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ایرج افشـار و طبیعت ایـران

استاد.ایرج.افشار.در.16.مهرماه.1304.شمسی.)برطبق.محاسبه:.

مقارن.روز.دوشنبه.17.ربیع.االول.1344.قمری./.8.اکتبر.1925.

ــترۀ.گیتی.نهاد،.و.پس.از.85. میالدی(،1..در.تهران،.پای.به.گس

ــال.زندگی.پربار.و.برکت.در.روز.چهارشنبه.18.اسفند.1389. س

ــری./.9.مارس.2011. ــر.4.ربیع.الثانی.1432.قم ــی.)براب شمس

ــن.ضایعۀ.غم.انگیز. ــدرود.گفت..خبر.ای ــالدی(.دارفانی.را.ب می

ــد.و.هزاران.دانشمند.و. ــبکه.های.خبری.جهانی.پخش.ش از.ش

ایران.شناس.در.سراسر.عالم.اندوهگین.شدند..جراید.و.نشریات.

ــی.و.خارجی.نیز.خبر.آن.را.بازتاب.دادند..برخی.از.مجالت. داخل

ــار. ــی.)هفته.نامه،.ماهنامه.و.فصلنامه(.به.انتش علمی.و.پژوهش

ویژه.نامه.هایی.دربارۀ.زندگانی،.آثار،.فضیلت.ها،.راه.و.روش.های.

ــار.پرداختند.که.با.استقبال.فراوانی. ــتاد.ایرج.افش تحقیقاتی.اس

ــده.از.آن.جمله.مرکز.پژوهشی.میراث.مکتوب،.شمارۀ. مواجه.ش

ــت.1390(. 44.دوماهنامۀ.گزارش.میراث.)فروردین.و.اردیبهش

ــار.اختصاص.داد،.که.دربردارندۀ. ــتاد.ایرج.افش را.به.یادنامۀ.اس

نوشته.های.شصت.و.شش.نفر.از.یاران.و.فرزانگان.شیفتۀ.استاد.

ایرج.افشار،.و.خصلت.ها.و.آثار.اوست..پس.از.آن.مرکز.پژوهشی.

میراث.مکتوب.همایشی.پربار.و.باشکوه.با.عنوان.دلنشین.»ارج.

ــاعت.15.تا.20(. ــنبه.9.خرداد.1390.)از.س ایرج«.را.در.روز.دوش

ــع.زیادی.از. ــگاه.تهران.با.حضور.جم ــی.دانش در.تاالر.فردوس

ــنایان.با.آثار.استاد.ایرج.افشار. ــمندان.و.فرهیختگان.و.آش دانش

ــی.میراث.مکتوب. ــذار.کرد؛.انصاف.را.رئیس.مرکز.پژوهش برگ

ــمگیر.و.پردامنۀ.خود.در. ــان،.با.تالش.های.چش و.همکاران.ایش

ــتاد.و. ــق.و.عالقۀ.عمیق.خود.را.به.اس برپایی.این.همایش،.عش

آثار.ماندگار.ایشان.به.منصۀ.ظهور.رساندند..

ــایش،.در. ــرج.پس.از.اجرای.آیین.گش ــش.ارج.ای در.همای

ــاعت.16-17:30(.ضمن.چهره.گشایی.از.سه.اثر. بخش.اول.)س

ــتاد.ایرج.افشار،.معرفی.آنها.توسط.صاحبنظران.با.این. جدید.اس

ترتیب.انجام.گرفت:.

ــاهنامه:.کامران.فانی؛.2..عهد. ــی.فردوسی.و.ش 1..کتاب.شناس

ــام.)سفرنامۀ.لرستان.و.خوزستان(:.احمد.اقتداری؛.3..کاغذ. حس

ــار..در.پی.آن،.پس.از. ــی.و.فرهنگ.ایرانی:.آقای.سمس در.زندگ

پذیرایی،.بازدید.از.آثار.استاد.ایرج.افشار.انجام.گرفت..در.فواصل.

دو.بخِش.همایش،.هنرمند.ارجمند.معاصر،.عثمان.محمدپرست.

ــن.قطعاتی.در. ــود،.ضمن.نواخت ــانی.خ ــی.با.دو.تار.خراس خواف

ــهور.»نوایی،. ــیقی،.ترانۀ.محلی.و.مش ــای.مختلف.موس مقام.ه

ــاعت. ــین.اجرا.کرد..در.بخش.دوم.)س نوایی«.را.با.آوازی.دلنش

ــتان.او. ــتادان.گرامی.و.دوس ــت.نفر.از.اس 17:50-19:30(.هش

ــترۀ.ایران.شناسی«.به.ترتیب.با. ــت.»ایرج.افشار.در.گس در.نشس

عناوینی.به.این.شرح.سخنرانی.کردند:.

ــا.او«؛.2..محمود. ــار.و.ایران.گردی.ب ــتوده:.»افش 1..منوچهر.س

ــدهلل.انوار:. ــید.عب ــار«؛.3..س ــتاد.افش ــدی؛.»دقایقی.با.اس عاب

ــار. ــی:.»افش ــی«؛.4..علی.بلوک.باش »ابتکاری.در.فهرست.نویس

ــمی:.»افشار.و.طبیعت. ــی«؛.5..محمدحسن.ابریش و.مردم.شناس

محمـدحسن ابریشمـی

ــار.16.مهر.1304،.براساس.مندرجات.تقویم.تطبیقی.)ص.296(.مقارن.با.روز.دوشنبه.17.ربیع.االول.1344.برابر.8.اکتبر.1925. ــتاد.ایرج.افش .1..زادروز.زنده.یاد.اس

بوده.است.)فردیناند.وستفلد،.ادوارد.ماهلر،.تقویم.تطبیقی.هزار.و.پانصدسالۀ.هجری.قمری.و.میالدی،.به.کوشش.حکیم.الدین.قریشی،.تهران:.فرهنگسرای.نیاوران،.

.)1360
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ــین.مسرت:.»افشار.و.یزد.شناسی«؛.7..سید.فرید. ایران«؛.6..حس

ــار.و.مجله.نگاری«؛.8-.غالمعلی.حداد.عادی:. ــمی:.»افش قاس

»افشار.و.نثر.شیرین.او«..

ــه.در.همایش.ارج ایـرج.ایراد.و. ــۀ.این.هیچمدان.ک خطاب

ــردۀ.صوتی.تصویری.)سی.. ــده.بود،.از.روی.لوحۀ.فش ضبط.ش

ــت،.ضمن.تقدیم. ــا.تجدیدنظر.به.نگارش.درآمده.اس دی(.آن.ب

ــاحت.مقدس.حضرت.احدی. به.حضور.خوانندگان.گرامی،.از.س

ــتاد.ایرج.افشار.طلب.می.کند. آمرزش.و.جایگاه.مینوی.برای.اس

ــالمتی.همراه.با.موفقیت،. ــان.س و.برای.فرزندان.فرهیختۀ.ایش

به.ویژه.در.چاپ.و.انتشار.آثار.پدر.دانشمندشان،.آرزو.می.کند.

***

ــبت.وجوه. ــاره.ای.به.رابطه.و.نس ــرج«،..اش ــش.»ارج.ای در.همای

ــاطیری.»ایرج«.با.»ایران«.و.تأثیر.آن.در.شخصیت. ــمیۀ.اس تس

ــتاد.افشار،.َمطلَِع.گفتار.را.دلنشین.تر.می.کند..روایات. و.منش.اس

کهن.ایرانی.حکایت.از.آن.دارد.که.وجه.تسمیۀ..»ایران«.برگرفته.

ــرواِی.دادگِر. ــدون/.افریدون«.فرمان ــام.»ایرج«.فرزند.»فری از.ن

ــلطاِن. ــت،.همان.که.»ضحاک/.اژدهاک«.س ــته.خوی.اس فرش

ــید.. دژخیم.و.اهریمنِی.جهل.و.جور،.را.در.کوه.دماوند.به.بند.کش

ــادروان.دکتر.محمود.افشار.در.سال.1304.شمسی،.با.آگاهی. ش

ــبت.و.رابطۀ.ریشه.و.اصل.وجوه.تسمیۀ.»ایرج«.و.»ایران«. از.نس

ــتانی،.نام.»ایرج«.را.برای.فرزند.نوزادش.برگزیده. در.روایات.باس

ــه.به.ِعرق.و. ــته.-.با.توج ــان.با.این.تولد.خجس ــت..همزم اس

ــریه.ای.وزین. عالقه.به.فرزند.)ایرج(.و.مام.میهن.)ایران(.-.نش

ــیس. ــوان.»آینده:.مجلۀ.فرهنگ.و.تحقیقات.ایرانی«.تأس با.عن

ــارِک.»ایرج«.و.»آینده«،. ــد..گزینش.همزمان.نام.های.مب می.کن

ــۀ.»فرهنگ.و. ــی.تازه.در.زمین ــار.آن.با.مباحث ــس.انتش و.زان.پ

ــیس.بنیاد.و.موقوفات.توسط. تحقیقات.ایرانی«،.و.در.پی.آن.تأس

ــار،.در.شکل.گیری.منش،.ُکنش.و.شخصیت. دکتر.محمود.افش

فرزندش.ایرج.مؤثر.افتاده.است.

ــی.و.آرمان.هاِی.ملی.دکتر.محمود. ــار.اقداماِت.فرهنگ از.آث

ــم.»ایرج«.و.نیز.تأثیر. ــار.بر.تفکرات.و.آیندۀ.فرزندش.با.اس افش

ــتگی. ــرج«.در.ایجاد.عالقه.و.دلبس ــاطیری.نام.»ای ــوم.اس مفه

ــار.به.»ایران«.که.بگذریم،.عشق.مفرط.و. ــتاد.افش روزافزون.اس

توجه.دقیق.و.نگاه.تیزبینانۀ.ایشان.به.طبیعت.ایران.زمین،.و.هر.

ــوب.و.مربوط.می.شود،.واقعیتی.است.مستند.و. آنچه.بدان.منس

ــطوره.و.افسانه،.که.دامنۀ.گسترده.و.ژرفنای. ماندگار،.فارغ..از.اس

ــکار.خواهد.شد؛.بدان.سان.که.زین.پس،. ــتر.آش آن.هر.روز.بیش

طی.سال.ها.و.حتی.قرن.های.آتی،.مراکز.تحقیقاتی.و.دانشمندان.

و.پژوهشگران.در.زمینه.های.طبیعت،.تاریخ.و.فرهنگ.و.تمدن.

ــن.بهره.گیری.از.آثار.و. ــطح.ملی.و.بین.المللی،.ضم ایران.در.س

ــار،.همواره.نام.و.یاد.ایرج. ــتاد.افش ــتند.و.معتبر.اس تألیفات.مس

ــت،.و.در.کنگره.های.بین.المللی. ــی.خواهند.داش ــار.را.گرام افش

ــی.در.سراسر.عالم.»ارج.ایرج«.استمرار.خواهد.یافت. ایران.شناس

ــاءهلل..انصاف.را.که.حق.شادروان.ایرج.افشار.همین.و. -.ان.ش

بیش.از.این.هاست..چرا.که.کمتر.کسی.در.عالم.به.اندازۀ.ایشان.

ــناخت.طبیعت.ایران.زمین.و.مباحث.مربوط.و.منسوب. دربارۀ.ش

به.آن.مطالعه.و.سفر.کرده.یا.در.معرفی.فرهنگ.و.تمدن.ایرانی.و.

منابع.و.متون.کهن.تا.این.حد.و.اندازه.اثر.و.آثار.گذاشته.است.»....

ــاید.شمار.کلماتی.که.ایشان.مرور.کرده.یا.نوشته.اند.با.تعداد. و.ش

ــی.پربار.و.برکتش. ــال.زندگ ضربان.قلب.پرمهرش.طی.85.س

)3128320000(.تناسبی.نزدیک.داشته.باشد...«.2

ــتاد.ایرج.افشار.به. ــق.اس ــتگی.و.عش میزان.توجه.و.دلبس

طبیعت.»ایران.بزرگ«.-.یا.»ایران.زمین«..به.مفهوم.جغرافیایی.

ــت.که.در. ــم.-.در.حد.و.درجه.ای.اس ــی.پهناور.آن.در.قدی بس

ــش.خاصی. ــانه.های.بارز.آن.درخش ــد..از.نش ــف.نمی.گنج وص

ــوبان.به.آن،.در.چشمان. ــنیدن.نام.»ایران«،.یا.منس بود.که.با.ش

ــد..از.باب.نمونه.چون.از.اقلیم.و.طبیعت. ــان.مالحظه.می.ش ایش

ــخ.و.فرهنگ.و.مدنیت. ــان.و.ادبیات،.تاری ــن،.یا.از.زب ایران.زمی

ــاًل.از.محصوالت.و. ــا.مث ــان.می.آمد،.ی ــی.صحبت.به.می ایران

ــران،.زیره،.خربزه،.خرما،. ــتۀ.ایران،.زعف فراورده..هایی.چون.پس

ــقز،.انغوزه،.فیروزه.و.ابریشم.ایران.گفت.وگو.می.شد،. ریواس،.س

برقی.امیدبخش.در.چشمان.استاد.افشار.می.درخشید.که.بیننده.

ــۀ.صحبت.دربارۀ.موضوع. ــز.به.َوجد.می.آورد.و.رغبِت.ادام را.نی

ــده.برمی.انگیخت.3.اکنون.آن.برق. ــوط.به.ایران.را.در.گوین مرب

2..صاحب.این.قلم.در.مقالۀ.»ایرج.افشار؛.عالمۀ.ایرانشناس«.مندرج.در.دو.ماهنامۀ.گزارش.میراث.)ش.44.فروردین.و.اردیبهشت.1390(.شمار.ضربان.قلب.استاد.

افشار.را.طی.85.سال.عمر.)به.طور.متوسط.در.هر.دقیقه.70.مرتبه(.به.شرح.زیر.محاسبه.و.نقل.کرده.است.)ص.16(:.

.70.×.60.×.24.×.365.×.85.=.31270000

3..بسیاری.از.یاران.و.دوستداران.و.دستیاران.استاد.ایرج.افشار.درخشش.چشم.ایشان.را.وصف.می.کنند..در.این.باب.از.جمله.با.عزیزان.دکتر.منوچهر.ستوده،.قدرت.هلل.

ــت.1390،.ص. ــبحانی.نیز.در.مقالۀ.مندرج.در.گزارش.میراث.)ش.44،.فروردین.و.اردیبهش ــنی.زعفرانلو.و.کریم.اصفهانیان.گفت.وگو.کرده.ام،.و.دکتر.توفیق.س روش

177(.اشاره.ای.به.همین.نکته.دارد.
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درخشندۀ.نافذ.و.شوق.انگیز.محو.شده.و.تنها.در.عالم.خیال.برای.

ــتان.و.خیِل.آشنایان.ایشان.قابل.تجسم.است.. بسیاری.از.دوس

ــتگی.روان.شاد.ایرج.افشار.به. ــق.و.دلبس با.این.همه.میزان.عش

ــته.ها. ــت.ایران.بزرگ.و.فرهنگ.ایرانی.از.روی.خیل.نوش طبیع

ــنجش.است؛.و. ــان.تا.حدودی.قابل.درک.و.س و.نامه.های.ایش

ــان.در.مضامینی.از.نگارش.ها.و. آن.برق.درخشان.چشمان.ایش

ــت.های.مندرج.در.البه.الی.هزاران.صفحه.و.میلیون.ها. پی.نوش

ــان.بازتاب.دارد.که.همواره.مشهود.و. ــطر.از.آثار.ایش جمله.و.س

جاودان.خواهد.ماند.

ــار.با.مطالعه.و.معرفی.هزاران.متن.فارسی.در. ــتاد.افش اس

ــته.های.مختلف.علوم.و.فنون،.ادبیات.و.عرفان.و.غیر.آن،.و. رش

ــخۀ.منحصربه.فرد. با.تصحیح.و.چاپ.انتقادی.صدها.متن.و.نس

ــا.کمیاب.از.متون.جغرافیایی،.تاریخی،.فرهنگی،.علمی،.فنی،. ی

ــی.دربارۀ.طبیعت.ایران. ــی،.اقتصادی.به.معلومات.فراوان سیاس

بزرگ.دست.یافته.است..

ــاپ.منابع.کهنی. ــا.مطالعه.و.تصحیح.و.چ ــاب.نمونه.ب از.ب

ــی.از.قرن.هفتم.از.متن.عربی. چون.کتاب.صیدنه.)ترجمۀ.فارس

ــان.بیرونی(.که.در.آن. ــه.فی.الطب.تألیف.ابوریح کتاب.الصیدن

مشخصات.بیش.از.هزار.رستنی.و.نیز.داروهایی.با.منشأ.حیوانی.

ــوم.و.فنون.قدیم. ــِب.دایرة.المعارفِی.عل ــده،.یا.کت ــی.آم و.معدن

ــی.یزدی،.580.هجری(.و. ــون،.فرخنامه.)تألیف.ابوبکر.جمال چ

ــمس.الدین.محمد.دنیسری،.669. نوادر.التبادر.لتحفه.البهادر.)ش

ــن.در.باب.غالیه.و.گوهر.و. ــاالت.تخصصِی.که هجری(،.یا.رس

ــی.چون:.جواهرنامۀ.نظامی.)تألیف.محمد.جوهری. کانی.شناس

نیشابوری،.592.هجری(.و.عرایس.الجواهر.و.نفایس.االطایب.

ــاورزی. ــانی،.700.هجری(،.و.متون.کهن.کش ــم.کاش )ابوالقاس

چون:.آثار.و.احیاء.)رشیدالدین.فضل.هلل.همدانی،.700.هجری(.

ــدی،.934.هجری(.و.متون. ــت.فالحت.)مالعلی.بیرجن و.معرف

ــفرنامه.های.عدیده.و....اطالعات.جامع.از. جغرافیایی.کهن.و.س

ــب.کرده.است..از. جمیع.جهات.در.باب.طبیعت.ایران.زمین.کس

آن.جمله.از.وضعیت.اقلیمی.و.شرایط.آب.وهوایی.و.استعدادهای.

ــتنی.ها،.مزروعات،.و.کانی.های.هر.یک.از. ــاورزی.و.نیز.رس کش

ــر.درآورده.و.به.نکات.و.دقایقی.از. ــترۀ.پهناوِر.آن.س مناطق.گس

ــتی،.اقتصادی،.اجتماعی.و.نیز.آثار.و.ابنیۀ.تاریخی. شرایط.زیس

ــت..به.این.ترتیب.استاد.افشار.با.حجم.و. هر.منطقه.پی.برده.اس

ــی.از.اطالعات،.در.نگارش.ها.و.گزارش.های.خود،. دامنۀ.عظیم

ــع.تاریخی.و.متون.کهن،.با. ــن.معرفی.این.گونه.آثار.و.مناب ضم

ــق.فرهنگ.و.تمدن. ــت.ایران.زمین،.دامنه.و.عم ــی.طبیع معرف

ایرانی.را.تجسم.بخشیده.است.

زان.سو.استاد.ایرج.افشار.از.جوانی.تا.پایان.عمر.با.سفرهاِی.

ــی. ــی،.در.محدودۀ.مرزهای.سیاس ــتمر.و.متوال دور.و.دراِز.مس

کنونی.کشور،.آموخته.های.مطالعاتی.خود.از.متون.کهن.دربارۀ.

ــته،.و.نکات. ــن.را.عماًل.به.بوتۀ.آزمون.و.تطبیق.گذاش ایران.زمی

ــهرها.و. ــین.دربارۀ.هر.یک.از.ش ــی.بس.جالب.و.دلنش و.دقایق

ــود.آورده.اند..از.باب. ــته.های.خ ــتاهای.کهن.در.آثار.و.نوش روس

ــال.1367.به.اتفاق.روان.شاد. ــفر.س ــار.در.س ــتاد.افش نمونه،.اس

همایون.صنعتی.زاده.)از.دوستان.دوران.کودکی.خود(،.به.تربت.

ــوط.و.دقیق.از.اوضاع.طبیعی.و. ــرحی.مبس حیدریه.و.خواف،.ش

ــاهیر.و.نیز.ظرایف.و.طرایف.آن.مناطق.نقل. آثار.تاریخی.و.مش

ــته.اند.)گلگشت.در.وطن،.ص.321-314. کرده.و.از.جمله.نوش

به.اختصار(:

ــان.به.سوی. »تربت حیدریه..در.گلوگاه.و.معبر.اصلی.خراس

ــرقی.ایران. ــهرهای.مرز.ش کویر.مرکزی.و.کویر.لوت.و.ش

ــت..امروزه.شهری..شده.است.پررفت.وآمد....بیست.سال. اس

ــی.حبیب.یغمایی،.دکتر. ــال.1347[.که.به.همراه پیش.]س

ــالمی. ــداری،.دکتر.محمدعلی.اس ــی.تفضلی،.احمد.اقت تق

ندوشن.و.علیقلی.جوانشیر.سفری.بدان.صفحات.اتفاق.افتاد.

ــتردگی.کنونی.و.هجوم.جمعیت.به.آنجا.نبود،. خبری.از.گس

ــام.دو.آبادی.مهم.ایران. ــهر.آرام.بود.و....کلمۀ.تربت.در.ن ش

دیده.می.شود....تربت.شیخ.جام.در.راه.فریمان.به.اسالم.قلعه.

ــتان(،.گورجای.شیخ.احمد.جام.عارف.و.صوفی. )مرز.افغانس

ــهور.است،.تربت.حیدریه.مزار.قطب.الدین.حیدر.زاوه..ای. مش

ــایخ.صوفیه.و.بنا.به.روایِت.شهر.پایه. ــت.که.او.هم.از.مش اس

ــود....دو.بنای.قدیمی.و.جای.دیدنی. ــذار.مکتب.حیدری.ب گ

ــت.و.دیگری.مزار.قطب.الدین. ــهر.یکی.مسجد.جامع.اس ش

حیدر....

سـامه..حیف.است.مسافری.که.خود.را.به.تربت.می.رساند.

ــالمه.نزند..چند.سال.پیش.آنجا.را.دیده.بودم.و. ــری.به.س س

ــت....نام.سالمه.در.متون. ــتم.چه.جای.عجیبی.اس می.دانس

ــت..در.حدود.العالم.)]تألیف.سال.372. جغرافیایی.قدیم.هس

ــده....آنچه.دیدنی.است. ــتوده(.سُلوَمد.ضبط.ش ه.[.چاپ.س

ــیم.و.عظیم.]معروف.به. ــن.وارد.عمارت.فخیم.و.جس و.رفت

ــت[....باغ. ــالمه،.از.ابنیۀ.عصر.سلجوقیان.اس ــک.س کوش

ــال.پیش.فرح.بخش.بود....و.معلوم.بود.که. سلومه.تا.چند.س
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باغ.مالکی.و.صاحبی.و.آقاباالسری.دارد..امسال.گردوخاکی.

که.بر.درختان.نشسته.بود.و.خشکی.زمین.باغچه..ها.]کرتها،.

کاله.ها[.حکایت.از.آن.داشت.که.باید.بر.َربع.و.اَطالل.و.َدَمن.

ــرای.و.بوستان[.زاری.کرد..افسوس. ]ویرانه.های.خانه.و.س

ــت.عمومی.می.یابد. ــه.در.ایران.حال ــت.که.هر.چ همین.اس

آرام.آرام.به.زوال.و.نابودی.می.کشد.

خواف..از.سالمه.تا.خواف.راه.درازی.نیست..خواف.مظهری.

ــان؛.هنوز.جایی.است.قدیمی.. ــت.از.زندگی.سنتی.خراس اس

ــهرکی.است.که.دستار.به.سرها.و.تحت.الحنکدارها. هنوز.ش

با.پیراهن.های.بلند.و.سفید.بیننده.را.با.هوای.خراسان.کهن.

همساز.می.کنند.و.به.یاد.می.آورند.مردمان.روزگاِر.فردوسی.

ــکل.ها.لباس.می.پوشیده.اند..بااین.تفاوت. را.که.به.همین.ش

که.پیراهن.و.دستار.آنها.از.کرباس.و.کتانی.بود.که.در.همان.

ــان.بافته.می.شد.و.امروز.از.پارچه.هایی.است.که.بسیار. خراس

از.آنها.را.از.چین.و.پاکستان.و.مالزی.وارد.می.کنند..در.پهنۀ.

ــت.از.سر.و. ــنت.و.قداس ــت....س خواف.مزارهای.زیادی.اس

ــته.باید. ــال.بنه.]پس روِی.آنها.می.بارد..درخت.های.کهن.س

ــط.معتقدین.و.خویشان. ــد[.که.بر.سر.اغلب.قبرها.توس باش

متوفی.کاشته.شده،.میله.های.سنگی.کتیبه.داری.که.بر.کنار.

ــیاری.از. ــان.را.با.بس ــده.وضع.مزارهای.خراس آنها.نصب.ش

ــهرهای.دیگر.متفاوت.ساخته.است..مزار.شاه.سنجان.در. ش

رشتخوار.خواف.است....

ــت.چوب.ناژو. ــیارهای.بادی،.اهمی نشـتیفان:.دیدار.از.آس

]درخت.کاج[.در.این.آبادی.برای.آسیاب.سازی....

زوزن:.مسجد.کهن.سال.]عصر.سالجقه[.....

قاسم آباد:.قالیچه.های.ممتاز.]دارد[....

ــناخت.مطالعاتی.همه.جانبه.از.طبیعت. ــتاد.ایرج.افشار،.با.ش اس

ــفرهای.پیاپی.در.محدودۀ.مرزهای. ایران.بزرگ،.عماًل.نیز.در.س

ــب.کرده. ــات.فراوانی.در.این.باب.کس ــی.کنونی،.اطالع سیاس

ــمار.در.اقصی.نقاط.کشور. ــفرهای.بی.ش ــان.در.این.س بود..ایش

ــی.و.آگاهیهای.مرکوز.در. ــته.های.مطالعات )با.توجه.به.تنوع.رش

ــا.نگاهی.کنجکاوانه. ــگر.خویش(،..همواره.ب ذهن.پویا.و.پرسش

ــیرهای. ــق،.به.عوارض.و.پدیده.های.اطراف.و.جوانب.مس و.دقی

ــک.از.نقاط.و.نواحی. ــکات.و.دقایق.قابل.توجه.از.هر.ی ــود،.ن خ

ــس.می.گرفت..غالبًا. ــت.می.کرد.و.گاه.عک مورد.بازدید.یادداش

ــیرهای.سخت.و.صعب.العبوِر.دور.از.دسترس،.و.به.اصطالح. مس

کوره.راه.های.پَرت،.توسط.ایشان.انتخاب.می.شد،.به.این.منظور.

که.پدیده.های.طبیعی.و.مدنی.کهن.)چون.رستنی.ها،.چشمه.ها،.

ــت،.درختان. ــا،.ابنیه.و.آثار.تاریخی،.آبادی.های.دوردس کاریزه

تناور.کهن.سال.و.غیر.آن(.در.این.گونه.مسیرها.- که.از.چشم.

جغرافیا.دانان.قدیم.و.سفرنامه.نویسان.و.دانشمندان.ادوارگذشته.

ــته.های. ــاتید.رش ــان.و.اس ــان.و.ایران.شناس و.نیز.باستان.شناس

ــت.-.شناسایی.و.در.گزارش.های. مختلف.معاصر.دور.مانده.اس

ایران.شناسی.و.سفرنامه.های.خود.منتشر.کند.

ــترۀ.پهناور.ایران.بزرگ،.و.بیرون.از.آن.در.محدودۀ. در.گس

حوزۀ.نفوذ.فرهنگ.ایرانی.و.زبان.فارسی،.هزاران.موضع.و.آبادی،.

ــت،.بیشه،.مرغزار.و.رود.و.دیگر.عوارض. کوه،.دره،.درغاله،.دش

طبیعی.نام.پارسی.دارد..بسیاری.از.این.اسامی.از.نام.های.پهلوی.

ــی.میانه(.یا.فارسی.درختان.و.رستنی.ها.و.مزروعات.و.نیز. )پارس

ــده.است..از.باب. پدیده.های.اقلیمی.و.طبیعی.و.فالحتی.اخذ.ش

ــم.از.این.گونه. ــان.و.ماوراءالنهر.قدی ــه.در.محدودۀ.خراس نمون

ــامی.فراوان.بوده.که.برخی.از.آنها.در.وقایع.بعد.از.اسالم،.در. اس

ــوم.تا.ششم.هجری،. منابع.تاریخی.و.نیز.در.متون.کهن.قرن.س

ــت:.ارژن.)ارزن(،. ــبت.هایی.ثبت.شده،.از.آن.جمله.اس به.مناس

ارزنه،.اسپرک،.انار،.انجیر،.انجدان.)معرب.انگدان،.انغوزه،.راف(،.

ــاب(،.برنجی،.برس.)چلغوزه(. انبرود.)امرود(،.بخش.آب.)و.خش

ــه،.پنجاب.)پنج.آب(،.جنگل.آباد،. ــتان،.بستانشاد،.بهار،.بیش بس

ــن،.چنار،.دوزیره،.ده.گوز.)گوز.معرب.آن.جوز،.در.گوزگان. چوبی

=.جوزجان(،.رز،.رزگان،.روین.)روناس(،.ریوند،.زردک،.زعفران،.

ــط.ایرانیان.به.پیروی. ــامی.توس و...؛.قطعًا.گزینش.این.گونه.اس

ــت..انتخاب.این.نام.ها. ــنت.های.قدیم.تری.اتخاذ.شده.اس از.س

ــرایط.اقلیمی.و.آب.وهوایی.یا.استعدادهای. معمواًل.براساس.ش

رویشی.گیاهان.و.درختان.یا.مزروعات.انجام.گرفته.است.4.

ــور.و.مطالب.و.اطالعات.زیادی. این.هیچمدان.نکات.مزب

ــاورزی.ایران.از.نوشته.ها.و.گفتارهای. دربارۀ.مباحث.تاریخ.کش

ــان.آموخته.است..استاد.افشار.شرحی.بسیار.آموزنده.در.این. ایش

ــوان.مخلص.در.بهمن.1363.از.ژنو. ــتی.به.عن باب،.طی.یادداش

فرستاده.اند.که.در.بردارنده.نکات.مهمی.است؛.از.جمله.نوشته.اند:.

ــامی.جغرافیایی.به.کار.رفته.است. »....نام.های.گیاهان.که.در.اس

ــه.ارتباطی.آن. ــود،.و.حتی.المقدور.گفته.آید.که.چ ــخص.ش مش

4..محمدحسن.ابریشمی،.زعفران.ایران،.مشهد:.آستان.قدس،.1376،.ص.569-573.؛.همو،.مقالۀ.»ایرانشناسان.خارجی.و.نخستین.گام.ها.در.باب.تاریخ.کشاورزی.

ایران«.مندرج.در:.مجموعۀ.مقاالت.انجمن.وارۀ.مسائل.ایرانشناسی،.به.کوشش.علی.موسوی.گومارودی،.تهران:.دفتر.مطالعات.سیاسی.و.بین.المللی،.1369.
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نامگذاری.با.محل.رویش.گیاه.دارد...«5..

ــفرهای.دور.و.دراز.خود. ــار.طی.س ــتاد.ایرج.افش باری،.اس

ــته.و.در. ــکات.و.دقایق.فراوانی.از.طبیعت.ایران.توجه.داش به.ن

ــر.کرده.اند..جا.دارد.ادامۀ.گفتار.به. گزارش.های.سفر.خود.منتش

ــفر.تحقیقاتی.دوران.جوانی. نقل.پاره.هایی.از.خاطرات.اولین.س

ــالگی(.اختصاص.یابد.که.دربردارنده.مطالبی.در. ــتاد.)29.س اس

باب.طبیعت.گوشه.ای.از.ایران.)سیستان.و.بلوچستان(و.پایندان.

ــان.)شادروانان. ــتادان.و.دوستان.بزرگوار.ایش فضیلت.های.اس

ــیدمحمدعلی.جمال.زاده،.پرویز.ناتل.خانلری.حبیب. پورداود،.س

ــخصیت.واالی. یغمایی(،.و.همچنین.طبیعت.و.خلق.وخوی.و.ش

خود.استاد.ایرج.افشار.است..افزون.بر.این،.حق.شناسی.را.نسبت.

ــان.داده.و.تا.پایان.عمر.همواره. ــتادان.و.مشوقان.خود.نش به.اس

در.گفتارها.و.خیل.آثار.خویش.از.آنان.با.نیکی.یاد.کرده.اند،.و.به.

ــوق.بسیاری.از.پژوهندگان،.از.جمله.این. نوبۀ.خود.راهنما.و.مش

هیچمدان.بوده.اند:.

نخستین.سفر.پژوهشی.درازدامن.من.در.آبان.1333.به.همراه.

ــمند.ایران.دوست،.دانای.بزرگ.منش،. استاِد.شادروان.دانش

ــوه.خواجه.به.میان. ــود.که.از.تهران.تا.ک ــم.پورداود.ب ابراهی

ــا.و.کلوت.های.میان.بم.و. ــتان.رفتیم..بیابان.ه هامون.سیس

زاهدان.و.ویرانه.های.شهر.رستم.و.شهر.سوخته.و.کرکوبه.را.

در.اطراف.زابل.گشتیم..جوان.بودم.و.شور.کنجکاوی.دربارۀ.

ــخنان.پورداود.بیش.از.حد.موجب.دل.به. ــتم..س ایران.داش

دریا.زدن.و.در.بیابان.ها.گردیدن.شد..سفری.بود.آزمایشی.و.

آموزشی.به.یکی.از.دورافتاده.ترین.نقاط.ایران.در.روزگارانی.

ــتی.نداشت..باید.گفت.شتر.رو.بود،.به.طور.مثال. که.راه.درس

از.بم.تا.زاهدان.یک.روز.تمام.راه.بود،.به.تشویق.پورداود.بود.

ــتین.تجربه.را.در.سفرنامه.نویسی.پیش.گرفتم..در. که.نخس

ــفر.از.پورداود.آموختم.که.می.باید.جست.وجو.گر.بود،. این.س

ــگر.بود..دلپذیر.خواهد.بود.که.نتیجۀ.جست.وجوها.و. پرسش

پرسش.ها.را.یادداشت.کنم..نخستین.سفرنامه.را.به.تشویق.

ــتم..دکتر.پرویز.ناتل.خانلری.که.حق.تعلیم.در. ــان.نوش ایش

ــتان.بر.من.داشت.و.همیشه.مشوقم.بود.آن.نوشته.ها. دبیرس

ــخن.چاپ.کرد..شاید.او.نخستین.کسی.باشد. را.در.مجلۀ.س

ــفرنامه.جسور.کرد....پس.از.آن.حبیب. که.مرا.در.نوشتن.س

ــن.فرمود....پورداود.به.من. ــی.همین.گونه.رفتار.را.با.م یغمای

ــافرت.را.بنویس....چه.مبارک.سفری.بود.و. گفت.شرح.مس

چه.فرخنده.گپی!.در.آن.سفر.دوهفته.ای.به.اندازۀ.یک.سال.

دانشگاهی.از.سخنان.پورداود.بهره.وری.یافتم....از.تهران.تا.

زابل،.آنجا.که.مرکز.سرزمین.سیستان.است،.سیصد.فرسنگ.

راه.است،.آن.هم.راهی.که.دویست.فرسنگش.از.میان.کویر.

ــک.و.شن.زارهای.بی..آب.و.علف. بی.گیاه.و.بیابان.های.خش

می.گذرد..در.چنین.راه.چشم..سیاهی.می.رود؛.جز.زمین.ها.ی.

.سخت.نخودی.رنگ.و.ریگ.روان.چیز.دیگری.که.چشم. َدقِّ

ــت..گاه.به.گاه.مزرعه.ای.حقیر.یا.دهکده.ای. لذت.ببرد.کم.اس

ــت.نمودار.آثار.زندگی. ــر.که.چند.بنای.گلی.با.چند.درخ فقی

ــود....از.نائین.که.می.گذریم،.اگر.انسانی. ــت.دیده.می.ش اس

ــت.که.خار.به.سوی.دهکده.. ــود.شتربانی.اس در.راه.دیده.ش

می.برد....از.نائین.تا.عقدا.که.آبادی.پس.از.آن.است.چهارده.

فرسخ.درازی.راه.است..

ــود..جمال.زاده. ــده.ب ــس.از.کودتا.بود.اوضاع.عوض.ش ....پ

ــفر. ــرحی.که.من.دربارۀ.س ــت.از.چاپ.ش ــه.می.گف همیش

ــن.راجع.به.فقر.و. ــته.بودم.تعجب.می.کند..م ــتان.نوش سیس

ــته.بودم..به.یاد.دارم.که.در.باشگاه. بدبختی.مردم.آنجا.نوش

ــت.این.باشگاه.یک. ــران.زابل.به.ما.جا.داده.بودند..پش افس

اصطبل.بود.که.هر.صبح.پِِهن.هایش.را.می.بردند.می.ریختند.

ــت.تا. ــد.بچه.ها.نه.یکی،.نه.دو.تا،.می.دیدی.بیس بیرون..بع

ــی.بچه.ریخته.اند.توی.پِِهن.ها.و.جوهایی.را.که.توی.پهن. س

ــب..ها.مانده.بود.جمع.می.کردند..ظاهراً.آنها.را.می.بردند.و. اس

می.کوبیدند.و.می.خوردند،.یک.چنین.مملکتی.بود.

ــناس.بی.بدیل.استاد.ایرج.افشار،.با. ــمند.گرانقدر.و.ایران.ش دانش

ــناخت.همه.جانبه.ای.که.طی.مطالعات.و.سفرهای.دور.و.دراز. ش

ــفرهای. ــب.کرده.بودند.باز.هم.آرزومند.س از.طبیعت.ایران.کس

ــناخت.و.معرفی.طبیعت.ایران.و.فرهنگ. بیشتر-.به.منظور.ش

ــد،.چنان.که.با.اندوه.در.این. ــت.این.مرز.و.بوم.-.بوده.ان و.مدنی

اواخر.نوشته.اند:.

ــفری.به.نام.»چهار.مرز. ــته.ام.س ــال.ها.قصد.داش ....درین.س

وطن«.انجام.بدهم..یعنی.از.یک.گوشۀ.مرزهای.کشور.مثاًل.

ــفر.را.آغاز.کنم.و.حاشیه.وار.از.بغل.مرزها. از.قصر.شیرین.س

ــته. ــم.و.حلقه.بس ــیرین.برس بگذرم.تا.این.که.باز.به.قصر.ش

شود..ای.بسا.آرزو.که.خاک.شده.است.............................■

5..یادداشت.استاد.افشار.به.همراه.مقدمۀ.استاد.سیدمحمدعلی.جمال.زاده.در.شناخت.زعفران.ایران.)تهران:.توس،.1366(.چاپ.شده.است.
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