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زﻋﻔﺮان ﺧﻮراﮐﯽ )ﮐﺎﺷﺘﻨﯽ( ،ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﻮﭼــﮏ و ﭼﻨﺪﺳــﺎﻟﻪ ﺑــﺎ ﻧــﺎم ﻋﻠﻤــﯽ  ،Crocus sativusاز ﺗﯿــﺮۀ
زﻧﺒﻘﯿﺎن اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ ﻣﺎدﮔﯽ ﮔﻞ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ،دارای ﮐﻼﻟﻪ ای ﻣﻌﻄﺮ ،ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ و ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺗﯿﺮه اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﺎﻣﮥ ﻧﺎرﻧﺠﯽرﻧﮓ ﻣﺎدﮔﯽ از ﮔﻞ ﺟﺪا ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻧﺎم زﻋﻔـﺮان ﻋﺮﺿــﻪ و اﺳــﺘﻔﺎده ﻣــﯽﺷــﻮد
)ﺷﮑﻞ  .(۱زﻣﺎن ﮔﻠﺪﻫﯽ زﻋﻔﺮان ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﯿﺎه در ﭼﯿﻦ ،ﻫﻨﺪ ،آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐــﺰی،
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،ﯾﻮﻧﺎن ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،ﻣﺮاﮐﺶ ،اﻟﺠﺰاﯾﺮ و ﺑﻪوﯾﮋه در اﯾﺮان ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷــﻮد .ﺑﯿﺸــﺘﺮ
زﻋﻔﺮان اﯾﺮان در ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ و رﺿﻮی ﮐﺸﺖ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾــﻦ اﺳــﺘﺎنﻫــﺎ در ﻣﺠﻤــﻮع ﺑــﯿﺶ از ٩٣
درﺻﺪ زﻋﻔﺮان اﯾﺮان را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻮدآوری اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل و ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎز
اﻧﺪک ﮔﯿﺎه زﻋﻔﺮان ﺑﻪ آب ،ﮐﺸ ﺖ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﮐﻨﺪه در اﺳﺘﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎرس ،ﮐﺮﻣﺎن،
ﯾﺰد و ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺳﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻣﻮرد ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﮔﯿﺎه زﻋﻔﺮان ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه آن را ﻣﺸﺮقزﻣــﯿﻦ
ﺑﻪ وﯾﮋه اﯾﺮان و ﻫﻨﺪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺖ آن از اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ
ً
اﺳﺖ .ﻇﺎﻫﺮا ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﺖ زﻋﻔﺮان ،اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺎد ﯾﺎ ﺟﺒﺎل اﯾﺮان )ﻋـﺮاق
ﻋﺠﻢ( ﺑﻮده و زﻋﻔﺮان ﻓﺮاواﻧﯽ از اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ و ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ زﻋﻔﺮان ﮐﺸﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﺎم زﻋﻔﺮان ﮐﻼﻟﻪﻗﺮﻣــﺰ زاﮔــﺮس/
ﺟﻮﻗﺎﺳﻢ) ٢ﺷﮑﻞ  ،(۲در ﻏﺮب و ﻣﺮﮐﺰ اﯾﺮان و ﻧﯿﺰ اﺳﺘﺎن ﻓــﺎرس ﻣــﯽروﯾــﺪ ،ﮔﺮوﻫــﯽ اﯾــﻦ ﻣﻨﻄﻘــﻪ را
ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه زﻋﻔﺮان ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ زﻋﻔــﺮان را ﮔﯿــﺎﻫﯽ وﯾــﮋۀ ﮐﺸــﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑــﯽ ﻣــﯽداﻧﻨــﺪ و
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت وﺣﺸﯽ ﯾﺎ ﮐﺸﺖ ﺷــﺪه در ﻣﻨــﺎﻃﻘﯽ ﺑــﺎ آب و ﻫــﻮای ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧــﻪای ﻣﺎﻧﻨــﺪ
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و ﻗﺒﺮس وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )اﺑﺮاﻫﯿﻢزاده و ﻫﻤﮑﺎران ،ص .(۲۰ -۱۱
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ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ ،زﻋﻔﺮان واژهای ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ از واژهای ﻋﺮﺑﯽ رﯾﺸﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻣﺮوزه در ﻓﺎرﺳﯽ راﯾﺞ ﺷﺪه
ً
اﺳﺖ )ﺗﺴﯿﮕﻠﺮ ١و زوﻧﺘﻬﺎﯾﻤﺮ ،١٩٧٢ ،٢ذﯾﻞ " .("Safranاﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﺒﺎﻫﺖ اﻣﻼﯾﯽ و
ُ ُ
َ
آواﯾﯽ زﻋﻔﺮان ،واژۀ أﺻﻔﺮ ﻋﺮﺑﯽ )ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ زرد( و ﻋﺼﻔﺮ )ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﮔﯿﺎه ﮔﻠﺮﻧﮓ ﯾــﺎ ﮐــﺎﺟﯿﺮه ﯾــﺎ رﻧــﮓ
زﻋﻔﺮان( اﺳﺖ .اﺑﻮﻧﺼﺮ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﺣﻤﺎد ﺟﻮﻫﺮی )ادﯾﺐ و ﻟﻐﻮی اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﺪهی ﭼﻬﺎرم( اﯾﻦ واژه را
ﻋﺮﺑﯽ و از ُﺑﻦ "زﻋﻔﺮ" داﻧﺴﺘﻪ و ﺻﺮف ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺷﻮاﻫﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽﺑﻮدن اﯾﻦ واژه ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ
ﻓﺮاوانﺗﺮ و ﻣﺴﺘﺪلﺗﺮ از ﻋﺮﺑﯽﺑﻮدن آن اﺳﺖ .ﮔﺎه زﻋﻔﺮان را ﻣﺸﺘﻖ از واژۀ ﻓﺎرﺳــﯽ "زرﭘــﺮان" )= دارای
ﺑﺮﮔﻬﺎی زرﯾﻦ( و ﮔﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از "زاﭘﺮان" ﻣﯽداﻧﻨﺪ زﯾﺮا ﺧﻮردن زﯾﺎد زﻋﻔﺮان ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
زاﭘﺮان ،واژهای ﮐﻬﻦ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ اﯾﺮان ﻗﺪﯾﻢ و ﻧﯿﺰ در زﺑﺎن ﭘﺸﺘﻮ اﺳﺖ .ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ در ﺑﺮﺧﯽ از
َ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺮاﺳﺎن ،زﻋﻔﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت َ"ز َﭘﺮو" و َ"زﻓﺮو" ﺗﻠﻔﻆ ﻣﯽﺷﻮد )اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ ،١٣٨٣ ،ص  .(٢٣ﺗﻠﻔﻆ
َﻣﻨﺪاﯾﯽ زﻋﻔﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت  zaparaniaاﺳﺖ )اﺳﺒﻘﯽ ،٣ص  .(۱۴۵اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﻌﺎدل دری آن
را َﺟﻔﺮان داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﻤﺰه اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ّ
)ﻣﻮرخ و ادﯾﺐ ﺳﺪۀ ﭼﻬﺎرم( ﻧﯿﺰ ﺟﻔﺮان را ﻣﻌﺎدل زﻋﻔــﺮان در
ً
اﺻﻔﻬﺎن آورده اﺳﺖ )←اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،ص  .(٣١٢ﺿﻤﻨﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ زﻋﻔﺮان در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ
ﻧﻤﯽرو ﯾﺪ اﻣﺎ در اﯾﺮان ﺟﺎیﻧﺎﻣﻬﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ روﯾﺶ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان در
روزﮔﺎران ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺷﺎره دارد ،اﺣﺘﻤﺎل ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ واژه را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
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ﺟﺎیﻧﺎﻣﻬﺎ ،ﻧﺎم ﮐﺴﺎن و ﻃﻮاﯾﻒ

ﺟﺎیﻧﺎمﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ در اﯾﺮان وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم زﻋﻔﺮان و ﯾﺎ ﻣﻌﺎدلﻫﺎی دﯾﮕﺮ آن ﻣﻌﺮوﻓﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻦ
واژهﻫﺎ را در ﺧﻮد دارﻧﺪ .روﺳﺘﺎﻫﺎﯾﯽ در دﻫﺴﺘﺎن ﻣﻨﺼﻮری در اﺳﻼم آﺑﺎد ﻏﺮب ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﻗﻠﻌﻪ ﺷﺎﻫﯿﻦ
از ﺗﻮاﺑﻊ ﻗﺼﺮ ﺷﯿﺮﯾﻦ ،دﻫﺴﺘﺎن دﯾﺠﻮﺟﯿﻦ اردﺑﯿﻞ و دﻫﺴﺘﺎن ﺑﺸﺎرﯾﺎت آﺑﯿﮏ ﻗﺰوﯾﻦ ،ﻧﺎم زﻋﻔﺮان را ﺑــﺮ
ﺧﻮد دارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻧﺎﺣﯿﮥ ﺑﺎدﻏﯿﺲ ﻫﺮات ﮐﻪ روزﮔﺎری ﺑﺨﺸــﯽ از ﺧﺮاﺳــﺎن ﺑــﺰرگ ﺑــﻮده اﺳــﺖ،
روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم زﻋﻔﺮان وﺟﻮد دارد .ﻧﻮاﺣﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﯾﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ واژۀ زﻋﻔﺮان،
ﺟﺰﺋﯽ از ﻧﺎﻣﺸﺎن اﺳﺖ .از ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﮐﻬﻦ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺎﻣﺸﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮﺧــﯽ از آﻧﻬــﺎ
اﻣﺮوزه دﯾﮕﺮ ﺑﺮ روی ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧــﺪ ،زﻋﻔــﺮان ﺟــﺎی در ری ،زﻣــﯿﻦ زﻋﻔﺮاﻧـﯽ در
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ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﮐﺎرﺑﺮد ،ﮐﺎﺷﺖ و ﺗﺠﺎرت زﻋﻔﺮان در اﯾﺮان

َ ُ
ُ ُ
ﻣﻌﺎدل ﭘﻬﻠﻮی و ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﮥ اﯾﻦ واژه ،ﮐﺮﮐﻢ و ﯾﺎ ﮐﺮﮐﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮔﺎه در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺪﯾﻤﯽ ،واژهﻫﺎﯾﯽ
ً
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮﮐﯿﻤﺎس و ﻟﻮﮐﯿﻤﺎس ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺎدل ﻓﺎرﺳﯽ زﻋﻔﺮان آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻇﺎﻫﺮا زاﮔــﺮسﻧﺸــﯿﻨﺎن ،ﺑــﻪ وﯾــﮋه
َ َ
اﻫﺎﻟﯽ ﻫﻤﺪان ،ﮔﻮﻧﻪای زﻋﻔﺮان ﺧﻮدرو را ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﻧﺎم "ﺟﻮﻗﺎﺳﻢ" ﻣﺸــﻬﻮر اﺳــﺖ" ،ﮐــﺮﮐﻤﯿﺲ" ﯾــﺎ
َ"ﮐ َﺮﮐ َ
ﻤﯿﺴﻪ" ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم دﺳﺖ ﮐﻢ از ﺳﺪۀ ﺳﻮم ﻫﺠﺮی ﺑﻪ ﺑﻌﺪ وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ واژهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮﮐﯿﻤﺎس ﯾﺎ ﻟﻮﮐﯿﻤﺎس ﺑﺮآﻣﺪه از ﻫﻤﯿﻦ واژۀ "ﮐﺮﮐﻤﯿﺲ" ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑــﻪ ﻧﻈــﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ واژۀ ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺮﮐﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .دﺳﺖﮐﻢ در ﺳﺪۀ ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠــﺮی در
ﮐﺎﺷﻐﺮ ،واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل ﺑﺎﺧﺘﺮی ﭼﯿﻦ ،واژۀ ﮐﺮﮐﻢ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﻠﻔﻆ ﻣﻌﺎدلﻫﺎی واژۀ زﻋﻔﺮان در
َ ُ
ُ
ُ
ُ
زﺑﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ آراﻣﯽ )ﮐ ِﺮﮐﻤﺎ( ،ﺳﻮﻣﺮی )ﮐﺮﮐﺎﻧﻮ( ،ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ ،اﮐﺪی و آﺷﻮری )ﮐﺮﮐﺎﻧﻮ /ﮐﺮﮐﻤﺎ(،
ُ ُ
ُ ُ
َ
ُ ُ
ﻋﺒﺮی )ﮐﺮﮐﻮم( ،ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ )ﮐﺮوﮐﻮس( ،ﺗﺒﺘﯽ )ﮔﺮﮐﻢ( ،ﻫﻨﺪی )ﮐﻨﮕﻤﺎ( ،ﺳﺎﻧﺴﮑﺮﯾﺖ )ﮐﻨﮑﻤــﺎ( ،ﺑﻨﮕــﺎﻟﯽ
)ﺟﺎﻓﺮان( و دﯾﮕﺮ زﺑﺎنﻫﺎ ،ﺑﺎ واژهﻫﺎی ﻣﻌﺎدل زﻋﻔﺮان در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ زﯾﺎدی دارد .از اﯾﻦ رو
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان اﯾﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ را دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه اﯾﺮاﻧﯽ و ﯾﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺷﺮﻗﯽ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه داﻧﺴــﺖ .ﺑــﻪ ﻧﻈــﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ واژۀ ﻻﺗﯿﻨﯽ  ،crocumدر اﺻﻞ واژهای وامﮔﺮﻓﺘﻪ از زﺑﺎن ﺳﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ واژهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻆ
ُ ُ
ُ
ﮐ ِﺮﮐﻤﺎ در آراﻣﯽ و ﮐﺮوﮐﻮس ) (κρόκοςدر ﯾﻮﻧــﺎﻧﯽ )ﺑــﻪ ﻣﻌﻨــﯽ ﻣﺎﯾــﻞ ﺑــﻪ ارﻏــﻮاﻧﯽ( و ﮐــﺮﮐ ﻢ ﻓﺎرﺳــﯽ
ﻫﻢﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ .ﮔﺎه واژۀ زﻋﻔﺮان ،ﺑﻪ ﺟﺎی واژۀ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ -روﻣﯽ  ،crocusﺑــﻪ زﺑــﺎنﻫــﺎی ﻻﺗﯿﻨــﯽ وارد
ﺷﺪه اﺳﺖ ←) .اﺑﻦ ﻓﻘﯿﻪ ﻫﻤﺪاﻧﯽ ،ص ٢٣٥؛ ﮐﺎﺷﻐﺮی ،ص ٨٩٠؛ اﻧﻄﺎﮐﯽ ،ج  ،١ص ٢٠٢؛ ﻋﻘﯿﻠﯽ
ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ،ص ٤٧٢؛ ﺑﺮﻫﺎن ،ذﯾﻞ َﮐ َﺮﮐ َ
ﻤﯿﺴﻪ؛ دوﮐﺎﻧــﺪول  ،١ص ۱۶۵؛ داﯾﻤــﺎک ٢و ﻫﻤﮑــﺎران،۱۸۹۳ ،
ج ،۳ص۴۵۴ -۴۵۳؛ رﯾـــــﺪل ،۱۹۹۲ ،٣ﭘﺎﻧﻮﺷـــــﺖ ص۱۹۳؛ ﻫﻮﻟﻤﯿـــــﺎرد ،۱۹۳۵ ،٤ص۱۰۷؛
ﻣﺤﻤﺪیﻓﺮ ،ص.(٤٤٤

۴٩

۵٠

ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎن ،زﻋﻔﺮاﻧــﯽ در دﻫﻠـﺮان و ﺧﻮرﻣــﻮج ،ﺑــﺎغ زﻋﻔﺮاﻧــﯽ
ﺷــﯿﺮاز ،ﮐــﺎرﯾﺰ زﻋﻔﺮاﻧــﯽ /زﻋﻔﺮاﻧﯿــﻪ /ﻗﺮﯾــﮥ زﻋﻔﺮاﻧــﯽ در ﻗــﻢ،
زﻋﻔﺮاﻧﯿــﻪ /رﺑــﺎط زﻋﻔﺮاﻧــﯽ در ﺳــﺒﺰوار ،روﺳــﺘﺎﻫﺎﯾﯽ ﺑــﺎ ﻧــﺎم
زﻋﻔﺮاﻧﯿﻪ در ﻫﻤﺪان ،ﺳﺒﺰوار و ﺗﺮﺑﺖ ﺣﯿﺪرﯾﻪ ،ﮐﺎرﯾﺰ زﻋﻔﺮاﻧﯽ/
َ َ
زﻋﻔﺮاﻧﻠﻮ در ﺗﺒﺮﯾﺰ و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺮﮐﻢ در ﻃﺒﺮﺳــﺘﺎن ﻗﺎﺑــﻞ
ذﮐﺮ اﺳﺖ .اﻣﺮوزه روﺳﺘﺎی زﻋﻔـﺮانﮐــﻼ در دﻫﺴــﺘﺎن ﻣﺸــﻬﺪ
ﮔﻨﺞاﻓﺮوز ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﺑﻞ ﻫﻨﻮز ﻧــﺎم زﻋﻔــﺮان را ﺑــﺮ ﺧــﻮد دارد
)اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ ،١٣٨٣ ،ص  .(٦٧ -٥٨ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ روﺳــﺘﺎﯾﯽ
ﺑﻪ ﻧﺎم رﺑﺎط زﻋﻔﺮاﻧﯽ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻬﺎر اﺳﺘﺎن ﻫﻤــﺪان وﺟــﻮد
اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ
دارد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪۀ ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﮐﺸﺖ زﻋﻔﺮان در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺎیﻧﺎمﻫﺎ ،در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺎم ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﯾﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ واژۀ زﻋﻔﺮان را در ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﻧﺎم ﯾﺎ ﻟﻘﺐ ﺧﻮد دارﻧﺪ .ﻓﺮاواﻧﯽ اﯾﻦ ﻧﺎمﻫﺎ در ﻧﻮاﺣﯽ زﻋﻔﺮان ﺧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻣﻮارد زﯾــﺮ
ّ َ
ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ :اﺑﻮزﻋﻔﺮان /زﻋﻔﺮان ﮐﻪ از واﺑﺴﺘﮕﺎن اﺳﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻗﺴﺮی )اﻣﯿﺮ ﺧﺮاﺳــﺎن در اواﺧــﺮ
دورۀ اﻣﻮی( ﺑﻮد ،اﺑﻮﻋﻠﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ زﻋﻔﺮان و ﻣﺤﺴﻦ زﻋﻔﺮان ﮐﻪ از ﯾﺎران ﻣﻮﻧﺲ ﻣﻈﻔﺮ )ﺳﺮدار و اﻣﯿﺮ
ّ
ﻣﻌﺮوف ﺗﺮک در دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻼﻓــﺖ ﻋﺒﺎﺳــﯿﺎن و ﺑﺮاﻧﺪازﻧــﺪۀ ﺧﻼﻓــﺖ ﻣﻘﺘــﺪر ﺑﺎﻟﻠــﻪ( ﺑﻮدﻧــﺪ ،زﻋﻔﺮاﻧــﯽ
اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ اﻣﯿﻨﺎ )ﺷﺎﻋﺮ ﺳﺪۀ دوزادﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻓﺮوش زﻋﻔ ﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﺸــﻐﻮل ﺑــﻮد( ،زﻋﻔـﺮان
ﺧﺎن )از ﺧﺎنﻫﺎی آﺷﻮﺑﮕﺮ ﺳﺪۀ ﺳﯿﺰدﻫﻢ در ﻗﺎﯾﻦ و ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ( و زﻋﻔﺮانﺑﺎﺟﯽ )از زﻧﺎن ﺳﺮﺷﻨﺎس درﺑﺎر
ﻗﺎﺟﺎر در ﺳﺪۀ ﺳﯿﺰدﻫﻢ و رﯾﯿﺲ ﺧﺪﻣﮥ ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﮥ اﻧﺪروﻧﯽ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه( )اﺑﺮﯾﺸــﻤﯽ ،١٣٨٣ ،ص
 .(٨٧ -٦٩ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در ﺧﺮاﺳﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ واژۀ زﻋﻔ ﺮان را در ﺧﻮد دارﻧــﺪ
)ﺑﺮآﺑﺎدی و ﻫﻤﮑﺎران ،ص  .(١٥٣از ﻣﯿﺎن ﻃﻮاﯾﻒ ﻧﯿﺰ ﻃﺎﯾﻔﮥ زﻋﻔﺮاﻧﻠﻮ ﮔﺮوﻫﯽ از ﮐﺮدان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﻧــﺪ
ﮐﻪ ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﺻﻔﻮی آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺮﺣﺪات ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ اﯾﺮان در ﺧﺮاﺳﺎن اﺳﮑﺎن داد.
ﮐﺎ رﺑﺮدﻫﺎی زﻋﻔﺮان در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨ  ،داروﺷﻨﺎﺳ و ﭘﺰﺷ

اﯾﺮاﻧﯿﺎن

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ از اﻫﻤﯿﺖ زﻋﻔﺮان در اﯾﺮان ،از روزﮔﺎران ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن ،ﺣﮑﺎﯾﺖ دارﻧﺪ .اﺳﺘﻔﺎدۀ ﺷﺎﻫﺎن
اﯾﺮان از ﻋﻄﺮ زﻋﻔﺮان وﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺮاوان زﻋﻔﺮان در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪﻫﺎی درﺑﺎر ﺷﺎﻫﺎن در دورۀ ﭘﯿﺶ از اﺳــﻼم و
ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﺮاوان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺸﺖ و ﮐﺎرﺑﺮد آن در اﯾﺮان دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑــﻪوﯾــﮋه در ﻣﻨــﺎﻃﻖ ﺟﺒــﺎل،١
 .١ﺟﺒﺎل در ﺳﺪهﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﯿﻦ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،رﺷﺘﻪﮐﻮهﻫﺎی اﻟﺒﺮز ،ﺻﺤﺮای ﺑﺰرگ ﺧﺮاﺳﺎن ،اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ،ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﻋﺮاق ﻋﺮب
اﻃﻼق ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺮزﻫﺎی ﺟﺒﺎل ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﮑﺮر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺳﺪهﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺲ از
اﺳﻼم و دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻣﻮی و ﻋﺒﺎﺳﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﻏﺮب اﯾﺮان ،ﺟﺒﺎل ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ .اﺑﻦ ﻓﻘﯿﻪ ﻫﻤﺪاﻧﯽ در ﻣﺨﺘﺼﺮاﻟﺒﻠﺪان )ص ،۱۹۲
 (۲۳۵ ،۲۰۹ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﺒﺎل را ﻫﻤﺪان ،ﻣﺎﺳﺒﺬان ،ﻣﻬﺮﺟﺎن ﻗﺬق )ﺻﯿﻤﺮه( ،ﻗﻢ ،ﻧﻬﺎوﻧﺪ ،دﯾﻨﻮر و ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻣﯽداﻧﺪ .ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘﺎب

←

ﺷﮑﻞ ۳

ﺷﮑﻞ ۴

ﺷﮑﻞ ۵

ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﮐﺎرﺑﺮد ،ﮐﺎﺷﺖ و ﺗﺠﺎرت زﻋﻔﺮان در اﯾﺮان

ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ و اﺻﻔﻬﺎن ﻧﺸﺎن از اﻫﻤﯿﺖ زﻋﻔﺮان ﻧﺰد اﯾﺮاﻧﯿــﺎن دارد .اﻣــﺮوزه ﻧﯿــﺰ زﻋﻔـﺮان ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان
ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﻢﺗﻮﻗﻊ از ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮاوان اﺳﺖ .ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل راﻫﺒﺮدی ،در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﺘﺎب درﺑﺎرۀ زﻋﻔﺮان در اﯾﺮان ﭼﺎپ ﺷﺪه
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﮔﺮان ﺳﻨﮓ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ ،ﮔﻮی ﺳﺒﻘﺖ را در ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮدن
از دﯾﮕﺮ آﺛﺎر رﺑﻮده اﺳﺖ )ﺷﮑﻞﻫﺎی .(۵ – ۳

۵١

ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد زﻋﻔﺮان ،اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺎﺷﻨﯽ ﻏﺬا ﺑﻮده اﺳــﺖ .ﺑــﻪ رواﯾــﺖ ﺷــﺎﻫﻨﺎﻣﻪ
ـﻮﻟﯿﻦ) ١ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪۀ
ﻓﺮدوﺳﯽ ،اﻫﺮﯾﻤﻦ ﺧﻮرش ﺿﺤﺎک را ﺑﺎ ﮔﻼب و زﻋﻔﺮان آﻣﯿﺨﺖ )ج ،۱ص  .(۳۲ﭘـ ِ
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ در ﺳﺪۀ دوم ﻣﯿﻼدی( ﺑﻪ ﮔﻮاه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﯾﮑﯽ از ﺳــﺘﻮنﻫــﺎی درﺑــﺎر
ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن ،ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از زﻋﻔﺮان در ﺧﻮراک روزاﻧﮥ درﺑﺎر ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ )ﺑﺮﯾﺎن ،ص
۶۰۹ -۶۰۶؛ اﺑﺮﯾﺸــﻤﯽ ،۱۳۶۶ ،ص  .(۴۲ -۴۱ﻓﺮدﯾﻨﺎﻧــﺪ ﯾﻮﺳــﺘﯽ ) ،۱۹۰۷ -۱۸۳۷اﯾﺮاﻧﺸــﻨﺎس
آﻟﻤﺎﻧﯽ( در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﺎ ﻧﺎم ﯾﮏ روز از زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ دارﯾﻮش ،اﻧﻮاع ﻧــﺎنﻫــﺎی زﻋﻔــﺮان زده را ﺑــﺮ ﺧــﻮان
درﺑﺎرﯾﺎن ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ )ص  .(۲۶در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و آﺷﭙﺰی ﭘﺲ از اﺳــﻼم ﻧﯿــﺰ ﺑــﻪ اﺳــﺘﻔﺎدۀ
ﻓﺮاوان از اﯾﻦ ﭼﺎﺷﻨﯽ در ﻏﺬاﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﻮاع ﭘﻠﻮ ،آش ،ﺧﻮرش ،ﮐﺒــﺎب ،ﺷــﯿﺮﯾﻨﯽ ،ﻧــﺎن و
ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ در ﮐﺘﺎب زﻋﻔﺮان ،از دﯾﺮﺑﺎز ﺗــﺎ اﻣــﺮوز ) ص  (۳۳۵ -۲۳۹ﺑــﻪ
ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﺮح اﯾﻦ ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎی زﻋﻔﺮان دار ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
زﻋﻔﺮان از دﯾﺮﺑﺎز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎدۀ رﻧﮕﺴﺎز ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻧﮓﻫﺎ ،ﺑﻪوﯾﮋه رﻧﮓ زرد و ﻗﺮﻣﺰ ،در اﯾﺮان
→

ﺣﺪوداﻟﻌﺎﻟﻢ )ص  (۱۴۰ -۱۳۹در ﺳﺎل ۳۷۲ق ،ﺣﺪ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺟﺒﺎل را ﮐﻮه دﯾﻠﻤﺎن ،ﺟﻨﻮب آن را ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﻣﺸﺮق آن را ﺑﺮﺧﯽ از
ﺣﺪود ﭘﺎرس و ﮐﺮﮐﺲﮐﻮه و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮاﺣﯽ ﺧﺮاﺳﺎن ،و ﻣﻐﺮب آن را ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻮاﺣﯽ ﻋﺮاق و آذرﺑﺎدﮔﺎن ﺑﺮﺷﻤﺮده و اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ را ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﮐﺸﺖ
و آﺑﺎد ﮐﻪ از آن ﮐﺮﺑﺎس ،ﺟﺎﻣﮥ اﺑ ﺮﯾﺸﻢ ،زﻋﻔﺮان و ﮐﺎﻻﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.

1. Polyen

۵٢

َ ُ
ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب ﺑﻨﺪﻫﺶ ﮐﻪ در دورۀ ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن و ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﯿﺎه ﮐﺮﮐﻢ
را دارای ﺷﮑﻮﻓﮥ ﺧﻮﺷﺒﻮ و ُﺑﻦ و ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺻﻞ دﺳﺖورزی ﻣﺮدﻣﺎن و ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮای رﻧﮕــﺮزی ﺟﺎﻣــﻪ داﻧﺴــﺘﻪ
َ ُ
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﻠﯽ از آن ﯾﮑﯽ از اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪان اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮔﻞ ﮐﺮﮐﻢ ﻧﯿﺰ ﺑــﻪ
ﻣﺎراﺳﭙﻨﺪ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ص  .(۸۸ -۸۷اﯾﻦ ﮔﯿﺎه در زﻣﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن از ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ زﯾﺎد ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣﯽرﻓﺖ .در اﯾﻦ دوره ،اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﮐﺎﻏﺬ را از ﭼﯿﻦ وارد ﮐﺮدﻧﺪ و آن را ﺑﺎ زﻋﻔﺮان رﻧﮓ ﮐﺮدﻧﺪ )رﺣﯿﻢزاده
ﺻﻔﻮی ،ج ،۱ص  .(۱۰۵ﺧﺴﺮو ﭘﺮوﯾﺰ ﮐﻪ ﺑﻮی ﭘﻮﺳﺖﻫﺎی ﺗﺤﺮﯾﺮ ،ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪش ﻧﺒﻮد ،دﺳﺘﻮر داد ﮐــﻪ
ﻣﺘﻮن را ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻋﻔﺮان و ﮔﻼب آﻏﺸﺘﻪ ﺷﺪهاﻧــﺪ ،ﺑﻨﻮﯾﺴــﻨﺪ )ﺑــﻼذری ،ص .(۶۵۰
اﺳﺪی ﻃﻮﺳﯽ در ﺷﺮح ﭘﯿﺮوزیﻫﺎی ﮔﺮﺷﺎﺳﺐ و ﺳﺮداراﻧﺶ ،در ﭼﻨﺪ ﺑﯿﺖ ﺑﻪ ﻏﻨﺎﯾﻢ ﻓـﺮاوان از ﺟﻤﻠــﻪ
ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی زﻋﻔﺮان اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ )ص  .(۴۱۴ ،۲۳۴ ،۱۹۹در ﻣﻨﺎﺑﻊ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑــﻪ ﮐــﺎرﺑﺮد
ّ
ﻓﺮاوان زﻋﻔﺮان در رﻧﮓ ﮐﺮدن ﺟﺎﻣﻪ ،ﺧﻮﺷﺒﻮ و رﻧﮓ ﮐﺮدن ﮐﺎﻏﺬ و ﺗﻬﯿﮥ اﻧﻮاع ﻣﺮﮐ ﺐ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺎرﺑﺮد دﯾﮕﺮ زﻋﻔﺮان در ﺗﻬﯿﮥ ﻋﻄﺮ و ﻣﻮاد آراﯾﺸﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺑﺮای ﺷﺮح ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ اﯾــﻦ ﮐﺎرﺑﺮدﻫــﺎ←
اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ ،١٣٨٣ ،ص .(٣٥٣ -٣٣٦
زﻋﻔﺮان ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی داروﯾﯽ ﻫﻢ دارد .از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﮑﺘــﻮب اﺣﺘﻤــﺎﻟﯽ اﯾـﺮان ﭘــﯿﺶ از اﺳــﻼم اﻃــﻼع
ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ .در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺰﺷﮑﯽ و داروﺳﺎزی اﯾﺮان در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاص داروﯾﯽ
ﻓﺮاوان زﻋﻔﺮان اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺰﺷﮑﯽ و داروﺳﺎزی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ ﺣــﺪ زﯾــﺎدی ﻣﺘــﺄﺛﺮ از ﺑﺮﺧــﯽ
ﺣﮑﻤﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ دﯾﻮﺳﮑﻮرﯾﺪس ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﺮﺑﯽ ﮐﺘﺎب او ﺑــﺎ ﻧــﺎم اﻟﺤﺸــﺎﺋﺶ ﯾــﺎ
ّ
ﻫﯿﻮﻟﯽ اﻟﻄ ﺐ ﻓﯽ اﻟﺤﺸﺎﺋﺶ واﻟﺴﻤﻮم )ص  ،(۵۳ -۵۲ ،۳۴ -۳۲ﺧﻮاﺻﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑــﺮای
ّ
ﻣﻨﻀﺞ )ﭘﺰاﻧﻨﺪه(ّ ،
ﻣﻠﯿﻦ ،ﻗﺎﺑﺾ ،ادرارآور و ﻧﯿﮑﻮﮐﻨﻨــﺪۀ رﻧــﮓ
ﮐﻼﻟﮥ زﻋﻔﺮان ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ :زﻋﻔﺮان،
رﺧﺴﺎر اﺳﺖ؛ اﮔﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﺎﻟﯿﺪه ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ زن ﺳﺮﻣﻪ ﺷﻮد ،رﻃﻮﺑﺎت روان در ﭼﺸــﻢ را ﺑــﺎزﻣﯽدارد؛
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻊ دﭼﺎر ُﺣ َ
ﻤﺮه )ﺑﺎد ﺳﺮخ( ﻣﺎﻟﯿﺪه ﺷﻮد آن را ﺗﺴﮑﯿﻦ ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﺑـﺮای ورمﻫــﺎی ﮔــﺮم ﮔــﻮش
ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺳﻪ ﻣﺜﻘﺎل از آن را ﺑﺨﻮرد ﻣﯽﻣﯿﺮد؛ ﻻزم اﺳﺖ در ﻣﻌــﺮض
ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﯾﺎ در ﻇﺮﻓﯽ ﺳﻔﺎﻟﯿﻦ رﯾﺨﺘﻪ و ﭘﯽدرﭘﯽ زﯾﺮ و رو ﺷﻮد ﺗﺎ ﺧﺸﮏ و ﺳــﭙﺲ ﮐﻮ ﺑﯿــﺪه ﺷــﻮد.
دﯾﻮﺳﮑﻮرﯾﺪس ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮﺣﯽ از ﻃﺮز ﺗﻬﯿﮥ روﻏﻦ زﻋﻔﺮان و ﺧﻮاص داروﯾﯽ اﯾﻦ روﻏــﻦ در درﻣــﺎن
ورمﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﭘﺎکﮐﺮدن زﺧﻢﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ ،ﻧﯿﺰ داروﯾﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ روﻏﻦ ﺑﻪ دﺳــﺖ ﻣــﯽآﯾــﺪ و ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ
ﺧﻮاص اﯾﻦ دارو را آورده اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ  . (۶دﯾﮕﺮ ﺣﮑﻤﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻤــﺪن ﻏﯿــﺮ اﺳــﻼﻣﯽ از ﺟﻤﻠــﻪ
ﺟﺎﻟﯿﻨﻮس ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﺻﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﯿﺎه آوردهاﻧﺪ ،ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ زﻋﻔﺮان ﮔﺮم در درﺟــﮥ دوم ،ﺧﺸــﮏ در
درﺟﮥ اول ،ﻗﺎﺑﺾ ،و ﺑﺮﻃﺮفﮐﻨﻨﺪۀ ﻋﻔﻮﻧﺖ اﺳﺖ.

ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﮐﺎرﺑﺮد ،ﮐﺎﺷﺖ و ﺗﺠﺎرت زﻋﻔﺮان در اﯾﺮان

ﺷﮑﻞ  - ۶ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﮔﯿﺎه زﻋﻔﺮان در ﮐﺘﺎب اﻟﺤﺸﺎﺋﺶ
دﯾﻮﺳﮑﻮرﯾﺪس ،ﻧﺴﺨﮥ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺎخ ﻣﻮزۀ ﮔﻠﺴﺘﺎن

ﻗﺴﻄﺎﺑﻦ ﻟﻮﻗﺎ ،زﻋﻔﺮان را ّ
ﻣﻔﺮح ﻗﻠﺐ ،و ﺧﻮردن ﺳﻪ درﻫﻢ از آن را ﮐﺸــﻨﺪه داﻧﺴــﺘﻪ اﺳــﺖ .ﻣﺴــﯿﺢ
ُ ﱢ
دﻣﺸﻘﯽ ﻧﯿﺰ آن را ﮔﺮم ،ﺧﺸﮏ ،ﺧﻮابآور ،ﮔﺸﺎﯾﻨﺪۀ ﺳﺪه )ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ(ﻫﺎی ﮐﺒﺪ و رگﻫﺎ ،ﻣﻘﻮی اﺣﺸﺎء،
ﺑﺎزدارﻧﺪۀ رﻃﻮﺑﺎت اﺿﺎﻓﯽ ﭼﺸﻢ ،ﺗﺤﻠﯿﻞﺑﺮﻧﺪۀ ورمﻫﺎ و ﻣﻀﺮ ﺑﺮای ﻣﻐﺰ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﻨﯿﻦ ﺑﻦ
اﺳﺤﺎق در ﮐﺘﺎب اﻟﺘﺮﯾﺎق ﺧﻮد ،آب زﻋﻔﺮان را ادرارآور ،آﺳﺎنﮐﻨﻨﺪۀ ﺗﻨﻔﺲ و ﺗﻘﻮﯾــﺖ ﮐﻨﻨــﺪۀ دﺳــﺘﮕﺎه
ﺗﻨﻔﺲ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ )← رازی۱۴۲۱ ،ق ،ج  ،۷ﺟﺰء  ،۲۰ص .(۱۹۹ -۱۹۷
اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻋﻤﺮان آن را ﭘﺎکﮐﻨﻨﺪۀ ﻣﺜﺎﻧﻪ و ﮐﻠﯿﻪ و ﻣﻔﯿﺪ در درﻣﺎن َﺳ َﻬﺮ )ﺑﯿﺨﻮاﺑﯽ( ﺗﺸــﺨﯿﺺ داده
اﺳﺖ .اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ )ح  -۲۴۱ﭘــﺲ از ۳۴۱ق ،ﭘﺰﺷــﮏ ﭘــﺮآوازۀ ﻣﺼــﺮی( اﺳــﺘﻔﺎدۀ
ﺑﻪاﻧﺪازه از زﻋﻔﺮان را ﺑﺎﻋﺚ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ رﻧﮓ رﺧﺴﺎر اﻣﺎ ﻣﺼﺮف زﯾﺎد آن را ﺑﺮای ﻣﻐــﺰ و اﻋﺼــﺎب ﻣﻀــﺮ
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ  .اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﺼﺮی ﺑﺮگ ﮔﯿﺎه زﻋﻔﺮان را ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد زﺧﻢﻫﺎ ﻣﻔﯿﺪ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ )← اﺑــﻦ
ﺑﯿﻄﺎر ،ج ،۲ص .(۱۶۳
در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺑﻪﺟﺎﻣﺎﻧﺪه از ﭘﺰﺷﮏ ﯾﺎ ﻣﮑﺘﺒﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺧﻮزی )ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن( زﻋﻔﺮان
ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﮐﺒﺪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ آن ﻣﻔﯿﺪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺑﻦ ﻣﺎﺳــﻮﯾﻪ ﭘﺰﺷــﮏ ﻣﺴــﯿﺤﯽ اﯾﺮاﻧــﯽ،
زﻋﻔﺮان را ﮔﺮم ،ﺧﺸﮏ ،ﻗﺎﺑﺾ ،ﭘﺰﻧﺪۀ ورمﻫﺎ ،ﻫﻀﻢﮐﻨﻨﺪۀ ﻏــﺬا ،دﺑــﺎﻏﯽ ﮐﻨﻨــﺪۀ ﻣﻌــﺪه ،ﻣﻘــﻮی ﮐﺒــﺪ،
ﺑﺮﻃﺮفﮐﻨﻨﺪۀ ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ و اﺷﺘﻬﺎی زﯾﺎد ،ادرارآور ،ﻧﯿﮑﻮﮐﻨﻨﺪۀ رﻧــﮓ رﺧﺴــﺎر اﻣــﺎ ﻣﻀــﺮ ﺑــﺮای ﻣﻐــﺰ
ﺗﺸــﺨﯿﺺ داده اﺳــﺖ )رازی۱۴۲۱ ،ق ،ج ،۷ﺟــﺰء  ،۲۰ص  .(۱۹۸ -۱۹۷رازی در اﻟﻤﻨﺼــﻮری
ّ
ﻣﻀﺮات اﺳﺘﻔﺎدۀ زﯾﺎد زﻋﻔﺮان را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ آورده اﺳﺖ :ﺑﺮای ﻣﻌﺪه ﻣﻀـ ّـﺮ ،ﺧــﻮاب آور و ﺑﺎﻋــﺚ ﺗﻬــﻮع،
ﺳﺮدرد و ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺳﺮ اﺳﺖ )ص .(۱۵۸

۵٣

۵۴

ً
در داﻧﺸﻨﺎﻣﮥ ﺣﮑﯿﻢ ﻣﯿﺴﺮی )ﭘﺰﺷﮏ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ در ﺳﺪۀ ۴ﻫـ( زﻋﻔﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺰوی از
داروﻫﺎی ﻣﺮﮐﺒﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای درﻣﺎن ّ
ﺳﺒﺎت )ﺧﻮابآﻟﻮدﮔﯽ( ،ﺟﺮب ﭼﺸﻢَ ،ﺳ َﺒﻞ ،١ﺑﻮاﺳﯿﺮ و وﺑﺎ
ﻣﻔﯿﺪﻧﺪ )ص  .(۱۷۷ ،۱۶۷ -۱۶۶ ،۱۳۳ ،۱۱۵ ،۶۸ -۶۶ ،۵۷اﺧــﻮﯾﻨﯽ ﺑﺨــﺎری ﻧﯿــﺰ زﻋﻔــﺮان را در
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ داروﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮدرد ،ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻨﻔﺴﯽ ،آﻣﺪن ﺧــﻮن از
ﮔﻠﻮ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﮔﻮارﺷﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺪه ،ﮐﺒﺪ و ﻃﺤﺎل ،ﺑﻮاﺳﯿﺮ ،اﺳﺘﺴﻘﺎء ،ﺑﯿﻤــﺎریﻫــﺎی
دﺳﺘﮕﺎه دﻓﻊ ادرار ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮓ ﮐﻠﯿﻪ و زﺧﻢ ﻣﺜﺎﻧﻪ و ﻧﯿﺰ دردﻫﺎی رﺣﻤﯽ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﺮده اﺳﺖ )ص ،۸۳۶
ذﯾﻞ "زﻋﻔﺮان"(.
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻣﺠﻮﺳﯽ اﻫﻮازی )ﭘﺰﺷﮏ اﯾﺮاﻧﯽ در ﺳﺪۀ ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی( ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻋﻔﺮان را ﻧــﻮﻋﯽ
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎﯾﺶ ُﭘﺮ و ﺑﻮﯾﺶ ﺳﺎﻃﻊ ﺑﺎﺷــﺪ .او زﻋﻔـﺮان را ﺑـﺮای درﻣــﺎن ورمﻫــﺎ ،ﮔﺸــﺎﯾﺶ
ّ
ﺳﺪهﻫﺎی ﮐﺒﺪ و رگﻫﺎ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻤﮥ اﻋﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺪن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺛﺮﮔﺬاری و ﻧﻔﻮذ ﺑﻬﺘﺮ داروﻫــﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ آن درﻣﯽآﻣﯿﺰﻧﺪ ،ﺗﺠﻮ ﯾﺰ ﮐﺮده اﺳﺖ )ج ،۲ص .(۱۱۹ -۱۱۸
اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻋﻔﺮان را ﻧﻮﻋﯽ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﺳﻔﯿﺪی ﺑﺮ روی رﺷــﺘﻪﻫــﺎﯾﺶ ﺑﺎﺷــﺪ و ﺳــﺮﯾﻊ
رﻧﮓ ﺑﺪﻫﺪ .او زﻋﻔﺮان را ﺑﺮای ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪن ورمﻫﺎ ،ﺑﻪوﯾﮋه ورم ﮔﺮم ﮔــﻮش ،ﺗﻘﻮﯾــﺖ ﭼﺸــﻢ ،ﻗﻠــﺐ و دﺳــﺘﮕﺎه
ﺗﻨﻔﺲ ،و رﻓﻊ رﻃﻮﺑﺎت اﺿﺎﻓﯽ ﭼﺸﻢ ،ﻣﻔﯿﺪ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻋﻔﺮان را ﺑﺮای دﻓــﻊ ﻣﻀـ ّـﺮت ﺑــﻮی
آبﻫﺎی ﮔﻨﺪﯾﺪه و ﮔﻞﻫﺎی ﺳﯿﺎه ،دﻓﻊ ّ
ﻣﻀﺮت ﺑﺎد ﺷﻤﺎل و ﻧﯿﺰ ﻫﻮای راﮐﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﺑــﻦ ﺳــﯿﻨﺎ
ِ
َ
ﺑﺨﻮر ﮐﺮدن زﻋﻔﺮان را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻮاد دﯾﮕﺮ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری رﺑﻮ )ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ( ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﯾﻮب ﻃﺒﺮی )ﺳﺪۀ ﭘــﻨﺠﻢ ﻫﺠــﺮی( زﻋﻔـﺮان را ﺑــﺮای دﻓــﻊ ﮐﺮﭘﺎﺳــﻪ )ﭼﻠﭙﺎﺳــﻪ؛ ﻧــﻮﻋﯽ
ّ
ﻣﺎرﻣﻮﻟﮏ( ،ﺑﺮدن ﺑﻮی ﻧﺒﯿﺪ ،درﻣﺎن ﻣﺨﻤﻮر و ﻧﯿﺰ در ﺗﺮﮐﯿﺐ داروﯾﯽ ﻣﺮﮐﺐ ﺑﻪ ﻧﺎم "ﮔﻮارش ﺟﺎﻟﯿﻨﻮس"
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺪن ،ﺧﻮﺷﺒﻮﮐﺮدن دﻫﺎن و درﻣﺎن ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪه ،ﻣﻔﯿﺪ داﻧﺴﺘﻪ و
ﻧﯿﺰ ﺗﻘﻠﺐ در زﻋﻔﺮان را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎژﯾﺮه )ﮔﯿﺎه ﮔﻠﺮﻧﮓ( و زردﭼﻮﺑﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ )ص ،۴۸ ،۴۴
 .(۱۷۸ ،۹۶ ،۹۳ ،۹۲ﻧﺴﻮی ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد زﻋﻔﺮان ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻮاد داروﯾﯽ دﯾﮕــﺮ ﺑـﺮای ﺗﻬﯿــﻪی "ﮔــﻮارش"
ﺑﺎزﻫﺎ )ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺷﮑﺎری( ﮐﻪ ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ و ﻧﺸﺎط ﻣﯽ آورد ،درﻣﺎن ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ و ﻧﻘﺮس آﻧﻬﺎ اﺷــﺎره ﮐــﺮده
اﺳﺖ )ص .(۱۴۷ ،۱۳۲ ،۱۳۱ ،۱۱۰
ﮔﺎه در آﺛﺎر ﻏﯿﺮ داروﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ از ﺧﻮاص داروﯾــﯽ زﻋﻔــﺮان ﻧﻮﺷــﺘﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ .ﺑــﻪ رواﯾــﺖ
ّ
رﺷﯿﺪاﻟﺪﯾﻦ ﻓﻀﻞاﻟﻠ ﻪ ﻫﻤﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﮔﺎه ﻣﺮاﺟﻌﮥ ﺣﺴﻦ ﺻﺒﺎح ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﺶ در اﺻــﻔﻬﺎن ﺑــﻪ ﻧــﺎم
َ
رﯾﯿﺲ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ،رﯾﯿﺲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮر ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪن ﺣﺴﻦ ﺻﺒﺎح ﺑﻪ ﻣﺎﻟﯿﺨﻮﻟﯿﺎ ﺑﺮاﯾﺶ آش /اﺑﺎﻫﺎی ﻣﺰﻋﻔــﺮ
ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد ) ،۱۳۵۶ص .(۱۱۳ -۱۱۲
 .1ﻧﻮﻋﯽ اﻟﺘﻬﺎب در ﻣﻠﺘﺤﻤﮥ ﭼﺸﻢ

ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﮐﺸﺖ و ﺗﺠﺎرت زﻋﻔﺮان در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان

در دورۀ ﭘﺎرﺗﯿﺎن ،زﻋﻔﺮان ﺟﺰو ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ از اﯾﺮان ﺑــﻪ ﮐﺸــﻮرﻫﺎی دﯾﮕــﺮ ،ﺑــﻪوﯾــﮋه
ﭼﯿﻦ ،ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﺪ )ﮔﯿﺮﺷــﻤﻦ ،ص .(۳۴۰ ،۳۳۸ﻋﻤــﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨــﺎﻃﻖ ﮐﺸــﺖ زﻋﻔـﺮان در اﯾــﺮان را
ﻣﯽﺗﻮان در ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت زﯾﺮ ﺟﺎی داد:
ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺟﺒﺎل

٢

در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺎﺣﯿﮥ ﺟﺒﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻬﻢ ﮐﺸﺖ زﻋﻔﺮان اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب اﻟﻔﻼﺣﺔ اﻟﻨﺒﻄﯿﺔ
)ج ،۱ص  (۶۳۶ﺑﻪ روﯾﺶ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه در ﺑﻼد ﻣﺎه )= ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺟﺒﺎل( اﺷﺎره ﮐﺮده و زﻋﻔﺮان اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺒﺎل ،ﻫﻤﺪان ﺑــﻮده اﺳــﺖ .زﻋﻔـﺮان اﯾــﻦ ﺷــﻬﺮ ﻣﺸــﻬﻮر ﺑــﻮد.
ﻋﺮبﻫﺎی ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم ،زﻋﻔﺮان ﻫﻤﺪان را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎدۀ اﺻﻠﯽ ﻋﻄﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ )ﺑﻠﻌﻤــﯽ ،ج ،۱ص
 .(۱۱۶اﺑﻦ رﺳﺘﻪ ،ﺟﻐﺮاﻓﯽدان اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ در ﺳﺪۀ ﺳــﻮم ﻫﺠــﺮی ،از روﺳــﺘﺎﯾﯽ ﺑــﻪ ﻧــﺎم زﻋﻔﺮاﻧﯿــﻪ ،در ﻣﺴــﯿﺮ
ً
اﺳﺪآﺑﺎد ﺑﻪ ﻫﻤﺪان ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐــﻪ اﺣﺘﻤــﺎﻻ از ﻣﺮاﮐــﺰ ﻋﻤــﺪۀ ﮐﺸــﺖ زﻋﻔـﺮان در ﻫﻤــﺪان ﺑــﻮده اﺳــﺖ
1. Henri Masse

 .٢اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ ) ،۱۳۸۳ص ،(۲۳۷ - ۱۱۹ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﺸﺖ زﻋﻔﺮان در اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎی ﺗﻘﺪﯾﺮ دارد.
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ﺑﻪ ﮔﻮاه ﻫﺎﻧﺮی ﻣﺎﺳﻪ ١در روزﮔﺎر او ،اﯾﺮاﻧﯿﺎن از دﻣﮑﺮده و ﺷﯿﺎف زﻋﻔﺮان در درﻣﺎن ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﺑﯿﻤﺎر ،ﺷﻤﻌﯽ ﮐﻪ از ﻣﺸﮏ و زﻋﻔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ
روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ آن را ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :دردت ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ﯾﺎ ﺑﻪ درﯾﺎ!" )ج،۲
ص.(۳۴۷ ،۳۳۴
ﻣﺮدم ﺧﺮاﺳﺎن ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮردن ﺳﻪ روز ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ،روزی ﯾﮏ ﻣﺜﻘﺎل زﻋﻔﺮان ﺣﻞ ﺷﺪه
در آب ،ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﻣﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای درﻣــﺎن ﺑــﺎد ﮔــﻮش و ﺳــﻨﮕﯿﻨﯽ آن ،ﻣﺨﻠــﻮط
ّ
زﻋﻔﺮان و روﻏﻦ ﺧﺎم را در ﮔﻮش ﻣﯽﭼﮑﺎﻧﻨﺪ .آﻧﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻋﻔﺮان را ﻣﺴﮑﻦ دردﻫــﺎ ،ﻣﻘــﻮی ﻣﻌــﺪه،
ﺿﺪ ﻗﻮﻟﻨﺞ ،ﺿﺪ ﻧﻔﺦ ،ﺑﻨﺪآورﻧﺪۀ ﺧﻮن در زﺧﻢﻫﺎ ،آراﻣﺒﺨﺶ و ّ
ﻣﻔﺮح ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻀﻤﻀﮥ آن
را ﺑﺮای ﺗﺴﮑﯿﻦ درد دﻧﺪان ﭘﻮﺳﯿﺪه و ﻣﺎﻟﯿﺪن آن ﺑﺮ ﻟﺜﻪ را ﺑﺮای ﮐــﺎﻫﺶ ﺧــﺎرش ﻟﺜــﻪ در ﮐﻮدﮐــﺎﻧﯽ ﮐــﻪ
دﻧﺪاﻧﺸﺎن در ﺣﺎل روﯾﺶ اﺳﺖ ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .در درﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ،اﻟﺘﯿﺎم ﺷﮑﺴﺘﮕﯽﻫــﺎ ،رﻓــﻊ
ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺠﺎری ادراری ،ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ ،ﺧﻨﺎق ،ﺳﺮﻓﻪ ،آﺑﺮﯾﺰش ﭼﺸﻢ و ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ،ﺻﻮرتﻫﺎی داروﯾﯽ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﻋﻔﺮان ،از ﻗﺒﯿﻞ دﻣﻨﻮش و ﺿﻤﺎد آن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ )ﺷﮑﻮرزاده ،ص ۲۳۴ ،۱۲۶ ،۱۲۵؛
ﺑﺮآﺑﺎدی و ﻫﻤﮑﺎران ،ص  .(۱۲۰ -۱۱۹ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﮐﺘﯿﺮاﯾﯽ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ زود ﺑﻪ زود ﺑﺎردار ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﯾﺎ ﺳﻘﻂ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﭼﻨﺪ ﻣﺜﻘﺎل زﻋﻔﺮان ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ دورۀ ﺑﺎرداری از  ۴ﻣﺎه
ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ و ﺑﯿﻢ ﺳﻘﻂ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻣﯽرﻓﺖ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ زﻋﻔﺮان ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ )ص .(۳۴ ،۲۷

۵۵

۵۶

)ص.(۱۹۶
اﺑﻦ ﻓﻘﯿﻪ ﻫﻤﺪاﻧﯽ در ﻣﺨﺘﺼﺮاﻟﺒﻠﺪان ﺑﻪ روﯾﺶ زﻋﻔﺮان و ﻧﯿﺰ ﻧﻮﻋﯽ زﻋﻔﺮان ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﻧــﺎم ﮔﻮﯾﺸــﯽ
َ َ
"ﮐﺮﮐﺒﯿﺲ" )زﻋﻔﺮان ﺧﻮدرو /ﺟﻮﻗﺎﺳﻢ( در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ .او ﻫﻤﺪان را روﯾﺸﮕﺎه زﻋﻔﺮان
ﺧﻮراﮐﯽ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ )ص.(۲۳۵ ،۲۲۰
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ )ﺟﻐﺮاﻓﯽدان ﺳﺪۀ ﭼﻬﺎرم( ،ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﻤﺪان را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﯾﺸﮕﺎه زﻋﻔﺮان
ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ )ص  .(۳۸۴ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘﺎب ﺣﺪوداﻟﻌﺎﻟﻢ در ﺳﺎل ۳۷۲ق ،ﻧﺎﺣﯿﮥ ﺟﺒﺎل را ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﮐﺸﺖ و
آﺑﺎد ﮐﻪ از آن ﮐﺎﻻﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﺟﻤﻠﻪ زﻋﻔﺮان ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐــﺮده اﺳــﺖ )ص .(۱۴۰ -۱۳۹
ﺣﺴﻦﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻤﯽ در ﺳﺎل ۳۸۷ق ،ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ ،ﻣﯿﺰان ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﻫﺮ ﺟﺮﯾﺐ ﮐﺸــﺖ
زﻋﻔﺮان ﻫﻤﺪان را  ۴۳درﻫﻢ و  ۲داﻧﮓ ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ )ص .(۳۲۶
ﻣﺤﻤــﺪ ﺑــﻦ ﻣﺤﻤــﻮد ﻃﻮﺳــﯽ ﻧﯿــﺰ در ﮐﺘــﺎب ﻋﺠﺎﯾﺐاﻟﻤﺨﻠﻮﻗــﺎت وﻏﺮاﯾــﺐ اﻟﻤﻮﺟــﻮدات از
ّ
زﻋﻔﺮانزارﻫﺎی داﻣﻨﮥ اﻟﻮﻧﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ص  .(۱۲۷ﺧﻮاﺟﻪ رﺷﯿﺪاﻟﺪﯾﻦ ﻓﻀﻞاﻟﻠﻪ ﻫﻤﺪاﻧﯽ در اواﺧــﺮ
ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ" :ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻋﻔﺮان از آن وﻻﯾﺖ ﻗﻬﺴﺘﺎن ،از آن ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺑﻮد؛ و ﺑﻌﺪ از آن
ّ
وﻻﯾﺖ ﻗﻢ و دﯾﮕﺮ از آن ﻫﻤﺪان و روداور و ﻧﻬﺎوﻧﺪ" .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از دﯾﮕﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی رﺷﯿﺪاﻟﺪﯾﻦ ﻓﻀﻞاﻟﻠﻪ
ﻫﻤﺪاﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل زﻋﻔﺮان از ﻣﯿﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی زﯾﺮ ﺳﻠﻄﮥ اﯾﻠﺨﺎﻧــﺎن ،ﺑــﻪ
ﻫﻤﺪان ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﺎﮐﻢ ﻫﻤﺪان در ﺳﺪۀ ﻫﻔﺘﻢ ،ﻫﺮ ﺳﺎل دو ﻫﺰار ﻣﺜﻘﺎل زﻋﻔـﺮان را ﺑــﻪ ﺟــﺎی
ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻪ ﻧﺎم "ﺣﻖاﻟﺘﻘﺮﯾﺮ" ﺑﻪ درﺑﺎر اﯾﻠﺨﺎﻧﺎن ﻣــﯽﻓﺮﺳــﺘﺎد ،۱۳۵۸) .ص ۱۷۸ -۱۷۷؛ ،۱۳۶۸
ّ
ص  .(۲۰۳ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﺳﺪۀ ﻧﻬﻢ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ ،واﺣــﺪ ﺳــﻨﺠﺶ ﻋــﻮد ،ﻋﻨﺒــﺮ ،ادوﯾــﮥ
ﻣﻌﺎﺟﯿﻦ و زﻋﻔﺮان را درﻫﻢ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ )ص  .(۱۵در ﻫﻔــﺖ ﮐﺸــﻮر ﯾــﺎ ﺻــﻮراﻻﻗﺎﻟﯿﻢ ﻣﻀــﻤﻮﻧﯽ
ﺗﻤﺠﯿﺪآﻣﯿﺰ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﻤﺪان از ﺟﻤﻠﻪ زﻋﻔﺮان اﯾﻦ ﺷﻬﺮ وﺟﻮد دارد )ص .(۶۰
آدام ﻣﺘﺰ ﺑﻪ ﮔﺮانﺑﻬﺎ ﺑﻮدن زﻋﻔﺮان و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺸﺖ آن در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻼد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎم و ﺟﻨــﻮب ﻓــﺎرس
اﺷﺎره ﮐﺮده اﻣﺎ ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ آن را ﻣﯿﺪﯾﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻫﻤﺪان ﻓﻌﻠﯽ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ )ج ،۲ص .(۴۷۷
ً
ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﺪۀ ﻫﻔﺘﻢ ،ﮐﺸﺖ زﻋﻔﺮان در ﻫﻤﺪان ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﺎردن ، ١ﺳﯿﺎح ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،زﻋﻔﺮان ﻫﻤﺪان را ﭘــﺲ از زﻋﻔـﺮان ﺳــﻮاﺣﻞ
درﯾﺎی ﻣﺎزﻧﺪران ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻋﻔﺮان اﯾﺮان داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ )ج ،۳ص .(۳۰۸ -۳۰۷
از دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺒﺎل ،ﺷﻬﺮ رودراور /روذاور /رودآور در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎن ﮐﻨــﻮﻧﯽ ﺑــﻮده اﺳــﺖ.
زﯾﻦاﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦﺑﻦ اﺳﮑﻨﺪر ﺷﯿﺮواﻧﯽ در ﺳﺎل ۱۲۴۲ق ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ" :رودآور ﻗﺪﯾﻢ ﻗﺼﺒﻪ ای ﺑﻮده ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ
ً
ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎن و زﻋﻔﺮان ﻓﺮاوان ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﺪه ،اﮐﻨﻮن اﺛﺮی از آن ﭘﯿﺪا ﻧﯿﺴﺖ" ) ،۱۳۴۸ص  .(۲۵۷ﻇﺎﻫﺮا
1. Chardin
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اﯾﻦ ﻧﺎﺑﻮدی رودآور ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻤﻠــﻪی ﻣﻐــﻮﻻن ﺑــﻮده اﺳــﺖ زﯾـﺮا ﻣﺆﻟــﻒ در اﺛــﺮ دﯾﮕــﺮ ﺧــﻮد ﺑــﻪ ﻧــﺎم
رﯾﺎضاﻟﺴﯿﺎﺣﺔ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ" :رودآور در ﻓﺘﺮات ﻫﻼﮐﻮﯾﯿﺎن رو ﺑﺨﺮاﺑﯽ ﻧﻤﻮده ،و ﺑﻌﺪ از
اﻧﻬﺪام رودآور ،ﻋﻤﻮم ﻧــﺎس ﺑـﻪ اﻋﺘﻀــﺎد ﻫــﻢ ﻗﺼــﺒﮥ ﺗﻮﯾﺴــﺮﮐﺎن را اﺣــﺪاث ﮐــﺮدهاﻧــﺪ" )ص .(۶۶۸
ﺟﻐﺮاﻓﯽداﻧﺎن دورۀ اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺪهﻫﺎی ﺳﻮم ﻫﺠﺮی ﺑﻪ ﺑﻌــﺪ از ﻓﺮاواﻧــﯽ و ﻧﯿﮑــﻮﯾﯽ زﻋﻔــﺮان رودآور
ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ )اﺑﻦ ﻓﻘﯿﻪ ﻫﻤﺪاﻧﯽ ،ص ۲۳۶؛ اﺑﻦ ﺣﻮﻗــﻞ ،ﻗﺴــﻢ دوم ،ص ۳۶۸؛ اﺻــﻄﺨﺮی ،ص -۱۹۹
ّ
۲۰۰؛ ﯾﺎﻗﻮت ﺣﻤﻮی ،ج ،۲ص ۸۳۲؛ ادرﯾﺴﯽ) ،ج ،۲ص  .(۶۷۷ -۶۷۵رﺷــﯿﺪاﻟﺪﯾﻦ ﻓﻀــﻞاﻟﻠــﻪ
ﻫﻤﺪاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻋﻔﺮان رودراور را ﻫﻤﺘﺎی زﻋﻔﺮان ﻫﻤﺪان و ﻧﻬﺎوﻧﺪ و ﭘــﺲ از زﻋﻔــﺮان ﻗﻬﺴــﺘﺎن و
ّ
ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ و ﻗﻢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ) ،۱۳۶۸ص ۲۰۳؛ ﻧﯿﺰ← اﺑﻮاﻟﻔﺪاء ،ص  .(۴۷۲ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﮔﻮاه ﺣﻤﺪاﻟﻠــﻪ
ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ ) ،۱۹۱۵ص  (۷۳زﻣﯿﻦ "رودراور" را "زﻋﻔﺮاﻧﯽ" ﻣﯽﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ.
از ﻧﺒﻮد ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺸﺖ زﻋﻔﺮان در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺪهﻫﺎی ﺑﻌﺪی و ﻧﯿﺰ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺑﺮﺧﯽ
ً
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد ﺳﭙﺴﯿﻦ ،ﭼﻨﺎن ﺑﺮﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا از ﺳﺪۀ ﻧﻬﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﮐﺸﺖ زﻋﻔﺮان در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ رو
ﺑﻪ اﻓﻮل ﻧﻬﺎد؛ ﻣﺠﺪاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ،ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻣﺠﺪی در ﺳــﺎل ۱۰۰۴ق ﭼﻨــﯿﻦ ﻧﻮﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ:
"ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در رودراور زﻋﻔﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺸﺖ ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ" )ص  .(۷۷۶در ﻣﺮآةاﻟﺒﻠﺪان اﻋﺘﻤﺎداﻟﺴﻠﻄﻨﻪ
)ج ،۴ص  (۲۰۹۶در ﻋﻬﺪ ﻗﺎﺟﺎر ،ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﻪ ﻧﺎم "ﻣﺰارعاﻟﺰﻋﻔﺮان" اﺷﺎره ﺷﺪه ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو ﺷــﻬﺮ
"روذراور" و "ﺳﯿﺮاوﻧﺪ" ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺎم ﺑﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﮐﺸﺖ زﻋﻔﺮان در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻧﻬﺎوﻧﺪ ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﺰرگ ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺸــﺖ زﻋﻔــﺮان در ﻣﻨﻄﻘــﮥ ﺟﺒــﺎل ﺑــﻮدهاﻧــﺪ.
ﺣﺴﻦﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻤﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل ۳۷۸ق ،ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﻣﻠﮏ رﻋﺎﯾﺎ
در ﻫﻤﺪان و ﻧﻬﺎوﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،ﻣﺎﻟﯿﺎت زﻋﻔﺮان ﻧﻬﺎوﻧﺪ را ﺳﯽ درﻫﻢ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ )ص ،۳۰۲ ،۳۰۰
 .(۳۲۳ﺟﻐﺮاﻓﯽداﻧﺎن دﯾﮕﺮ آن زﻣﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺆﻟﻒ ﺣﺪوداﻟﻌﺎﻟﻢ )ص  (۱۴۱و اﺻﻄﺨﺮی )ص(۱۹۹
ّ
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ زﻋﻔﺮان ﻧﻬﺎوﻧﺪ اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧــﺪ )ﻧﯿــﺰ← ﺟﯿﻬــﺎﻧﯽ ،ص ۱۴۲؛ رﺷــﯿﺪاﻟﺪﯾﻦ ﻓﻀــﻞاﻟﻠــﻪ
ﻫﻤﺪاﻧﯽ ،۱۳۶۸،ص .(۲۰۳
ً
ﻇﺎﻫﺮا در ﻋﺼﺮ ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن ،زﻋﻔﺮان ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه را ﺑﻪ ﺟﺰﯾﺮةاﻟﻌﺮب ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ )← ﺑﻠﻌﻤﯽ ،ج،۱
ﱠ
ص  .(۱۱۶ﺣﺴﻦ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ُﻣ َﻬﻠﺒﯽ )م۳۸۰ .ق( ،ﺑﻪ روﯾﺶ زﻋﻔﺮان در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه )ﺑﺎ ﻧﺎم ﻗﺮﻣﺎﺳﯿﻦ( در
ﺳﺪۀ ﭼﻬﺎرم اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ )ص ۱۴۷؛ ﻧﯿﺰ← اﺑﻮاﻟﻔﺪاء ،ص  .(۴۷۹از ﻣﻘﺪار  ۲۰۰۰ﻣﺜﻘﺎل زﻋﻔﺮاﻧﯽ
ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ از ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﻪ درﺑﺎر اﯾﻠﺨﺎﻧﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﺸﺖ زﻋﻔﺮان در اﯾﻦ
ّ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﯽ ﺑﺮد )← رﺷﯿﺪاﻟﺪﯾﻦ ﻓﻀﻞاﻟﻠﻪ ﻫﻤﺪاﻧﯽ .(۱۳۵۸ ،ژان اوﺗﺮ )ﻓﺮﺳﺘﺎدۀ ﻟﻮ ﯾﯽ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺑﻪ درﺑﺎر
ﻧﺎدرﺷﺎه( ﺑﻪ اﻣﮑﺎن ﮐﺸﺖ زﻋﻔﺮان در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه اﺷﺎره ﮐﺮد ه اﺳﺖ )ص  ،۷۱ﭘﺎﻧﻮﺷﺖ .(۲
اﺑﻦ ﺣﻮﻗﻞ )ﺟﻐﺮاﻓﯽدان ﺳﺪۀ ﭼﻬﺎرم؛ ص  ،(۱۱۱اﺻــﻄﺨﺮی )ص  ،(۱۹۹ﺟﯿﻬــﺎﻧﯽ )ص ،(۱۴۲
ّ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﺣﺪوداﻟﻌﺎﻟﻢ )ص  ،(۱۴۱ﯾﺎﻗﻮت ﺣﻤﻮی )ج ،۱ص  ،(۴۰۴اﺑﻮاﻟﻔﺪاء )ص  (۴۸۳و ﺣﻤﺪاﻟﻠ ﻪ
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ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ ) ،۱۹۱۵ص  (۷۰ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﺖ زﻋﻔﺮان در ﺑﺮوﺟﺮد و ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ و ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ آن در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ
اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﯾﺎﻗﻮت ﺣﻤﻮی )ج ،۱ص  ،(۵۹۶ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﻗﺰوﯾﻨﯽ )ص  (۳۰۷و ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽﺑﻦ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪی )د ۹۳۴ق؛ ص  (۸۹ﺑﻪ روﯾﺶ زﻋﻔﺮان ﺧﻮدرو در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻫﻢاﮐﻨﻮن
ً
در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﭘﻞدﺧﺘﺮ ﻟﺮﺳﺘﺎن ،روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم زﻋﻔﺮان وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺎﻣﺶ را از روزﮔﺎر روﻧــﻖ
ﮐﺸﺖ زﻋﻔﺮان در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر دارد .اﻧﺼﺎری ﺷﯿﺮازی ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻋﻔﺮان را ﺳﺮخرﻧﮓ و ﺗﯿﺰﺑﻮی و
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ "ﮐﻮه ﮐﯿﻠﻮﯾﻪ" داﻧﺴﺘﻪ و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﯿﻔﯿﺖ ،زﻋﻔﺮان ﺧﺮاﺳــﺎﻧﯽ ،ﺑﯿﻠﮑﻨــﺪی و ﻓﺮﻧﮕــﯽ
)ﻣﺼﺮی( را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ )ذﯾﻞ زﻋﻔﺮان(.
ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺣﺴﻦﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻤﯽ ،ﻣﺮدم اﺑﺮﺷﺘﺠﺎن ﻗﻢ ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی ﺳﺮداری ﮐﻮﻓﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺣــﻮص
اﺷﻌﺮی ﺑﺮ دﯾﻠﻤﯿﺎن در ﺳﺪۀ ﻧﺨﺴﺖ ﻫﺠﺮی ،ﺑﺮ ﺳﺮ او درﻫﻢ و زﻋﻔﺮان رﯾﺨﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ او ﺑﻪ اﺳــﺘﻨﺎد
ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻬﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺧﺮاج زﻋﻔﺮان و زﻣــﯿﻦ زﻋﻔﺮاﻧــﯽ اﺷــﺎره ﮐــﺮده اﺳــﺖ )ص .(۷۰۷ ،۳۰۱-۳۰۰
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ ﻗﻢ را ﺷﻬﺮی ﺑﺰرگ ﺑﺎ زﻋﻔﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ )ص  .(۳۹۶اﺑﻦ ﻋﺒﺪ
ّرﺑﻪ اﻧﺪﻟﺴﯽ )۳۲۸ -۲۴۶ق( ﻧﯿﺰ از زﻋﻔﺮان ﻗﻢ ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ )ج  ،۶ص  .(۲۷۰در ﺣﺪوداﻟﻌﺎﻟﻢ ﻫﻢ
ﺑﻪ ﮐﺎﺷﺖ زﻋﻔﺮان در ﻗﻢ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ )ص .(۱۴۲
ﺛﻌﺎﻟﺒﯽ در ﮐﺘﺎب ﻟﻄﺎﺋﻒاﻟﻤﻌﺎرف ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻇﺮهای ﺑﯿﻦ اﺑﻮدﻟﻒ و ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐــﻪ در آن،
اﺑﻮدﻟﻒ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮﻏﻮب و ﻣﺸﻬﻮر ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳــﻼﻣﯽ در آن زﻣــﺎن را ﺑﺮﻣــﯽﺷــﻤﺮد و در اﯾــﻦ ﻣﯿــﺎن از
زﻋﻔﺮان ﻗﻢ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺴﻞ ﻣﻮﺻﻞ را در ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ زﻋﻔﺮان ﻗﻢ و ﺷــﮑﺮ اﻫــﻮاز ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﮐــﺮده
اﺳﺖ )ص  .(۲۷۶ -۲۷۲ﺛﻌﺎﻟﺒﯽ در ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از آﺛﺎرش ﺑﻪ ﻧﺎم ﺛﻤﺎر اﻟﻘﻠﻮب ﻓﯽاﻟﻤﻀﺎف و اﻟﻤﻨﺴﻮب ﻫﻢ
ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮی زﻋﻔﺮان ﻗﻢ ﺑﺮ دﯾﮕﺮ اﻧﻮاع ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ )ص  .(۵۴۸در ﻣﺘﻦ ﭘﻬﻠﻮی ﺧﺴﺮو ﺧﻮاﺗــﺎن /ﻗﺒــﺎدان و
رﯾﺪک ١ﮐﻪ اوﻧﻮاﻻ ٢آن را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده ،اﺷﺎرهای ﺑﻪ زﻋﻔﺮان ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﻣــﺎ در ﺗﺮﺟﻤــﮥ ﻋﺮﺑــﯽ اﯾــﻦ ﻣــﺘﻦ در
ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﻌﺎﻟﺒﯽ ،رﯾﺪک در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆال ﺧﺴﺮو درﺑﺎرۀ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﻮی ﺑﻬﺸﺖ ،ﺑﻪ ﺑﻮی زﻋﻔﺮان ﻗﻤﯽ و
َﺑ َﻮﻧﯽ ٣ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻮاد ﺧﻮﺷﺒﻮی دﯾﮕــﺮ اﺷــﺎره ﮐــﺮده اﺳــﺖ )۱۳۶۸ب ،ج ،۱ص  .(۴۵۱اﺑﻮرﯾﺤــﺎن ﺑﯿﺮوﻧــﯽ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻋﻔﺮان را زﻋﻔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻼﻟﻪاش ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎﺷــﺪ داﻧﺴــﺘﻪ و ﭘــﺲ از آن اﻧــﻮاع زردج )ﻣﻌـ ّـﺮب زرد /زرد(،
زﻋﻔﺮان ﻗﻢ ،ﺟﯽ اﺻﻔﻬﺎن )ﻫﺮ دو از اﻧﻮاع زﻋﻔﺮان اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ( و ری را در ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻗﺮار داده اﺳﺖ )ص
 .(۳۱۲ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﯿﮕﻮﻟﻮﺳﮑﺎﯾﺎ و ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺪهﻫﺎی  ۴و  ۵ﻫﺠﺮی ،ﮔﯿﺎه زﻋﻔﺮان در ﻗﻢ ﮐﺸﺖ
ّ
ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ )ص  .(۲۳۸رﺷﯿﺪاﻟﺪﯾﻦ ﻓﻀﻞااﻟﻠﻪ ﻫﻤﺪاﻧﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺶ آورده اﺳﺖ" :ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻋﻔﺮان ،از آن
 .١ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ ،ﻏﻼم

2. Unvala

 .٣ﺑﻮن َ)ﺑﺒﻦَ ،ﺑ َﺒﻨﻪ( ﺷﻬﺮﮐﯽ در وﻻﯾﺖ ﺑﺎدﻏﯿﺲ ،واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل و ﻏﺮب ﻫﺮات و ﻧﺎﺣﯿﮥ ﮔﻨﺞ ُرﺳﺘﺎق ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﻦ ﺷﻬﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﻧﻈﺮ
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی اﻣﺮوزی ،در ﻫﺮات و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﻬﺮ ﮐﻮﺷﮏ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺟﻨﻮب ﻣﺮز ﺟﻤﻬﻮری ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن اﺳﺖ.

ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ

از دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﺪۀ ﮐﺸﺖ زﻋﻔﺮان در اﯾﺮان ،ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ ،ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ و ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺠــﻮار در
ﮐﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭼﻐﺎﻧﯿﺎن اﻣﯿﺮﻧﺸﯿﻦ ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﮐﺮاﻧﮥ راﺳﺖ رودﺧﺎﻧﮥ آﻣﻮدرﯾﺎ )ﺟﯿﺤﻮن( در
ّ
ﺟﻨﻮب ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ و از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻬﻢ ﮐﺸﺖ زﻋﻔﺮان در ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ﺑﻮد .اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺣﻤﺪ ﺟﯿﻬﺎﻧﯽ ادﯾــﺐ و
ﺟﻐﺮاﻓﯽ دان ﺳﺪۀ ﭼﻬﺎرم ،ﺑﻪ ﺻﺪور زﻋﻔﺮان ﭼﻐﺎﻧﯿﺎن اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺟﯿﻬﺎﻧﯽ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮی
زﻋﻔﺮان َﺑ َﻮﻧﯽ ﺑﺮ زﻋﻔﺮان ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ )ص  .(۱۷۸ ،۱۶۸اﺑﻦ ﺣﻮﻗﻞ ﻧﯿﺰ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ" :از
واﺷﺠﺮد ٢و ﺷﻮﻣﺎن ٣ﺗﺎ ﻧﻮاﺣﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﭼﻐﺎﻧﯿﺎن ،زﻋﻔﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ و آن را ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻮاﺣﯽ و
ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ" )ص  .(۲۰۵ ،۹۵ﻣﺆﻟﻒ ﺣﺪوداﻟﻌﺎﻟﻢ از ﮐﺸــﺖ اﯾــﻦ ﮔﯿــﺎه در ﭼﻐﺎﻧﯿــﺎن ،ﺷــﻮﻣﺎن و
زﻣﯿﻦداور ، ٤ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ )ص  .(۱۰۹ ،۱۰۳اﺻﻄﺨﺮی )ص  ،(۲۹۸ ،۲۸۸ ،۱۸۴ﯾﺎﻗﻮت ﺣﻤﻮی
)ج ،۱ص  (۴۳۸و ادرﯾﺴﯽ )ج ،۱ص  (۴۹۰ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺸﺖ ﻓﺮاوان آن در ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ،ﺑﺎباﻻﺑﻮاب )درﺑﻨﺪ
ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﺟﻤﻬﻮری داﻏﺴﺘﺎن( ،واﺷﺠﺮد و ﺷﻮﻣﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺎدرات آن از اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی
دور اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻋﻔﺮان را ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺮاﺳﺎﻧﯿﺎن ،اﺻﻔﻬﺎن و ﺳــﭙﺲ َﺑـ َﻮن
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ )ص .(۳۱۳
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﻃﻮﺳﯽ در ﺳﺪۀ ﺷﺸﻢ ﻣﺘﺎع ﭼﻐﺎﻧﯿﺎن را زﻋﻔﺮان ،ﺑﺎﻗﻠﯽ و ...ﺑﺮﺷﻤﺮده اﺳﺖ )ص
 .(۲۰۵ﯾﺎﻗﻮت ﺣﻤﻮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل زﻋﻔﺮان واﺷﺠﺮد و زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺖ زﻋﻔﺮان در ﺷــﻮﻣﺎن اﺷــﺎره
ﮐﺮده اﺳﺖ )ج ،۴ص .(۸۹۲ -۸۹۱
زﻋﻔﺮانﮐﺎری در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ﺑﺎ ﻫﺠﻮم ﻣﻐﻮﻻن ﺑﻪ اﯾﺮان رو ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﻬﺎد و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻨﻬﺎ در
ﻧﺎﺣﯿﮥ ﺷﻮﻣﺎن ﺗﺎ ﺳﺪۀ ﻫﺸﺘﻢ اداﻣﻪ داﺷﺖ و ﯾﺎ ﺷﻬﺮﺗﺶ ﻫﻤﭽﻨﺎن در اذﻫﺎن ﻣﺮدﻣﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮد )اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ،
 ،۱۳۸۳ص .(۱۵۰
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺪهﻫﺎی ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﮐﺸﺖ ،ﻓﺮاواﻧﯽ ،و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮب زﻋﻔﺮان
 .١اﯾﻦ آﺑﺎدی اﻣﺮوزه "ﺟﺎﺳﺐ" ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
 .2ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﻓﯿﺾآﺑﺎد داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﻓﯿﺾآﺑﺎد در ﺷﺮق ﺷﻬﺮ دوﺷﻨﺒﻪ و در ﺷﻤﺎل ﺷﻬﺮک ﻧﺎرک و رود وﺧﺶ ﻗﺮار دارد.
 .3ﺷﻬﺮ ﺣﺼﺎر ﺷﺎدﻣﺎن /ﺣﺼﺎر ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﻏﺮب ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن
 .4در ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ ﻗﺪﯾﻢ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ

ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﮐﺎرﺑﺮد ،ﮐﺎﺷﺖ و ﺗﺠﺎرت زﻋﻔﺮان در اﯾﺮان

وﻻﯾﺖ ﻗﻬﺴﺘﺎن ،از آن ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺑﻮد ،و ﺑﻌﺪ از آن وﻻﯾﺖ ﻗﻢ" ) ،۱۳۶۸ص .(۲۰۳
ّ
اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ "ﺟﺎﺳﺖ "١را از "اﻋﻤﺎل" ﻗــﻢ و ﮐﺎﺷــﺎن ﺑﺮﺷــﻤﺮده و ﺑــﻪ ﺗﻮﺻـﯿﻒ
ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ زﻋﻔﺮان آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ )ص  .(۲۶۵ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ روﯾﺶ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮدروی زﻋﻔــﺮان
در ﻗﻢ اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻋﺘﻤﺎداﻟﺴﻠﻄﻨﻪ در ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد ،ﺑﻪ روﯾﺶ "ﻻﻟــﻪﻫــﺎی ﺳــﻔﯿﺪ ﺷــﺶﭘــﺮ ﻣﻌﻄــﺮ" در
ﮐﻮهﮔﺮد ،ﻣﺸﺮف ﺑﻪ رودﺷﻮر ،اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎن زﻋﻔﺮان وﺣﺸﯽ ﺑﺎﺷﺪ ) ،۱۳۸۸ص .(۵۵۴

۵٩

۶٠

ُ
ﻗ ِﻬﺴﺘﺎن ،١ﺑﺎدﻏﯿﺲ ،ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ،ﻗﺎﺋﻦ و ﻗﻮادﯾﺎن )ﻗﺒﺎدﯾﺎن ﺑﻠﺦ(اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻧﺼﺎری ﺷﯿﺮازی ﻧﯿﺰ ﻧــﻮﻋﯽ
زﻋﻔﺮان ﻣﻌﺮوف ﺧﺮاﺳﺎن را ﺑﺎ ﻧﺎم ﺑﯿﻠﮑﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ اﺷﺎره دارد ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ )ذﯾــﻞ زﻋﻔـﺮان(.
َ
ﺣﺎﻓﻆ اﺑﺮو )د  ،(۸۳۳ﺑﻪ ﮐﺸﺖ ﻓـﺮاوان زﻋﻔــﺮان در ﺑﯿﺮﺟﻨــﺪ
ﺷﻬﺎباﻟﺪﯾﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺧﻮاﻓﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ِ
اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ )ص .(۲۹
ُ
ﮐﻠﻨﻞ ﻣﮏ ِﮔ ِﺮﮔﺮ در ﺳﺎل ۱۸۷۵م۱۲۹۲ /ق ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺻــﻨﺎﯾﻊ و ﻣﺤﺼــﻮﻻت اﯾــﻦ ﻣﻨﻄﻘــﻪ آورده
اﺳﺖ" :ﺗﺮﯾﺎک ،زﻋﻔﺮان و اﺑﺮﯾﺸﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای ﺑﻪ ﻋﻤــﻞ ﻣــﯽآﯾــﺪ" )ج  ،۱ص .(۱۵۸
ﻣﺄﻣﻮران اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در اواﯾﻞ ﺳﺪۀ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﻼدی ،ﺑﻪ ﺻﺎدرات زﻋﻔﺮان و ﮐﺎﻻﻫﺎی دﯾﮕــﺮی از ﺧﺮاﺳــﺎن
اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ )ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﯾﺮان :ﺧﺮاﺳﺎن ،ص  .(۳۵۴ﮐﻠﻨﻞ ﯾﯿﺖ در ﮔـﺰارشﻫــﺎی ﺧــﻮد در
اواﺧﺮ ﻗﺮن ﭼﻬﺎردﻫﻢ ،ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺎی زﻋﻔﺮان در آن ﺳﺎلﻫﺎ ،و ﮐﺸﺖ زﻋﻔﺮان ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺑﺮﯾﺸــﻢ
در ﻗﺎﯾﻦ و ﺻﺎدرات آن ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ )ص ۶۸ ،۶۲؛ ﻧﯿﺰ ← ﺳﺎﯾﮑﺲ ،ص .(۴۱۳
ﺣﺎج ﺳﯿﺎح در ﺑﺎزدﯾﺪش در اواﺧﺮ ﻋﻬﺪ ﻗﺎﺟﺎر ،ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت ﻏﺎﻟﺐ زﻋﻔﺮان در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ
) ،۱۳۵۹ص  .(۱۴۶ﯾﮑﯽ از ﻣﺄﻣﻮران اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﯿﻞ ﮐﻪ از ﺳﺎل ۱۳۳۱ق ﺗﺎ ۱۳۳۵ق ،رﺋﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ
ﺷﺎﻫﯽ ﺷﻌﺒﮥ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺑﻮده ،در ﮔﺰارشﻫﺎی ﺧﻮد در اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ،از ﻓﺮاواﻧﯽ
زﻋﻔﺮان ﻣﺮﻏﻮب اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ و ﺻﺎدرات آن ﻧﯿــﺰ ﮔــﺰارش داده اﺳــﺖ )ص  .(۳۶ -۳۵در ﺣــﺪود ﺳــﺎل
۱۳۲۰ش ،ﻣﯿﺮزاﻏﻼﻣﻌﻠﯽﺧﺎن ﻣﺤﻤﻮدی ،ﻧﻮۀ ﺧﺎﻧﻠﺮﺧﺎن اﻋﺘﺼﺎم اﻟﻤﻠﮏ ،ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ادارۀ ﻣﺎﻟﯿﮥ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ
ﺑﻮد ،در ﮔﺰارش ﻣﺒﺴﻮط ﺧﻮد درﺑﺎرۀ اوﺿﺎع اﻗﻠﯿﻤﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ" :زراﻋﺖ
زﻋﻔﺮان ﻧﯿﺰ از ﻗﺪﯾﻢ در ﻗﺎﯾﻨﺎت ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ و از ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ زراﻋﺖ ﺗﺮﯾﺎک در ﻗﺎﯾﻨﺎت ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﮥ زراﻋﺖ زﻋﻔﺮان اﻓﺰودهاﻧﺪ" )ﺑﻪ ﻧﻘﻞ آﯾﺘﯽ ،ص .(۲۷ -۲۵
ُ
اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺟﯿﻬﺎﻧﯽ ،ﺟﻐﺮاﻓﯽﻧﻮﯾﺲ ﺳﺮﺷﻨﺎس ﺳﺪۀ ﭼﻬﺎرم ،ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﮔﻠﯽ ﺧﻮردﻧﯽ در
ّ
ﺣﺪود ﻗﺎﯾﻦ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ )ص  .(۱۷۱ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻨﻈﻮر او از اﯾﻦ ﮔﻞ ﺧﻮردﻧﯽ ،زﻋﻔﺮان ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﻤﺪاﻟﻠﻪ
ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از زﻋﻔﺮان ﻗﺎﺋﻦ ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ او ﻏﻠﻪ ،ﻣﯿﻮه و زﻋﻔﺮان
ﺑﺴﯿﺎر از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﺎﺋﻦ در آن روزﮔﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ )  ،۱۹۱۵ص .(۱۴۶
اﻋﺘﺼﺎم اﻟﻤﻠﮏ در ﻋﻬﺪ ﻗﺎﺟﺎر در ﮔﺰارشﻫﺎی ﺧﻮد از زﻋﻔﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﻏﺎت ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﺮده و
در ﻣﻮاردی آن را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﭘﯿﺶﮐﺶ ﮐﺮده اﺳﺖ )ص  .(۲۹۳ ،۲۹۱ ،۲۲۶ﺣﺎج ﺳﯿﺎح ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻇﻠﻢ و
ﺳﺘﻤﯽ ﮐﻪ ارﺑﺎﺑﺎن و ﮐﺪﺧﺪاﻫﺎ در اﻧﺤﺼﺎر و ﺧﺮﯾﺪ ارزان زﻋﻔﺮان دﻫﻘﺎﻧﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ روا ﻣــﯽداﺷــﺘﻨﺪ
اﺷﺎره ﮐﺮده و ﮐﺸﺖ و ﺗﺠﺎرت ﻋﻤــﺪۀ ﻗــﺎﯾﻦ را زﻋﻔــﺮان ﺑﺮﺷــﻤﺮده اﺳــﺖ ) ،۱۳۵۹ص .(۱۴۳ -۱۳۷
 .1ﻗﻬﺴﺘﺎن )ﮐﻬﺴﺘﺎن؛ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮدن ﻣﻨﻄﻘﻪ( ﻧﺎم ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮدهای در ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻼت اﯾﺮان و ﺟﻨﻮب ﺧﺮاﺳﺎن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻓﺮدوس ،ﻗﺎﯾﻦ ،ﻃﺒﺲ ،ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ،ﮐﺎﺷﻤﺮ ،ﺗﺮﺑﺖ ﺣﯿﺪرﯾﻪ ،ﺧﻮاف  ،ﮔﻨﺎﺑﺎد و ﺗﺎﯾﺒﺎد را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ.

اﺻﻔﻬﺎن

ّ
از وﻫﺐﺑﻦ ﻣﻨﺒﻪ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﯿﻤﺎﻧﯽ اﻷﺧﺒﺎری )۱۱۴ -۳۴ق ،(.ﺗﺎﺑﻌﯽ  ،ﮔﺰارشﻧــﻮﯾﺲ و ﺗــﺎرﯾﺦﻧﮕــﺎر
ﯾﻤﻨﯽ اﯾﺮاﻧﯽاﻻﺻﻞ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ اﻟﻘﺼﺺ ،ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐــﻪ ﭘــﺲ از آﻧﮑــﻪ ﻧﻤــﺮود ﺗﺼــﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓــﺖ ﺑــﺎ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺠﻨﮕﺪ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهای ﺑﻪ ﺳﻮی اﻫﺎﻟﯽ ِﺟﯽ اﺻﻔﻬﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ از آﻧــﺎن ﺑــﺮای ﺟﻨــﮓ ﻫﻤﮑــﺎری
ﺑﺠﻮﯾﺪ .اﻣﺎ ﻣﺮدم اﺻﻔﻬﺎن از ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻧﻤﺮود ﺳﺮ ﺑﺎز زده و ﮔﻔﺘﻨﺪ" :ﺑﻪ ﻫﯿﭻوﺟــﻪ ﻗــﺪرت ﭘﺮوردﮔــﺎر را
اﻧﮑﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ زﯾﺮا ﮐﻪ او در اﯾﻦ ﺧﺎک زﻋﻔﺮان روﯾﺎﻧﯿﺪه  ...اﺳﺖ" )ﻓﯿﺮوزآﺑﺎدی ،ص .(۲۰۹
وﻗﺘﯽ ﺣﺠﺎجﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺳﺎلﻫﺎی ۹۵ -۷۲ق ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﺷﺮق ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﻮد ،از
ﮔﺮدﻧﮕﺸﯽ ﻣﺘﻮﻟﯽ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم َوﻫﺰاد /ﻣﻬﺰادﺑﻦ ﯾﺰداد اﻧﺒــﺎری درﺑــﺎرهی ﺧـﺮاج اﺻــﻔﻬﺎن ﺑﺮآﺷــﻔﺖ،
ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻮﺷﺖ" :ﺗﻮ را واﻟﯽ ﺷﻬﺮی ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺳﻨﮕﺶ ﺳﺮﻣﻪ و ﻣﮕﺴﺶ زﻧﺒــﻮر ﻋﺴــﻞ و ﮔﯿــﺎه ﺧﺸــﮑﺶ
زﻋﻔﺮان اﺳﺖ" ،زﯾﺮا ﺳﻨﮓ ﺳﺮﻣﮥ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ و زﻋﻔﺮان و زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻠﺶ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ در آن زﻣــﺎن
ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻮدﻧﺪ )ﺛﻌﺎﻟﺒﯽ۱۳۶۸ ،اﻟﻒ ،ص .(۲۳۱
اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ دو ﻧﻮع زﻋﻔﺮان اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ را ﺑﺮﺷﻤﺮده اﺳــﺖ؛ زﻋﻔـﺮان "ﻗﻤــﯽ" و زﻋﻔـﺮان "ﺟﯿﺌــﯽ" .او
زﻋﻔﺮان ﻗﻢ را از زﻋﻔﺮان ﺟﯽ ﺑﺮﺗﺮ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ )ص .(۳۱۲
ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﻗﺰوﯾﻨﯽ )ص  ،(۲۹۶ادرﯾﺴــﯽ )ج ،۲ص  (۶۷۷و ﻣﺆﻟﻔــﺎن دﯾﮕــﺮی از ﺟﻤﻠــﻪ
 .1ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ص( را ﻧﺪﯾﺪه اﻣﺎ اﺻﺤﺎﺑﺶ را دﯾﺪهاﻧﺪ.

١

ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﮐﺎرﺑﺮد ،ﮐﺎﺷﺖ و ﺗﺠﺎرت زﻋﻔﺮان در اﯾﺮان

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺷﻠﯿﻤﺮ در زﻣﺎن او ﺑﺨﺸﯽ از زﻋﻔﺮان اﯾﺮان از ﺑﺎﮐﻮ وارد ﻣﯽﺷﺪ زﯾﺮا زﻋﻔﺮان ﻗﺎﺋﻦ ،ﮐﻔﺎف
ﻣﺼﺮف آن زﻣﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن را ﻧﻤﯽداد )ص  .(۱۶۹ﺟﻤﺎﻟﺰاده در ﺳﺎل  ،۱۳۳۵ﺿﻤﻦ اﺷــﺎره ﺑــﻪ ﮔﯿﺎﻫــﺎن
رﻧﮕﺰای اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﮐﺸﺖ زﻋﻔﺮان در ﻗﺎﯾﻦ و ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ )ص .(۳۶
در ﺣﺪود ﺳﺎل  ۱۳۲۰ﻣﯿﺮزا ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ ﺧﺎن ﻣﺤﻤﻮدی در ﮔﺰارﺷﯽ درﺑﺎرۀ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻌﯿﺸﺖ
ﻣﺮدم ﻗﺎﺋﻨﺎت ،از ﺗﻮﺳﻌﮥ ﮐﺸﺖ زﻋﻔﺮان در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺒــﺮ داده اﺳــﺖ .ﻣﺤﻤﺪﺣﺴــﯿﻦ آﯾﺘــﯽ در ﺳــﺎل
۱۳۲۷ش ،از ﺷﻬﺮت زﻋﻔﺮان روﺳﺘﺎی ﻣﻬﻤﻮﺋﯽ در  ۶۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﻨﻮب ﻗﺎﯾﻦ و در ﻧﯿﻤﮥ راه ﺑﯿﺮﺟﻨــﺪ،
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ )← آﯾﺘﯽ ،ص  .(۲۷ -۲۶ ،۲۰ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮔﺰارشﻫﺎی دﯾﮕﺮی ،ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻗﺎﺋﻦ در ﺳﺎل  ،۱۳۲۹زﻋﻔﺮان و ﺗﺮﯾﺎک ﺑﺮﺷﻤﺮده و ﻧﺎم روﺳﺘﺎﻫﺎی زﻋﻔﺮانﺧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ )ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﯾﺮان :ﺧﺮاﺳﺎن ،ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺘﻌﺪد( .در ﺳﺎل  ،۱۳۳۴اﺣﻤﺪ اﺣﻤﺪی ﻧﻮﺷــﺘﻪ
اﺳﺖ" :از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻬﻢ و ﻣﻌﺮوف ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ و ﻗﺎﯾﻨﺎت ،زﻋﻔﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی از آن
ﺑﻪ ﺧﺎرج از اﯾﻦ وﻻﯾﺖ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد .زراﻋﺖ زﻋﻔﺮان در ﻗﺪﯾﻢاﻻﯾﺎم در ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ و ﺣﺪود آن ﺷﯿﻮع داﺷﺘﻪ
ً
و ﭼﻮن زراﻋﺖ ﺑﺎﺻﺮﻓﻪاﯾﺴﺖ ،و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ آب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﮐﺜــﺮ ﮐﺸــﺎورزان ﺑــﻪ
زراﻋﺖ آن اﻗﺪام ﮐﺮدهاﻧﺪ" )ص .(۵۶۲

۶١

ﻣﺆﻟﻒ ﻫﻔﺖ ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﺻﻮراﻻﻗﺎﻟﯿﻢ )ص (۶۰و ﻣﯿﺮزا ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ اﻓﻀﻞاﻟﻤﻠــﮏ
)ص  (۵۰ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﻋﻔﺮان اﺻﻔﻬﺎن اﺷﺎراﺗﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺷــﯿﺦ ﺣﺴــﻦ ﺟــﺎﺑﺮ اﻧﺼــﺎری ،ﮐﺸــﺖ زﻋﻔــﺮان
اﺻﻔﻬﺎن در ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳــﺒﺎ ،در ﺣــﺪود ورزﻧــﮥ روﯾﺪﺷــﺖ ،و ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ ﮔــﺮدآوری ﮐﻼﻟــﮥ زﻋﻔــﺮان
ﺧﻮدروی اﺻﻔﻬﺎن را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ )ص .(۹
اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس

۶٢

از ﺷﻮاﻫﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮥ درﺑﺎر ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن ،زﻋﻔﺮان ﺑﺮای ﺗﻬﯿﮥ ﻧﺎﻫﺎر و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫــﺎ
ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ )ﺑﺮﯾﺎن ،ص  .(۶۰۹ﻋﺮق زﻋﻔﺮان ﺷﻬﺮ ﻓﯿﺮوزآﺑﺎد ﮐﻪ از آن ﺑﺎ ﻧــﺎم ﻣــﺎءاﻟﺰﻋﻔﺮان
ﻣﺴﻮﺳﻦ ﯾﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ در ﺳﺪۀ ﭼﻬﺎرم ﺷــﻬﺮت داﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ )اﺻــﻄﺨﺮی،ص  .(۱۵۳ﻣﺘــﺰ )ج ،۲ص
 (۵۰۲ﮐﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم در ﺳﺪۀ ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﺮقﮔﯿــﺮی در ﺷــﻬﺮ ﮔــﻮر
)ﻓﯿﺮوزآﺑﺎد( اﯾﺎﻟﺖ ﭘﺎرس از زﻋﻔﺮان و دﯾﮕﺮ ﮔﻞﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ ﺑﻪ روﯾﺶ زﻋﻔﺮان در ﺷــﯿﺮاز اﺷــﺎره ﮐــﺮده )ص  (۴۴۳و ﻣﺤﻤــﺪﺑﻦ ﻣﺤﻤــﻮد
ﻃﻮﺳﯽ )ص  (۲۵۵در ﺳﺪۀ ﺷﺸﻢ آن را از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺎرس ﺑﺮﺷﻤﺮده اﺳﺖ .ﻋﻘﯿﻠﯽ ﻋﻠﻮی ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿــﺰ
از زﻋﻔﺮان اﺻﻄﻬﺒﺎﻧﺎت ﯾﺎد ﮐﺮده و آن را ﭘﺲ از ﻧﻮع ﮐﺸﻤﯿﺮی ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻋﻔﺮان داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ )ص .(۴۷۲
ً
ﻇﺎﻫﺮا در اواﯾﻞ ﺳﺪۀ اﺧﯿﺮ ﮐﺸﺖ زﻋﻔﺮان در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس روﻧﻖ زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ زﯾــﺮا ﺑــﻪ ﮔــﻮاه
ﺗﻘﯽ ﺑﻬﺮاﻣﯽ در ﺳﺎل  ، ۱۳۱۳ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﻣﺜﻘﺎل زﻋﻔﺮان از اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﺷﺪ .او
در ﺳﺎل  ،۱۳۱۶زﻋﻔﺮان را ﺟﺰو ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺻــﻄﻬﺒﺎﻧﺎت ﺑﺮﺷــﻤﺮده اﺳــﺖ ) ،۱۳۱۳ج  ،۱ص ۲۳۹؛
 ،۱۳۱۷ -۱۳۱۶ج  ،۲ص .(۸۱۹
ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎی ﺧﺰر

از ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺖ زﻋﻔﺮان در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ روﻧﻖ زﯾــﺎدی داﺷــﺘﻪ
ً
اﺳﺖ) .ﻣﺜﻼ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ :اﺑﻦ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ،ﻗﺴﻢ اول ،ص .(۱۷۵
ﻣﺆﻟﻒ ﺣﺪوداﻟﻌﺎﻟﻢ در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎری ،ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را "ﻣﺎ]ء[
زﻋﻔﺮان" )آب زﻋﻔﺮان( و ﻋﺮﻗﯿﺎت دﯾﮕﺮی ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﮥ ﺟﻬﺎن ﺻﺎدر ﻣــﯽﺷــﻮد ذﮐــﺮ ﮐــﺮده
اﺳﺖ )ص  .(۱۴۵اﺑﻮدﻟﻒ ﺧﺰرﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﮥ آب زﻋﻔﺮان در ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی
ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﺪه و ﺑﻪ روش ﺗﻬﯿﮥ ﮔﻼب ،ﺗﻘﻄﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﺪه ،اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ )ص  .(۸۰ﺣﺎﮐﻢ دﻣﺎوﻧــﺪ در
ﺳﺪۀ ﻫﻔﺘﻢ ،ﻫﺮ ﺳﺎل ﻫﺰار ﻣﺜﻘﺎل زﻋﻔــﺮان را ﺑــﻪ ﺟــﺎی ﻣﺎﻟﯿــﺎت ﺑــﻪ درﺑــﺎر اﯾﻠﺨﺎﻧــﺎن ﻣــﯽﻓﺮﺳــﺘﺎد )←
ّ
رﺷﯿﺪاﻟﺪﯾﻦ ﻓﻀﻞاﻟﻠﻪ ﻫﻤﺪاﻧﯽ ،۱۳۵۸ ،ص  .(۱۷۸ -۱۷۷ﻋﻘﯿﻠﯽ ﻋﻠﻮی ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ )ص (۴۷۲ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
زﻋﻔﺮان ﮔﯿﻼن اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾ ﺮ اﯾﺮان

ُ
در ﮐﺘﺎب ﺣﺪوداﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﺮاوردهﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﺎن ،ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ روﯾﺶ زﻋﻔﺮان در َدرﻏﺶ )از
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﺎن ﻗﺪﯾﻢ( ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ )ص  .(۱۰۳ -۱۰۲اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧــﯽ ﻧﯿــﺰ از زﻋﻔـﺮان
ﺳﯿﺴﺘﺎن ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﺳﺎل  ،۱۳۱۱ﻣﺴﻌﻮد ﮐﯿﻬﺎن زﻋﻔﺮان ﮐﺮﻣﺎن را ،ﭘﺲ از زﻋﻔﺮان ﻗﺎﯾﻨﺎت ،در ﺟﺎﯾﮕــﺎه دوم ﻣﻌﺮﻓــﯽ
ﮐﺮده اﺳﺖ )ج ،۳ص  .(۱۹ﺑﻬﺮاﻣﯽ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل  ۱۳۱۳ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﺪۀ زراﻋﺖ زﻋﻔﺮان اﯾﺮان را ﺧﺮاﺳﺎن،
ﻓﺎرس و ﮐﺮﻣﺎن ،ﻫﺮﮐﺪام ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪی  ۳۰۰ﻫﺰار ۲۰ ،ﻫﺰار و  ۱۰۰ﻣﺜﻘﺎل ،داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ
ً
) ،۱۳۱۳ج ،۱ص  .(۲۳۹در دﻫﮥ  ۱۳۳۰ﻧﯿﺰ ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮﺑﯽ در رﻓﺴﻨﺠﺎن ﺑﻪ ﻋﻤــﻞ ﻣــﯽآﻣــﺪه
اﺳﺖ )ﺑﻬﺮاﻣﯽ ،۱۳۳۳ ،ص .(۴۰۸
ّ
از ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺧﻮاﺟﻪ رﺷﯿﺪاﻟﺪﯾﻦ ﻓﻀﻞاﻟﻠﻪ ﻫﻤﺪاﻧﯽ در ﺳﺪۀ ﻫﻔﺘﻢ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ او ﭘﯿــﺎز زﻋﻔــﺮان را ﺑــﻪ
ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﺳﻠﻄﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮده و ﺑﻪ ﮔﻮاه او در آﻧﺠﺎﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﻤﺪان رﺷــﺪ ﮐــﺮده اﺳــﺖ ) ،۱۳۶۸ص .(۲۰۵
اﻋﺘﻤﺎداﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﻧﯿﺰ زﻋﻔﺮان را ﻧﯿﺰ در آن زﻣﺎن ﺟﺰو ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﻤــﺪهی آذرﺑﺎﯾﺠــﺎن ﺑﺮﺷــﻤﺮده اﺳــﺖ
) ،۱۳۶۸ -۱۳۶۷ج ،۱ص .(۳۲
َ
٢
در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ درﺑﻨﺪ ،ﺑﺎﮐﻮ ،ﺷﺮوان و دﺷﺖ ﻗﺮهﺑﺎغ،
ﻧﯿﺰ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﮥ اﯾﺮان ،ﮐﺸﺖ و ﺗﺠﺎرت زﻋﻔﺮان روﻧﻖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﺑﺮی ﺷﺮح ﺗﻔﺼــﯿﻠﯽ←
اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ ،۱۳۸۳ ،ص.(۱۷۸ -۱۷۷ ،۱۴۹ -۱۴۶
ﻣﻨﺎﺑﻊ
 آﯾﺘﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ) .(۱۳۷۱ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن :در ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﺮاﺟﻢ رﺟﺎل ﻗﺎﯾﻨﺎت و ﻗﻬﺴﺘﺎن .ﭼﺎپ دوم .ﻣﺸﻬﺪ :ﻣﺆﺳﺴــﮥﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ.
 اﺑﺮاﻫﯿﻢزاده ،ﺣﺴﻦ و ﻫﻤﮑﺎران ) .(۱۳۸۵زﻋﻔﺮان اﯾﺮان ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﯽ .ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات اﻃﻼﻋﺎت. اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ) .(۱۳۶۶ﺷﻨﺎﺧﺖ زﻋﻔﺮان اﯾﺮان .ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﮥ اﯾﺮج اﻓﺸﺎر و ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺟﻤﺎﻟﺰاده .ﺗﻬﺮان:اﻧﺘﺸﺎرات ﺗﻮس.
َ
 .٢ﺻﻮرت ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺎم اﯾﻦ ﺷﻬﺮ" ،ﺷ ﺮوان" اﺳﺖ اﻣﺎ اﻣﺮوزه " ِﺷﺮوان" ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

1. Chardin

ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﮐﺎرﺑﺮد ،ﮐﺎﺷﺖ و ﺗﺠﺎرت زﻋﻔﺮان در اﯾﺮان

ﺷﺎردن ١زﻋﻔﺮان را ﭘﺲ از ﺧﺸﺨﺎش و ﺗﻮﺗﻮن ،ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮔﯿﺎه ﻣﻬﻢ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ آن در ﺗﻤــﺎم
ﺟﻬﺎن داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان ﻣﯽروﯾﺪ اﻣﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎی ﺧــﺰر و ﺳــﭙﺲ
ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻤــﺪان را ﺑﻬﺘــﺮ از دﯾﮕــﺮ ﻣﻨــﺎﻃﻖ ﻣﻌﺮﻓــﯽ ﮐــﺮده اﺳــﺖ )ج  ،۳ص  .(۳۰۸ -۳۰۷وﯾﻠﯿــﺎم
ﻫﺎﻟﯿﻨﮕﺒﺮی ،از ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺳﺮﺟﺎن ﻣﻠﮑﻢ ،در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۷۹۹ﺗﺎ  ۱۸۰۱ﻣﯿﻼدی ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻋﻔﺮان دﻧﯿﺎ را
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﺮان و در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﺮﻏﻮﺑﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع آن را ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎزﻧﺪران داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ )ص .(۴۹

۶٣

۶۴

-

 .(۱۳۸۳) -------------زﻋﻔﺮان ،از دﯾﺮﺑﺎز ﺗﺎ اﻣﺮوز ،داﯾﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﺠــﺎرت و ﻣﺼــﺮف .ﺗﻬـﺮان:ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎرات اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.
اﺑﻦ اﺛﯿﺮ )۱۳۸۶ - ۱۳۸۵ق .(۱۹۶۶ - ۱۹۶۵ /اﻟﮑﺎﻣﻞ ﻓﯽ اﻟﺘﺎرﯾﺦ .ﺑﯿﺮوت :دارﺻﺎدر.
اﺑﻦ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ) .(۱۳۲۰ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن .ﭼﺎپ ﻋﺒﺎس اﻗﺒﺎل آﺷﺘﯿﺎﻧﻲ .ﺗﻬﺮان :ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺧﺎور.
اﺑﻦ ﺑﯿﻄﺎر )۱۲۹۱ق( .اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻟﻤﻔﺮدات اﻷدوﯾﺔ و اﻷﻏﺬﯾﺔ ،ﺑﻮﻻق .ﭼﺎپ اﻓﺴﺖ ﺑﻐﺪاد :ﻣﮑﺘﺒﺔ اﻟﻤﺜﻨﯽ.
اﺑﻦ ﺣﻮﻗﻞ ) .(۱۳۴۵ﺻﻮرةاﻷرض .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺟﻌﻔﺮ ﺷﻌﺎر .ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان.
اﺑﻦ ﺧﺮداذﺑﻪ ) .(۱۸۸۹اﻟﻤﺴﺎﻟﮏ و اﻟﻤﻤﺎﻟﮏ .ﭼﺎپ دﺧﻮﯾﻪ .ﻟﯿﺪن :ﺑﺮﯾﻞ.
اﺑﻦ ُرﺳﺘﻪ ) .(۱۳۶۵اﻻﻋﻼق اﻟﻨﻔﯿﺴﺔ .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺣﺴﯿﻦ ﻗﺮه ﭼﺎﻧﻠﻮ .ﺗﻬﺮان :اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.
ّ
اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ )۱۴۰۸ق .(۱۹۸۷ /اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﯽ اﻟﻄ ّﺐ .ﭼﺎپ ادوار اﻟﻘﺶ و ﻋﻠﯽ زﯾﻐﻮر .ﺑﯿﺮوت :ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ.
ّ
ّ
ﻣﻀﺎر اﻟﮑﻠﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺑﺪان اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺘﺮﺟﻤﯽ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم .ﭼﺎپ ﻋﻠﯿﺮﺿــﺎ ﻋﺒﺎﺳــﯿﺎن.
اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ) .(۱۳۸۸دﻓﻊ
ﺗﻬﺮان :اﻟﻤﻌﯽ.
اﺑﻦ ﻋﺒﺪ ّرﺑﻪ اﻧﺪﻟﺴﯽ )۱۴۱۱ -۱۴۰۸ق( .ﻋﻘﺪاﻟﻔﺮﯾﺪ .ﭼﺎپ ﻋﻠﯽ ﺷﯿﺮی .ﺑﯿﺮوت :دار اﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﯽ.
اﺑﻦ ﻓﻘﯿﻪ ﻫﻤﺪاﻧﯽ ) .(۱۹۶۷ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮐﺘﺎب اﻟﺒﻠﺪان .ﻟﯿﺪن :ﺑﺮﯾﻞ.
اﺑﻮاﻟﻔﺪاء ،ﻋﻤﺎداﻟﺪﯾﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ) .(۱۳۴۹ﺗﻘﻮﯾﻢاﻟﺒﻠﺪان .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ آﯾﺘﯽ .ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان.
اﺑﻮدﻟﻒ ﺧﺰرﺟﯽ ) .(۱۳۵۴ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ اﺑﻮدﻟﻒ در اﯾﺮان ،ﺑﺎ ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت وﻻدﯾﻤﯿﺮ ﻣﯿﻨﻮرﺳﮑﯽ .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺳﯿﺪ
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ .ﺗﻬﺮان :زوار.
اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ) .(۱۳۷۰ﮐﺘﺎب اﻟﺼﯿﺪﻧﺔ .ﭼﺎپ ﻋﺒﺎس زرﯾﺎب.
اﺣﻤﺪی ،اﺣﻤﺪ )" .(۱۳۳۴ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ :اوﺿﺎع ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ" .ﯾﻐﻤﺎ .ش .۹۲اﺳﻔﻨﺪ
ّ
ّ
اﺧﻮﯾﻨﯽ ﺑﺨﺎری ،اﺑﻮﺑﮑﺮ رﺑﯿﻊ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ) .(۱۳۷۱ﻫﺪاﯾﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻓﯽ اﻟﻄ ّﺐ .ﺑﻪ اﻫﺘﻤﺎم ﺟﻼل ﻣﺘﯿﻨــﯽ .ﻣﺸــﻬﺪ:
اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ.
ادرﯾﺴﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ )۱۴۰۹ق .(۱۹۸۹ /ﮐﺘﺎب ﻧﺰﻫﺔاﻟﻤﺸﺘﺎق ﻓﯽ اﺧﺘﺮاق اﻵﻓﺎق .ﺑﯿﺮوت :ﻋﺎﻟﻢ اﻟﮑﺘﺐ.
اﺳﺪي ﻃﻮﺳﻲ ،ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ) .(۱۳۵۴ﮔﺮﺷﺎﺳﺐ ﻧﺎﻣﻪ .ﭼﺎپ ﺣﺒﯿﺐ ﯾﻐﻤﺎﺋﻲ .ﺗﻬﺮان :ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻃﻬﻮری.
اﺳﻔﺰاری ،ﻣﻌﯿﻦاﻟــﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤــﺪ زﻣﭽــﯽ ) .(۱۳۳۸روﺿــﺎت اﻟﺠﻨــﺎت ﻓــﯽ اوﺻــﺎف ﻣﺪﯾﻨــﺔ ﻫــﺮات .ﺑــﻪ ﮐﻮﺷــﺶ
ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﮐﺎﻇﻢ اﻣﺎم .ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
اﺻﻄﺨﺮی ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ) ،۱۸۷۰ﭼﺎپ اﻓﺴﺖ  .(۱۹۶۷ﮐﺘﺎب ﻣﺴﺎﻟﮏ اﻟﻤﻤﺎﻟﮏ .ﭼﺎپ دﺧﻮﯾﻪ .ﻟﯿﺪن :ﺑﺮﯾﻞ.
اﻋﺘﺼﺎماﻟﻤﻠﮏ ،ﻣﯿﺮزا ﺧﺎﻧﻠﺮﺧﺎن ) .(۱۳۵۱ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﯿﺮزا ﺧﺎﻧﻠﺮ ﺧــﺎن اﻋﺘﺼــﺎم اﻟﻤﻠــﻚ ﻧﺎﯾــﺐ اول وزارت اﻣــﻮر
ﺧﺎرﺟﻪ .ﭼﺎپ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﺤﻤﻮدی .ﺗﻬﺮان :ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﮥ ﻓﺮدوﺳﯽ.
اﻋﺘﻤﺎداﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ) .(۱۳۶۸ - ۱۳۶۷ﻣﺮآةاﻟﺒﻠــﺪان .ﭼــﺎپ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴــﯿﻦ ﻧــﻮاﺋﯽ و ﻣﯿﺮﻫﺎﺷــﻢ
ﻣﺤﺪث ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
اﻓﻀﻞاﻟﻤﻠﮏ ،ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ) .(۱۳۸۰ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ اﺻﻔﻬﺎن .ﭼﺎپ ﻧﺎﺻﺮ اﻓﺸــﺎرﻓﺮ .ﺗﻬـﺮان :وزارت ﻓﺮﻫﻨــﮓ و ارﺷــﺎد
اﺳﻼﻣﯽ ،و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و ﻣﻮزه و ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ.
اﻧﺼﺎری ﺷﯿﺮازی ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ .اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﺪﯾﻌﯽ .ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ش  ۳۴۹۹ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ .ﻣﻮﺟﻮد در
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺑﻨﯿﺎد داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ.
اﻧﻄﺎﮐﯽ ،داود ﺑﻦ ﻋﻤﺮ )۱۴۱۱ق .(۱۹۹۶ /ﺗﺬﮐﺮة أوﻟﯽ اﻷﻟﺒﺎب ]و[ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻟﻠﻌﺠﺐ اﻟﻌﺠﺎب ،وﯾﻠﯿﻬﺎ ذﯾﻞ اﻟﺘﺬﮐﺮة
ﻷﺣﺪ ﺗﻼﻣﯿﺬ اﻟﻤﺆﻟﻒ .ﻗﺎﻫﺮه :ﻣﮑﺘﺒﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ.
اوﺗﺮ ،ژان ) .(۱۳۶۳ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ژان اوﺗﺮ )ﻋﺼﺮ ﻧﺎدرﺷﺎه( .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﻠﯽ اﻗﺒﺎﻟﯽ .ﺗﻬﺮان :ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎرات ﺟﺎوﯾﺪان.
اوﻟﯿﺎءاﻟﻠﻪ آﻣﻠﯽ ،ﻣﻮﻻﻧﺎ .(۱۳۴۸) .ﺗﺎرﯾﺦ روﯾﺎن .ﭼﺎپ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺳﺘﻮده ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان.

-

ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﮐﺎرﺑﺮد ،ﮐﺎﺷﺖ و ﺗﺠﺎرت زﻋﻔﺮان در اﯾﺮان

-

اوﻟﯿﻮ ﯾﻪ ،ﮔﯿﻮم آﻧﺘﻮان ) .(۱۳۷۱ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪﻃﺎﻫﺮ ﻣﯿﺮزا .ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ورﻫﺮام .ﺗﻬﺮان :اﻃﻼﻋﺎت.
اﯾﺮج ﻣﯿﺮزا )" .(۱۳۳۴اﯾﺮج ﻣﯿﺮزا و اﻣﯿﺮ ﺷﻮﮐﺖاﻟﻤﻠﮏ" .ﯾﻐﻤﺎ .ﺷﻤﺎرۀ ﭘﯿﺎﭘﯽ .۹۰
ّ
ﺑﺮآﺑﺎدی ،ﺳﯿﺪاﺣﻤﺪ؛ رﺟﺒﯽ ،ﻧﺠﯿﺐاﻟﻠﻪ؛ ﺷﻌﯿﺒﯽ ،ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ) .(۱۳۸۹ﻓﺮﻫﻨﮓ زﻋﻔــﺮان در ﺧﺮاﺳــﺎن ﺟﻨــﻮﺑﯽ،
ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﺷﻬﺮآﺷﻮب.
ﺑﺮﻫﺎن ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ ) .(۱۳۴۲ﺑﺮﻫﺎن ﻗﺎﻃﻊ .ﭼﺎپ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﯿﻦ .ﺗﻬﺮان :اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.
ﺑﺮﯾﺎن ،ﭘﯽﯾﺮ ) .(۱۳۷۸ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن :از ﮐﻮرش ﺗﺎ اﺳﮑﻨﺪر ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﻬﺪی ﺳﻤﺴﺎر ،ﺗﻬﺮان :زرﯾﺎب.
ﺑﺴﺤﻖ اﻃﻌﻤﻪ ) .(۱۳۸۲ﮐﻠﯿﺎت ﺑﺴﺤﻖ اﻃﻌﻤﮥ ﺷﯿﺮازی .ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﻨﺼﻮر رﺳﺘﮕﺎر ﻓﺴﺎﯾﯽ .ﺗﻬﺮان :ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب.
ّ
اﻟﻄﺒﺎع و ﻋﻤﺮ اﻧﯿﺲ ّ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻧﯿﺲ ّ
اﻟﻄﺒﺎع .ﺑﯿﺮوت:
ﺑﻼذری ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ )۱۴۰۷ق .(۱۹۸۷ /ﻓﺘﻮحاﻟﺒﻠﺪان .ﭼﺎپ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻌﺎرف.
ﺑﻠﻌﻤﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ) .(۱۳۶۶ﺗﺎرﯾﺨﻨﺎﻣﮥ ﻃﺒﺮی .ﭼﺎپ ﻣﺤﻤﺪ روﺷﻦ .ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﻧﻮ.
ﺑﻨﺪﻫﺶ ) .(۱۳۶۹ﮔﺮدآوری ﻓﺮﻧﺒﻎ دادﮔﯽ .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﻬﺮداد ﺑﻬﺎر .ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﺗﻮس.
ﺑﻬﺮاﻣﯽ ،ﺗﻘﯽ ) .(۱۳۱۳ﮐﺘﺎب ﻓﻼﺣﺖ .ﺗﺒﺮﯾﺰ :ﻣﻄﺒﻌﮥ اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ.
 .(۱۳۱۶) -------ﻓﺮﻫﻨﮓ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﯾﺎ داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﻓﻼﺣﺘﯽ .ﺗﻬﺮان :ﺧﻮدﮐﺎر. .(۱۳۳۳) -------ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان .ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.ّ
ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻫﺮوی ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ) .(۱۳۷۷ﻧﻮراﻟﻤﺸﺮﻗﯿﻦ :ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﻨﻈﻮم از ﻋﻬﺪ ﺻﻔﻮی .ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻧﺠﯿﺐ ﻣﺎﯾﻞ ﻫــﺮوی.
ﻣﺸﻬﺪ :آﺳﺘﺎن ﻗﺪس.
ﺑﯿﺮﺟﻨﺪی ،ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ) .(۱۳۸۱اﺑﻌﺎد و اﺟﺮام .ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺤﺴﻦ ﻧــﺎﺟﯽ ﻧﺼــﺮآﺑﺎدی .ﺑﯿﺮﺟﻨــﺪ :ﮐﻨﮕــﺮۀ
ّ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻼﻣﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪی.
ﭘﻮﻻک ،ﯾﺎﮐﻮب ادوارد ) .(۱۳۶۱ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﭘﻮﻻک :اﯾﺮان و اﯾﺮاﻧﯿﺎن .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮐﯿﮑﺎووس ﺟﻬﺎﻧﺪاری .ﺗﻬﺮان ،ﺧﻮارزﻣﯽ.
ﭘﯿﮕﻮﻟﻮﺳﮑﺎﯾﺎ ،ن .و.؛ و ﻫﻤﮑﺎران ) .(۱۳۶۳ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان از دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺪۀ ﻫﯿﺠﺪﻫﻢ ﻣﯿﻼدی .ﺗﺮﺟﻤــﮥ
ﮐﺮﯾﻢ ﮐﺸﺎورز ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرت ﭘﯿﺎم.
ﺗﺎﺑﻨﺪه ،ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﯿﻦ ) .(۱۳۴۸ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﻐﺮاﻓﯽ ﮔﻨﺎﺑﺎد .ﺗﻬﺮان ،ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺎپ داﻧﺸﮕﺎه.
ﺛﻌﺎﻟﺒﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ )۱۳۶۸اﻟﻒ( .ﻟﻄﺎﺋﻒاﻟﻤﻌﺎرف .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﺷﻬﺎﺑﯽ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ .ﻣﺸﻬﺪ :آﺳﺘﺎن
ﻗﺪس رﺿﻮی.
۱۳۶۸) ---------------------ب( .ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﻌﺎﻟﺒﻲ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﻏﺮر اﺧﺒــﺎر ﻣﻠــﻮك اﻟﻔــﺮس و ﺳــﯿﺮﻫﻢ.ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻀﺎﺋﻠﻲ .ﺗﻬﺮان :ﻧﻘﺮه.
 .(۱۳۷۶) ----------------------ﺛﻤﺎر اﻟﻘﻠﻮب ﻓﯽاﻟﻤﻀﺎف و اﻟﻤﻨﺴﻮب .ﺗﺮﺟﻤﮥ رﺿﺎ اﻧﺰاﺑــﯽﻧــﮋاد.ﻣﺸﻬﺪ :داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ.
ﺟﺎﺑﺮ اﻧﺼﺎری ،ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻦ ) .(۱۳۷۸ﺗﺎرﯾﺦ اﺻﻔﻬﺎن .ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﻣﻈﺎﻫﺮی .اﺻﻔﻬﺎن :ﻣﺸــﻌﻞ و ﺷــﺮﮐﺖ
ﺑﻬﯽ.
ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ) .(۱۳۶۲دﯾﻮان .ﭼﺎپ ﺣﺴﻦ وﺣﯿﺪ دﺳﺘﮕﺮدی .ﺗﻬﺮان :ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺳﻨﺎﺋﯽ.
ﺟﻤﺎﻟﺰاده ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ) .(۱۳۳۵ﮔﻨﺞ ﺷﺎﯾﮕﺎن ﯾﺎ اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان .ﺑﺮﻟﯿﻦ :ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﮥ ﮐﺎوﯾﺎﻧﯽ.
ﻋﻠﯽ ﺟﻨﺎب اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ) .(۱۳۷۱اﻻﺻﻔﻬﺎن .ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻋﺒﺎس ﻧﺼﺮ .اﺻﻔﻬﺎن :ﮔﻠﻬﺎ.
ﺟﯿﻬﺎﻧﻲ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ) .(۱۳۶۸اﺷﮑﺎل اﻟﻌﺎﻟﻢ .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﻠﻲﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﮐﺎﺗﺐ .ﭼﺎپ ﻓﯿﺮوز ﻣﻨﺼﻮري .
ﺗﻬﺮان :ﺑﻪ ﻧﺸﺮ ،و آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی.
ﺣﺎج ﺳﯿﺎح ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ) .(۱۳۵۹ﺧﺎﻃﺮات ﺣﺎج ﺳﯿﺎح .ﺑﻪ ﮐﻮﺷــﺶ ﺣﻤﯿــﺪ ﺳــﯿﺎح .ﺑــﻪ ﺗﺼــﺤﯿﺢ
ﺳﯿﻒاﻟﻠﻪ ﮔﻠﮑﺎر .ﺗﻬﺮان :ﻣﺆﺳﺴﮥ اﻧﺘﺸﺎرات اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.

۶۵

۶۶

-

 .(۱۳۶۳) -----------------------ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﺣﺎج ﺳﯿﺎح ﺑﻪ ﻓﺮﻧﮓ .ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻋﻠﯽ دﻫﺒﺎﺷﯽ .ﺗﻬﺮان:ﻧﺸﺮ ﻧﺎﺷﺮ.
ﺣﺎﻓﻆ اﺑﺮو ) .(۱۳۷۰ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﺮاﺳﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺎﻓﻆ اﺑﺮو .ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ورﻫﺮام .ﺗﻬﺮان:
اﻧﺘﺸﺎرات اﻃﻼﻋﺎت.
ﺣﺪوداﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮق اﻟﯽ اﻟﻤﻐﺮب ) .(۱۳۶۲ﭼﺎپ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺳﺘﻮده ،ﺗﻬﺮان :ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻃﻬﻮری.
ﺣﮑﯿﻢ ﻣﯿﺴﺮی ) .(۱۳۶۶داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ در ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ .ﭼﺎپ ﺑﺮات زﻧﺠــﺎﻧﯽ .ﺗﻬـﺮان :ﻣﺆﺳﺴــﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت اﺳــﻼﻣﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ﻣﮏﮔﯿﻞ و داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
ّ
ﺣﻤﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ ) .(۱۳۱۱ﻧﺰﻫﺖ اﻟﻘﻠﻮب .ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﯿﺮزا ﻣﻬﺪی ﺷﯿﺮازی ،ﺑﻤﺒﺌﯽ :ﺳﯽﭘﯽﺳﯽ.
 .(۱۹۱۵) ----------ﮐﺘﺎب ﻧﺰﻫﺖ اﻟﻘﻠﻮب :اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ :در ﺻــﻔﺖ ﺑﻠــﺪان و وﻻﯾــﺎت و ﺑﻘــﺎع .ﭼــﺎپﮔﯽﻟﺴﺘﺮﻧﺞ .ﻟﯿﺪن :ﺑﺮﯾﻞ.
ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ ﺷﺮواﻧﯽ ،ﺑﺪﯾﻞﺑﻦ ﻋﻠﯽ) .(۱۳۳۳ﻣﺜﻨﻮی ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﻦ .ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﯾﺤﯿﯽ ﻗﺮﯾﺐ ،ﺗﻬﺮان :ﭼﺎﭘﺨﺎﻧــﮥ
ﺳﭙﻬﺮ.
ّ
 .(۱۳۳۸) ------------------دﯾﻮان .ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﺳﺠﺎدی .ﺗﻬﺮان :ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ زوار.دوراﻧﺖ ،وﯾﻠﯿﺎم ﺟﯿﻤﺰ ) .(۱۳۶۵ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن ،ﺗﺮﺟﻤﮥ اﺣﻤــﺪ آرام ،ج :۱ﻣﺸــﺮق زﻣــﯿﻦ ﮔــﺎﻫﻮارۀ ﺗﻤــﺪن ،ﺗﻬــﺮان:
ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎرات آﻣﻮزش اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ.
دﯾﻮﺳﮑﻮرﯾﺪس ،ﭘﺪاﻧﯿﻮس ) .(۱۹۵۲ﻫﯿﻮﻟﯽ اﻟﻄﺐ ﻓﯽ اﻟﺤﺸﺎﺋﺶ و اﻟﺴﻤﻮم .ﺗﺮﺟﻤﮥ اﺻﻄﻔﻦ ﺑﻦ ﺑﺴــﯿﻞ و اﺻــﻼح
ﺣﻨﯿﻦ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق .ﭼﺎپ دوﺑﻠﺮ و ﺗﺮس .ﺗﻄﻮان :داراﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ.
ّ
ذواﻟﻔﻘﺎر ﮐﺮﻣﺎﻧﻲ ) .(۱۳۷۴ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎي ﻧﯿﻤﺮوز .ﭼﺎپ ﻋﺰﯾﺰاﻟﻠﻪ ﻋﻄﺎردي .ﺗﻬﺮان :ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب.
رازی ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زﮐﺮﯾﺎ )۱۴۰۸ق۱۹۸۷ /م( .اﻟﻤﻨﺼﻮری ﻓﯽ اﻟﻄــﺐ .ﭼــﺎپ ﺣــﺎزم اﻟﺒﮑــﺮی اﻟﺼــﺪﯾﻘﯽ.
ﮐﻮﯾﺖ :ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻤﺨﻄﻮﻃﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ.
ّ
اﻟﻄـ ّ
ـﺐ .ﺗﺼــﺤﯿﺢ ﻣﺤﻤــﺪ ﻣﺤﻤــﺪ اﺳــﻤﺎﻋﯿﻞ.
۱۴۲۱) ------------------ق۲۰۰۰ /م( .اﻟﺤﺎوی ﻓــﯽﺑﯿﺮوت ،داراﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﻪ.
ّ
رﺟﺒﯽ ،ﻧﺠﯿﺐاﻟﻠﻪ ) .(۱۳۸۴ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺎﯾﻨﺎت .ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﺷﻬﺮآﺷﻮب.
رﺣﯿﻢزاده ﺻﻔﻮی ،ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ) .(۱۳۰۹ - ۱۳۰۸اﯾﺮان اﻗﺘﺼﺎدی .ﺗﻬﺮان :ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻃﻬﺮان ﻻﻟﻪزار.
ّ
رﺷﯿﺪاﻟﺪﯾﻦ ﻓﻀﻞاﻟﻠﻪ ﻫﻤﺪاﻧﯽ ) .(۱۳۵۶ﺟﺎﻣﻊاﻟﺘﻮارﯾﺦ .ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺤﻤــﺪﺗﻘﯽ داﻧــﺶﭘــﮋوه و ﻣﺤﻤــﺪ ﻣﺪرﺳــﯽ
زﻧﺠﺎﻧﯽ .ﺗﻬﺮان :ﺑﻨﮕﺎه ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻧﺸﺮ ﮐﺘﺎب؛
 .(۱۳۵۸) ------------------ﺳﻮاﻧﺢاﻻﻓﮑﺎر رﺷــﯿﺪی .ﺑــﻪ ﮐﻮﺷــﺶ ﻣﺤﻤــﺪﺗﻘﯽ داﻧــﺶﭘــﮋوه .ﺗﻬــﺮان:اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
 .(۱۳۶۸) ------------------آﺛﺎر و اﺣﯿﺎء )ﻣﺘﻦ ﻓﺎرﺳﯽ درﺑﺎرۀ ﻓﻦ ﮐﺸﺎورزی( .ﺑــﻪ اﻫﺘﻤــﺎم ﻣﻨــﻮﭼﻬﺮﺳﺘﻮده و اﯾﺮج اﻓﺸﺎر .ﺗﻬﺮان :ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﮏﮔﯿﻞ و داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان؛
ّ
رﺷﯿﺪی ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺷﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﻮر ) .(۱۳۳۷ﻓﺮﻫﻨﮓ رﺷﯿﺪی .ﭼﺎپ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺎﺳﯽ .ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﮥ ﻣﻌﺮﺑﺎت رﺷﯿﺪی.
ﺗﻬﺮان :ﺑﺎراﻧﯽ.
ژوﺑﺮ ،ب .اﻣﺪه ) .(۱۳۴۷ﻣﺴﺎﻓﺮت در ارﻣﻨﺴﺘﺎن و اﯾﺮان .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﻠﯿﻘﻠﯽ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻘﺪم .ﺗﻬﺮان ،ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان.
ﺳﺎﯾﮑﺲ ،ﺳﺮ ﭘﺮﺳﻲ ﻣﻮﻟﺰورث ) .(۱۳۳۶ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ژﻧﺮال ﺳﺮ ﭘﺮﺳﯽ ﺳــﺎﯾﮑﺲ ﯾــﺎ ده ﻫـﺰار ﻣﯿــﻞ در اﯾـﺮان .ﺗﺮﺟﻤــﮥ
ﺳﻌﺎدت ﻧﻮری .ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ.
ﺳﻌﯿﺪی ،ﻋﺒﺎس )".(۱۳۵۴ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎل ﺧﺮاﺳﺎن" ،ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯿﻬﺎی ﺑﯿﺴﺘﻤﯿﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﻧﺎﺣﯿﻪای اﯾﺮان .ﻣﺸﻬﺪ :داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ.

-

-

ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﮐﺎرﺑﺮد ،ﮐﺎﺷﺖ و ﺗﺠﺎرت زﻋﻔﺮان در اﯾﺮان

-

ﺳﻠﻄﺎنﻣﺤﻤﺪ ﻣﯿﺮزا ﻗﺎﺟﺎر ) .(۱۳۶۴ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﺳﯿﻒ اﻟﺪوﻟﻪ :ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﮑﻪ .ﭼﺎپ ﻋﻠﻲاﮐﺒﺮ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ:
ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﻧﯽ.
ﺷﻔﺎﯾﻲ اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ،ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ) .(۱۳۶۲دﯾﻮان .ﭼﺎپ ﻟﻄﻔﻌﻠﻲ ﺑﻨﺎن .ﺗﺒﺮﯾﺰ :ادارۀ ﮐﻞ ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ.
ﺷﮑﻮرزاده ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ) .(۱۳۶۳ﻋﻘﺎﯾﺪ و رﺳﻮم ﻣﺮدم ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﭘﺎرهای اﺷﻌﺎر و ﻟﻐﺎت و اﻣﺜﺎل و اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ و
ﻓﺎلﻫﺎ و دﻋﺎﻫﺎ و ّ
ﻣﻌﻤﺎﻫﺎ .ﭼﺎپ دوم .ﺗﻬﺮان :ﺳﺮوش.
ﺷﯿﺮواﻧﯽ ،زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ﺑﻦ اﺳﮑﻨﺪر ) .(۱۳۳۹رﯾﺎضاﻟﺴﯿﺎﺣﺔ .ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ اﺻﻐﺮ ﺣﺎﻣﺪ رﺑﺎﻧﯽ .ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻌﺪی.
 .(۱۳۴۸) -------------------ﺣﺪاﺋﻖاﻟﺴﯿﺎﺣﺔ ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. .(۱۳۸۸) --- -----------------ﺑﺴﺘﺎناﻟﺴﯿﺎﺣﻪ .ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﻨﯿﮋه ﻣﺤﻤﻮدی .ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﺣﻘﯿﻘﺖ.ﻃﺒﺮی ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﯾﻮب ) .(۱۳۷۱ﺗﺤﻔﺔ اﻟﻐﺮاﺋﺐ .ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺟﻼل ﻣﺘﯿﻨﯽ .ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻌﯿﻦ.
ﻃﻮﺳﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد ) .(۱۳۸۲ﻋﺠﺎﯾﺐاﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت و ﻏﺮاﯾﺐاﻟﻤﻮﺟﻮدات .ﭼﺎپ ﻣﻨــﻮﭼﻬﺮ ﺳــﺘﻮده .ﺗﻬــﺮان:
ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
ﻋﻘﯿﻠﯽ ﻋﻠﻮی ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ) .(۱۳۵۵ﻣﺨﺰناﻷدوﯾﺔ .ﭼﺎپ ﻋﮑﺴﯽ از روی ﻧﺴﺨﮥ ﮐﻠﮑﺘــﻪ  .۱۸۴۴ﺗﻬــﺮان :ﭼﺎﭘﺨﺎﻧــﮥ
ﺑﯿﺴﺖوﭘﻨﺠﻢ ﺷﻬﺮﯾﻮر.
ّ
ﻏﺴﺎﻧﯽ اﻧﺪﻟﺴﯽ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ )۱۴۰۵ق .(۱۹۸۵ /ﺣﺪﯾﻘﺔ اﻷزﻫﺎر ﻓﻲ ﻣﺎﻫﯿﺔ اﻟﻌﺸﺐ واﻟﻌﻘﺎر.
ﭼﺎپ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺮﺑﯽ ﺧﻄﺎﺑﯽ .ﺑﯿﺮوت :داراﻟﻐﺮب اﻻﺳﻼﻣﯽ.
ﻓﺮاﻫﺎﻧﻲ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﻬﺪي ) .(۱۳۶۲ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﻲ ﻓﺮاﻫﺎﻧﻲ .ﭼﺎپ ﻣﺴﻌﻮد ﮔﻠﺰاري.
ﺗﻬﺮان :ﻓﺮدوﺳﯽ.
ﻓﺮدوﺳﯽ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ) .(۱۳۱۴ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ .از روی ﭼﺎپ ووﻟﺮس .ﭼﺎپ ﺳﻌﯿﺪ ﻧﻔﯿﺴﯽ .ﻣﺼﻮر ﺑﻪ ﻗﻠﻢ دروﯾﺶ ﭘﺮورده
اﯾﺮان .ﺗﻬﺮان :ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و ﻣﻄﺒﻌﮥ ﺑﺮوﺧﯿﻢ.
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﯾﺮان :ﺧﺮاﺳﺎن ) .(۱۳۸۰ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺎﻇﻢ ﺧﺎدﻣﯿﺎن .ﻣﺸﻬﺪ :ﺑﻨﯿﺎد ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ
آﺳﺘﺎن ﻗﺪس.
ﻓﺴﺎﺋﯽ ،ﺣﺴﻦﺑﻦ ﺣﺴﻦ ) .(۱۳۶۷ﻓﺎرﺳﻨﺎﻣﮥ ﻧﺎﺻﺮی .ﭼﺎپ ﻣﻨﺼﻮر رﺳﺘﮕﺎر ﻓﺴﺎﺋﯽ .ﺗﻬﺮان :اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.
اﻟﻔﻼﺣﺔ اﻟﻨﺒﻄﯿﺔ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻤﻨﺤﻮﻟﺔ اﻟﯽ اﺑﻦ وﺣﺸﯿﻪ ) .(۱۹۹۸ -۱۹۹۳ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻓﻬﺪ .ﺟﺰء  .۱دﻣﺸﻖ :اﻟﻤﻌﻬﺪ
اﻟﻌﻠﻤﯽ اﻟﻔﺮﻧﺴﯽ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﻪ.
ﻓﯿﺮوزآﺑﺎدی ،ﻣﺠﺪاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب ) .(۲۰۰۶ﮐﺘﺎب اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻓﯽ اﻟﻌﺴﻞ ،اﻟﻤﻮﺳﻮم ﺑﮑﺘــﺎب ﺗﺮﻗﯿــﻖ اﻷﺳــﻞ
ﻟﺘﺼﻔﯿﻖ اﻟﻌﺴﻞ .ﭼﺎپ ﻋﺼﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻨﻄﯽ و اﺣﻤﺪ ﺳﻠﯿﻢ ﻏﺎﻧﻢ .ﺑﯿﺮوت :داراﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﯽ.
ﻗﺰوﯾﻨﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد ) .(۲۰۱۱آﺛﺎر اﻟﺒﻼد و اﺧﺒﺎر اﻟﻌﺒﺎد .ﺑﯿﺮوت :دار ﺻﺎدر.
ﻗﻤﯽ ،ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ) .(۱۳۸۵ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﻢ .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﻗﻤﯽ .ﭼــﺎپ
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ اﻧﺼﺎری ﻗﻤﯽ .ﻗﻢ :ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺑﺰرگ آﯾﺔاﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻣﺮﻋﺶ ﻧﺠﻔﯽ )ره(.
ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ) .(۱۳۴۵ﻋﺮاﯾﺲ اﻟﺠﻮاﻫﺮ و ﻧﻔﺎﯾﺲاﻻﻃﺎﯾﺐ .ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ اﯾﺮج اﻓﺸﺎر .ﺗﻬﺮان :اﻧﺠﻤﻦ آﺛﺎر ﻣﻠﯽ.
ُ ُ
ﻐﺎت ُ
اﻟﺘﺮک .ﭼﺎپ
ﮐﺎﺷﻐﺮی ،ﻣﺤﻤﻮدﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ) .(۱۳۷۵ﻧﺎﻣﻬﺎ و ﺻﻔﺘﻬﺎ و ﺿﻤﯿﺮﻫﺎ و ﭘﺴﻮﻧﺪﻫﺎی دﯾﻮان ﻟ
ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ دﺑﯿﺮﺳﯿﺎﻗﯽ .ﺗﻬﺮان :ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
ﮐﺘﯿﺮاﯾﯽ ،ﻣﺤﻤﻮد ) .(۱۳۷۸از ﺧﺸﺖ ﺗﺎ ﺧﺸﺖ .ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﺛﺎﻟﺚ۱۳۷۸ .ش.
ﮔﯿﺮﺷﻤﻦ ،روﻣﻦ ) .(۱۳۶۴اﯾﺮان ،از آﻏﺎز ﺗﺎ اﺳﻼم .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﯿﻦ .ﺗﻬﺮان :ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
ﻟﺴﺘﺮﻧﺞ ،ﮔﯽ ) .(۱۳۶۴ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻨﻬﺎی ﺧﻼﻓﺖ ﺷﺮﻗﯽ .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺮﻓﺎن .ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸــﺎرات
ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.

۶٧

۶٨

-

ﻣﺎزﻧﺪراﻧﻲ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ )۱۳۳۱ق۱۹۵۲ /م( .رﺳﺎﻟﮥ ّ
ﻓﻠﮑﯿﻪ در ﻋﻠﻢ ﺳﯿﺎﻗﺖ .ﭼﺎپ واﻟﺘﺮ ﻫﯿﻨﺘﺲ .وﯾﺴــﺒﺎدن:
ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﮥ ﻓﺮاﻧﺲ اﺷﺘﺎﯾﻨﺮ.
َ ﱠ
َ
ﻣﺎﻓ ّﺮوﺧﯽُ ،ﻣﻔﻀﻞﺑﻦ ﺳﻌﺪ ) .(۱۳۲۸ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﺎﺳﻦ اﺻﻔﻬﺎن .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑ ﯽ رﺿﺎ آوي .ﭼﺎپ
ﻋﺒﺎس اﻗﺒﺎل آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ .ﺗﻬﺮان :ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﭼﺎپ.
ﻣﺘﺰ ،آدام ) .(۱۳۶۲ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﻲ در ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮي ،ﯾﺎ ،رﻧﺴﺎﻧﺲ اﺳﻼﻣﻲ .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ذﮐﺎوﺗﻲ ﻗﺮاﮔﺰﻟﻮ،
ﺗﻬﺮان :اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.
ﻣﺠﺪي ،ﻣﺠﺪاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ) .(۱۳۶۲زﯾﻨﺖ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ،ﺗﻬﺮان :ﺳﻨﺎﺋﯽ.
ﻣﺠﻮﺳﯽ ،ﻋﻠﯽﺑﻦ ﻋﺒﺎس )۱۲۹۴ق( .ﮐﺎﻣﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ .ﺑﻮﻻق :اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﮑﺒﺮی.
ﻣﺤﻤﺪیﻓﺮ ،ﺷﻤﺎﻣﻪ )" .(۱۳۹۵زﻋﻔﺮان" .داﻧﺸﻨﺎﻣﮥ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم .ج .۲۱ص .۴۴۹ - ۴۴۳ﺗﻬﺮان :ﮐﺘﺎب ﻣﺮﺟﻊ.
ﻣﺴﻌﻮد ﮐﯿﻬﺎن ) .(۱۳۱۱ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﻣﻔﺼﻞ اﯾﺮان .ﺗﻬﺮان :اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ.
ﻣﺴﻌﻮدي ،ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ) .(۱۳۶۰ - ۱۳۵۶ﻣﺮوج اﻟﺬﻫﺐ و ﻣﻌﺎدن اﻟﺠﻮﻫﺮ .ﺗﺮﺟﻤﮥ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﭘﺎﯾﻨﺪه .ﺗﻬـﺮان:
ﺑﻨﮕﺎه ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻧﺸﺮ ﮐﺘﺎب.
ﻣﻘﺪﺳﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ) ،۱۸۷۷ﭼﺎپ اﻓﺴﺖ  .(۱۹۶۷ﮐﺘﺎب اﺣﺴﻦ اﻟﺘﻘﺎﺳــﯿﻢ ﻓــﯽ ﻣﻌﺮﻓــﺔ اﻻﻗــﺎﻟﯿﻢ .ﭼــﺎپ
دﺧﻮﯾﻪ .ﻟﯿﺪن :ﺑﺮﯾﻞ.
ﻣﻘﺪﺳﯽ ،ﻣﻄﻬﺮﺑﻦ ﻃﺎﻫﺮ ) .(۱۳۷۴آﻓﺮﯾﻨﺶ و ﺗﺎرﯾﺦ .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ .ﺗﻬﺮان :آﮔﻪ.
ﻣﮏ ﮔﺮﮔﺮ ،ﮐﻠﻨﻞ ﺳﯽ .ام .(۱۳۶۶) .ﺷﺮح ﺳﻔﺮی ﺑﻪ اﯾﺎﻟﺖ ﺧﺮاﺳﺎن .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺠﯿﺪ ﻣﻬﺪی زاده .ﻣﺸﻬﺪ :آﺳﺘﺎن
ﻗﺪس رﺿﻮی.
ﱠ
ُﻣ َﻬﻠ ﺒﻲ ،ﺣﺴﻦ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ) .(۲۰۰۶اﻟﮑﺘﺎب اﻟﻌﺰﯾﺰي  ،او  ،اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ و اﻟﻤﻤﺎﻟﻚ .ﭼﺎپ ﺗﯿﺴــﯿﺮ ﺧﻠــﻒ .دﻣﺸــﻖ:
اﻟﺘﻠﻮﯾﻦ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﯾﻊ.
ﻧﺴﻮی ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﯽ ﺑــﻦ اﺣﻤــﺪ )  .(۱۳۵۴ﺑﺎزﻧﺎﻣــﻪ .ﻧﮕــﺎرش و ﺗﺼــﺤﯿﺢ ﻋﻠــﯽ ﻏــﺮوی .ﺗﻬــﺮان :ﻣﺮﮐــﺰ
ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان.
ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳ ﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ) .(۱۳۶۳ﺗﻨﺴﻮخﻧﺎﻣﮥ اﯾﻠﺨﺎﻧﻲ .ﭼﺎپ ﻣــﺪرس رﺿــﻮي .ﺗﻬــﺮان :اﻧﺘﺸــﺎرات
اﻃﻼﻋﺎت.
ﻫﺎﻟﯿﻨﮕﺒﺮی ،وﯾﻠﯿﺎم ) .(۱۳۶۳روزﻧﺎﻣﮥ ﺳﻔﺮ ﻫﯿﺌﺖ ﺳﺮﺟﺎن ﻣﻠﮑﻢ ﺑــﻪ درﺑــﺎر اﯾـﺮان .ﺗﺮﺟﻤــﮥ اﻣﯿﺮﻫﻮﺷــﻨﮓ اﻣﯿﻨــﯽ.
ﺗﻬﺮان :ﮐﺘﺎﺑﺴﺮا.
ﻫﻔﺖ ﮐﺸﻮر ،ﯾﺎ ،ﺻﻮراﻻﻗﺎﻟﯿﻢ ) .(۱۳۵۳ﭼﺎپ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺳﺘﻮده .ﺗﻬﺮان :ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان.
ﻫﯿﻞ ،ف ،(۱۳۷۸) .ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ از ﻗﻬﺴﺘﺎن ،ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﮔﻨﺠﯽ .ﻣﺸﻬﺪ :آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی.
ﯾﺎﻗﻮت ﺣﻤﻮی ) ،۱۸۷۳ - ۱۸۶۶ﭼﺎپ اﻓﺴﺖ  .(۱۹۶۵ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺒﻠﺪان .ﭼﺎپ ﻓﺮدﯾﻨﺎﻧﺪ ووﺳﺘﻨﻔﻠﺪ .ﻻﯾﭙﺰﯾﮓ.
ﯾﻮﺳﺘﯽ ،ﻓﺮدﯾﻨﺎﻧﺪ ) .(۱۳۱۴ﯾﮏ روز از زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ دارﯾﻮش .ﺗﺮﺟﻤﮥ رﺿﺎ زاده ﺷﻔﻖ .ﺗﻬﺮان :ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻌﺎرف.
ّ
ﯾﯿﺖ ،ﮐﻠﻨﻞ ﭼﺎرﻟﺰ ادوارد ) ،(۱۳۶۵ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﺧﺮاﺳﺎن و ﺳﯿﺴﺘﺎن ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻗﺪرتاﻟﻠﻪ روﺷــﻨﯽ زﻋﻔﺮاﻧﻠــﻮ و ﻣﻬــﺮداد
رﻫﺒﺮی .ﺗﻬﺮان :ﯾﺰدان.
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