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  تاریخچۀ کاربرد، کاشت و تجارت زعفران در ایران

  ١فر شمامه محمدی

، از تیــرۀ Crocus sativusزعفران خوراکی (کاشتنی)، گیاهی کوچــک و چندســاله بــا نــام علمــی 
ای معطر، سه شاخه و به رنگ قرمز تیره است کاللهزنبقیان است. بخش مادگی گل این گیاه، دارای 

شــود رنگ مادگی از گل جدا شده و با نام زعفــران عرضــه و اســتفاده مــیکه به همراه خامۀ نارنجی
). زمان گلدهی زعفران خوراکی مهر و آبان است. این گیاه در چین، هند، آسیای مرکــزی، ۱(شکل 

بیشــتر شــود. ویژه در ایران کاشته مییا، مراکش، الجزایر و بهآذربایجان، ترکیه، اسپانیا، یونان، ایتال
 ٩٣هــا در مجمــوع بــیش از  اســتانشود. ایــن زعفران ایران در خراسان جنوبی و رضوی کشت می

های اخیر به دلیل سودآوری این محصول و نیز نیاز کنند اما در سالدرصد زعفران ایران را تولید می
های دیگر مانند فارس، کرمان، ت این گیاه به صورت پراکنده در استاناندک گیاه زعفران به آب، کش

  . مرسوم شده استیزد و لرستان نیز 
زمــین در مورد خاستگاه گیاه زعفران نظریات گوناگونی وجود دارد. برخی خاستگاه آن را مشرق

جهان گسترش یافته و معتقدند که کشت آن از این منطقه به سایر نقاط  دانند میبه ویژه ایران و هند 
 یکی از مهمترین و قدیمی

ً
ترین مناطق کشت زعفران، ایالت ماد یا جبال ایران (عــراق است. ظاهرا

شده است. به همین دلیل و به عجم) بوده و زعفران فراوانی از این منطقه به دیگر کشورها صادر می
قرمــز زاگــرس/ زعفران کالله دلیل آنکه یکی از خویشاوندان بسیار نزدیک زعفران کشت شده با نام

رویــد، گروهــی ایــن منطقــه را )، در غرب و مرکز ایران و نیز استان فــارس مــی۲(شکل  ٢جوقاسم
داننــد و دانند. برخی دیگر نیز زعفــران را گیــاهی ویــژۀ کشــورهای غربــی مــیخاستگاه زعفران می

ای ماننــد مدیترانــهمعتقدند این گیاه به صورت وحشی یا کشت شــده در منــاطقی بــا آب و هــوای 
  ).۲۰ -۱۱زاده و همکاران، ص  اسپانیا، ایتالیا و قبرس وجود داشته است (ابراهیم

                                                    
  ، میراث علمی ایران و اسالمنگار علوم زیستی، عضو هیأت علمی بنیاد دائرةالمعارف اسالمی، همکار علمی مجلۀ تاریخ .١

sh.mohammadifar@yahoo.com  
2. C. pallasii, ssp. Haussknechtii 
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  واژگان 
و امروزه در فارسی رایج شده ای عربی ریشه گرفته یا از واژه ای عربی استبرخی، زعفران واژه به نظر  

 ناشی از شباهت امالیی و ")Safran، ذیل "١٩٧٢، ٢و زونتهایمر ١(تسیگلر است
ً
. این عقیده عمدتا

ر (به معنی گیاه گلرنگ یــا کــاجیره یــا رنــگ 
ُ

ر عربی (به معنی زرد) و ُعصف
َ

آوایی زعفران، واژۀ أصف
این واژه را   )چهارمی سدهغوی ایرانی ادیب و ل( ابونصر اسماعیل بن حماد جوهریزعفران) است. 

بودن این واژه مربوط است عربی و از ُبن "زعفر" دانسته و صرف کرده است. اما شواهدی که به فارسی
بودن آن است. گاه زعفران را مشتق از واژۀ فارســی "زرپــران" (= دارای تر از عربیتر و مستدلفراوان

شود. دانند زیرا خوردن زیاد زعفران باعث سقط جنین میزاپران" میبرگهای زرین) و گاه نیز برگرفته از "
اکنون نیز در برخی از های شرقی ایران قدیم و نیز در زبان پشتو است. همای کهن در بخشزاپران، واژه

رو" تلفظ می
َ
تلفظ  ).٢٣، ص ١٣٨٣شود (ابریشمی، مناطق خراسان، زعفران به صورت "َزَپرو" و "َزف

ابوریحان بیرونی معادل دری آن  ).۱۴۵، ص ٣است (اسبقی zaparaniaفران نیز به صورت زع َمندایی
را َجفران دانسته است. حمزه اصفهانی (موّرخ و ادیب سدۀ چهارم) نیز جفران را معادل زعفــران در 

 این امر که زعفران در کشورهای عربی ٣١٢ابوریحان بیرونی، ص ←اصفهان آورده است (
ً
). ضمنا

نامهای فراوانی وجود دارد که به رویش این گیاه در مناطق مختلف ایران در ید اما در ایران جایرونمی
  دهد. روزگاران گذشته اشاره دارد، احتمال فارسی بودن این واژه را افزایش می

                                                    
1. Konrat Ziegler 
2. Walther Sontheimer 
3. A. Asbaghi 

 : گیاه زعفران۱شکل 
 

: گیاه جو قاسم/ زعفران ۲شکل 
 خودرو/ زعفران کالله قرمز زاگرس
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هایی معادل پهلوی و فارسی میانۀ این واژه، ُکرُکم و یا َکرُکم بوده است. گاه در منابع قدیمی، واژه
 زاگــرس

ً
نشــینان، بــه ویــژه مانند کرکیماس و لوکیماس نیز معادل فارسی زعفران آمده است. ظاهرا

یــا ام "جوقاسم" مشــهور اســت، "َکــرَکمیس" را که امروزه با ن ای زعفران خودروالی همدان، گونهاه
دارد. به  نامیدند. شواهد مربوط به این نام دست کم از سدۀ سوم هجری به بعد وجود"َکرَکمیَسه" می

یا لوکیماس برآمده از همین واژۀ "کرکمیس" هستند. بــه نظــر  هایی مانند کرکیماسن دلیل واژههمی
کم در سدۀ پنجم هجــری در رسد که واژۀ فارسی کرکم به جاهای دیگر نیز راه یافته است. دستمی

واژۀ زعفران در  هایکاشغر، واقع در شمال باختری چین، واژۀ کرکم مرسوم بوده است. تلفظ معادل
های دیگر مانند آرامی (ُکرِکما)، سومری (ُکرکانو)، سریانی، اکدی و آشوری (ُکرکانو/ َکرُکما)، زبان

مــا)، بنگــالی 
ُ
ما)، سانسکریت (ُکنک

ُ
رُکم)، هندی (ُکنگ

ُ
عبری (َکرکوم)، یونانی (کروکوس)، تبتی (گ

ان فارسی مشابهت زیادی دارد. از این رو های معادل زعفران در زبها، با واژه(جافران) و دیگر زبان
شاید بتوان این شباهت را دلیلی بر خاستگاه ایرانی و یا دست کم شرقی این گیاه دانســت. بــه نظــر 

 هایی با تلفظ گرفته از زبان سامی است که با واژهای وام، در اصل واژه crocum یرسد واژۀ التینمی

در یونــانی (بــه معنــی مایــل بــه ارغــوانی) و ُکــرُکم فارســی ) κρόκοςُکرِکما در آرامی و کروکوس (
وارد هــای التینــی ، بــه زبــانcrocusرومی  -خانواده است. گاه واژۀ زعفران، به جای واژۀ یونانی هم

؛ عقیلی ٢٠٢، ص ١؛ انطاکی، ج ٨٩٠؛ کاشغری، ص ٢٣٥ابن فقیه همدانی، ص ←(شده است. 
، ۱۸۹۳و همکــاران،  ٢؛ دایمــاک۱۶۵، ص١دوکانــدول؛ برهان، ذیل َکرَکمیَسه؛ ٤٧٢خراسانی، ص 

؛ ۱۰۷، ص۱۹۳۵، ٤؛ هولمیـــــارد۱۹۳، پانوشـــــت ص۱۹۹۲، ٣؛ ریـــــدل۴۵۴ -۴۵۳، ص۳ج
  ).٤٤٤فر، ص محمدی

  نامها، نام کسان و طوایف  جای
های دیگر آن معروفند و یا این های فراوانی در ایران وجود دارند که به نام زعفران و یا معادلنامجای
آباد غرب کرمانشاه، قلعه شاهین را در خود دارند. روستاهایی در دهستان منصوری در اسالم هاواژه

از توابع قصر شیرین، دهستان دیجوجین اردبیل و دهستان بشاریات آبیک قزوین، نام زعفران را بــر 
همچنین در ناحیۀ بادغیس هرات که روزگاری بخشــی از خراســان بــزرگ بــوده اســت، . خود دارند

یا وجود دارند که واژۀ زعفران،  اندایی با نام زعفران وجود دارد. نواحی دیگری نیز وجود داشتهروست
های کهن که در منابع تاریخی نامشان آمده است و برخــی از آنهــا جزئی از نامشان است. از مکان

ی در جــای در ری، زمــین زعفرانــهای جغرافیایی وجود ندارنــد، زعفــرانامروزه دیگر بر روی نقشه

                                                    
1. De Candolle 
2. Dymock 
3. Jphn M. Riddle 
4. E. J. Holmyard 
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تویسرکان، زعفرانــی در دهلــران و خورمــوج، بــاغ زعفرانــی 
شــیراز، کــاریز زعفرانــی/ زعفرانیــه/ قریــۀ زعفرانــی در قــم، 
ــام  ــا ن زعفرانیــه/ ربــاط زعفرانــی در ســبزوار، روســتاهایی ب
زعفرانیه در همدان، سبزوار و تربت حیدریه، کاریز زعفرانی/ 

در طبرســتان قابــل زعفرانلو در تبریز و روستایی به نام َکرَکم 
کــال در دهســتان مشــهد روستای زعفــرانذکر است. امروزه 

هنوز نــام زعفــران را بــر خــود دارد  افروز شهرستان بابلگنج
هم اکنون نیز روســتایی  ).٦٧ -٥٨، ص ١٣٨٣(ابریشمی، 

به نام رباط زعفرانی در شهرستان بهار استان همــدان وجــود 
  .در این منطقه است دهندۀ پیشینۀ کشت زعفران دارد که نشان

هایی آمده است که واژۀ زعفران را در ترکیب ها، در منابع تاریخی نام شخصیتنامعالوه بر جای
خیز بیشتر است. برای نمونه، موارد زیــر در نواحی زعفران ها نامیا لقب خود دارند. فراوانی این نام 

سری (امیر خراســان در اواخــر قابل ذکر است: ابوزعفران/ زعفر
َ
ه ق

ّ
ان که از وابستگان اسدبن عبدالل

بود، ابوعلی معروف به زعفران و محسن زعفران که از یاران مونس مظفر (سردار و امیر  دورۀ اموی) 
ــه) بودنــد، زعفرانــی 

ّ
معروف ترک در دستگاه خالفــت عباســیان و براندازنــدۀ خالفــت مقتــدر بالل

یز مشــغول بــود)، زعفــران شاعر سدۀ دوزادهم که به کار فروش زعفران ناصفهانی، ملقب به امینا (
باجی (از زنان سرشناس دربار آشوبگر سدۀ سیزدهم در قاین و بیرجند) و زعفران های خانخان (از 

، ص ١٣٨٣شاه) (ابریشــمی،  خانۀ اندرونی ناصرالدینقاجار در سدۀ سیزدهم و رییس خدمۀ قهوه
های بسیاری در خراسان وجود دارد که واژۀ زعفران را در خود دارنــد  یو نام خانوادگ ). نام٨٧ -٦٩

گروهی از کردان ایرانی بودنــد  از میان طوایف نیز طایفۀ زعفرانلو ).١٥٣(برآبادی و همکاران، ص 
  که شاه عباس صفوی آنها را برای تأمین امنیت سرحدات شمال شرقی ایران در خراسان اسکان داد. 

، داروشناس و پزش ایرانیانکا   ربردهای زعفران در منابع تاریخ
منابع تاریخی از اهمیت زعفران در ایران، از روزگاران باستان تاکنون، حکایت دارند. استفادۀ شاهان 

های دربار شاهان در دورۀ پیش از اســالم و  ایران از عطر زعفران وکاربرد فراوان زعفران در آشپزخانه
، ١ویــژه در منــاطق جبــالۀ اسالمی، بــهفراوان مربوط به کشت و کاربرد آن در ایران دورنیز مطالب 

                                                    
عراق عرب  و صحرای بزرگ خراسان، استان فارس، خوزستان، های البرزکوهرشته، آذربایجانهای پیشین، به مناطق بین در سدهجبال . ١

های نخست پس از  در سده، چنانکه کرده استشده است. مرزهای جبال به خوبی مشخص نشده و به طور مکرر تغییر میاطالق می
، ۱۹۲(ص  مختصرالبلدانابن فقیه همدانی در  گفتند. می جبال ،ایرانکوهستانی غرب  ۀ، به منطقعباسیو  امویاسالم و دوران حکومت 

داند. مؤلف کتاب ) شهرهای جبال را همدان، ماسبذان، مهرجان قذق (صیمره)، قم، نهاوند، دینور و کرمانشاه می۲۳۵، ۲۰۹

← 

 محمدحسن ابریشمی  استاد
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نزد ایرانیــان دارد. امــروزه نیــز زعفــران بــه عنــوان  زعفرانخراسان بزرگ و اصفهان نشان از اهمیت 
توقع از نظر نیازهای کشاورزی، مورد توجه فراوان است. به محصولی ارزشمند از نظر اقتصادی و کم

های اخیر چند کتاب دربارۀ زعفران در ایران چاپ شده لیل اهمیت این محصول راهبردی، در سالد
سنگ محمد حسن ابریشمی، گوی سبقت را در جامع و کامل بودن  است. در این میان تألیفات گران
  ).۵ – ۳های  از دیگر آثار ربوده است (شکل

 
 شــاهنامهترین کاربرد زعفران، استفاده از آن به عنوان چاشنی غذا بوده اســت. بــه روایــت  مهم

(نویســندۀ  ١). پــولِین۳۲، ص ۱فردوسی، اهریمن خورش ضحاک را با گالب و زعفران آمیخت (ج
هــای دربــار یکی از ســتونبر روی نصب شده ای نظامی یونانی در سدۀ دوم میالدی) به گواه برنامه

زعفران در خوراک روزانۀ دربار هخامنشیان اشاره کرده است (بریان، ص  ه از، به استفادهخامنشیان
ــمی، ۶۰۹ -۶۰۶ ــتی (۴۲ -۴۱، ص ۱۳۶۶؛ ابریش ــد یوس ــناس ۱۹۰۷ -۱۸۳۷). فردینان ، ایرانش

هــای زعفــران زده را بــر خــوان ، انواع نــانیک روز از زندگانی داریوشآلمانی) در کتاب خود با نام 
). در منابع تاریخی و آشپزی پس از اســالم نیــز بــه اســتفادۀ ۲۶ف کرده است (ص درباریان توصی

فراوان از این چاشنی در غذاهای ایرانی از جمله انواع پلو، آش، خورش، کبــاب، شــیرینی، نــان و 
) بــه ۳۳۵ -۲۳۹( ص  زعفران، از دیرباز تــا امــروزنوشیدنی اشاره شده است. ابریشمی در کتاب 

  دار پرداخته است.های زعفرانخوراکیتفصیل به شرح این 
ویژه رنگ زرد و قرمز، در ایران ها، بهزعفران از دیرباز به عنوان یک مادۀ رنگساز برای تولید رنگ

                                                    →  
ق، حد شمالی سرزمین جبال را کوه دیلمان، جنوب آن را خوزستان و مشرق آن را برخی از ۳۷۲) در سال ۱۴۰ - ۱۳۹(ص  لمحدودالعا

کوه و برخی نواحی خراسان، و مغرب آن را برخی از نواحی عراق و آذربادگان برشمرده و این ناحیه را بسیار پرکشت حدود پارس و کرکس
 خیزد معرفی کرده است.ریشم، زعفران و کاالهای دیگر برمیو آباد که از آن کرباس، جامۀ اب

1. Polyen 

 ۵شکل  ۴شکل  ۳شکل 



 

  

۵٢ 

که در دورۀ ساسانیان و به پهلوی نگاشته شده است، گیاه َکرُکم  بندهشکتاب رفته است. به کار می
ورزی مردمان و مفید برای رنگــرزی جامــه دانســته را دارای شکوفۀ خوشبو و ُبن و نیز حاصل دست

است. همچنین از آنجا که هر گلی از آن یکی از امشاسپندان است، در این کتاب گل َکرُکم نیز بــه 
این گیاه در زمان ساسانیان از گیاهانی بود که زیاد به کار ۸۸ -۸۷(ص  ماراسپند تعلق گرفته است  .(

زاده ها کاغذ را از چین وارد کردند و آن را با زعفران رنگ کردند (رحیمرفت. در این دوره، ایرانی می
های تحریر، خوشایندش نبود، دستور داد کــه ). خسرو پرویز که بوی پوست۱۰۵، ص ۱صفوی، ج
). ۶۵۰انــد، بنویســند (بــالذری، ص روی کاغذهایی که به زعفران و گالب آغشته شدهمتون را بر 

های گرشاسب و سردارانش، در چند بیت به غنایم فــراوان از جملــه اسدی طوسی در شرح پیروزی
در منابع دورۀ اسالمی بــه کــاربرد  ).۴۱۴، ۲۳۴، ۱۹۹اره کرده است (ص مقدار زیادی زعفران اش

خوشبو و رنگ کردن کاغذ و تهیۀ انواع مرّکب اشاره شده است.  ،رنگ کردن جامهفراوان زعفران در 

 ←کاربرد دیگر زعفران در تهیۀ عطر و مواد آرایشی بوده است (برای شرح تفصیلی ایــن کاربردهــا
  ).٣٥٣ -٣٣٦، ص ١٣٨٣ابریشمی، 
م اطــالع . از منابع مکتــوب احتمــالی ایــران پــیش از اســالهم داردکاربردهای دارویی  زعفران

در منابع پزشکی و داروسازی ایران در دورۀ اسالمی به خواص داروی ی چندانی به ما نرسیده است. 
پزشکی و داروسازی دورۀ اسالمی تا حــد زیــادی متــأثر از برخــی فراوان زعفران اشاره شده است. 

یــا  ئشالحشــاحکمای یونانی از جمله دیوسکوریدس بوده است. در ترجمۀ عربی کتاب او بــا نــام 
)، خواصی از جمله موارد زیر بــرای ۵۳ -۵۲، ۳۴ -۳۲(ص هیولی الّطب فی الحشائش والسموم 

ج (پزاننده)، ملّین، قابض، ادرارآور و نیکوکننــدۀ رنــگ 
ّ

کاللۀ زعفران ذکر شده است: زعفران، منض
ارد؛ درخسار است؛ اگر به چشم مالیده یا با شیر زن سرمه شود، رطوبات روان در چشــم را بــازمی

هــای گــرم گــوش دهد؛ بــرای ورماگر به موضع دچار ُحمَره (باد سرخ) مالیده شود آن را تسکین می
معــرض میرد؛ الزم است در گویند اگر کسی سه مثقال از آن را بخورد میمفید است؛ همچنین می

بیــده شــود ریخته و پییا در ظرفی سفالین نور خورشید   .درپی زیر و رو شود تا خشک و ســپس کو
دیوسکوریدس همچنین شرحی از طرز تهیۀ روغن زعفران و خواص دارویی این روغــن در درمــان 

آیــد و همچنــین های عفونی، نیز دارویی که از این روغن به دســت مــیکردن زخمها و نیز پاکورم
) . دیگر حکمای متعلق به تمــدن غیــر اســالمی از جملــه ۶خواص این دارو را آورده است (شکل 

زعفران گرم در درجــۀ دوم، خشــک در  شامل این کهاند، نیز خواصی برای این گیاه آوردهجالینوس 
  کنندۀ عفونت است. درجۀ اول، قابض، و برطرف
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 الحشائشتصویری از گیاه زعفران در کتاب  -۶شکل 

  دیوسکوریدس، نسخۀ موجود در کاخ موزۀ گلستان

درهم از آن را کشــنده دانســته اســت. مســیح قسطابن لوقا، زعفران را مفّرح قلب، و خوردن سه 
ه (گرفتگیدمشقی نیز آن را گرم، خشک، خواب ها، مقوی احشاء، های کبد و رگ)آور، گشایندۀ ُسدِّ

ها و مضر برای مغز معرفی کرده است. حنین بن برندۀ ورمبازدارندۀ رطوبات اضافی چشم، تحلیل
کنندۀ تنفس و تقویــت کننــدۀ دســتگاه ارآور، آسانخود، آب زعفران را ادر کتاب التریاقاسحاق در 

  ). ۱۹۹ -۱۹۷، ص ۲۰، جزء ۷ق، ج ۱۴۲۱رازی،  ←تنفس دانسته است (
کنندۀ مثانه و کلیه و مفید در درمان َسَهر (بیخوابی) تشــخیص داده اسحاق بن عمران آن را پاک

اســتفادۀ  )یق، پزشــک پــرآوازۀ مصــر۳۴۱پــس از  -۲۴۱است. اسحاق بن سلیمان اسرائیلی (ح 
اندازه از زعفران را باعث نیکویی رنگ رخسار اما مصرف زیاد آن را برای مغــز و اعصــاب مضــر  به

ابــن  ←ها مفید دانسته است (. ابوالحسن بصری برگ گیاه زعفران را برای بهبود زخمدانسته است
  ). ۱۶۳، ص ۲بیطار، ج

خوزی (منسوب به خوزستان) زعفران  جامانده از پزشک یا مکتبی پزشکی با نامهای بهدر نوشته
یت آن مفید دانسته شده است. ابن ماســویه پبرای بیماری ، ایرانــی مســیحی زشــکهای کبد و تقو

کننــدۀ معــده، مقــوی کبــد،  کنندۀ غــذا، دبــاغی ها، هضم ندۀ ورمزعفران را گرم، خشک، قابض، پز
مغــز بــرای رخســار امــا مضــر  کنندۀ تنگی نفس و اشتهای زیاد، ادرارآور، نیکوکنندۀ رنــگبرطرف

 المنصــوری). رازی در ۱۹۸ -۱۹۷، ص ۲۰، جــزء ۷ق، ج۱۴۲۱تشــخیص داده اســت (رازی، 
آور و باعــث تهــوع، گونه آورده است: برای معده مضــّر، خــوابمضّرات استفادۀ زیاد زعفران را این

  ). ۱۵۸سردرد و سنگینی سر است (ص 



 

  

۵۴ 

 خرا دانشنامۀدر 
ً
زعفران به صورت جزوی از ) هـ۴سانی در سدۀ حکیم میسری (پزشک احتماال

، بواسیر و وبا ١آلودگی)، جرب چشم، َسَبلاست که برای درمان سّبات (خواب آمدهی داروهای مرکب
اخــوینی بخــاری نیــز زعفــران را در ۱۷۷، ۱۶۷ -۱۶۶، ۱۳۳، ۱۱۵، ۶۸ -۶۶، ۵۷مفیدند (ص   .(

مانند سردرد، مشکالت تنفسی، آمدن خــون از های گوناگونی ترکیب با داروهای دیگر برای بیماری
هــای های گوارشی مربوط به معده، کبد و طحال، بواسیر، استسقاء، بیمــاریگلو، برخی از بیماری

یز کرده است (ص  ، ۸۳۶دستگاه دفع ادرار مانند سنگ کلیه و زخم مثانه و نیز دردهای رحمی تجو
  ذیل "زعفران").

ایرانی در سدۀ چهارم هجری) بهترین زعفران را نــوعی علی بن عباس مجوسی اهوازی (پزشک 
هــا، گشــایش هایش ُپر و بویش ساطع باشــد. او زعفــران را بــرای درمــان ورمدانسته است که رشته

یت همۀ اعضای داخلی بدن و همچنین اثرگذاری و نفوذ بهتر داروهــایی های کبد و رگ سّده ها، تقو
یز کرده است آمیزند، تکه با آن درمی   ).۱۱۹ -۱۱۸، ص ۲(ججو

هــایش باشــد و ســریع ابن سینا بهترین زعفران را نوعی دانسته است که اندکی سفیدی بر روی رشــته
ویژه ورم گرم گــوش، تقویــت چشــم، قلــب و دســتگاه ها، بهرنگ بدهد. او زعفران را برای خواباندن ورم

ن را برای دفــع مضــّرت بــوی تنفس، و رفع رطوبات اضافی چشم، مفید دانسته است. او همچنین زعفرا
های سیاه، دفع مضّرت باد شمال و نیز هوای راکد مناسب دانسته است. ابــن ســینا های گندیده و ِگلآب

  بخور کردن زعفران را به همراه مواد دیگر برای درمان بیماری َربو (نوعی تنگی نفس) توصیه کرده است.
ای دفــع کرپاســه (چلپاســه؛ نــوعی محمد بن ایوب طبری (سدۀ پــنجم هجــری) زعفــران را بــر

مارمولک)، بردن بوی نبید، درمان مخمور و نیز در ترکیب دارویی مرّکب به نام "گوارش جالینوس" 
شده، مفید دانسته و ها استفاده میکه برای تقویت بدن، خوشبوکردن دهان و درمان برخی از بیماری

، ۴۸، ۴۴لرنگ) و زردچوبه ذکر کرده است (ص نیز تقلب در زعفران را با استفاده از کاژیره (گیاه گ
نسوی به کاربرد زعفران به همراه مواد دارویی دیگــر بــرای تهیــه۱۷۸، ۹۶، ۹۳، ۹۲ ی "گــوارش" ). 

آورد، درمان تنگی نفس و نقرس آنها اشــاره کــرده که تندرستی و نشاط می(پرندگان شکاری) بازها 
  ). ۱۴۷، ۱۳۲، ۱۳۱، ۱۱۰است (ص 

ر دارویی نیز مطالبی از خواص دارویــی زعفــران نوشــته شــده اســت. بــه روایــت گاه در آثار غی
ه همدانی به گاه مراجعۀ حسن صباح به یکی از دوستانش در اصــفهان بــه نــام رشیدالدین فضل

ّ
الل

باهای مزعفــر 
َ
رییس ابوالفضل، رییس به تصور گرفتار شدن حسن صباح به مالیخولیا برایش آش/ ا

  ). ۱۱۳ -۱۱۲، ص ۱۳۵۶تهیه کرد (

                                                    
 نوعی التهاب در ملتحمۀ چشم .1
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ها در روزگار او، ایرانیان از دمکرده و شیاف زعفران در درمان برخی بیماری ١گواه هانری ماسه به
ید میکردند. او استفاده می : "باالی سر بیمار، شمعی که از مشک و زعفران ساخته شــده اســت گو

، ۲را یا به دریا!" (جگویند: دردت به صح گذارند و میکنند و سپس آن را به پشت بیمار میروشن می
  ).۳۴۷، ۳۳۴ص

مردم خراسان عقیده دارند که خوردن سه روز پشت سر هم، روزی یک مثقال زعفران حل شده 
شود. همچنین برای درمــان بــاد گــوش و ســنگینی آن، مخلــوط در آب، باعث سقط جنین مرده می
 زعفران و روغن خام را در گوش می

ّ
ن دردهــا، مقــوی معــده، چکانند. آنان همچنین زعفران را مسک

دانند. همچنین مضمضۀ آن ها، آرامبخش و مفّرح میضد قولنج، ضد نفخ، بندآورندۀ خون در زخم
را برای تسکین درد دندان پوسیده و مالیدن آن بر لثه را برای کــاهش خــارش لثــه در کودکــانی کــه 

هــا، رفــع ام شکستگیدانند. در درمان سرماخوردگی، التیدندانشان در حال رویش است مفید می
های دارویی عفونت مجاری ادراری، تنگی نفس، خناق، سرفه، آبریزش چشم و موارد دیگر، صورت

؛ ۲۳۴، ۱۲۶، ۱۲۵گیرند (شکورزاده، ص گوناگون زعفران، از قبیل دمنوش و ضماد آن  را به کار می
شدند یا سقط د باردار می). به نوشتۀ کتیرایی زنانی که زود به زو۱۲۰ -۱۱۹برآبادی و همکاران، ص 

ماه  ۴خوردند. همچنین اگر دورۀ بارداری از کردند، برای رفع این مشکل چند مثقال زعفران میمی
  ). ۳۴، ۲۷خوردند (ص رفت، نباید زعفران میگذشت و بیم سقط بر آنان میمی

  در مناطق مختلف ایران  زعفران تاریخچۀ کشت و تجارت
ویــژه جزو کاالهای بازرگانی ایران بود که از ایران بــه کشــورهای دیگــر، بــهدر دورۀ پارتیان، زعفران 

را  ایــرانترین منــاطق کشــت زعفــران در  عمــده).۳۴۰، ۳۳۸شد (گیرشــمن، ص چین، صادر می
  توان در تقسیمات زیر جای داد: می

  ٢منطقۀ جبال
 الفالحة النبطیةدر منابع بسیاری از ناحیۀ جبال به عنوان مرکز مهم کشت زعفران اشاره شده است. کتاب 

) به رویش این گیاه در بالد ماه (= منطقۀ جبال) اشاره کرده و زعفران این منطقه را بهترین ۶۳۶، ص ۱(ج
. مشــهور بــود شــهرن ایــن دانسته است. از مهمترین مناطق مربوط به جبال، همدان بــوده اســت. زعفــرا

، ص ۱بردند (بلعمــی، ج های پیش از اسالم، زعفران همدان را به عنوان مادۀ اصلی عطر به کار می عرب
دان اصفهانی در سدۀ ســوم هجــری، از روســتایی بــه نــام زعفرانیــه، در مســیر ). ابن رسته، جغرافی۱۱۶

 از مراکــز عمــدۀ 
ً
کشــت زعفــران در همــدان بــوده اســت اسدآباد به همدان یاد کرده است کــه احتمــاال

                                                    
1. Henri Masse 

 .تاریخی کشت زعفران در ایران را به تفصیل نوشته است که جای تقدیر دارد )، جغرافیای۲۳۷ - ۱۱۹، ص۱۳۸۳شمی (ابری .٢



 

  

۵۶ 

  ).۱۹۶(ص
به رویش زعفران و نیز نوعی زعفران خودرو با نــام گویشــی  مختصرالبلدانابن فقیه همدانی در 

رویشگاه زعفران را اشاره کرده است. او همدان  "َکرَکبیس" (زعفران خودرو/ جوقاسم) در این منطقه
  ).۲۳۵، ۲۲۰دانسته است (ص خوراکی

ان رویشگاه زعفران دان سدۀ چهارم)، شهرهای همدان را به عنومقدسی (جغرافی محمد بن احمد  
را بسیار پرکشت و  ۀ جبالق، ناحی۳۷۲در سال  حدودالعالم ). مؤلف کتاب۳۸۴(ص ذکر کرده است 

). ۱۴۰ -۱۳۹خیزد معرفی کــرده اســت (ص برمی کاالهای گوناگون از جمله زعفرانآباد که از آن 
تر، میزان مالیات بر هر جریب کشــت ق، به استناد منابع قدیمی۳۸۷در سال بن محمد قمی حسن

  ).۳۲۶دانگ ثبت کرده است (ص  ۲درهم و  ۴۳زعفران همدان را 
ــد ــی  محم ــود طوس ــن محم ــاب ب ــز در کت ــودات عجایبنی ــب الموج ــات وغرای از  المخلوق

ه همدانی در اواخــر ال). خواجه رشیدالدین فضل۱۲۷الوند نوشته است (ص  زارهای دامنۀ زعفران
ّ
ل

قرن هفتم هجری نوشته است: "بهترین زعفران از آن والیت قهستان، از آن بیرجند بود؛ و بعد از آن 
ه های رشیدالدین فضلوالیت قم و دیگر از آن همدان و روداور و نهاوند". همچنین از دیگر نوشته

ّ
الل

های زیر سلطۀ ایلخانــان، بــه سرزمینآید که بیشترین محصول زعفران از میان همدانی چنین برمی
همدان تعلق داشته است. حاکم همدان در سدۀ هفتم، هر سال دو هزار مثقال زعفــران را بــه جــای 

، ۱۳۶۸؛ ۱۷۸ -۱۷۷، ص ۱۳۵۸(فرســتاد. التقریر" به دربار ایلخانان مــینوعی مالیات به نام "حق
ه)۲۰۳ص 

ّ
واحــد ســنجش عــود، عنبــر، ادویــۀ  بن محمد مازندرانی،. بعدها در سدۀ نهم، عبدالل

مضــمونی  صــوراالقالیمیــا  هفــت کشــور). در ۱۵معاجین و زعفران را درهم ذکر کرده است (ص 
  ).۶۰تمجیدآمیز از محصوالت همدان از جمله زعفران این شهر وجود دارد (ص 

فــارس  بها بودن زعفران و در نتیجه کشت آن در بیشتر بالد مانند شام و جنــوبآدام متز به گران
). ۴۷۷، ص ۲اشاره کرده اما مرکز اصلی آن را میدیای قدیم یا همان همدان فعلی دانسته است (ج

 
ً
با پایان یافتن سدۀ هفتم، کشت زعفران در همدان کاهش یافته اما همچنان از کیفیت خوبی  ظاهرا

، سیاح فرانسوی، زعفران همدان را پــس از زعفــران ســواحل  ١برخوردار بوده است، چنانکه شاردن
  ).۳۰۸ -۳۰۷، ص ۳دریای مازندران، بهترین زعفران ایران دانسته است (ج

یسرکاناز دیگر مناطق جبال، شهر رودراور/ روذاور/ رودآور  . بــوده اســت کنــونی در نزدیکی تو
ای بوده قریب به ودآور قدیم قصبهاست: "ر گفتهق ۱۲۴۲در سال بن اسکندر شیروانی العابدین زین

 ۲۵۷، ص ۱۳۴۸شده، اکنون اثری از آن پیدا نیست" (تویسرکان و زعفران فراوان حاصل می
ً
). ظاهرا

                                                    
1. Chardin 
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ی مغــوالن بــوده اســت زیــرا مؤلــف در اثــر دیگــر خــود بــه نــام این نابودی رودآور به دلیل حملــه
رات هالکوییان رو بخرابی نموده، و بعد از در این باره چنین نوشته است: "رودآور در فتالسیاحة  ریاض

یســرکان را احــداث کــرده ۀاعتضــاد هــم قصــبه انهدام رودآور، عموم نــاس بــ ). ۶۶۸انــد" (ص تو
های سوم هجری به بعــد از فراوانــی و نیکــویی زعفــران رودآور  دانان دورۀ اسالمی در سده جغرافی

 -۱۹۹؛ اصــطخری، ص ۳۶۸م، ص ؛ ابن حوقــل، قســم دو۲۳۶اند (ابن فقیه همدانی، ص  نوشته
ــه  ). رشــیدالدین فضــل۶۷۷ -۶۷۵، ص ۲ج( ،ادریسی ؛۸۳۲، ص ۲؛ یاقوت حموی، ج۲۰۰

ّ
الل

همدانی نیز کیفیت زعفران رودراور را همتای زعفران همدان و نهاوند و پــس از زعفــران قهســتان و 

ــه ). حتی به گو۴۷۲ابوالفداء، ص  ←؛ نیز۲۰۳، ص ۱۳۶۸بیرجند و قم دانسته است (
ّ
اه حمدالل

  اند. گفته ) زمین "رودراور" را "زعفرانی" می۷۳، ص ۱۹۱۵مستوفی (
های برخی های بعدی و نیز نوشتهاز نبود مطالب مربوط به کشت زعفران در این منطقه در سده

 از جمله موارد سپسین، چنان برمی
ً
از سدۀ نهم به بعد، کشت زعفران در این منطقه رو  آید که ظاهرا

ق چنــین نوشــته اســت: ۱۰۰۴نهاد؛ مجدالدین محمد حسین، معروف به مجدی در ســال به افول 
اعتمادالسلطنه  مرآةالبلدان). در ۷۷۶اند" (ص کرده"پیش از این در رودراور زعفران بسیار کشت می

الزعفران" اشاره شده که شامل دو شــهر ای به نام "مزارع) در عهد قاجار، به منطقه۲۰۹۶، ص ۴(ج
  دهد."روذراور" و "سیراوند" بوده است. این نام به پیشینۀ کشت زعفران در این منطقه گواهی می

انــد. نهاوند، کرمانشاه و لرستان بزرگ نیز از دیگر مراکز کشــت زعفــران در منطقــۀ جبــال بــوده
 ق، با استناد به نوشتۀ شخصی دیگر، به مالیات بر ملک رعایا۳۷۸که در سال  بن محمد قمیحسن

، ۳۰۲، ۳۰۰در همدان و نهاوند پرداخته، مالیات زعفران نهاوند را سی درهم ذکر کرده است (ص 
) ۱۹۹) و اصطخری (ص۱۴۱(ص  حدودالعالمن زمان از جمله مؤلف آدانان دیگر ). جغرافی۳۲۳

ــه  ؛ رشــیدالدین فضــل۱۴۲جیهــانی، ص  ←انــد (نیــزنیز به نیکویی زعفران نهاوند اشاره کرده
ّ
الل

  ). ۲۰۳، ص ۱۳۶۸،همدانی

 در عصر ساسانیان، زعفران کرمانشاه را به جزیرةالعرب صادر می
ً
، ۱بلعمی، ج ←کردند (ظاهرا

بی (م.  حسن بن احمد). ۱۱۶ص 
َّ
ق)، به رویش زعفران در کرمانشاه (با نام قرماسین) در ۳۸۰ُمَهل

مثقال زعفرانی  ۲۰۰۰). از مقدار ۴۷۹ابوالفداء، ص  ←؛ نیز۱۴۷سدۀ چهارم اشاره کرده است (ص 
توان به فراوانی کشت زعفران در این شده است، میکه ساالنه از کرمانشاه به دربار ایلخانان فرستاده می

ه همدانی، رشیدالدین فضل ←منطقه پی برد (
ّ
یی پانزدهم به دربار ۱۳۵۸الل ). ژان اوتر (فرستادۀ لو

  ).۲، پانوشت ۷۱(ص  ه استاشاره کردنادرشاه) به امکان کشت زعفران در کرمانشاه 
)، ۱۴۲)، جیهــانی (ص ۱۹۹)، اصــطخری (ص ۱۱۱دان سدۀ چهارم؛ ص ابن حوقل (جغرافی

یسندۀ  ه ۴۸۳)، ابوالفداء (ص ۴۰۴، ص ۱)، یاقوت حموی (ج۱۴۱(ص حدودالعالم نو
ّ
) و حمدالل



 

  

۵٨ 

ن شهر ) همگی به کشت زعفران در بروجرد و به فراوانی و نیکویی آن در ای۷۰، ص ۱۹۱۵مستوفی (
بن ) و عبدالعلی۳۰۷)، محمدبن محمود قزوینی (ص ۵۹۶، ص ۱اند. یاقوت حموی (جاشاره کرده

اکنون اند. هم) به رویش زعفران خودرو در این شهر اشاره کرده۸۹؛ ص ق۹۳۴ دمحمد بیرجندی (
 نامش را از رودر نزدیکی پل

ً
زگار رونــق دختر لرستان، روستایی با نام زعفران وجود دارد که احتماال

رنگ و تیزبوی و کشت زعفران در این ناحیه به یادگار دارد. انصاری شیرازی بهترین زعفران را سرخ
یه" دانسته و پس از آن به ترتیب کیفیت، زعفران خراســانی، بیلکنــدی و فرنگــی  متعلق به "کوه کیلو

  (مصری) را ذکر کرده است (ذیل زعفران). 
بن محمد قمی، مردم ابرشتجان قم پس از پیروزی سرداری کوفی به نام احــوص به نوشتۀ حسن

اشعری بر دیلمیان در سدۀ نخست هجری، بر سر او درهم و زعفران ریختند. همچنین او به اســتناد 
). ۷۰۷، ۳۰۱-۳۰۰کتابی کهن به مقدار خراج زعفران و زمــین زعفرانــی اشــاره کــرده اســت (ص 

). ابن عبد ۳۹۶شهری بزرگ با زعفران بسیار معرفی کرده است (ص  مقدسی قم را محمد بن احمد
هم  حدودالعالم). در ۲۷۰، ص ۶ق) نیز از زعفران قم یاد کرده است (ج ۳۲۸ -۲۴۶رّبه اندلسی (

  ). ۱۴۲به کاشت زعفران در قم اشاره شده است (ص 
اره کرده است کــه در آن، ای بین ابودلف و کسی دیگر اشبه مناظره المعارفلطائفثعالبی در کتاب  

شــمرد و در ایــن میــان از ابودلف محصوالت مرغوب و مشهور شهرهای اســالمی در آن زمــان را برمــی
کــرده  کند. او  همچنین عسل موصل را در خوبی با زعفران قم و شــکر اهــواز مقایســهزعفران قم یاد می

هم  المضاف و المنسوبلقلوب فیثمار ادر یکی دیگر از آثارش به نام ). ثعالبی ۲۷۶ - ۲۷۲است (ص 
کید کرده است (ص  خسرو خواتــان/ قبــادان و ). در متن پهلوی ۵۴۸به برتری زعفران قم بر دیگر انواع تأ

ای به زعفران نشده است امــا در ترجمــۀ عربــی ایــن مــتن در آن را ترجمه کرده، اشاره ٢که اونواال ١ریدک
رو دربارۀ چگونگی بوی بهشت، به بوی زعفران قمی و ، ریدک در پاسخ به سؤال خستاریخ ثعالبیکتاب 

). ابوریحــان بیرونــی ۴۵۱، ص ۱ب، ج۱۳۶۸به همراه مواد خوشبوی دیگــر اشــاره کــرده اســت ( ٣َبَونی
اش قرمز باشــد دانســته و پــس از آن انــواع زردج (معــّرب زرد/ زرد)، بهترین زعفران را زعفرانی که کالله
انواع زعفران اصفهانی) و ری را در ترتیب کیفیت قرار داده است (ص  زعفران قم، جی اصفهان (هر دو از

هجری، گیاه زعفران در قم کشت  ۵و  ۴های ). همچنین به گزارش پیگولوسکایا و همکاران در سده۳۱۲
ه همدانی  رشیدالدین فضل ).۲۳۸شده است (ص می

ّ
است: "بهترین زعفران، از آن  آوردهدر کتابش االل

                                                    
 به معنی پسربچه، غالم .١

2. Unvala 
ُرستاق بوده است. جایگاه این شهر احتماال از نظر بون (َببن، َببَنه) شهرکی در والیت بادغیس، واقع در شمال و غرب هرات و ناحیۀ گنج .٣

 جغرافیای امروزی، در هرات و نزدیکی شهر کوشک افغانستان و جنوب مرز جمهوری ترکمنستان است.
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  ).۲۰۳، ص ۱۳۶۸از آن بیرجند بود، و بعد از آن والیت قم" (والیت قهستان، 
ه

ّ
یف " را از "اعمال" قــم و کاشــان برشــمرده و بــه توصــ١بن علی کاشانی نیز "جاستابوالقاسم عبدالل

های خودروی زعفــران برخی منابع تاریخی به رویش گونه). ۲۶۵(ص  نیکویی زعفران آن پرداخته است
پــر معطــر" در هــای ســفید شــشاعتمادالسلطنه در خاطرات خود، به رویش "اللــهاند. در قم اشاره کرده

  ).۵۵۴، ص ۱۳۸۸همان زعفران وحشی باشد (که شاید گرد، مشرف به رودشور، اشاره کرده است  کوه

  خراسان بزرگ  
هایی همجــوار در النهر و بخشاز دیگر مناطق عمدۀ کشت زعفران در ایران، خراسان بزرگ، ماوراء

ر افغانستان بوده است. چغانیان امیرنشین کوچکی در کرانۀ راست رودخانۀ آمودریا (جیحون) در کشو
ه احمد جیهانی ادیــب و م کشت زعفران در ماوراءالنهر بودجنوب سمرقند و از مراکز مه

ّ
. ابوعبدالل

به برتری دان سدۀ چهارم، به صدور زعفران چغانیان اشاره کرده است. جیهانی در جای دیگری جغرافی
ابن حوقل نیز نوشته است: "از ۱۷۸، ۱۶۸زعفران َبَونی بر زعفران سایر مناطق اشاره کرده است (ص   .(

آید و آن را به سایر نواحی و تا نواحی نزدیک چغانیان، زعفران بسیار به دست می ٣و شومان ٢واشجرد
چغانیــان، شــومان و از کشــت ایــن گیــاه در  حدودالعالم). مؤلف ۲۰۵، ۹۵برند" (ص شهرها می

)، یاقوت حموی ۲۹۸، ۲۸۸، ۱۸۴). اصطخری (ص ۱۰۹، ۱۰۳(ص  ، یاد کرده است ٤داور زمین
االبواب (دربند بابکشت فراوان آن در ماوراءالنهر،  نیز به) ۴۹۰، ص ۱) و ادریسی (ج۴۳۸، ص ۱(ج

های به سرزمینکنونی در جمهوری داغستان)، واشجرد و شومان و همچنین صادرات آن از این شهرها 
 َوناند. ابوریحان بیرونی بهترین زعفران را محصول خراسانیان، اصفهان و ســپس َبــدور اشاره کرده

  ). ۳۱۳(ص  دانسته است
محمدبن محمود طوسی در سدۀ ششم متاع چغانیان را زعفران، باقلی و... برشمرده است (ص 

یاقوت حموی نیز به محصول زعفران واشجرد و زمین۲۰۵ ی کشت زعفران در شــومان اشــاره ها). 
  ). ۸۹۲ -۸۹۱، ص ۴کرده است (ج

کاری در نواحی ماوراءالنهر با هجوم مغوالن به ایران رو به نابودی نهاد و احتماال تنها در زعفران
ناحیۀ شومان تا سدۀ هشتم ادامه داشت و یا شهرتش همچنان در اذهان مردمش باقی بود (ابریشمی، 

  ). ۱۵۰، ص ۱۳۸۳
های هفتم هجری به بعد به کشت، فراوانی، و کیفیت خوب زعفران مؤلف متعلق به سده چندین

                                                    
 شود.میاین آبادی امروزه "جاسب" خوانده  .١
 آباد در شرق شهر دوشنبه و در شمال شهرک نارک و رود وخش قرار دارد.اند. فیضآباد دانستهبرخی جای کنونی این شهر را فیض .2
 شهر حصار شادمان/ حصار کنونی در غرب تاجیکستان .3
 در خراسان بزرگ قدیم و افغانستان کنونی .4



 

  

۶٠ 

ِهستان
ُ
اند. انصاری شیرازی نیز نــوعی ، بادغیس، بیرجند، قائن و قوادیان (قبادیان بلخ)اشاره کرده١ق

). زعفران معروف خراسان را با نام بیلکندی که به بیرجند اشاره دارد ذکر کرده است (ذیــل زعفــران
برو شهاب

َ
)، به کشت فــراوان زعفــران در بیرجنــد ۸۳۳ د( الدین عبدالله خوافی معروف به حافِظ ا

  ). ۲۹(ص  اشاره کرده است
ر در سال کلنل مک

ُ
ق، با اشاره به صــنایع و محصــوالت ایــن منطقــه آورده ۱۲۹۲م/ ۱۸۷۵ِگرِگ

). ۱۵۸، ص ۱آیــد" (ج عمــل مــیای به است: "تریاک، زعفران و ابریشم نیز به مقدار قابل مالحظه
مأموران انگلیسی در اوایل سدۀ بیستم میالدی، به صادرات زعفران و کاالهای دیگــری از خراســان 

هــای خــود در ). کلنل ییت در گــزارش۳۵۴، ص فرهنگ جغرافیایی ایران: خراساناند (اشاره کرده
زعفران به جای تولید ابریشــم  کشت وها، اواخر قرن چهاردهم، به افزایش بهای زعفران در آن سال

   ).۴۱۳سایکس، ص  ←؛ نیز ۶۸، ۶۲در قاین و صادرات آن به دیگر شهرها اشاره کرده است (ص 
حاج سیاح در بازدیدش در اواخر عهد قاجار، به تجارت غالب زعفران در بیرجند اشاره کرده است 

ق، رئیس بانک ۱۳۳۵ق تا ۱۳۳۱). یکی از مأموران انگلیسی به نام هیل که از سال ۱۴۶، ص ۱۳۵۹(
های خود در اشاره به محصوالت کشاورزی بیرجند، از فراوانی شاهی شعبۀ بیرجند بوده، در گزارش

). در حــدود ســال ۳۶ -۳۵زعفران مرغوب این ناحیه و صادرات آن نیــز گــزارش داده اســت (ص 
ادارۀ مالیۀ بیرجند  الملک، که رئیسخان محمودی، نوۀ خانلرخان اعتصامش، میرزاغالمعلی۱۳۲۰

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 

  ).۲۷ -۲۵اند" (به نقل آیتی، ص است، بر توسعۀ زراعت زعفران افزوده
لی خوردنی در ، جغرافییبوالقاسم بن احمد جیهانا

ُ
نویس سرشناس سدۀ چهارم، به صادرات گ

ه  و از این گل خوردنی، زعفران باشد.). شاید منظور ا۱۷۱حدود قاین اشاره کرده است (ص 
ّ
حمدالل

میوه و زعفران مستوفی احتماال نخستین کسی است که از زعفران قائن یاد کرده است. به نوشتۀ او غله، 
  ). ۱۴۶، ص ۱۹۱۵بسیار از محصوالت قائن در آن روزگار بوده است (

های خود از زعفران به عنوان سوغات بیرجند یاد کرده و الملک در عهد قاجار در گزارشاعتصام
). حاج سیاح نیز به ظلم و ۲۹۳، ۲۹۱، ۲۲۶کش کرده است (ص در مواردی آن را به دیگران پیش

داشــتند اربابان و کدخداها در انحصار و خرید ارزان زعفران دهقانان این منطقه روا مــیستمی که 
). ۱۴۳ -۱۳۷، ص ۱۳۵۹قــاین را زعفــران برشــمرده اســت ( ۀاشاره کرده و کشت و تجارت عمــد

                                                    
است  خراسانو جنوب  ایراندر مرکز فالت ای عمومی مناطق کوهستانی گسترده) نام منطقه ؛ اشاره به کوهستانی بودنکهستانقهستان ( .1

 است.  گرفته را در بر می تایبادو  گناباد، خواف، تربت حیدریه، کاشمر، بیرجند، طبس، قاین ،فردوسکه شهرهای 
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شد زیرا زعفران قائن، کفاف مطابق نوشتۀ شلیمر در زمان او بخشی از زعفران ایران از باکو وارد می
، ضمن اشــاره بــه گیاهــان ۱۳۳۵اده در سال جمالز ).۱۶۹داد (ص زمان ایرانیان را نمی مصرف آن

  ).۳۶رنگزای ایران، به کشت زعفران در قاین و بیرجند نیز اشاره کرده است (ص 
میرزا غالمعلی خان محمودی در گزارشی دربارۀ وضعیت نامناسب معیشت  ۱۳۲۰در حدود سال 

عفران در این منطقه خبــر داده اســت. محمدحســین آیتــی در ســال مردم قائنات، از توسعۀ کشت ز
کیلومتری جنوب قاین و در نیمۀ راه بیرجنــد،  ۶۰ش، از شهرت زعفران روستای مهموئی در ۱۳۲۷

ترین محصوالت های دیگری، عمده). همچنین در گزارش۲۷ -۲۶، ۲۰آیتی، ص  ←نوشته است (
خیز این منطقه نیز ذکر شده و نام روستاهای زعفران ، زعفران و تریاک برشمرده۱۳۲۹قائن در سال 

، احمد احمدی نوشــته ۱۳۳۴: خراسان، صفحات متعدد). در سال فرهنگ جغرافیایی ایراناست (
است: "از محصوالت مهم و معروف بیرجند و قاینات، زعفران است که همه ساله مقدار زیادی از آن 

االیام در بیرجند و حدود آن شیوع داشته زعفران در قدیمشود. زراعت به خارج از این والیت صادر می
 در زمستان محتاج به آب میو چون زراعت باصرفه

ً
باشد، اکثــر کشــاورزان بــه ایست، و مخصوصا

  ). ۵۶۲اند" (ص زراعت آن اقدام کرده

  اصفهان
ه الیمانی األخباری (از وهب

ّ
نگــار تــاریخنــویس و ، گزارش١ق.)، تابعی۱۱۴ -۳۴بن منبه ابوعبدالل

اند کــه پــس از آنکــه نمــرود تصــمیم گرفــت بــا ، نقل کردهالقصصاالصل و نویسندۀ  یمنی ایرانی
ای به سوی اهالی ِجی اصفهان فرستاد تا از آنــان بــرای جنــگ همکــاری پروردگار بجنگد، نماینده

روردگــار را وجــه قــدرت پبجوید. اما مردم اصفهان از کمک به نمرود سر باز زده و گفتند: "به هیچ
  ). ۲۰۹است" (فیروزآبادی، ص  ...کنیم زیرا که او در این خاک زعفران رویانیده انکار نمی

ق فرمانروای شرق جهان اسالم بود، از ۹۵ -۷۲های بن یوسف که در فاصلۀ سالوقتی حجاج
برآشــفت، ی خــراج اصــفهان گردنگشی متولی اصفهان به نام َوهزاد/ مهزادبن یزداد انبــاری دربــاره

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 

  ).۲۳۱الف، ص ۱۳۶۸مشهور بودند (ثعالبی، 
ه اســت؛ زعفــران "قمــی" و زعفــران "جیئــی". او ابوریحان بیرونی دو نوع زعفران اصفهانی را برشمرد

  ). ۳۱۲زعفران قم را از زعفران جی برتر دانسته است (ص 
) و مؤلفــان دیگــری از جملــه ۶۷۷، ص ۲)، ادریســی (ج۲۹۶محمدبن محمود قزوینی (ص  

                                                    
 اند.اما اصحابش را دیده ندیده(ص) را  متابعین، مسلمانانی هستند که پیامبر اکر .1



 

  

۶٢ 

الملــک ) و میرزا غالمحسین کرمانی، معروف به افضل۶۰(ص صوراالقالیمیا  هفت کشورمؤلف 
کشــت زعفــران شــیخ حســن جــابر انصــاری، اند. ه زعفران اصفهان اشاراتی داشته) نیز ب۵۰(ص 

یدشــت، و همچنــین گــردآوری کاللــۀ زعفــران  اصفهان در جایی به نام ســبا، در حــدود ورزنــۀ رو
   ).۹کرده است (ص  خودروی اصفهان را ذکر

  استان فارس
هــا برای تهیۀ ناهار و نوشیدنی آید که در آشپزخانۀ دربار هخامنشیان، زعفراناز شواهد چنین برمی

). عرق زعفران شهر فیروزآباد که از آن با نــام مــاءالزعفران ۶۰۹شده است (بریان، ص مصرف می
، ص ۲). متــز (ج۱۵۳رم شــهرت داشــته اســت (اصــطخری،ص اند در سدۀ چهامسوسن یاد کرده

یــری در شــهر گــور گ، نیز به عرق) که به وضعیت زندگی مردم در سدۀ چهارم هجری پرداخته۵۰۲
  ها اشاره کرده است. (فیروزآباد) ایالت پارس از زعفران و دیگر گل

) و محمــدبن محمــود ۴۴۳مقدسی به رویش زعفران در شــیراز اشــاره کــرده (ص  محمد بن احمد
) در سدۀ ششم آن را از محصوالت فارس برشمرده است. عقیلی علوی خراسانی نیــز ۲۵۵طوسی (ص 

  ).۴۷۲ترین زعفران دانسته است (ص یاد کرده و آن را پس از نوع کشمیری، به از زعفران اصطهبانات
 در اوایل سدۀ اخیر کشت زعفران در استان فارس رونق زیادی داش

ً
ته است زیــرا بــه گــواه ظاهرا

شد. او ، ساالنه حدود بیست هزار مثقال زعفران از این استان برداشت می۱۳۱۳در سال تقی بهرامی 
؛ ۲۳۹، ص ۱، ج ۱۳۱۳زعفران را جزو محصوالت اصــطهبانات برشــمرده اســت (، ۱۳۱۶در سال 

  ). ۸۱۹، ص ۲، ج ۱۳۱۷ -۱۳۱۶

  سواحل دریای خزر 
های شمالی ایران نیز رونق زیــادی داشــته آید که کشت زعفران در بخشاز برخی منابع چنین برمی

 بنگرید به: ابن اسفندیار، قسم اول، ص است. (
ً
  ).۱۷۵مثال

در معرفی شهرهای طبرستان، از جمله ساری، محصوالت این شهر را "ما[ء]  لعالمحدودامؤلف 
شــود ذکــر کــرده زعفران" (آب زعفران) و عرقیات دیگری که از این منطقه به همۀ جهان صادر مــی

ابودلف خزرجی نیز به تهیۀ آب زعفران در طبرستان که مانند آن در جای دیگری ۱۴۵است (ص   .(
حاکم دماونــد در  ).۸۰شده، اشاره کرده است (ص روش تهیۀ گالب، تقطیر می شده و بهتهیه نمی

 ←فرســتاد (سدۀ هفتم، هر سال هزار مثقال زعفــران را بــه جــای مالیــات بــه دربــار ایلخانــان مــی
ه همدانی، رشیدالدین فضل

ّ
) نیز به ۴۷۲). عقیلی علوی خراسانی (ص۱۷۸ -۱۷۷، ص ۱۳۵۸الل

  ست. زعفران گیالن اشاره کرده ا
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زعفران را پس از خشخاش و توتون، سومین گیاه مهم کشور ایران و بهترین آن در تمــام  ١شاردن
روید اما محصول سواحل دریای خــزر و ســپس جهان دانسته است که در نواحی مختلف ایران می

یلیــام ۳۰۸ -۳۰۷، ص ۳محصول همــدان را بهتــر از دیگــر منــاطق معرفــی کــرده اســت (ج  ). و
میالدی، بهترین زعفران دنیا را  ۱۸۰۱تا  ۱۷۹۹های ز همراهان سرجان ملکم، در سالهالینگبری، ا

بترین نوع آن را محصول مازندران دانسته است (ص    ). ۴۹متعلق به ایران و در ایران نیز مرغو

ر ایران   مناطق دی
ش های سیستان، به فراوانی رویش زعفران در، ضمن اشاره به فراوردهحدودالعالمدر کتاب 

ُ
(از  َدرغ

زعفــران از ). ابوریحان بیرونــی نیــز ۱۰۳ -۱۰۲نیز اشاره شده است (ص  شهرهای سیستان قدیم)
  یاد کرده است. سیستان 

، مسعود کیهان زعفران کرمان را، پس از زعفران قاینات، در جایگــاه دوم معرفــی ۱۳۱۱در سال 
اعت زعفران ایران را خراسان، مناطق عمدۀ زر ۱۳۱۳). بهرامی نیز در سال ۱۹، ص ۳کرده است (ج

مثقال، دانسته است  ۱۰۰هزار و  ۲۰هزار،  ۳۰۰ی فارس و کرمان، هرکدام به ترتیب با تولید ساالنه
 محصول خوبی در رفسنجان به عمــل مــی ۱۳۳۰). در دهۀ ۲۳۹، ص ۱، ج۱۳۱۳(

ً
آمــده نیز ظاهرا

 ).۴۰۸، ص ۱۳۳۳است (بهرامی، 
 اجه رشیدالدین فضلاز نوشتۀ خو

ّ
آید که او پیــاز زعفــران را بــه در سدۀ هفتم برمیه همدانی الل

). ۲۰۵، ص ۱۳۶۸بهتر از همدان رشــد کــرده اســت (در آنجاها تبریز و سلطانیه برده و به گواه او 
ی آذربایجــان برشــمرده اســت اعتمادالسلطنه نیز زعفران را نیز در آن زمان جزو محصوالت عمــده

  ). ۳۲، ص ۱، ج۱۳۶۸ -۱۳۶۷(
روانمناطقی که در گذشته به ایران تعلق داشتهدر 

َ
باغ، و دشت قره ٢اند، از جمله دربند، باکو، ش

 ←نیز در کشورهای همسایۀ ایران، کشت و تجارت زعفران رونق داشته است (بری شرح تفصــیلی
  ).۱۷۸ -۱۷۷ ،۱۴۹ -۱۴۶ص ،۱۳۸۳ ابریشمی،

  منابع
. چاپ دوم. مشهد: مؤسســۀ تراجم رجال قاینات و قهستان ). بهارستان: در تاریخ و۱۳۷۱( آیتی، محمدحسین -

  .چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی
 .. تهران: انتشارات اطالعاتزعفران ایران با نگاه پژوهشی). ۱۳۸۵زاده، حسن و همکاران (ابراهیم -
ده. تهران: با مقدمۀ ایرج افشار و سیدمحمدعلی جمالزا شناخت زعفران ایران.). ۱۳۶۶ابریشمی، محمدحسن ( -

 .انتشارات توس

                                                    
1. Chardin 

روان" است اما امروزه " .٢
َ

 " مصطلح شده است.ِشروانصورت صحیح نام این شهر، "ش
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تهــران:  المعارف تولید، تجــارت و مصــرف.زعفران، از دیرباز تا امروز، دایرة ).۱۳۸۳( --------------  -
 .مؤسسه انتشارات امیرکبیر

 .بیروت: دارصادر الکامل فی التاریخ.). ۱۹۶۶ -۱۹۶۵ق/ ۱۳۸۶ -۱۳۸۵ابن اثیر ( -
 .: کتابخانۀ خاورتهران .چاپ عباس اقبال آشتیاني .طبرستانتاریخ  ).۱۳۲۰(محمد بن حسن ، ابن اسفندیار -
 ، بوالق. چاپ افست بغداد: مکتبة المثنی. الجامع لمفردات األدویة و األغذیةق). ۱۲۹۱ابن بیطار ( -
 . ترجمۀ جعفر شعار. تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.األرضصورة). ۱۳۴۵ابن حوقل ( -
یه. لیدن: بریل.و الممالکالمسالک ).  ۱۸۸۹ابن خرداذبه ( -  . چاپ دخو
 : امیرکبیر.تهران .ترجمۀ حسین قره چانلو .االعالق النفیسة ).۱۳۶۵( بن ُرستها -
 . چاپ ادوار القش و علی زیغور. بیروت: مؤسسة للطباعة و النشر.القانون فی الّطّب ). ۱۹۸۷ق/ ۱۴۰۸ابن سینا ( - 
یة عن األبدان ). ۱۳۸۸ابن سینا ( -

ّ
. ترجمۀ مترجمی نامعلوم. چاپ علیرضــا عباســیان. اإلنسانیةدفع مضاّر الکل

 تهران: المعی.
 . چاپ علی شیری. بیروت: دار احیاء التراث العربی. عقدالفریدق). ۱۴۱۱ -۱۴۰۸ابن عبد رّبه اندلسی ( -
 لیدن: بریل.  مختصر کتاب البلدان.). ۱۹۶۷ابن فقیه همدانی ( -
 .ترجمۀ عبدالحمید آیتی. تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایرانالبلدان.  ویمتق). ۱۳۴۹ابوالفداء، عمادالدین اسماعیل ( - 
، با تعلیقات و تحقیقات والدیمیر مینورسکی. ترجمۀ سید سفرنامۀ ابودلف در ایران). ۱۳۵۴ابودلف خزرجی ( -

 ابوالفضل طباطبایی. تهران: زوار.
 . چاپ عباس زریاب.کتاب الصیدنة). ۱۳۷۰ابوریحان بیرونی (  -
 . اسفند۹۲ش یغما.). "شهرستان بیرجند: اوضاع جغرافیایی و تاریخی و فرهنگی". ۱۳۳۴دی، احمد (احم -
بکر ربیع بن احمد ( - مین فی الّطّب.). ۱۳۷۱اخوینی بخاری، ابو

ّ
به اهتمام جالل متینــی. مشــهد:  هدایة المتعل

 انتشارات دانشگاه فردوسی.
 بیروت: عالم الکتب. المشتاق فی اختراق اآلفاق.کتاب نزهة). ۱۹۸۹ق/ ۱۴۰۹ادریسی، محمد بن محمد ( -
 : کتابخانۀ طهوری. تهران .چاپ حبیب یغمائي .گرشاسب نامه ).۱۳۵۴( علي بن احمد، اسدي طوسي -
. بــه کوشــش روضــات الجنــات فــی اوصــاف مدینــة هــرات). ۱۳۳۸الــدین محمــد زمچــی (اسفزاری، معین -

 ن.سیدمحمدکاظم امام. تهران: انتشارات دانشگاه تهرا
 چاپ دخویه. لیدن: بریل. کتاب مسالک الممالک.). ۱۹۶۷، چاپ افست ۱۸۷۰اصطخری، ابراهیم بن محمد ( - 
سفرنامۀ میرزا خانلر خــان اعتصــام الملــك نایــب اول وزارت امــور ). ۱۳۵۱الملک، میرزا خانلرخان (اعتصام -

چاپخانۀ فردوسی.خارجه  . چاپ منوچهر محمودی. تهران: 
. چــاپ عبدالحســین نــوائی و میرهاشــم البلــدانمرآة). ۱۳۶۸ -۱۳۶۷سن بن علی (اعتمادالسلطنه، محمدح -

 محدث، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
. چاپ ناصر افشــارفر. تهــران: وزارت فرهنــگ و ارشــاد سفرنامۀ اصفهان). ۱۳۸۰الملک، غالمحسین (افضل -

 اسالمی، و کتابخانه و موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.
یر نسخۀ خطی ش  اختیارات بدیعی.اری شیرازی، علی بن حسین. انص - کتابخانۀ بریتانیا. موجود در  ۳۴۹۹تصو

 المعارف اسالمی. کتابخانۀ بنیاد دائرة
، ویلیها ذیل التذکرة تذکرة أولی األلباب [و] الجامع للعجب العجاب).  ۱۹۹۶ق/ ۱۴۱۱انطاکی، داود بن عمر ( -

 کتبة الثقافیة الدینیة.ألحد تالمیذ المؤلف. قاهره: م
 ). ترجمۀ علی اقبالی. تهران: سازمان انتشارات جاویدان.سفرنامۀ ژان اوتر (عصر نادرشاه). ۱۳۶۳اوتر، ژان (  -
 . چاپ منوچهر ستوده، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.تاریخ رویان). ۱۳۴۸اولیاءالله آملی، موالنا. ( -
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یه،  -  . ترجمۀ محمدطاهر میرزا. به کوشش غالمرضا ورهرام. تهران: اطالعات.سفرنامه). ۱۳۷۱( گیوم آنتواناولیو
 . ۹۰پیاپی . شمارۀ یغماالملک". ). "ایرج میرزا و امیر شوکت۱۳۳۴ایرج میرزا ( -
ه؛ شعیبی، غالمحسین (برآبادی، سیداحمد؛ رجبی، نجیب -

ّ
بی). ۱۳۸۹الل ، فرهنگ زعفــران در خراســان جنــو

 وب.تهران: انتشارات شهرآش
 : امیرکبیر.تهران .چاپ محمد معین .برهان قاطع). ۱۳۴۲( محمد حسین بن خلفبرهان،  -
 مهدی سمسار، تهران: زریاب. ترجمۀتاریخ امپراتوری هخامنشیان: از کورش تا اسکندر، ). ۱۳۷۸یر (بریان، پی - 
 تهران: میراث مکتوب.. به تصحیح منصور رستگار فسایی. کلیات بسحق اطعمۀ شیرازی). ۱۳۸۲بسحق اطعمه ( - 
ه انیس الطّباع و عمر انیس الطّباع. بیروت: البلدان. فتوح).  ۱۹۸۷ق/ ۱۴۰۷بالذری، ابوالحسن ( -

ّ
چاپ عبدالل

 مؤسسة المعارف.
 چاپ محمد روشن. تهران: نشر نو. تاریخنامۀ طبری.). ۱۳۶۶( محمد بن محمدبلعمی،  -
 بهار. تهران: انتشارات توس. ). گردآوری فرنبغ دادگی. ترجمۀ مهرداد۱۳۶۹( بندهش -
 . تبریز: مطبعۀ الحسینی.کتاب فالحت). ۱۳۱۳( بهرامی، تقی -
 . تهران: خودکار.المعارف فالحتیفرهنگ روستایی یا دائرة). ۱۳۱۶( -------- -
 تهران: انتشارات دانشگاه تهران. جغرافیای کشاورزی ایران.). ۱۳۳۳( -------- -
ه ( -

ّ
. به کوشش نجیب مایل هــروی. رالمشرقین: سفرنامۀ منظوم از عهد صفوینو). ۱۳۷۷بهشتی هروی، عبدالل

 مشهد: آستان قدس.
بیرجنــد: کنگــرۀ ابعاد و اجرام). ۱۳۸۱بن محمد (بیرجندی، عبدالعلی - . به کوشش محسن نــاجی نصــرآبادی. 

مه عبدالعلی بیرجندی. بین
ّ

 المللی عال
 ترجمۀ کیکاووس جهانداری. تهران، خوارزمی. ایرانیان. سفرنامۀ پوالک: ایران و). ۱۳۶۱پوالک، یاکوب ادوارد ( - 
ترجمــۀ  تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سدۀ هیجدهم میالدی.). ۱۳۶۳پیگولوسکایا، ن. و.؛ و همکاران ( -

 کریم کشاورز، تهران: انتشارت پیام.
 شگاه.. تهران، سازمان چاپ دانتاریخ و جغرافی گناباد). ۱۳۴۸تابنده، سلطان حسین ( -
اکبر شهابی خراسانی. مشهد: آستان . ترجمۀ علیالمعارفلطائفالف). ۱۳۶۸ثعالبی، عبدالملک بن محمد ( -

 قدس رضوی.
 .تاریخ ثعالبي مشهور به غرر اخبــار ملــوك الفــرس و ســیرهمب). ۱۳۶۸( ---------------------- -

 : نقره.تهران .ترجمۀ محمد فضائلي
نــژاد. . ترجمۀ رضا انزابــیالمضاف و المنسوبثمار القلوب فی ).۱۳۷۶( ----------------------- -

 مشهد: دانشگاه فردوسی.
. به کوشش جمشید مظاهری. اصفهان: مشــعل و شــرکت تاریخ اصفهان). ۱۳۷۸جابر انصاری، شیخ حسن ( -

 بهی. 
 کتابخانۀ سنائی.. چاپ حسن وحید دستگردی. تهران: دیوان). ۱۳۶۲الدین اصفهانی، محمدبن عبدالرزاق (جمال - 
 . برلین: چاپخانۀ کاویانی.گنج شایگان یا اوضاع اقتصادی ایران). ۱۳۳۵جمالزاده، سید محمدعلی ( - 
 . به کوشش عباس نصر. اصفهان: گلها. االصفهان ).۱۳۷۱علی جناب اصفهانی ( -
. چاپ فیروز منصوري .بن عبدالسالم کاتبترجمۀ علي .اشکال العالم ).۱۳۶۸(ابوالقاسم بن احمد ، جیهاني -

 تهران: به نشر، و آستان قدس رضوی.
. به کوشــش حمیــد ســیاح. بــه تصــحیح خاطرات حاج سیاح). ۱۳۵۹بن محمدرضا (حاج سیاح، محمدعلی -

 الله گلکار. تهران: مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر. سیف
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باشی. تهران: . به کوشش علی دهسفرنامۀ حاج سیاح به فرنگ). ۱۳۶۳( ------------------------ -
 نشر ناشر.

. تصحیح و تعلیق غالمرضا ورهرام. تهران: جغرافیای تاریخی خراسان در تاریخ حافظ ابرو). ۱۳۷۰حافظ ابرو ( -
 انتشارات اطالعات.

 ). چاپ منوچهر ستوده، تهران: کتابخانۀ طهوری.۱۳۶۲( حدودالعالم من المشرق الی المغرب -
چاپ برات زنجــانی. تهــران: مؤسســۀ مطالعــات اســالمی  پزشکی.دانشنامه در علم ). ۱۳۶۶حکیم میسری ( -

 گیل و دانشگاه تهران.دانشگاه مک
ه مستوفی ( -

ّ
 سی. پیبه خط میرزا مهدی شیرازی، بمبئی: سی نزهت القلوب.). ۱۳۱۱حمدالل

چــاپ  نزهت القلوب: المقالة الثالثــة: در صــفت بلــدان و والیــات و بقــاع.). کتاب ۱۹۱۵( ----------- -
بریل. گی  لسترنج. لیدن: 

چاپخانــۀ تحفة العراقین مثنوی). ۱۳۳۳بن علی(خاقانی شروانی، بدیل -  . به کوشش یحیی قریب، تهران: 
 سپهر.

 . به کوشش سید ضیاءالدین سجادی. تهران: کتابفروشی زّوار. دیوان). ۱۳۳۸( -------------------  -
یلیام جیمز ،دورانت - ، تهــران: : مشــرق زمــین گــاهوارۀ تمــدن۱آرام، ج، ترجمۀ احمــد تاریخ تمدن ).۱۳۶۵( و

 سازمان انتشارات آموزش انقالب اسالمی.
. ترجمۀ اصطفن بن بســیل و اصــالح هیولی الطب فی الحشائش و السموم). ۱۹۵۲دیوسکوریدس، پدانیوس ( -

چاپ دوبلر و ترس. تطوان: دارالطباعة المغربیة.   حنین بن اسحاق. 
  .یاي نیمروزجغراف ).۱۳۷۴( ذوالفقار کرماني -

ّ
 : میراث مکتوب.تهران .ه عطارديچاپ عزیزالل

چــاپ حــازم البکــری الصــدیقی.  المنصوری فی الطــب.). م۱۹۸۷ق/ ۱۴۰۸بن زکریا (رازی، ابوبکر محمد  -
 کویت: معهد المخطوطات العربیة. 

. تصــحیح محمــد محمــد اســماعیل. الحاوی فــی الّطــّب ). م۲۰۰۰ق/ ۱۴۲۱( ------------------- -
 دارالکتب العلمیه. بیروت،

ه (رجبی، نجیب -
ّ
 تهران: انتشارات شهرآشوب. تاریخ و جغرافیای شهرستان قاینات.). ۱۳۸۴الل

 زار. . تهران: چاپخانه اتحادیه طهران اللهایران اقتصادی). ۱۳۰۹ -۱۳۰۸اصغر (زاده صفوی، علیرحیم -
ه همدانی (رشیدالدین فضل -

ّ
پــژوه و محمــد مدرســی محمــدتقی دانــش. به کوشش التواریخجامع). ۱۳۵۶الل

 زنجانی. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب؛ 
پــژوه. تهــران:  . بــه کوشــش محمــدتقی دانــشاالفکار رشــیدیسوانح). ۱۳۵۸( ------------------- -

 انتشارات دانشگاه تهران.
مــام منــوچهر بــه اهت آثار و احیاء (متن فارسی دربارۀ فن کشاورزی).). ۱۳۶۸( ------------------- -

 گیل و دانشگاه تهران؛ ستوده و ایرج افشار. تهران: مؤسسۀ مطالعات اسالمی دانشگاه مک
 .یبه ضمیمۀ معّربات رشید .یچاپ محمد عباس. یفرهنگ رشید). ۱۳۳۷(عبدالرشید بن عبدالغفور ، یرشید -

 : بارانی.تهران
 یقلی اعتماد مقدم. تهران، بنیاد فرهنگ ایران.. ترجمۀ علمسافرت در ارمنستان و ایران). ۱۳۴۷ژوبر، ب. امده ( -
. ترجمــۀ ژنرال سر پرسی ســایکس یــا ده هــزار میــل در ایــران ۀسفرنام). ۱۳۳۶( پرسي مولزورث سایکس، سر -

 سعادت نوری. تهران: انتشارات کتابخانۀ ابن سینا.
یژگی۱۳۵۴سعیدی، عباس ( - سخنرانیهای بیستمین سمینار مجموعۀ های انسانی شمال خراسان"، )."نگاهی به و

 مشهد: دانشگاه فردوسی. ای ایران.مسائل جغرافیای ناحیه
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 :اکبر خداپرستچاپ علي .سفرنامۀ سیف الدوله: معروف به سفرنامۀ مکه ).۱۳۶۴( محمد میرزا قاجارسلطان -
 : نشر نی.تهران

: ادارۀ کل ارشاد اسالمی تبریز. چاپ لطفعلي بنان .دیوان). ۱۳۶۲( حسن بن محمد حسین ،شفایي اصفهاني -
 آذربایجان شرقی.

ها و ای اشعار و لغات و امثال و افسانهعقاید و رسوم مردم خراسان به انضمام پاره ).۱۳۶۳شکورزاده، ابراهیم ( -
 . چاپ دوم. تهران: سروش.ها و دعاها و معّماهافال

 شش اصغر حامد ربانی. تهران: انتشارات سعدی.. به کوالسیاحةریاض). ۱۳۳۹( زین العابدین بن اسکندر شیروانی، - 
 ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.السیاحةحدائق). ۱۳۴۸( -------------------- -
 . تصحیح منیژه محمودی. تهران: انتشارات حقیقت. السیاحهبستان). ۱۳۸۸( --------------------- -
 تصحیح جالل متینی. تهران: انتشارات معین. تحفة الغرائب.). ۱۳۷۱طبری، محمدبن ایوب ( -
. چاپ منــوچهر ســتوده. تهــران: الموجوداتالمخلوقات و غرایبعجایب). ۱۳۸۲طوسی، محمدبن محمود ( -

 شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
یة.مخزن). ۱۳۵۵عقیلی علوی خراسانی ( - . تهــران: چاپخانــۀ ۱۸۴۴چاپ عکسی از روی نسخۀ کلکتــه  األدو

 شهریور. وپنجمبیست
ار يحدیقة األزهار ف). ۱۹۸۵ق/ ۱۴۰۵غسانی اندلسی، ابوالقاسم بن محمد بن ابراهیم ( -

ّ
. ماهیة العشب والعق

 چاپ محمد عربی خطابی. بیروت: دارالغرب االسالمی. 
. چاپ مسعود گلزاري .سفرنامۀ میرزا محمد حسین حسیني فراهاني ).۱۳۶۲( فراهاني، محمدحسین بن مهدي -

 سی.: فردوهرانت
. از روی چاپ وولرس. چاپ سعید نفیسی. مصور به قلم درویش پرورده شاهنامه ).۱۳۱۴فردوسی، ابوالقاسم ( -

 هران: کتابخانه و مطبعۀ بروخیم.ایران. ت
های اسالمی  ). ترجمه و تحقیق کاظم خادمیان. مشهد: بنیاد پژوهش۱۳۸۰(فرهنگ جغرافیایی ایران: خراسان  -

 آستان قدس.
 . چاپ منصور رستگار فسائی. تهران: امیرکبیر.فارسنامۀ ناصری). ۱۳۶۷بن حسن (فسائی، حسن - 
المعهد . دمشق: ۱). تحقیق توفیق فهد. جزء ۱۹۹۸ -۱۹۹۳( الفالحة النبطیة، ترجمة المنحولة الی ابن وحشیه -

 . العلمی الفرنسی للدراسات العربیه
فی العسل، الموسوم بکتــاب ترقیــق األســل  کتاب الجامع). ۲۰۰۶فیروزآبادی، مجدالدین محمدبن یعقوب ( -

 . چاپ عصام محمد شنطی و احمد سلیم غانم. بیروت: دارالغرب اإلسالمی.لتصفیق العسل
ینی، محمدبن محمود ( -  . بیروت: دار صادر. آثار البالد و اخبار العباد). ۲۰۱۱قزو
عبدالملک قمی. چــاپ ترجمۀ حسن بن علی بن حسن بن  کتاب تاریخ قم.). ۱۳۸۵قمی، حسن بن محمد ( -

 محمدرضا انصاری قمی. قم: کتابخانۀ بزرگ آیةالله العظمی مرعش نجفی (ره).
 . به کوشش ایرج افشار. تهران: انجمن آثار ملی.االطایبعرایس الجواهر و نفایس). ۱۳۴۵( عبدالله بن عليکاشانی،  - 
غاُت الُترکنامها و صفتها و ضمیرها و ). ۱۳۷۵بن محمد (کاشغری، محمودبن حسین -

ُ
. چاپ پسوندهای دیوان ل

 سید محمد دبیرسیاقی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 ش. ۱۳۷۸تهران: نشر ثالث.  از خشت تا خشت.). ۱۳۷۸کتیرایی، محمود ( -
 هنگی.ترجمۀ محمد معین. تهران: شرکت انتشارات علمی و فر ایران، از آغاز تا اسالم.). ۱۳۶۴گیرشمن، رومن ( - 
. ترجمۀ محمود عرفان. تهران: انتشــارات جغرافیای تاریخی سرزمینهای خالفت شرقی). ۱۳۶۴لسترنج، گی ( -

 علمی و فرهنگی.
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: ویســبادن .چاپ والتر هینتس .فلکّیه در علم سیاقت ۀرسال ).م۱۹۵۲ق/ ۱۳۳۱( مازندراني، عبدالله بن محمد -
 چاپخانۀ فرانس اشتاینر.

ل -
َّ

ض
َ

ّروخی، ُمف
َ
چاپ . رضا آوي یحسین بن محمد بن اب . ترجمۀترجمۀ محاسن اصفهان). ۱۳۲۸بن سعد (ماف

 تهران: شرکت سهامی چاپ. .یعباس اقبال آشتیان
ترجمۀ علیرضا ذکاوتي قراگزلو،  .یا، رنسانس اسالمي ،تمدن اسالمي در قرن چهارم هجري ).۱۳۶۲( آدام، متز -

 : امیرکبیر.تهران
 : سنائی.، تهرانزینت المجالس ).۱۳۶۲(حسین حمد مجدالدین ممجدي،  -
 بوالق: المطبعة الکبری.  کامل الصناعة الطبیة.ق). ۱۲۹۴بن عباس (مجوسی، علی -
 . تهران: کتاب مرجع.۴۴۹ -۴۴۳. ص۲۱. ججهان اسالم دانشنامۀ). "زعفران". ۱۳۹۵فر، شمامه (محمدی -
 . تهران: ابن سینا.جغرافیای مفصل ایران). ۱۳۱۱مسعود کیهان ( -
: تهــران .ترجمۀ ابوالقاسم پاینده .مروج الذهب و معادن الجوهر). ۱۳۶۰ -۱۳۵۶( مسعودي، علي بن حسین -

  بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
. چــاپ کتاب احسن التقاســیم فــی معرفــة االقــالیم). ۱۹۶۷، چاپ افست ۱۸۷۷مقدسی، محمد بن احمد ( -

 دخویه. لیدن: بریل.
 . ترجمۀ محمدرضا شفیعی کدکنی. تهران: آگه.تاریخ آفرینش و). ۱۳۷۴مقدسی، مطهربن طاهر ( - 
ام. (مک -  زاده. مشهد: آستان . ترجمۀ مجید مهدیشرح سفری به ایالت خراسان). ۱۳۶۶گرگر، کلنل سی. 

 قدس رضوی.
بي، حسن بن احمد -

َّ
یزي ، او ، المسالك و الممالك ).۲۰۰۶( ُمَهل : دمشــق .چاپ تیســیر خلــف .الکتاب العز

ین للطباعة   و النشر و التوزیع.التلو
نگــارش و تصــحیح علــی غــروی. تهــران: مرکــز  بازنامــه.). ۱۳۵۴نسوی، ابوالحسن علی بــن احمــد ( - 

 شناسی ایران. مردم
: انتشــارات تهــران .چاپ مــدرس رضــوي .نامۀ ایلخانيتنسوخ ).۱۳۶۳(محمدبن محمد ، ینصیرالدین طوس -

 اطالعات.
یلیام ( - . ترجمــۀ امیرهوشــنگ امینــی. سفر هیئت سرجان ملکم بــه دربــار ایــران ۀروزنام). ۱۳۶۳هالینگبری، و

 تهران: کتابسرا.
 .تهران: بنیاد فرهنگ ایران .چاپ منوچهر ستوده ).۱۳۵۳( صوراالقالیم، یا، هفت کشور -
 ترجمه و تعلیق محمدحسن گنجی. مشهد: آستان قدس رضوی. ،هایی از قهستاننامه ،)۱۳۷۸هیل، ف. ( -
 چاپ فردیناند ووستنفلد. الیپزیگ. کتاب معجم البلدان.). ۱۹۶۵، چاپ افست ۱۸۷۳ -۱۸۶۶یاقوت حموی ( -
 .ترجمۀ رضا زاده شفق. تهران: کمیسیون معارف یک روز از زندگانی داریوش.). ۱۳۱۴یوستی، فردیناند ( -
ه ترجمۀ قدرت ،خراسان و سیستان ۀسفرنام ،)۱۳۶۵ییت، کلنل چارلز ادوارد ( -

ّ
روشــنی زعفرانلــو و مهــرداد الل

یزدان.  رهبری. تهران: 
- Asbaghi, A. (1988). Persische lehnworter im Arabischen. Wiesbaden: Otto 

Harrassowitz. 
- De Candolle, A. (1885). Origin of cultivated plants. New  York:  D.  Appleton  and  

Company. 
- Chardin, Chevalier (1811). Voyages du Chevalier Chardin en Perse et autres Lieux de 

L'orient. Paris: le Normant, Imprimeur- Libraire. 
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