب؛ به جای عبدالحسی  زری 

( بیه چیاپ رسییده اسیت. 1376تاب )انتشارات آستان قیدس، آن در ژیش،فتار شمان ک

بخشد. بیه خایوص کیه ای میکوب، به ای  اثر ژووششی اعتبار ویوهداوری استاد زری 

شیای آثار ابریشمی نتیجه عشق به تحقیق و عالقه به تتب  در باب آب و خاک و رسیتنی

را بیه مناسیبت  تاریخچیه بانیک کشیاورزی اییران، 1382ای  سرزمی  است. در سیال 

شفتاد سیال تیالش بانیک کشیاورزی شفتادمی  سال بانک کشاورزی نوشته که در کتاب 
شای خیود دربیاره زعفیران در ژی آن به ژووشش سیده است.( به چاپ ر98-55)صفحه 

ط صیفحه توسی 890در  زعفیران از دیربیاز تیا امیروزادامه داده که حاصل آن در کتاب 

شیهد ممنتشر شده و جایزه جشنواره فردوسی دانش،اه  1383در سال انتشارات امیرکبیر 

 است. ، و اکنون چاپ دوم آن منتشر شدهرا از آن خود کرده

افزون بر تألیفات مستقل بیش از یکاد و بیست مقالیه ژووششیی در  ،استاد ابریشمی

مستمر شای کوشششر کرده که حاصل عمری تمنکشاورزی بانک  ةمجالت علمی و مجل

 شایش در تحقیق و تألیف آثارتالشحاصلِ مطالعات و   دربارابریشمی ت؛ اوسمطالعاتی 

شای مخل  در ای  راه به شر میزانی که بوده، خدا را شکر: مقدار کوشش: گویدمی خود

شا، ام، از دانشمندان بزرگ و برخیی شخاییتشای معنوی دریافتیژاداشانداز  درجاتِ 

دانم. ه و چشم،یر است که خود را الیق آن نمیشای ژووششی چنان ارزنددر قبال تالش

از آثیار ممتیازِ « اییران از آغیاز تیا اسیالم» با مطالعة کتاب  1365در سال  از باب نمونه

شناسی نامدار فرانسوی( دریافتم که اظهارنظر ایشان، دربار  وجه ژرفسور گیرشم  )ایران

قیومی [ز نیام خیود را از سیکاشا شهر سقِّ»تسمیة شهر سقِّز در کردستان، مبنی بر آن که: 

اشتباه است. در ژیی آن بیا مطالعیه و تحقیقیات بیشیتر « دارد ]ایرانیِ معاصر شخامنشیان

ای مسیتند و نیز مسافرت به شهرشای بانه و سقِّز، مقاله ،«سقِّز»شه و اصل واژ  یدربار  ر

دی بیر نظرشیای خاسیت،اه نیام سیقِّز... نقی»)مبتنی بر مآخذ و شواشد فراوان( با عنیوان 

، بهیار و 2)سال سوم، شیماره شناسی و تاریخ باستانتألیف کردم که در مجلة « گیرشم 



 148 

( منتشر شید. ایی  مقالیه میورد 28-15، تهران، مرکز نشر دانش،اشی، ص 1368تابستان 

 سیردبیرعلی موجیانی، توجه صاحبنظران و دانشمندان قرار گرفت. مرحوم احمید حیب

ورنکردنی اسیت کیه ابریشیمی بتوانید بیا شا باگفت: برای خیلیشناسی میمجلة باستان

شای مستند نظرات دانشمند بزرگی چون ژرفسور گیرشم  را نقد و تحلیل، و با استدالل

شای گذشیته، ژیاداش فروتنی رَد کند. ش،فتا که ژد از بیست سال، بیه برکیت کوشیش

ای ژنیو از سییدمحمدعلی شنامیهان،یز دی،ری دریافت کردم، چون با مطالعة کتاب شوق
( دییدم کیه مرحیوم 615، ص 1388)تهران، انتشارات سیخ ، زاده به ایرج افشار جمال

اند: خود به روانشیاد اییرج افشیار از جملیه نوشیته 1369 زاده در نامة اردیبهشتجمال

نظییر دربیار  کشیفیات ، با یک مقالیة واقعیا  بیشناسیباستاناخیرا  یک شماره از مجلة »

انی در سقِّز به قلم ابریشمی، به دستم رسید که از شر جهت ممتاز بود و بیاورکردنی باست

صفحه نوشیتم و بیا اشیاره بیه ریشیه  18در « قلنر»ای با عنوان مقالهنمونة دی،ر، «. نبود

نکیات  ،«کوینَشیر »معادل آن در عهد ساسیانیان، یعنیی واژ  ایرانی و « قلنر»یونانی کلمه 

ه ای  ژدیده شیری  کنیونی آشیکار سیاختم. اسیتاد اییرج افشیار، تاریخی بسیاری دربار

( شرحی درباره ای  مقاله 1379، اسفند 16)شماره  بخارادانشمند بزرگ معاصر در مجله 

شای ژووششییم ان،یز برای ژی،یری تالشتر از نقل و بسی شوقنوشتند که ژاداشی شیری 

قیل در مجلیه ابریشیمی دربیاره نرای که از آقای محمدحس  مضامی  نوشته» شده است:

قل مجلد شید. قل و نر( چاپ شده در جمعی از دوستان ن1379َآبان  50)شماره  معارف

شای او را درباره زعفران و ژسته که به صیورت دو کتیاب مسیتقل چیاپ شیده کوشش

ای کرد درباره مطلبی عادی و کوچک ذخیرهشناختم: ولی در خیالم خطور نمیاست، می

شیود تتبی  شای خود داشته باشد. معلوم میل و شیرینی در صندوق یادداشتبدی  تفای

ایشان در متون، که بیشتر برای شناساندن معارف کشاورزی اییران بیوده، موجیب شیده 

آوری و بدی  شسیته است مواد دی،ری را که با تاریخ فرشن،ی ملت ما مرتبط است گرد

شته او دری  است که برای مطالبی از ای عرضه کند. خاوصیت نومقاله ةرفت،ی در جام

نو  زعفران، ژسته و نقل، خرما و ... شمان کاری را کرده است که صد سال ژییش لیوفر 

انجام داد ... امروز ابریشیمی از ایرانشناسیان اسیت.  sino-iranica سینوایرانیکادر کتاب 

ره علمیی اوسیت. ایرانشناسی که دانست  تاریخ ادبیات و جغرافیا و تاریخ ایران در چنبی

در زبان فارسی درباره گیاشان  ،ژیر استاد ما ابراشیم ژورداود ،ژد از شادروان ،مباحثی که
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شود، شمان خاوصیات را دارد... آفری  بر و آثار و احوال آنها توسط ابریشمی طرح می

 «.شای اوجوییقلم او و بر تازه

کننید  شای دل،رمبه و تشیویقشیائشای بیابریشمی از مرحوم ایرج افشار و راشنمایی

افزایید: طیی دو کند و با ژاک کردن قطیرات اشیک خیود میایشان با شیجان تعریف می

ز اسفری که در معیت ایشان به خراسان رفتم، در تربت حیدریه و خواف خیلی چیزشیا 

خیوردم، تلفنیی از ایشیان شای خویش به مشکل برمیایشان آموختم. شر جا در ژووشش

بیه تحقیقیات مخلی   صیا ، مخاوگشیا بودنیدمهربانی گره اخواستم که بمیراشنمایی 

منتشیر شای ایرانشناسی ژووششخاص داشتند و برخی از مقاالت مخل  را در  یتوجه

شا بیا دوسیتان دانشیمند در برخی سفرشا و نشست و برخاستاستاد ایرج افشار کردند. 

شت اند. بدان سان که بعد از درگذکردهخود از تحقیقات و آثار اینجانب با تمجید یاد می

عرفیی ایشان، وقتی خودم را به برخی از آنان، از بیاب نمونیه اسیتاد احمید اقتیداری، م

شدند که مرحوم ایرج افشار از کارشای ژووششیی تیو آور میکردم، بالدرنگ آنان یادمی

جلسیی کردند. به روایت ژزشک دانشمند آقیای دکتیر سیدحسیی  میرمخیلی تعریف می

ز ا)فوق تخا  جهاز شاضمه(، استاد ایرج افشار تا آخری  لحظات زندگی ژربار خیود 

ای برخیوردار بودنید، جانبهشا و اطالعات شمهای ژویا و نیرومند، سرشار از دانشحافظه

در یکی از آخری  دیدارشایی که در مطب خدمتشان بودم صیحبت از تحقیقیات تیو بیه 

و کردنید  یاد« هانغوز»و « نقل» به خاوص مقاالتِ ت،از آثار با تمجیدمیان آمد، دقایقی 

 . برشمردندنظیر را کم از آنهابرخی 

العییاده عییاطفی اسییت، بییه دوسییتان، اسییتادان، خویشییان، شمکییاران و ابریشییمی فوق

شمدیاران عالقه و توجهی خاص دارد. منزل او شمواره محیل تشیکیل مجیام  دوسیتانه 

سیت شید گروشیی از شمکیاران بازنشسیته خیود را گیرد که بازنش 1365است. از سال 

تعداد آنان افزوده شد و به تدریج ای  گردشمایی به طیور ثابیت  1367آورد، در سال می

بر آن شید کیه روز اول شیر  1374در روز دوم شر برج زوج استمرار ژیدا کرد. در سال 

کیل مسیتمر آن به گردشمایی شمدیاران در منزل خود اختااص دشد که تشبرج زوج را 

شا به اولیی  جمعیة شیر بیرج تسجیل گردید، و بعدا  به لحاظ ترافیک تهران ای  شمایش

زوج تغییر ژیدا کرد که صبح آن به شمکاران و بعد از ظهر به شمدیاران اختااص یافیت 

 ةاندیش با مشارکت شمکاران بازنشستشرکت جم  دو استمرار ژیدا کرد. از نتایج آن بنیا
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شیای زی، و ایجاد تحرک بیشتر در بی  شمدیاران برای تقویت جامعة تربتیبانک کشاور

شیا ادامیه که شنوز شیم ایی  شمایش ،1و ... است ژیک تربتمقیم تهران و انتشار ماشنامة 

دارد، که اثرات مثبت آن در گزینش مطلوب اعضای شورای اسالمی شهر تربت حیدریه 

ند ما مشیهود اسیت. اسیتاد ابریشیمی در ( توسط شمدیاران ارجم1392جاری ) در سال

تربت حیدریه و نییز بانیگ کشیاورزی، مواضی  بسییار دوسیت »گوید: شمی  راستا می

شیا و بسیی شیا، آموزششا، تحرکداشتنی برای ای  شیچمدان بوده و شمواره جای تالش

خویشان و دوستان و بود و باش و محل کارِ خود و خاطرات خوش گذشته، و نیز جای 

یان دوران زندگانی م  است، به شمی  دالیل دیدار مستمر شمدیاران و شمکاران که آشنا

مخل  بوده.  یزندگانشای درخشان روزشای موجب نشاط روحی متقابل است از جلوه

دی  سان عالوه بر شمکاران و شمدیاران، به خانواده و خویشیانم عالقیة مفرطیی دارم. ب

شا و شر آنچه مربوط بیه و شمة محاوالت و ژدیده «ایران»و « کتاب»ام به عشق و عالقه

ای  سرزمی  است، از درگاه روش  کودکی تا داالن تاریک ژیری، رشایم نکرده است. بیه 

 قول ادیب صابر ترمذی در قرن ششم شجری: 
 «ن،امشای عشق چه چیزی که خوشی در شمه         گویند که شر چیز به شن،ام، بود خوش»

زندگانیم، بیشتر آن از دوران ز شزار رو 27ام، یعنی مر سپری شدهسال ع 74باری، از 

ه ام، صرف شدبه کار یادگیری، مطالعه، تجربه و تالش در دیار و محل کار و در کتابخانه

شیایم نزدییک که حاصل آن بسی شیری  و برایم دلنشی  است. اکنون که به ژاییان تالش

شایم شای بسی شایسته بیه کوشیشگی ژاداشیابم: با عنایت خداوند، زندشوم در میمی

ام، در ترازوی سنجش شای دریافتیگنجد؛ چون کفه ژاداشداده است که در تاورم نمی

چربد، از نظر ارزش و اعتبار معنوی بیه مراتیب گرانقیدرتر شایم میذشنی، بر کفه تالش

 «.امم انجام دادهامن آنچه در توان داشته»است و به ماداق ژیام حکیمانه لوئی ژاستور: 

خیواشیم توصییه و ژییامی عنیوان کنید، کیه در ژاسیخ در ژایان از استاد ابریشمی می

جوانان در گیزینش شمسیر بیه شیوش باشیند، شمسیری شم،ی ، شمیراه و »شنویم: می

                                                      
و شمیدیارانمان اعیم از بزرگیان و « بت حیدریهتر»شایی دربار  دیارمان شایی از عمر خویش یادداشت. طی سال1

دانشمندان، از جمله شادروان حسینعلی راشد و شیخ احمد تربتی )ملقب به سلطان العلما( و ... ژرداخته و شرح 
به چاپ ژیک تربت الدی  حییدر عارف غریب قرن ششم خفته در تربت حیدریه را در ماشنامة احوال کامل قطب

« شای خیود دربیار  تربیت حیدرییه و شمشیهریاننیز از مجموعة یادداشتار و شمدیاران دیرسانده، و در کتاب 
 شااا.شا را منتشر خواشد کرد، انژانزده یادداشت را منتشر کرده است. و اگر عمری باقی باشد بقیة یادداشت
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المقدور از خویشیان و شمیدیاران برگزیننید تیا بیه سیهولت اصیالت و نجابیت و حتی

  قابل بررسی و تحقیق باشید. قطعیا  نقیش متقابیل خاوصیات ژیدا و ژنهان برای طرفی

شای آنان و فرزندانشیان تیأثیری عمییق و مانیدگار دارد. خیود زنان و مردان در موفقیت

 مجیوانی را از میادر شای مغتنم آموزشی، تحایلی، مطالعة مسیتمرِمخل ، شمة فرصت

تیا امیروز سیال اخییر  46شای کاری، ژووششی و ن،ارشی خود طیی دارم، و شمة تالش

را مدیون شمسرم )حاجیه بانو ژروی  ابریشمی( شستم. چیون بیا ( 1392)جمعه اول آذر 

وجود اشتغال به آموزگاری، شمه امور زندگی ی اعم از کارشای منزل، رسیدگی بیه امیور 

التحایییلی از مدرسیه فرزنیدانم )علیی، ژرسیتو و امیرارسیطو( از دوره کیودکی تیا فار 

دار بوده است. ای  نکتة مهیم را امان یافت  شر سه آنان ی را عهدهدانش،اه، و ازدواج و س

آور شوم که در تمام دور  اشتغال در بانک کشاورزی از نظر کاری ممتاز و تشویق نیز یاد

ام، با ایی  شمیه در جمی  دوسیتان و شمکیاران و تقدیر فراوان کسب کرده و نمونه بوده

ام کیه مخلی  بیرای خیودم آور شدهرشا یادشاغل و بازنشسته، شمدیاران و خویشان با

ام، چرا که بیا شمیة سین،ینی کیار بیانکی، بیه حی  خدمت در بانک بیشتر خدمت کرده

دادم، در ادامیه محض آنکه کار روزانه در ثلث یا نیمی از ساعت رسمی اداری انجام می

شیای «ماییه»می  شمیان « سیرمایه )سیرامایه(»ژرداختم، در حقیقت به مطالعة کتاب می

ام، که البته و به ذش  سپرده مطالعاتی و تحقیقاتی است که در دوران خدمت کسب کرده

آموزی و دانشجویی نیز عالوه بر تکالیف درسی، اوقیاتی را بیه مطالعیة در دوران دانش

دشد کیه بهیر  آن را تشکیل میم« سرمایه»ام که مجموعا  اکنون تخاای اختااص داده

اسیت. بیر ایی  اسیاس بیه جوانیان و  کمتری ناچیز ای  ألیفات ژووششی و تشمان آثار 

مطالعیه بیه شیی  وجیه غافیل نباشیند، و بیه « سیرمایه»کنم کیه از شا توصیه میخانواده

چییز دی،یری اسیت. « کتیاب»شای رایانه و اینترنتی اکتفا نکننید، چیون مطالعیة سیستم

شنید و کتیابخوانی را بیه توانند شر شبانه روز یک ساعت به مطالعة مفید اختااص دمی

أنوس کننید. و بیه جیای شیدایای تولید، کودکان خود نیز بیاموزند، و آنها را با کتاب می

 ،تری  تحفه به آنیانو دی،ر مراسم کتاب را به عنوان بهتری  و گرامینوی  ازدواج، خانه

و شدیه کنند، و کتیاب  ،به جای شیرینی و گلجاری و معمول و نیز در دید و بازدیدشا 

 .«شای ارزشمند خانوادگی و ملی به حساب آورندشا و سنتکتابخوانی را از فضیلت

عمر سال  120امیدواریم استاد محمد حس  ابریشمی، ای  ژووشش،ر دقیق و ژرتالش 
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ام که در تربت حیدریه به خاک سپرده وصیت کرده»کند، ولی وصیت ایشان چنی  است: 

بیاز طراحیی کننید، و روی آن بنویسیند:  شوم و سنگ مرقدم را بیه شیکل ییک کتیاب

 کتاابعشق ورزید، و با  کتابزندگی کرد، به  کتابکسی که با  محمدحسن ابریشمی

 «.درگذشت
 



 

 هب انم خداوند جان و خرد

 پیام لویی اپستور هب انسانها
د که بعضی هن اجازه دهید که هب بدبینی اهی بی حاصل آلوده شوید،و هن بگذاری : هستیدردهر حرفه ای که

رب  حاکم رد آرامش . بکشاند  ان امیدی و را هب یأس  ، شما ربای هر مّلتی پیش می آید ، که تأسف بار لحظات
اهن اهیتان زندگی کنیدنخست از خود بپرسید: ربای یادگیری و خودآموزی چه کرده ام؟ خ ـ و کتاب  گاهآزمایش 

و این رپسش را آن قدر ادامه دهید  کرده ام؟ چهکشورم رت می روید بپرسیدمن ربایسپس همچنان که پیش
کوچکی رد پیشرفت و اعتالی بشریت داشته اید انگیز ربسید که شایدسهمانبخش و هیج شادیاین احساس ات هب

گامی که ،یا ندهد ،هب تالشهایمان بدهد ، اما هر اپداشی که زندگی اپیان تالشهایمان زندیک می شویم هر  هب هن
 : آن را داشته باشیم که با صدای بلند بگوییم د حّق بای   کداممان

 «من آنچه رد توان داشته ام انجام داده ام»
  اهدایی: محمدحسن اربیشمی

 44205577، تلفن 1392تهران، 


