ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۹ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۵

٨۴

ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و وﺿﻌﯿﺖ اﻣﺮوزی درﺧﺘﺎن
ﴎو ،اُرس و ﻧﻮش ﮐﻬﻦﺳﺎل اﯾﺮان
ﺷﻤﺎﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪیﻓﺮ

١

در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮان ،ﻧﺎم ﺳﺮو ﺷﺎﻣﻞ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺗﯿﺮۀ ﺳﺮوﯾﺎن ٢اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫــﺎن از
اﯾﻦ ﻗﺮارﻧﺪ:
َ
٣
اﻟﻒ -ﺳﺮو :ﮔﻮﻧﮥ  C. sempervirensﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺳﻪ ﺟﻮر ﺳﺮو ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ /زرﺑﯿﻦ ،ﺳﺮو ﻧﺎز و ﺳــﺮو
ﺷﯿﺮاز در اﯾﺮان ﻣﯽروﯾﺪ .ﺳﺮو ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ /زرﺑﯿﻦ ٤،ﺷﺎﻣﻞ درﺧﺘــﺎﻧﯽ ﺑﺴــﯿﺎر ﺑﻠﻨــﺪ و دارای ﺷــﺎﺧﻪﻫــﺎی
ً
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ اﻓﻘﯽ اﺳﺖ و در ارﺗﻔﺎﻋﺎت درهﻫﺎی ﭼــﺎﻟﻮس )ﻣــﺮزنآﺑــﺎد ،دﯾﻠﻤــﺎن و زرﯾــﻦﮔــﻞ( و ﺳــﻔﯿﺪرود
)ﻣﻨﺠﯿﻞ ،رودﺑﺎر( و داﻣﻨﮥ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﻮه ﺗﻔﺘــﺎن ﻣــﯽروﯾﻨــﺪ .ﺳــﺮو ﻧــﺎز ٥ﺑــﻪ ﻋﻠــﺖ داﺷــﺘﻦ ﺷــﺎﺧﻪﻫــﺎ و
ً
اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﮐﻮﺗﺎه ،ﺗﺎﺟﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎرﯾﮏ و ﮐﺸﯿﺪه دارد .ﻣﯿــﻮۀ آن ﻧﯿــﺰ از زرﺑــﯿﻦ ﮐــﻮﭼﮑﺘﺮ اﺳــﺖ .ﺳــﺮو
ً
ﺷﯿﺮاز /ﮐﺎﺷــﯽ /ﮐﺎﺷــﻤﺮی ٦دارای ﺷــﺎﺧﻪﻫــﺎی اﯾﺴــﺘﺎده اﺳــﺖ .ﻇــﺎﻫﺮا ﮔﻮﻧــﮥ  C. sempervirensاز
ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﮥ ﺷﺮﻗﯽ ﻣﻨﺸﺄ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ُ
ب -ﺳﺮو ﮐﻮﻫﯽ /ارس :درﺧﺘﺎﻧﯽ از ﺟﻨﺲ  Juniperusﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از آن ﺑﺎ ﻧﺎمﻫــﺎی ﻓﺎرﺳــﯽ و
َ
ﻣﺤﻠﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در اﯾﺮان ﻣﯽروﯾﺪ از ﺟﻤﻠﻪ :ﭘﯿﺮو /ا َرﺑﺲ) ٧در ﺟﻨﮕﻞﻫــﺎی ﺷــﻤﺎل و ﺷــﻤﺎل ﻏــﺮب(،
ُ
ُ
ارس) ٨در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان( ،ﭼﺎﺗﺎﻧﺎَ /ﭼ َﺘ َﻨﻪ /ارس ﻣﻌﻄﺮ) ٩در ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﺷﻤﺎل ﻏﺮب(َ ،ﭼ َﺘ َﻨﻪ) ١٠در
ﺷﻤﺎل ﻏﺮب( ،ﻣﺎﯾﻤﺮز /اﺑﻬﻞ) ١١در ﮔﺮﮔﺎن ،ﻣﺎزﻧﺪران و ﺳﻤﻨﺎن(.
 .١ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﺑﻨﯿﺎد داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ،ﻫﻤﮑﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺠﻠﮥ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ؛ sh.mohammadifar@yahoo.com
 .٤ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ C. sempervirens L. var. horizontalis

2. Cupressaceae
3. variety

 .٥ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ C. sempervirens L. var. ceriformis

 .٦ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ C. sempervirens L. var. stricta

7. J. communis
8. J. excels
9. J. foetidissima
10. J. oblonga
11. J. sabina

1. C. arizonica

ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و وﺿﻌﯿﺖ اﻣﺮوزی درﺧﺘﺎن ﴎو ،ا ُرس و ﻧﻮش ﮐﻬﻦﺳﺎل اﯾﺮان

ج -ﺳﺮو ﺧﻤﺮهای /ﺳﺮو ﻃﺒﺮی  /ﻧﻮش ،ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ  .Thuja orientalisاﯾــﻦ درﺧــﺖ در زﯾــﺎرت
ﮔﺮﮔﺎن و ﺳﻨﮕﺪه ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدرو ﻣﯽروﯾﺪ و ﺑﯿﺸــﻪ ای ﻃﺒﯿﻌــﯽ و ﮐﻬــﻦ از آن در درۀ ﮐﺘــﻮل
وﺟﻮد دارد )ﻗﻬﺮﻣﺎن۱۳۷۳ ،ش ،ج ،۱ص۱۷۵ -۱۷۲؛ ﻣﻈﻔﺮﯾﺎن۱۳۸۳ ،ش ،ص۲۳۳ -۲۱۳؛ ﻟــﻮ و
ﻋﻤﺎر ،ص.(۳۹۶
ﺑﻪ ﺟﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮدروی ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ ،ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی وارداﺗﯽ و ﺗﺰﯾﯿﻨــﯽ ﻣﻌــﺮوف ﻧﯿــﺰ در اﯾــﺮان
ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ،ﮔﻮﻧﮥ ﺳﺮو ﺳﯿﻤﯿﻦ /ﻧﻘﺮهای ١ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ .ﺟﻮرﻫﺎی ﻓﺮاو اﻧﯽ
از اﯾﻦ درﺧﺖ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان ،ﺑﻪوﯾﮋه ﺗﻬﺮان ،ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﮑﺜﯿﺮ ﮔﺴــﺘﺮدۀ اﯾــﻦ ﮔﻮﻧــﻪ در
ﺳﺎل ۱۳۳۱ش و از ﺑﺬر ﻧﻤﻮﻧﮥ واﻟﺪ در داﻧﺸﮑﺪۀ ﮐﺸﺎورزی ﮐﺮج ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺤﻤــﺪ ﻃﺒﺎﻃﺒــﺎﯾﯽ ،رﺿــﺎ
ﺣﺠﺎزی و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺸﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ )ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ص۱۶ -۱۲؛ ﺛﺎﺑﺘﯽ ،ص.(۲۹۶
ﺳﺮو در ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻤﺪنﻫﺎی ﮐﻬﻦ ،ﻧﻤﺎد ﻣﺮگ و ﺟﻨﺎزه اﺳﺖ .ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ دارای ﻧﯿﺮوﯾﯽ اﺳــﺖ
ﮐﻪ ﺑﺪن را از ﻓﺴﺎد ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﮔﻮرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .در ﻣﯿﺎن ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ ،ﺳﺮو
َ َ
ﻧﻤﺎد ﻟﻄﺎﻓﺖ و ﺷﺎدی اﺳﺖ .ﻓﻨﯿﻘﯽﻫﺎ آن را درﺧﺖ ﺣﯿﺎت و ﺑـﺮای ﻋﺸــﺘﺮوت /آﺳــﺘﺎرﺗﻪ )اﯾـﺰد ﺑــﺎﻧﻮی
زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﺑﺎروری( و ِﻣﻠﮑﺎرت )ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﺪاﯾﺎن( ﻣﻘﺪﺳﺶ ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن آن را ﻧﻤﺎد ﺳﻮﮔﻮاری
و ﻣﺮگ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﭘﺎﯾﺪاری در ﻓﻀﯿﻠﺖ و ﻧﯿﺰ ﺗﺪاوم و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ آن را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻓﺮد ﻣﺴــﯿﺤﯽ
ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺎردﻧﺪ .در ﻧﺰد ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن و روﻣﯿﺎن ،ﺳﺮو ﻋﻼﻣﺖ وﯾﮋۀ زﺋﻮس ،آﭘﻮﻟﻮن ،وﻧﻮس و ﻫــﺮﻣﺲ و ﻧﯿــﺰ
ﻣﻈﻬﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮد و ﭼﻮن ﻧﺰد اﯾﻨﺎن ﻧﺸﺎﻧﮥ اﯾﺰدان زﯾﺮزﻣﯿﻦ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑــﻮد و از آن در ﻣﺮاﺳــﻢ ﺗــﺪﻓﯿﻦ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ و ﻧﺸﺎن ﻣﺮگ ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮو ﺑﺮای ﻫﺎدس )ﭘﻠﻮﺗﻮن( ﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .ﺳﺮو
ﮐﻮﻫﯽ ﻧﯿﺰ در ﻣﯿﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن و روﻣﯿﺎن ،ﻧﻤﺎد ﺣﻔﺎﻇﺖ ،اﻃﻤﯿﻨﺎن و اﺑﺘﮑﺎر ﺑﻮد و ﺑﺮای ﻫﺮﻣﺲ )ﻣﺮﮐﻮری(
ﻣﻘﺪس ﺑﻮد )ﮐﻮﭘﺮ ،ص .(۲۰۰ ،۱۶در ﻣﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﺳﺮو ﻧﻤﺎد اﻫﻮراﻣﺰدا و ﻣﻘﺪسﺗﺮﯾﻦ درﺧﺖ ﺑﻮده
اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﺑﺎور وﺟﻮد دارد ﮐﻪ زرﺗﺸﺖ ﺑﺎ دﺳﺘﺎن ﺧﻮد ،دو ﺳﺮو ﺳﻪ ﻫﺰارﺳﺎﻟﮥ ﮐﺎﺷﻤﺮ را ﮐﺎﺷــﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺷﺎﻫﺎن ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﺷﺘﻦ ﺳﺮو ﺑﺎ دﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﻟﯿﺪﻧﺪ و در
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،درﺧﺖ ﺳﺮو وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺰدک و ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﺑﻪ درﺧــﺖ
ﺳﺮو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎن آزادی ﺑﺎور داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺰدک ،ﭘﯿــﺮواﻧﺶ او را ﺑــﻪ
ً
ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻤﯿﺪه و ﺳﻮﮔﻮار ﻧﻘﺶ ﮐﺮدﻧﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪﮔﺬار ﻧﻘﺶﻣﺎﯾﮥ ﺑﺘﻪﺟﻘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻋﻄﺮوش،
ص۱۲۷ ،۶۰ -۵۸؛ ﺟﻮاﻫﺮﯾــﺎن ،ص۱۶؛ ﺗﻤﯿــﺰی ،ص .(۱۴در ﻧﻘــﻮش ﻣﻬﺮﭘﺮﺳــﺘﯽ ،ﻧﻘــﺶ درﺧــﺖ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺒﺰ و ﺑﺎﻃﺮواﺗﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎور ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺮو ﯾﺎ ﮐﺎج اﺳﺖ و از ﻣﯿﺎن ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﺶ ،ﻣﯿﺘﺮا و
در ﻃﺮﻓﯿﻨﺶ دو ﺷﺒﺎن ،روﯾﯿﺪه اﺳﺖ .در دﯾﮕﺮ ﻧﻘﻮش اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ،ﻫﻔﺖ ﺳﺮو ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﻫﻔــﺖ ﺳــﯿﺎره ﮐــﻪ

٨۵

روح در ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ آﺳﻤﺎن از آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﺬرد وﺟﻮد دارد .در اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ،ﺳﺮو وﻗﻒ ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﺳﺖ و از
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻫﯿﺪ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ و ﻧﺎﻫﯿﺪ ﺧﻮد رﻣﺰ آزادی و آزادﮔــﯽ اﺳــﺖ ،ﺳــﺮو را ﻧﯿــﺰ آزاد و آزاده
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ )رﺿﯽ ،ج ،۲ص۵۲۵؛ ﺗﻤﯿﺰی ،ص۴۳ ،۳۲ ،۱۴ -۱۳؛ ﺑﺮای ﻧﻤﺎد ﺳﺮو ﻫﺮﻣﯽ در اﯾــﺮان
ﺑﺎﺳــﺘﺎن← ﻻﯾــﺎرد ،١ص .(۲۸۲ -۲۷۲ ،۱۴۱ ،۱۴۱ -۱۳۸ ،۲۱ﺑــﻪ ﻧﻮﺷــﺘﮥ ﻫــﺎﻧﺮی ﻣﺎﺳــﻪ) ٢ج،۱
ص (۲۱۳ ،۲۰۹اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ درﺧﺘﺎن ﺳﺮو و زﯾﺘــﻮن ﮐــﻪ ﻫﻤﯿﺸــﻪ ﺳﺮﺳــﺒﺰﻧﺪ از ﺑﻬﺸــﺖ
آﻣﺪه اﻧﺪ و درﺧﺖ ﺳﺮو ﻣﻈﻬﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﺗﺮﻗﯽ اﺳﺖ.
ﺳﺮوﻫﺎی ﮐﻬﻦ اﯾﺮان
 .١ﺳﺮو ﮐﺎﺷﻤﺮ

٨۶

ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ درﺧﺖ در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﮥ دﻗﯿﻘﯽ آﻣﺪه اﺳــﺖ )← دﺑﯿﺮﺳــﯿﺎﻗﯽ ،ص-۲۷
 (۳۱و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ آن زرﺗﺸﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،درﺧﺖ ﺳﺮو ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰی را ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺘﯽ ﻣﯿﻨﻮی و اﻧــﺪازهای ﺑﺴــﯿﺎر
ﺑﺰرگ داﺷﺖ ﺑﺮ در آﺗﺸﮑﺪۀ ُﺑﺮزﯾﻦﻣﻬﺮ ﮐﺎﺷﻤ ﺮ ﺧﺮاﺳﺎن ﻧﺸــﺎﻧﺪ و ﮔﺸﺘﺎﺳــﺐ ﺑــﺮ ﮔﺮداﮔــﺮد اﯾــﻦ ﺳــﺮو،
ﺳﺮﺳﺮای ﺑﺰرﮔﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ زرﺗﺸﺖ ،دﯾﻮ را در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﺑﮑﺸﺪ .ﻣﻌﺮوف اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑــﺮ ﻫــﺮ ﯾــﮏ از
ﺑﺮگﻫﺎی ﺳﺮو ﮐﺎﺷﻤﺮ ،ﻧﺎم ﮔﺸﺘﺎﺳﭗ و اﻧﺪرزی ﺑﺮای راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ او ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از دﯾﻦ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻧﮕﺮ ﺗﺎ ﭼﻪ آﯾﯿﻦ ﻧﻬﺎد
ﻧﺨﺴﺖ آذر ﻣﻬﺮ ُﺑﺮزﯾﻦ ﻧﻬﺎد
ﺑﭙﯿﺶ در آذر اﻧﺪر ﺑﮑﺸﺖ
ﯾﮑﯽ ﺳﺮو آزاده را زردﻫﺸﺖ
ﮐﻪ ﭘﺬرﻓﺖ ﮔﺸﺘﺎﺳﺐ دﯾﻦ ﺑﻬﯽ...
ﻧﺒﺸﺘﺶ ﺑﺮ آن زاد ﺳﺮو ﺳﻬﯽ
ﺑﮑﺮد از ﺑﺮ او ﯾﮑﯽ ﺧﻮب ﮐﺎخ...
ﭼﻮ ﺑﺎﻻ ﺑﺮآورد و ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎخ
ﺑﺒﺴﺖ اﻧﺪرو دﯾﻮ را زردﻫﺸﺖ
ﭘﺮﺳﺘﺶﮐﺪه ﮔﺸﺖ ازﯾﺸﺎن ﺑﻬﺸﺖ
ﭼﺮا ﺳﺮو ﮐﺸﻤﺮش ﺧﻮاﻧﯽ ﻫﻤﯽ...
ﺑﻬﺸﺘﯿﺶ ﺧﻮان ار ﻧﺪاﻧﯽ ﻫﻤﯽ
ﺛﻌﺎﻟﺒﯽ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری در ﺛﻤﺎراﻟﻘﻠﻮب )ص (۵۹۱ -۵۹۰ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ درﺧﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ّ
اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ در آﺛﺎر ﺳﭙﺴﯿﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﻬﻖ ﺑﯿﻬﻘﯽ و ﻧﺰﻫﺖ اﻟﻘﻠﻮب ﺣﻤﺪاﻟﻠــﻪ ﻣﺴــﺘﻮﻓﯽ ﺗﮑـﺮار
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ او ﮔﺸﺘﺎﺳﺐ اﯾﻦ درﺧﺖ را ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺑــﻮد .ﺛﻌــﺎﻟﺒﯽ اﯾــﻦ درﺧــﺖ را از ﻧﻈــﺮ ﻃــﻮل،
ﻋﺮض ،اﺳﺘﻮاری و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﯽﻣﺎﻧﻨﺪ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﮔﻮاه او در زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺑﻪ آن ﻣﺜﺎل ﻣﯽزدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ او ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ درﺧﺖ را در ﺣﻀﻮر ﻣﺘﻮﮐﻞ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﺮﺷﻤﺮدﻧﺪ و او ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ آن
ّ
را ﺑﺒﯿﻨﺪ و در ﻋﻤﺎرت ﺟﻌﻔﺮﯾﻪ در ﺳﺎﻣﺮا ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﻃﺎﻫﺮﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠــﻪ ،ﺣــﺎﮐﻢ وﻗــﺖ
ﺧﺮاﺳﺎن ،ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ ﺗﺎ درﺧﺖ را ﺑﺮﯾﺪه و ﮐﻞ اﺟﺰای آن را در ﻧﻤﺪ دوﺧﺘﻪ ،ﺑﺎر ﺷﺘﺮان ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
1. Lajard
2. Massé

1. Tate

ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و وﺿﻌﯿﺖ اﻣﺮوزی درﺧﺘﺎن ﴎو ،ا ُرس و ﻧﻮش ﮐﻬﻦﺳﺎل اﯾﺮان

او ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ .اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻣﺘﻮﮐﻞ او را از ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺷﻮم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎزداﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺘﻮﮐﻞ از ﺧﻮاﺳــﺘﻪاش دﺳــﺖ
ﺑﺮﻧﺪاﺷﺖ .اﻫﺎﻟﯽ ﮐﺎﺷﻤﺮ ﺣﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ وﻗﺖ دﻫﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺆﺛﺮ ﻧﺸﺪ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﺟﺰای درﺧﺖ ﺑﺮ ﺳﯿﺼﺪ ﺷﺘﺮ ﺣﻤﻞ و ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از رﺳﯿﺪن ﮐــﺎروان ﺑــﻪ ﻣﻘﺼــﺪ،
ﻣﺘﻮﮐﻞ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ )ﻧﯿﺰ← ﺗﻘﯽزاده ،ج ،۱۰ص ،۷۸ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ  .(۲۶۷ -۲۶۶ ،۱۵۹ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺑﯿﻬﻘﯽ
)ص (۲۸۳دﯾﮕﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻗﻄﻊ آن درﺧﺖ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﺧﻮاﺟﻪ اﺑﻮاﻟﻄﯿﺐ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺰار ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر
ﺑﻮد ﺗﺎ درودﮔﺮان و ﺣﺎﻣﻼن درﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻼﻓﺖ ،ﻫﻤﻪ در آن ﺳﺎل ُﻣﺮدﻧﺪ.
در ﺳﺎﯾﻪﺳﺎر اﯾﻦ درﺧﺖ ﺑﯿﺶ از ده ﻫﺰار ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺟﺎی ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در ﻧﺒﻮد آدﻣﯿﺎن و ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن،
وﺣﻮش و ﺳﺒﺎع ﻓﺮاواﻧﯽ در ﮐﻨﺎر و ﻣﯿﺎن ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی اﯾﻦ درﺧﺖ آرام ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﭘﺲ از اﻓﺘﺎدﻧﺶ ،زﻣﯿﻦ
ﻟﺮزﯾﺪ و ﺧﻠﻞ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﮐﺎرﯾﺰﻫﺎ اﻓﺘﺎد و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن در ﺳﻮگ او ﻧﺎﻟﻪ و ﻓﻐﺎن ﮐﺮدﻧﺪ )ﺑﯿﻬﻘﯽ،
ّ
ص .(۲۸۲ﺣﻤﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ )ص  (۱۴۳ﻧﯿﺰ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ درﺧﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ]» :در ﮐﺸــﻤﺮ/
ﮐﺸﻤﯿﺮ[ ،در ﻗﺪﯾﻢ درﺧﺘﯽ ﺳﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﻫﯿﭻ درﺧﺘﯽ از آن ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﻧﺒﻮد .ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻮﯾﻨﺪ
ﺟﺎﻣﺎﺳﺐ ﺣﮑﯿﻢ )داﻣﺎد زرﺗﺸﺖ و وزﯾﺮ ﮔﺸﺘﺎﺳﭗ( ﻧﺸﺎﻧﺪه ﺑﻮد« .اﮔﺮ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺑﯿﻬﻘﯽ )ص (۲۸۱درﺑﺎرۀ
ﻋﻤﺮ درﺧﺖ در زﻣﺎن ﺑﺮﯾﺪن ،ﯾﻌﻨﯽ  ۱۴۰۵ﺳﺎل ،درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ زﻣﺎن ﺑﺮﯾﺪن آن را زﻣﺎن ﻗﺘﻞ ﻣﺘﻮﮐﻞ،
ً
۲۴۷ق ،در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ )و ﻧﻪ  ۲۳۲ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻬﻘﯽ( ،اﺣﺘﻤﺎﻻ اﯾﻦ درﺧﺖ در ۵۸۹ -۵۸۸قم ﮐﺎﺷﺘﻪ
ّ
ﺷﺪه اﺳﺖ )← ﺗﻘﯽزاده ،ج ،۱۰ص۲۶۷؛ ﻧﯿﺰ← ﺣﻤﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ ،ص ۱۲۲ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮت ﺟﻬﺎﻧﯽ آن
در اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﮐﻮﯾﺎﺟﯽُ ،
ﺑﺎزﺑﺮدﻫﺎ و ﭘــﯽﻧﻮﺷــﺖﻫــﺎی دوﺳــﺘﺨﻮاه ،ص۶۸ -۶۷؛
ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺎرﯾﺰی ،ص ۲۵۵؛ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮی۱۳۳۵ ،ش ،ص.(۹ -۳
ّ
ﺑﺎور ﺑﻪ ﮐﺎﺷﺖ اﯾﻦ درﺧﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ زرﺗﺸﺖ و ﯾﺎ ﮔﺸﺘﺎﺳﺐ و ﺗﻘﺪس آن ،ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎورﻫﺎی ﮐﻬــﻦ
ﭼﯿﻨﯿﺎنّ ،ﺗﺒﺘﯿﺎن ،ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺳﮑﺎﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﯽ در ﻣﺼﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪی ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﯽ دارد .دوﮔﺮوت از
ُ
ﮐﺘﺎب ﮔﻪ ﻫﻮﻧﮓ ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ در آن ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ» :در ﻣﯿﺎن درﺧﺘﺎن ﺑﺰرگ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﺳﺮوﻫﺎﯾﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺧﻮد درﺧﺖﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻫﺒﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧــﺪ
ﺑﻠﮑﻪ روان آنﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ« .او ﺳﭙﺲ از ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎدوﯾﯽ اﯾﻦ درﺧﺖﻫﺎ در ﺑﺎور
ﭼﯿﻨﯿﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را آورده اﺳﺖ .درﺧﺘﺎن ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی در ّﺗﺒﺖ ،در ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎه زرﯾﻦ ﺑﺎم در ﮐﻮﻣﺒــﻮن،
وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﺮدم ،ﻧﺎم ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ّﺗﺒﺖ ﺑﺮ ﺑﺮگﻫﺎی آن ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﺳﮑﺎﻫﺎ )ﺳﯿﺴﺘﺎن اﻣﺮوز( ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺑﺎورﻫﺎی دﯾﺮﯾﻨﮥ ﻣﺮدم ﺑﻪ درﺧﺖ ﺳﺮو وﺟﻮد دارد )ﮐﻮﯾﺎﺟﯽ،
ص .(۵۶ -۵۰در ﮐﺘﺎب ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺗﯿﺖ) ١ص (۱۸۸ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻫﻨﻮز در ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺳﻪ ﯾﺎدﮔﺎر ﮐﻪ
ً
ﮐﻬﻦﺑﻮدﮔﯽ آنﻫﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ روزﮔﺎر رواج دﯾﻦ زرﺗﺸﺖ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ )← اداﻣﮥ ﻣﻘﺎﻟﻪ(.

٨٧

ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮح ﺳﺮﺳﺮا ﯾﺎ ﻧﯿﺎﯾﺸﮕﺎه ﮔﺮداﮔﺮد ﺳﺮو ﮐﺎﺷﻤﺮ و ﺧﻮد اﯾــﻦ ﺳــﺮو ﺑــﺎ ﺗﻮﺻــﯿﻒ
ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎه آﻓﺘﺎب در ﻫﻠﯿﻮﭘﻮﻟﯿﺲ ﻣﺼﺮ و درﺧﺘﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﻮده اﺳــﺖ ﻧﯿــﺰ ﻫﻤﺨــﻮاﻧﯽ ﺑﺴــﯿﺎری دارد.
وﯾﻠﯿﺎم ﺟﮑﺴﻮن ،(۱۹۳۷ -۱۸۶۲) ١ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻌﺮوف زﺑﺎنﻫــﺎی ﻫﻨــﺪواروﭘﺎﯾﯽ ،در ﺳــﻔﺮی ﮐــﻪ در
ﺳﺎل ۱۹۰۳م ﺑﻪ اﯾﺮان داﺷﺘﻪ ،اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺳﺮو ﮐﺎﺷﻤﺮ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠــﻒ را ﮔــﺮد آورده اﺳــﺖ
)← ص.(۲۶۶ -۲۵۵
 .٢ﺳﺮو ﻓﺮﯾﻮﻣﺪ

٨٨

ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺑﯿﻬﻘﯽ )ص (۲۸۳ ،۲۸۱اﯾﻦ درﺧﺖ را ﻧﯿﺰ زرﺗﺸﺖ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻠﺶ از ﺛﻌﺎﻟﺒﯽ ،ﮔﺸﺘﺎﺳﺐ ﮐﺎﺷﺘﻪ
اﺳﺖ و ﺗﺎ ﺳﺎل ۵۳۷ه .ق ،.ﯾﻌﻨﯽ  ۲۹۱ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪن ﺳﺮو ﮐﺎﺷﻤﺮ ،ﺑﺮﺟﺎ ﺑﻮده و  ۱۶۹۱ﺳﺎل
ﻋﻤﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎور ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ درﺧﺖ ﺑﯿﻔﺘﺪ در آن ﺳﺎل ﻧﮑﺒﺘﯽ
َ
ﻨﺎﻟﺘ ﮑﯿﻦ ،ﭘﺴﺮ ﻗﻄﺐاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮارزﻣﺸــﺎه ،ﺑــﻪ ﻏــﺮور
ﺑﻪ او ﻣﯽرﺳﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﺎل ۵۳۷ق ،ﯾ ِ
ﺷﺎﻫﺰادﮔﯽ و ﻃﺒﻊ ﺧﺸﻦ و ﺧﻮدﺧﻮاﻫﺶ ،دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ آن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ اﻣــﺎ ﺑــﺮای آﻧﮑــﻪ آﺳــﯿﺒﯽ از
ﺑﺪﺷﮕﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ او ﻧﺮﺳﺪ ،دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺮﯾﺪن درﺧﺖ ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ زرﺗﺸﺖ آﺗﺶﭘﺮﺳﺖ
آن را ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،آن را ﺑﺴﻮزاﻧﻨﺪ )← ﺗﻤﯿﺰی ،ص۳۴؛ ﻣﻮﻟــﻮی ،ص۱۷۲ ،۱۷۰؛ ﺑﺎﺳــﺘﺎﻧﯽ ﭘــﺎرﯾﺰی،
ص۲۵۶؛ اﮐﺒﺮ اﺳﮑﻨﺪری و ﻧﺴﺮﯾﻦ اﺳﮑﻨﺪری ،ص .(۲۹ﻇﺎﻫﺮا ﻧﮑﺒﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﯾﻨﺎﻟﺘﮑﯿﻦ ﻧﺮﺳﯿﺪ و ﺗﺎ ۱۴
ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد!
 .٣ﺳﺮو ﺑﻠ

ّ
ﺣﻤﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ )ص (۱۲۲ﺑﻪ ﺷﻬﺮت ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺳﺮو در اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳــﺖ .اﻃــﻼع
ً
ﭼﻨﺪاﻧﯽ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﺳﺮو در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺟﺰ آﻧﮑﻪ ﻇﺎﻫ ﺮا ﺷﻬﺮﺗﯽ ﻫﻤﭙﺎی ﺳﺮو ﮐﺎﺷﻤﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

 .۴ﺳﺮو اﺑﺮﮐﻮه /اﺑﺮﻗﻮ /زرﺗﺸﺖ

ﺑﻪ ﺑﺎور ﺑﺮﺧﯽ ،ﯾﺎﻓﺚ ﺑﻦ ﻧﻮح )ع( آن را ﮐﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﺗﻤﯿــﺰی ،ص .(۱۴اﯾــﻦ ﺳــﺮو در ﻣﺤﻠــﮥ ﭘﺸــﺖ
ً
آﺳﯿﺎب اﺑﺮﮐﻮه و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ ﻗﺮار دارد .ارﺗﻔﺎع آن ﺣﺪود  ۲۸ﻣﺘﺮ و ﻗﻄﺮ ﺗﻨﻪاش ﺣﺪود  ۴/۵ﻣﺘﺮ
اﺳﺖ .داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻋﻤﺮ اﯾﻦ درﺧﺖ را  ۴۰۰۰ﺳﺎل و ﮔﺎه ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ زدهاﻧــﺪ .اﻟﺒﺘــﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﺆﺳﺴﮥ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ اﯾﺮان ،ﻋﻤﺮ اﯾﻦ درﺧﺖ را ﺑــﯿﺶ از ۲۵۰۰
ُ
ﺳﺎل ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ و ﻋﻤﺮ ﺳﻪ اﺻﻠﻪ از ارسﻫﺎی ﮐﻬﻦﺳﺎل اﯾﺮان را از ﻋﻤﺮ اﯾﻦ درﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .اﮔﺮ
ﻋﻤﺮ  ۴۰۰۰ﺳﺎﻟﮥ درﺧﺖ اﺑﺮﻗﻮ را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ،اﯾﻦ درﺧﺖ از ﻟﺤﺎظ ﻗﺪﻣﺖ ،ﺳﻮﻣﯿﻦ درﺧﺖ ﮐﻬﻦﺳﺎل دﻧﯿﺎ
اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ای در ﺳﺎل ۱۳۸۲ش ،ﺳﺮو اﺑﺮﻗﻮ ﺟﺰو ﻣﯿﺮاث ﻣﻠﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪ.
1. A. V. William Jackson

ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و وﺿﻌﯿﺖ اﻣﺮوزی درﺧﺘﺎن ﴎو ،ا ُرس و ﻧﻮش ﮐﻬﻦﺳﺎل اﯾﺮان

اﯾﻦ درﺧﺖ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از اﻫﺎﻟﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻘﺪس اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺑﺮآورده ﺷﺪن آرزوﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ آن دﺧﯿــﻞ
ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ )اﻓﺸﺎر۱۳۴۸ ،ش ،ج ،۱ص۶۰۷؛ ﺗﻤﯿﺰی ،ص۳۶ -۳۵ ،۱۴؛ ﻧﯿــﺰ← اﮐﺒــﺮ اﺳــﮑﻨﺪری و
ﻧﺴﺮﯾﻦ اﺳﮑﻨﺪری ،ص۲۰؛ اداﻣﮥ ﻣﻘﺎﻟﻪ؛ ﺷﮑﻞ .(۱
ّ
ﺣﻤﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ )ص (۱۲۲ﻧﯿﺰ درﺑﺎرۀ ﺳﺮوی در اﺑﺮﻗــﻮ ﭼﻨــﯿﻦ ﻧﻮﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ]» :در دﯾــﻪ ﻣﺮاﻏــﻪ
اﺑﺮﻗﻮه[ ،ﺳﺮوی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن ﺷﻬﺮﺗﯽ ﻋﻈﯿﻢ دارد ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻋﻬﺪ ﮐﯿﺎﻧﯿــﺎن ﺳــﺮو ﮐﺸــﻤﯿﺮ و ﺑﻠــﺦ
ﺷﻬﺮﺗﯽ داﺷﺘﻪ و اﮐﻨﻮن اﯾﻦ از آن ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ و درﺧﺖ ﺳﺮو در اﯾﺮانزﻣﯿﻦ ﻣﺜﻞ آن ﻧﯿﺴﺖ«.
ّ
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺗﻤﯿﺰی)ص (۳۶اﯾﻦ درﺧﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺣﻤﺪاﻟﻠ ﻪ ﻣﺴــﺘﻮﻓﯽ ﻫﻤــﺎن ﺳــﺮو ﻣﻌــﺮوف اﺑﺮﻗــﻮ
ﻧﯿﺴﺖ و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺮدم ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺟﺎی آن را ﻣﻘﺪس ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ.
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ﺷﮑﻞ  :۱ﺳﺮو اﺑﺮﻗﻮ
 .۵ﺳﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﺎن

ﺗﯿﺖ )ص (۱۹۰ -۱۸۸ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ درﺑﺎرۀ ﺳﺮوﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﺎن و اﯾﻨﮑﻪ روزﮔﺎر آنﻫﺎ ﺑﻪ زﻣﺎن دﯾﻦ
ً
زرﺗﺸﺖ ﻣﯽرﺳﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻇﺎﻫﺮا دو اﺻﻠﻪ از اﯾﻦ ﺳﺮوﻫﺎ در ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻤﺎل
ُ َ
دﻫﮑﺪۀ ﻧﻮﺑﻨﯿﺎد َدرگ در ﻧﺎﺣﯿﮥ ﻫﮑﺖ /ﻫﻮﮐﺎت و  ۵۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ ُﺟﻮﯾﻦ ﻗﺮار داﺷﺘﻪاﻧ ﺪ .ﺑــﺮ
ﭘﺎﯾﮥ ﭘﺎره ای از رواﯾﺖﻫﺎی ّ
ﺳﻨﺘﯽ ،اﯾﻦ ﺳﺮوﻫﺎ در روزﮔﺎر ﺷﻬﺮﯾﺎری اﻧﻮﺷﯿﺮوان ،ﺧﺴﺮو ﯾﮑــﻢ ،ﺷــﻬﺮﯾﺎر
ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ،ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺮو ﺑﻪ ﮐﻨﺪی ﻣﯽﺑﺎﻟــﺪ و ﺑﻨــﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺳــﺮوﻫﺎی ﯾﺎدﺷــﺪه ،ﺑـﺮای
ّ
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻨﻮﻣﻨﺪی و ﺳﺘﺒﺮی ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ رواﯾﺖﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘــﺮ از ﻫــﺰار و ﭘﺎﻧﺼــﺪ ﺳــﺎل
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﺗﯿﺖ در آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﺧﻮد آن را دﻗﯿﻖ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﯾﮑﯽ از ﺳﺮوﻫﺎ ﺣﺪود
 ۲۰ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع داﺷﺘﻪ و در  ۱۸۰ﻣﺘﺮی اﯾﻦ ﺳﺮو ﺑﻠﻨﺪ ،ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ اﯾــﻦ ﺳــﺮوﻫﺎ ﺑــﺎ ﻇــﺎﻫﺮی ﺷﮑﺴــﺘﻪ و
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ارﺗﻔﺎﻋﯽ ﺣﺪود  ۸ﻣﺘﺮ در ﮐﻨﺎر ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪۀ ﯾﮏ آﺑﺮاﻫﮥ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮده اﺳــﺖ .آن زﻣــﺎن ﺳــﺮو
ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮی ﻧﯿﺰ در ﺳﻮی ﺑﺎﺧﺘﺮی ﭘﺮﯾﺎنَ /ﭘﺮﯾﻮن ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺑﺮﺟﺎی ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽرود از ﺳﺮو َدرگ
ﻗﻠﻤﻪ زده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ )ﻧﯿﺰ← ﮐﻮ ﯾﺎﺟﯽ ،ص۵۴ -۵۲؛ اﻓﺸﺎر ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ۱۳۹۰،ش ،ص .(۱۹۰ﯾﮑﯽ از
درﺧﺘﺎن درگ ،ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﮑﯽ از اﻫﺎﻟﯽ ،ﻃﻌﻤﮥ آﺗﺶ ﺷﺪ .درﺧﺖ دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﺣﺪود
 ۳۵ﻣﺘﺮ و ﻗﻄﺮ ﺣﺪود ﺳﻪ ﻣﺘﺮ ،و در ﮐﻨﺎر ﺟﻮی آﺑﯽ در اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﻫﻨﻮز ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨــﺪ ﺗﻮﺟــﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺖ .ﺣﺪود ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﯾﮑﯽ از اﻫﺎﻟﯽ ﻣﺤﻞ ،ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ اﯾﻦ درﺧﺖ را
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﺧﺎﻧﻪﺳﺎزی ﺑﺮﯾﺪ .ﺑﻨــﺎﺑﺮ اﻇﻬــﺎرات ﯾﮑــﯽ از ﭘﮋوﻫﺸــﮕﺮاﻧﯽ ﺟــﻮﯾﻨﯽ ،در ﺣــﺪود ﺳــﻪ
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻏﺮب اﯾﻦ درﺧﺘﺎن ،ﺳﺮو ﮐﻬﻦﺳﺎل دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﮐــﻪ ﺣــﺪود  ۶۰ﺳــﺎل ﭘــﯿﺶ ﺑــﺎ
ﻫﺠﻮم ﻣﻠﺦﻫﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳــﺮ ﭘﺮﺳــﯽ م .ﺳــﺎﯾﮑﺲ۱۳۲۴ -۱۲۴۶) ١ش ،ص (۳۵۴درﺑــﺎرۀ ﺳــﺮو ﮐﻬﻦ ﺳــﺎﻟﯽ در روﺳــﺘﺎی
ﺳﻨﮕﺎنَ /ﺳ ِﻨﮕﻦ زاﻫــﺪان در ﺳــﺎل ۱۸۹۹م ﭼﻨــﯿﻦ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴــﺪ]» :در اﯾــﻦ روﺳــﺘﺎ[ ﯾﮑــﯽ از ﺑﺰرﮔﺘــﺮﯾﻦ
ﺳﺮوﻫﺎی دﻧﯿﺎ وﺟﻮد دارد .دور ﺗﻨﮥ اﯾﻦ درﺧﺖ  ...ﺣﺪود  ۸ﻣﺘﺮ ﺑﻮد  ...ﺳﺮﮐﺸﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ درﺧــﺖ ارزش
اﯾﻦ راه دور را داﺷﺖ« .اﯾﻦ درﺧﺖ در ﺻﺤﻦ ﻣﺴﺠﺪ روﺳﺘﺎی ﺳﻨﮕﺎن ،در  ۴۵ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺧﺎش ،ﻗﺮار
دارد .ارﺗﻔﺎع آن ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺣﺪود  ۳۰ﻣﺘﺮ و ﻗﻄﺮ ﺗﻨﮥ آن ﺣﺪود  ۳ﻣﺘﺮ اﺳﺖ .ﻋﻤﺮ اﯾﻦ درﺧﺖ را ۲۰۰۰
ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از  ۳۰۰۰ﺳﺎل ﺗﺨﻤﯿﻦ زدهاﻧﺪ .ﻣﺤﻠﯽﻫﺎ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ درﺧﺖ ﻧﺎم ﻣﯿﺮﻋﻤﺮ و ﺳــﭙﺲ ﻧــﺎم ُﺳــﻞ
دادﻧﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ درﺧﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ) ﺷﮑﻞ .(۲

ﺷﮑﻞ  - ۲ﺗﺼﺎوﯾﺮی از ﺳﺮو ﮐﻬﻦﺳﺎل ﺳﻨﮕﺎن زاﻫﺪان
1. Sir Percy Molesworth Sykes

 .۶ﺳﺮوﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس

ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮوﻫﺎی ﮐﻬﻦﺳﺎل اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ،ﺑﻪوﯾــﮋه ﺷــﻬﺮ ﺷــﯿﺮاز ،اﺷــﺎره
ﮐﺮدهاﻧﺪ .دن ﮔﺎرﺳﯿﺎ دﺳﯿﻠﻮا ﻓﯿﮕﻮﺋﺮوا )۱۶۲۴ -۱۵۵۰م؛ ص (۱۴۹ ،۱۲۰ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﺮو ﺑﺰرگ ،ﻗﻄــﻮر و
زﯾﺒﺎ در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﻔﺮا ،در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺳﯿﻮﻧﺪ و ﺳﺮوی ﮐﻬﻦ و ﺑﺰرگ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ آراﻣﮕﺎه ﺑﺎﮐﻮﯾﻪ
)ﺑﺎﺑﺎﮐﻮﻫﯽ( اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﺎورﻧﯿﻪ )۱۶۸۹ -۱۶۰۵؛ ص (۳۰۸ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳــﺮو ﺷــﮕﻔﺖاﻧﮕﯿــﺰی در
ﺷﻤﺎل ﺷﯿﺮاز و ﻧﺰدﯾﮏ آراﻣﮕﺎه ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﮐﺴــﺎﻧﯽ ﮐــﻪ ﺑــﻪ آن ﻣﻨﻄﻘــﻪ
ً
ﻣﯽروﻧﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮای دﯾﺪن آن ﺳﺮو ﻣــﯽروﻧــﺪ .اﺣﺘﻤــﺎﻻ ﻣﻨﻈــﻮر ﺗﺎورﻧﯿــﻪ ،ﻫﻤــﺎن ﺳــﺮو آراﻣﮕــﺎه
ﺑﺎﺑﺎﮐﻮﻫﯽ اﻣﺮوزی اﺳﺖ .او )ص (۶۶۵ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺮو ﺗﻨﻮﻣﻨﺪی در ﻫﻤﺎن ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
در آن زﻣﺎن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮو اﯾﺮان ﺑﺮﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ و ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﺑﻪ زﺣﻤــﺖ ﻣــﯽﺗﻮاﻧﺴــﺘﻨﺪ آن را در
ﻣﯿﺎن ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎورﻧﯿﻪ )ص (۳۰۹ﺑﻪ درﺧﺘﺎن ﺳﺮو ﺑﻠﻨــﺪ و ﻗﻄــﻮری در آراﻣﮕــﺎه ﺣــﺎﻓﻆ اﺷــﺎره
ً
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻇﺎﻫﺮا ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﮐﻪ از ﺑﻘﯿﻪ ،ﺣﺘﯽ از درﺧﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﺳﺎل ﻋﻤﺮ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮ
و ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺑﻮده ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺎه ﻋﺒــﺎس در ﺳــﺎل ۱۶۰۷م ﮐﺎﺷــﺘﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ .ﻻژار۱۸۵۸ -۱۷۸۳) ١م؛
ص (۳۰۰از ﺳﺮو ﮐﻬﻦ ﺳﺎل ﺑﻘﻌﮥ ﻫﻔﺖﺗﻨﺎن ﺷــﯿﺮاز ﻧﻮﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ .ﻓــﺮد رﯾﭽــﺎردز )۱۹۲۳ -۱۸۷۸م؛
ص (۱۳۱ﺑﻪ ﺳﺮوﻫﺎی ﺑﺎغﻫﺎی ﺷﯿﺮاز ﮐﻪ ﻗﺮنﻫﺎ ﻋﻤﺮ دارﻧﺪ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳــﺖ .او ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ در ﺟــﺎﯾﯽ
دﯾﮕﺮ )ص (۱۴۸درﺑﺎرۀ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺳﺮوﻫﺎی ﺷﯿﺮاز ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :در ﻫﯿﭻ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ در اﯾﺮان اﯾﻦ ﻫﻤــﻪ
درﺧﺖ ﺳﺮو ﻧﻤﯽﺗﻮان دﯾﺪ« .در ﺑﺎغ آﻗﺎﺑﺎﺑﺎﺧــﺎﻧﯽ ﺷــﯿﺮاز ،ﻣﺘﻌﻠــﻖ ﺑــﻪ ﻧﯿﻤــﮥ ﻧﺨﺴــﺖ ﺳــﺪۀ ﺳــﯿﺰدﻫﻢ،
ً
ﺳﺮوﻫﺎی ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ و ﮐﻬﻦﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺮوﻫﺎی آﻗﺎﺑﺎﺑﺎﺧﺎن ،وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ آنﻫﺎ را آﻗﺎﺑﺎﺑﺎﺧــﺎن
ﺑﺎرﻓﺮوش ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ ،ﻓﺮاشﺑﺎﺷﯽ ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﻣﯿﺮزا ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎ ،ﮐﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﭼﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ،ﺑﺮﯾﺪن درﺧﺘﺎن ﺳﺮو را ﺑﺪﺷﮕﻮن ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ درﺧﺘﺎن را ﺑﺮﺧﻼف دﯾﮕﺮ درﺧﺘﺎن ﺑــﺎغ
ﻧﺒﺮﯾﺪه اﻧﺪ و آن ﺳﺮوﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺮﺟﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ درﺧﺘﺎن ﺑﻪ  ۳۰ﻣﯽرﺳﺪ )آرﯾﺎنﭘﻮر ،ص۱۶۶؛ اﮐﺒﺮ
1. Felix Lajard

ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و وﺿﻌﯿﺖ اﻣﺮوزی درﺧﺘﺎن ﴎو ،ا ُرس و ﻧﻮش ﮐﻬﻦﺳﺎل اﯾﺮان

زرﺑــﯿﻦ ﮐﻬﻦﺳــﺎﻟﯽ ﻧﯿــﺰ در ﻗﺮﯾــﮥ ﮐﻮﺷــﮥ ﺧــﺎش و در ارﺗﻔــﺎع  ۲۰۰۰ﻣﺘــﺮی وﺟــﻮد دارد )ﺛــﺎﺑﺘﯽ،
ص .(۲۹۷در روﺳﺘﺎی ﺳﻮﻻن ﺑﺨﺶ ﺳﯿﺐ و ﺳﻮران ﻧﯿﺰ درﺧﺖ ﺳﺮوی ﺑﺎ ﻧﺎم ﺳﺮﺟﻮ وﺟــﻮد دارد ﮐــﻪ
ﻋﻤﺮش ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺪه ﻣﯽرﺳﺪ و ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎن ،آن را ﺣﻔﺎﻇﺖﺷﺪه اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ )اﻓﺸــﺎر
ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ۱۳۹۰ ،ش ،ص .(۲۵۷ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ ا ﮐﺒﺮ اﺳﮑﻨﺪری و ﻧﺴﺮﯾﻦ اﺳﮑﻨﺪری )ص (۳۰در ﻧﺰدﯾﮑﯽ
دﻫﺴﺘﺎن ﺳﯿﺐ ،در  ۱۲ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﯿﺐ و ﺳﻮران ،درﺧﺖ ﺳﺮو ﮐﻬﻦﺳﺎﻟﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﮐــﻪ
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺸﺘﺮ از ﺑﺮ ﺧﺎک اﻓﺘﺎدن ﺳﺮو درﯾﻤﯽ ﻓﺴﺎ )← اداﻣﮥ ﻣﻘﺎﻟﻪ( ،از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ده ﭘﺎﺑﯿﺪ،
در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﺎش ﺑﻪ ﺳﺮاوان ،ﻧﯿﺰ ﺳﺮو ﮐﻬﻦ ﺳﺎﻟﯽ وﺟﻮد دارد )ﻫﻤﺎن ،ص.(۲۸

٩١

٩٢

اﺳﮑﻨﺪری و ﻧﺴﺮﯾﻦ اﺳﮑﻨﺪری ،ص .(۲۵ -۲۴ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺧﺘﺎن ﺳﺮو ﺑﺎغ اﺑﻮاﻟﻔﺘﺢﺧﺎﻧﯽ ﺷﯿﺮاز ﺑﯿﺶ
از دو ﺳﺪه و ﻧﯿﻢ ﻋﻤﺮ دارﻧﺪ )آرﯾﺎنﭘﻮر ،ص.(۱۶۸
در ﻣﯿﺎن ﺳﺮوﻫﺎی ﺑﺎغﻫﺎی ﺷﯿﺮاز ،ﺳﺮو ﻧﺎزﻫﺎی ﺑﺎغ ارم زﯾﺒﺎﺗﺮ و ﺟﻠﻮۀ آنﻫــﺎ ﺧﯿﺮهﮐﻨﻨــﺪهﺗﺮ اﺳــﺖ.
ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮو ﻧﺎز اﯾﻦ ﺑﺎغ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۳۵ﻣﺘﺮ ﺑﻠﻨﺪی دارد ،ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮو ﻧــﺎز ﺷــﯿﺮاز اﺳــﺖ .اﯾــﻦ
درﺧﺖ ،ﮐﺸﯿﺪه ،اﺳﺘﻮار و ﻣﻮزون اﺳﺖ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدان ﻓﺮاواﻧﯽ آن را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮدهاﻧــﺪ.
ﺳﯿ ﺪ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻣﺼﻄﻔﻮی )ص (۷۶ﭘﺲ از ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺑﺎغ ارم ﺷﯿﺮاز ،درﺑﺎرۀ ﺳﺮو ﻧﺎز ﻣﺸﻬﻮر آن ﭼﻨﯿﻦ
ً
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :در ﻣﯿﺎن درﺧﺘﺎن ﺳﺮو آن ،ﺳﺮو ﺑﻠﻨﺪﻗﺎﻣﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮزوﻧﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن را ﺳﺮو ﻧﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﻧﻈﯿﺮ آن در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺳﺮاغ ﻧﻤﯽرود«.
ﻣﻘﺪﺳﯽ )ص (۴۴۳از روﯾﺶ ﺳﺮوی ﻋﺠﯿﺐ در ﻓﺴﺎ ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎن ﺳﺮو درﯾﻤــﯽ
ﻓﺴــﺎ ﺑﺎﺷــﺪ .ﭘﯿﺘــﺮو دﻻواﻟــﻪ )۱۶۵۲ -۱۵۸۶م؛ ج ،۲ص (۱۱۱۸ -۱۱۱۷ ،۱۱۱۵از روﺳــﺘﺎﯾﯽ ﺑــﻪ ﻧــﺎم
ﺳﺮوﺳﺘﺎن در ﻓﺴﺎ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دارای درﺧﺘﺎن ﺳﺮو ﺑﺴﯿﺎری اﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد آنﻫﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ از آن
زﻣﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد از آﻧﺠﺎ دﯾﺪن ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ او در ﺗﭙــﻪ ای در اﻃــﺮاف ﺧﺮاﺑــﻪﻫــﺎی
ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ،ﺑﻪ ﺳﺮوی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺑﺮﺧﻮرده ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف ﺧﻮد او ،زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮوی ﺑﻮده ﮐــﻪ
او در ﻫﻤﮥ ﻋﻤﺮش دﯾﺪه اﺳﺖ .دﻻواﻟﻪ اﯾﻦ درﺧﺖ را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﺗﻨﮥ درﺧﺖ در ﺑــﺎﻻ ﺑــﻪ
ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻗﻄﻮری ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد و ﻗﻄﺮ ﻓﻮقاﻟﻌﺎدۀ آن ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ دﺳﺖ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺑﻐﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺤﯿﻂ درﺧﺖ در ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺖ و
ﭘﻨﺞ ﻗﺪم ﻣﻦ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯽ ﺷﻮد و ارﺗﻔﺎﻋﺶ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺘﺶ اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺷــﺒﯿﻪ ﺳــﺮوﻫﺎی ﻣﻌﻤــﻮﻟﯽ
ﻧﯿﺴﺖ و در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﺰرﮔﯽ درﺧﺖ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ ﻗﺪﻣﺖ آن و ﻋﻠﺘــﯽ اﺳــﺖ ﺗــﺎ
ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﯿﺮهای ﮐﻪ از ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺒﺎت ﺗﻨﻪ ،در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﺗـﺮاوش
ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﻮﻋﯽ ﺻﻤﻎ اﺳﺖ وﻟﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﺮدم ﻧﺎدان آن را ﺧــﻮن ﻣﻌﺠــﺰهآﺳــﺎ ﺗﻠﻘــﯽ ﻣــﯽﮐﻨﻨــﺪ.
روزﻫﺎی ﺟﻤﻌﻪ ...ﻣﺮدم در ﺳﻮراخ ﺑﺰرگ ﻣﯿﺎن ﺗﻨﮥ درﺧﺖ ﮐﻪ دو ﻧﻔﺮ آدم در آن ﺟﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ  ...ﺷــﻤﻊ
روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ....در ﺳﺎﯾﮥ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺮو ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﻮارۀ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﺤﺼﻮر ﺑﻮد اﻗﺎﻣﺖ ﮐﺮدﯾﻢ«.
ﺳﺮ وﯾﻠﯿﺎم اوزﻟﯽ۱۸۴۲ -۱۷۶۷) ١م؛ ج ،۲ص (۹۴ﺑﻪ ﺳﺮو ﺑﺰرﮔﯽ در ﮐﻨﺎر ﻣﺴﺠﺪی در ﻓﺴﺎ اﺷﺎره
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻓﺮﺻﺖ اﻟﺪوﻟﻪ ﺷﯿﺮازی )ص (۸۴ﺷﺮح ﻣﻔﺼﻠﯽ درﺑﺎرۀ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی ﺳــﺮو درﯾﻤــﯽ
ﻓﺴﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎی درﯾﻤﯽ و ﺷﯿﺦآﺑﺎد ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪۀ او ،ﻗﺎﻓﻠﻪ ای ﺑﺎ ﺣﺪود
 ۶۰ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺳﺎﯾﻪﺳﺎر اﯾﻦ درﺧﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد اﯾﻦ ﻗﺎﻓﻠــﻪ از اﯾﺸــﺎن
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع ﺳﺮو را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﺪ .ﭼﻮن ﺧﺎرجﮐﺮدن ادوات ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ از ﻣﯿﺎن ﺑﺎر ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﺨﺖ
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در ﺑﺎغ ﺷﺎه /اﺷﺮف ﺑﻬﺸﻬﺮ ،از درﺧﺘﺎن ﺳﺮو ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ از آن ﯾﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺣــﺪود
 ۳۰اﺻﻠﻪ ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه و ﻋﻤﺮ ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﺳﯿﺼﺪ ﺳﺎل اﺳﺖ .ارﺗﻔــﺎع  ۱۵اﺻــﻠﻪ از اﯾــﻦ
ً
درﺧﺘﺎن ،ﺣﺪود  ۲۵ﻣﺘﺮ و ارﺗﻔﺎع  ۱۵اﺻﻠﮥ دﯾﮕﺮ ،ﺣــﺪود  ۳۰ﻣﺘــﺮ اﺳــﺖ .ﻇــﺎﻫﺮا  ۱۳اﺻــﻠﻪ از اﯾــﻦ
درﺧﺘﺎن ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ )← داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرف اﯾﺮاﻧﯿﮑــﺎ ،١ذﯾــﻞ ""cypress؛ ﺳــﺘﻮده،
ج ،۵ص .(۶۵۳اﻋﺘﻤﺎداﻟﺴﻠﻄﻨﻪ )ج ،۲ص (۱۰۲۱ارﺗﻔﺎع آن ﺳﺮوﻫﺎ را در روزﮔﺎر ﺧــﻮدش۳۰ -۲۰ ،
ذرع داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﺘﻮده )ﻫﻤﺎن ،ص (۶۳۴ﺑﻪ ﺷﺶ اﺻﻠﻪ ﺳﺮو ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪ در ﺑﺎغ ﺗﭙﮥ ﺑﻬﺸــﻬﺮ اﺷــﺎره
ﮐﺮده اﺳﺖ .در اراﺿﯽ رﺳﺘﻢﮐﻼی ﺑﻬﺸﻬﺮ ﻧﯿﺰ ﺳﺮو ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻬﻦﺳﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻨﮥ ﭼﻬــﺎر ﻣﺘــﺮ وﺟــﻮد
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﺮوی ﮐﻬﻦﺳﺎل ﻧﯿﺰ روﺑﺮوی اﻣﺎﻣﺰاده زﯾﻦاﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ )ع( رﺳﺘﻢﮐﻼ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ،آن را ﺑﺮﯾﺪﻧﺪ )ﻫﻤﺎن ،ص .(۶۹۱ﺳﺘﻮده )ج ،۴ص ﺳﯽ و ﺳﻪ( ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﭼﻬﺎر ﺳﺮو
ﮐﻬﻦﺳﺎل دﯾﮕﺮ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻘﺎع زﯾﺎرﺗﯽ ،ﺷﺎﻣﻞ زﯾﺎرﺗﮕﺎه اﻣﺎﻣﺰادﮔﺎن ﺣﺴﻦرﺿﺎ )ع( در روﺳﺘﺎی رﺑﺎط
دﻫﺴﺘﺎن ﭘﻨﺠﻬﺰارۀ ﺑﻬﺸﺮ ،ﺳﯿﺪ ﻗﺎﺳﻢ )ع( در روﺳﺘﺎی ﮐﺮدﺧﯿﻞ دﻫﺴﺘﺎن رودﭘﯽ ﺳﺎری ،ﮐﺮﯾﻢ و رﺣــﯿﻢ
)ع( در ﻣﻘﺮیﮐﻼی ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ،و ﺳﯿﺪ ﺻﺎﻟﺢ )ع( در دﻫﮑﺪۀ ﻣﻠﻪ در ﻗﺎﺋﻤﺸﻬﺮ ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ
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ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و وﺿﻌﯿﺖ اﻣﺮوزی درﺧﺘﺎن ﴎو ،ا ُرس و ﻧﻮش ﮐﻬﻦﺳﺎل اﯾﺮان

ﺑﻮد ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﺎﺧﺺ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻓﺘﺎب ،ارﺗﻔﺎع درﺧﺖ را ﺣﺪود  ۲۸ذرع ﺗﺨﻤﯿﻦ زد اﻣﺎ ﭘﯿﺮﻣﺮد رﻫﮕﺬری
ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ در زﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﺘﺮ ،ﻓﺮﻫﺎد ﻣﯿﺮزا ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم دﯾﺪن اﯾﻦ درﺧــﺖ ،ﺷﺨﺼــﯽ را ﺑــﺎﻻﯾﺶ
ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﺎ رﯾﺴﻤﺎن ارﺗﻔﺎع درﺧﺖ را ﺑﺴﻨﺠﺪ و ﺑﺎ آن روش ،ارﺗﻔــﺎع درﺧــﺖ ﺑــﻪ  ۳۰ذرع رﺳــﯿﺪ .ﺑــﻪ
ﻧﻮﺷﺘﮥ رﺿﺎﯾﯽ )ص  (۳۸ -۳۵ﻣﺮدم ﻓﺴﺎ اﯾﻦ درﺧﺖ را ﻧﻈﺮﮐﺮده ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ آن دﺧﯿﻞ ﻣﯽﺑﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ
اﻫﻤﺎل ﺷﻬﺮداری ﻓﺴﺎ ،اﯾﻦ درﺧﺖ ﭘﺲ از ﺣﺪود ﻫﺸﺖ ﺳﺪه ﻋﻤــﺮ ،و ﭘــﺲ از ﮔﺬراﻧــﺪن ﭼﻨــﺪ ﺳــﺎل
ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺪ ﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﺎل ۱۳۶۷ش و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﻮﻟﯽ در ۱۳۶۹ش ﺑﺮ زﻣــﯿﻦ
اﻓﺘﺎد )ﻧﯿﺰ← اﮐﺒﺮ اﺳﮑﻨﺪری و ﻧﺴﺮﯾﻦ اﺳﮑﻨﺪری ،ص .(۲۹اﻋﺘﻤﺎداﻟﺴﻠﻄﻨﻪ )ج ،۴ص (۲۲۴۵ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺳﺮوی در روﺳﺘﺎی ﺟﻠﯿﺎن ﻓﺴﺎ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در آن روزﮔــﺎر ،ﺳــﯽ ذرع ارﺗﻔــﺎع و دو ذرع ﻗﻄــﺮ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در روﺳﺘﺎی ﺧﻮاﺟﻪﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﺨﺶ آﺑﺎده ﻃﺸﮏ ﻧﯽرﯾﺰ ،ﺳﺮو ﺗﻨﻮﻣﻨــﺪ ﮐﻬﻦ ﺳــﺎﻟﯽ وﺟــﻮد
دارد .در ﻓﯿﺠﺎن ارﺳﻨﺠﺎن ﻧﯿﺰ ﺳﺮو ﮐﻬﻦ ﺳﺎﻟﯽ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﻣﺘﺮ وﺟﻮد دارد .در ﺑﺎغ ﺣﺎج ﺳﯿﺪ
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ارﺳﻨﺠﺎن ﻧﯿﺰ ﺳﺮوی ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﺣﺪود  ۲۰ﻣﺘــﺮ وﺟــﻮد دارد ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﺳــﺮو آﺳــﯿﺪ
ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .در روﺳﺘﺎی ﺟﻤﺎل آﺑﺎد ارﺳﻨﺠﺎن ﻧﯿــﺰ ﺳــﺮوی ﺑــﺎ ارﺗﻔــﺎع ﺑــﯿﺶ از  ۸ﻣﺘــﺮ وﺟــﻮد دارد.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﺗﺴــﻬﯿﻞ ﻋﺒــﻮر ﺷــﺒﮑﮥ ﺑــﺮق ﺑﺮﯾــﺪه ﺷــﺪ )اﮐﺒــﺮ
اﺳﮑﻨﺪری و ﻧﺴﺮﯾﻦ اﺳﮑﻨﺪری ،ص.(۲۷ -۲۶ ،۲۴ ،۲۱ -۲۰
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درﺧﺖ ﺳﺮوی ﻋﺠﯿﺐ و ﮐﻬﻦﺳﺎل ﺑﺎ ﻋﻤﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰۰ﺳﺎل ،در ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﺑﻘﻌــﮥ اﻣــﺎﻣﺰاده
ﺳﯿﺪاﻟﻮاﻓﯽ )ع( در ﮐﻼرآﺑﺎد ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ و ﺳﻮر )ﺳﺮو ﺟﻨﮕﻠﯽ( ﮐﻬﻦﺳﺎل دﯾﮕﺮی در ﻣﺤﻮﻃﮥ اﻣﺎﻣﺰاده ﻧﻮح
)ع( در اﻧﺪرور ﮐﺠﻮر در ﻧﻮﺷﻬﺮ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ )ج ،۳ص .(۴۳ﻧﺎﻣﺒﺮده )ج ،۲ص ﭼﻬﻞ( درﺧــﺖ
ﺳﺮو ﮐﻬﻦ ﺳﺎﻟﯽ را در ﺑﻘﻌﮥ ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ )ع( در ﻣﺎﭼﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش داده اﺳﺖ.
ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻬﻨﯽ از ﺟﻮر ﺳﺮو ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ /زرﺑﯿﻦ ،ﮐﻪ ﻋﻤﺮ آنﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﺳﺎل اﺳــﺖ،
در ارﺗﻔﺎﻋﺎت رودﺑﺎر دﯾﺪه ﺷﺪه و اﻫﺎﻟﯽ ﻣﺤﻞ ﺑــﻪ دﻟﯿــﻞ وﺟــﻮد ﻣﻘﺒــﺮه ای در آﻧﺠــﺎ ،ﺑــﻪ آنﻫــﺎ زرﺑــﯿﻦ
ﺑﺰرﮔﻮار ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ )ﻗﻬﺮﻣﺎن ،ص .(۱۷۳ -۱۷۲ﮐﻬﻦﺳﺎلﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮو ﺷﯿﺮازی اﯾ ﺮان در ﻫﺮزوﯾــﻞ وﺟــﻮد
دارد و ﮔﻤﺎن ﻣﯽرود ﻋﻤﺮ آن ﺑــﯿﻦ  ۲۵۰۰ -۲۰۰۰ﺳــﺎل ﺑﺎﺷــﺪ )ﺛــﺎﺑﺘﯽ ،ص .(۱۷۳اﻋﺘﻤﺎداﻟﺴــﻠﻄﻨﻪ
)ج ،۴ص (۱۶۰۵ارﺗﻔﺎع و ﻗﻄﺮ اﯾﻦ درﺧﺖ را در روزﮔﺎر ﺧــﻮدش ،ﺑــﻪ ﺗﺮﺗﯿــﺐ  ۲۱و  ۷ذرع ﭘﻨﺪاﺷــﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻫﻢاﮐﻨﻮن اﯾﻦ درﺧﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺑﯿﺶ از  ۲۴ﻣﺘﺮ ارﺗﻔــﺎع
دارد )آرﯾﺎنﭘﻮر ،ص۸۲؛ داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرف اﯾﺮاﻧﯿﮑــﺎ  ،ﻫﻤﺎﻧﺠــﺎ؛ اﮐﺒــﺮ اﺳــﮑﻨﺪری و ﻧﺴــﺮﯾﻦ اﺳــﮑﻨﺪری،
ص .(۲۴ﺳﺮو زرﺑﯿﻦ ﮐﻬﻦﺳﺎل دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در ﺣﺴﻦآﺑﺎد ﭼﺎﻟﻮس وﺟﻮد دارد )ﺛﺎﺑﺘﯽ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺨﺴــﺖ
ﭘﺲ از ص.(۲۹۸
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اﻓﺸﺎر )۱۳۴۷ش ،ص (۹۲ﺑﻪ ﺳﺮوی زﯾﺒﺎ و ﮐﻬﻦ در روﺳﺘﺎی ﻣﺎﻧﺞ ﮐﻪ ارزش دﯾﺪن دارد اﺷــﺎره ﮐــﺮده
اﺳﺖ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﺑﺎدی ُدرﺑﯿﺪ ،ﭼﻬﺎر درﺧﺖ ﺳﺮو وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ
آن ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۶/۳ﻣﺘﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺳﺮوﻫﺎی ﮐﻬﻦ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در ُﻣﻨﮓ آﺑــﺎد ﻣﻬﺮﯾــﺰ و آﺑــﺎدی ﺣﺴــﯿﻨﯽ )۵
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺗﻔﺖ( وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﺳﺮو ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎور اﻫﺎﻟﯽ ﻧﻈﺮﮐﺮده اﺳﺖ .در ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺷﻬﺪای ﻓﻬﺮج
ﻧﯿﺰ ﺳﺮو ﮐﻬﻦﺳﺎﻟﯽ وﺟﻮد دارد )اﻓﺸﺎر۱۳۴۸ ،ش ،ج ،۱ص ۶۴۰ ،۵۴۲ ،۵۲۴ ،۴۲۹ ،۲۲۷ ،۱۶۵؛
ﻧﯿﻠﻮﻓﺮی ۱۳۶۳ ،ش ،ص .(۷۵ -۷۴ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ دو ﺳﺮو از ﺳﺮوﻫﺎی درﺑﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧــﺪهاﻧــﺪ .ﺳــﺮو
ﻣﻨﮕﺎﺑﺎد ﻧﯿﺰ ﻫﻨﻮز ﺑﺮﺟﺎﺳﺖ و ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ﺣﺪود دو ﻫﺰار ﺳﺎل و ﭘﺲ از ﺳﺮو اﺑﺮﻗﻮ ،دوﻣﯿﻦ ﺟﺎﻧﺪار ﻗــﺪﯾﻤﯽ
اﯾﻦ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ .ﺳﺮو اﺧﯿﺮ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﯿﺮاث ﻃﺒﯿﻌﯽ اﯾﺮان ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .٩ﺳﺮوﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن

َ
در روﺳﺘﺎی ﺧﺮو ﻋﻠﯿﺎ ،در  ۲۵ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ ﻃﺒﺲ ،دو ﺳﺮو ﮐﻬﻦﺳﺎل و ﻗﻄﻮر وﺟــﻮد دارد.
ارﺗﻔﺎع ﺳﺮو ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺣﺪود  ۲۵ﻣﺘﺮ اﺳﺖ .ﺳﺮو ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ در »ﺑﺎغ دﻟﮕﺸﺎ«ی اﻣﯿﺮﺣﺴﻦ ﺧﺎن ﮐﻪ در ﺳﺎل
۱۲۱۸ق آن را وﻗﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ وﺟﻮد دارد )اﮐﺒﺮ اﺳﮑﻨﺪری و ﻧﺴﺮﯾﻦ اﺳﮑﻨﺪری ،ص .(۲۱در ﺑﺎغﻣﺰار
ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺷﻤﺮ ﮐﻪ آراﻣﮕﺎه ﺣﻤﺰة ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﮐﺎﻇﻢ )ع( اﺳﺖ ،ﻧﯿﺰ ﺳــﺮوﻫﺎی ﮐﻬﻦﺳــﺎﻟﯽ وﺟــﻮد دارد .در
روﺳﺘﺎی ﻧﺼﺮآﺑﺎد ﺟﻮزان از ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن درﻣﯿﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺳــﺮو ﮐﻬﻦﺳــﺎﻟﯽ ﺑــﻪ ارﺗﻔــﺎع
ﺣﺪود  ۱۵ﻣﺘﺮ وﺟﻮد دارد )اﮐﺒﺮ اﺳﮑﻨﺪری و ﻧﺴﺮﯾﻦ اﺳﮑﻨﺪری ،ص.(۳۰ ،۲۷

 .١٠ﺳﺮوﻫﺎی اﺻﻔﻬﺎن

 .١١ﺳﺮوﻫﺎی ﮐﺮﻣﺎن

ُ
در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎغ »ﺣﺎج ﻋﺰﯾﺰ« و در روﺳﺘﺎی »ﮔﺴﺘﻮ« در ﭘﺎرﯾﺰ ،دو ﺳﺮو ﮐﻬﻦﺳﺎل وﺟــﻮد دارد .زﻣــﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻧﺎدرﺷﺎه اﻓﺸﺎر در ﺳﺎل ۱۱۵۹ق از آﺑﺎده ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﺮﻣﺎن ﻣﯽرﻓﺖ ،در زﯾﺮ ﺳﺎﯾﮥ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﭼﺎدر
زد و ﮐﺸﺎورزی از ﭘﺎرﯾﺰ ﺑﺎ وی ﮔﻔﺘﮕــﻮ ﮐــﺮد و ﺑــﻪ دادﺧــﻮاﻫﯽ از او ﭘﺮداﺧــﺖ )← وزﯾــﺮی ﮐﺮﻣــﺎﻧﯽ،
ص ،۵۲۰ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ۱؛ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺎرﯾﺰی ،ص .(۲۵۷در ﻧﻮشآﺑﺎد ﺑﺨــﺶ راﯾــﻦ ﮐﺮﻣــﺎن ،درﺧــﺖ ﺳــﺮو
ﮐﻬﻦﺳﺎﻟﯽ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﻣﺘــﺮ وﺟــﻮد دارد .ﺳــﺮو ﮐﻬﻦﺳــﺎل ﺳــﯿﺮچ ﮐﺮﻣــﺎن ﻧﯿــﺰ از ﻣﻬﻢﺗــﺮ ﯾﻦ
ﺳﺮوﻫﺎی ﮐﻬﻦ ﺳﺎل ﮐﺮﻣﺎن و ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .در روﺳﺘﺎی ﻃﺮز ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن راور ﮐﺮﻣﺎن ﺳــﺮو
ﮐﻬﻦﺳﺎﻟﯽ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﻣﺘﺮ وﺟﻮد دارد .در ﺣﻮاﻟﯽ اﯾﻦ ﺳﺮو ﮐﻬﻦﺳﺎل ،ﺑﺎﻏﯽ از دوران ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ
ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻔﺖ ﺳﺮو در آن ﻫﺴﺖ .در ده ﻣﺰار ﺑﺎﻓﺖ و در ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮی ﭼﻨﺎرﻫﺎی ﮐﻬﻦﺳﺎل اﯾﻦ زﯾﺎرﺗﮕﺎه،

ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و وﺿﻌﯿﺖ اﻣﺮوزی درﺧﺘﺎن ﴎو ،ا ُرس و ﻧﻮش ﮐﻬﻦﺳﺎل اﯾﺮان

اوﻟﺌﺎرﯾﻮس )ص (۱۹۲ﺑﻪ درﺧﺘﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﺳﺮو در ﮐﺎخ ﺷﺎه اﺻﻔﻬﺎن اﺷﺎره ﮐــﺮده اﺳــﺖ .درﺧﺘــﺎن ﺳــﺮو
ﮐﻬﻦﺳﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﯿﺶ از  ۱۲۰۰ﺳﺎل و ارﺗﻔﺎع ﺑﯿﺶ از  ۱۵ﻣﺘــﺮ ،در ﻧﺰدﯾﮑــﯽ اﻣــﺎﻣﺰاده ﺳــﻠﻄﺎن ﻣﯿـﺮ
اﺣﻤﺪ در روﺳﺘﺎی ﺟﺎرﯾﺎن ﻧﻄﻨﺰ وﺟﻮد دارد )داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرف اﯾﺮاﻧﯿﮑﺎ ،ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ( .دو ﺳﺮو ﮐﻬﻦ ﺳــﺎل در
روﺳﺘﺎی اردﯾﺐ ﺧﻮر و ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮏ ،ﺑــﻪ ﻣﺤــﯿﻂ ﺣــﺪود  ۴/۵و  ۲/۷ﻣﺘــﺮ ،در ﺑــﺎغ ﺷﺨﺼــﯽ دو ﺑــﺮادر ﺑــﻪ
ﻧﺎمﻫﺎی ﺟﻼل و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺛﺎﺑﺖ وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﮥ اﺑﺮاﻫﯿﻢ دﺳــﺘﺎن )ﯾﻐﻤــﺎی ﺛــﺎﻧﯽ؛ ص (۴۱درﺑــﺎرۀ
ﯾﮑﯽ از ﺳﺮوﻫﺎی ﮐﻬﻦﺳﺎل اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ،دو ﺗﻨﮥ ﻣﺠﺰا از ﻫﻢ ﮐﻪ ﺳﻪ ﭼﻬﺎر ﻗﺪم از ﻫﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷــﺘﻪاﻧــﺪ
در ارﺗﻔﺎع ﭘﻨﺞ ذرﻋﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺎﯾﻞ ﺷﺪه ،ﺑﺮ ﻫﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺳﭙﺲ ﯾﮑﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .او ﺑﻪ روزﮔــﺎر ﺧــﻮدش،
ً
ارﺗﻔﺎع آن درﺧﺖ را ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۲۰ذرع داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﺆﻟﻒ در ﺳﺎل ۱۲۶۰ق ،ﺳــﺮوﻫﺎﯾﯽ را در
روﺳﺘﺎی دادﮐﯿﻦ ﺧﻮروﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮏ ﮐﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دو اﺻﻠﻪ از آنﻫﺎ ،ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺑــﯿﺶ از  ۲/۵ﻣﺘــﺮ ،ﺑﺮﺟــﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺮو ﮐﻬﻦﺳﺎل اﯾﺮاج ﺧﻮروﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮏ ﻧﯿﺰ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﻣــﻮرد ﺗﻮﺟــﻪ ﻣــﺮدم و
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )← ﻫﻤﻮ ،ص ۴۵؛ اﮐﺒﺮ اﺳﮑﻨﺪری و ﻧﺴــﺮﯾﻦ اﺳــﮑﻨﺪری ،ص .(۲۷ ،۲۵
ﺳﺮوﻫﺎی ﺑﺎغ ﻓﯿﻦ ﮐﺎﺷﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻬﻨﺪ .ﻋﻤﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﯾﮑــﯽ از زوج ﻣﺸــﻬﻮر
ﺑﻪ ﻟﯿﻠﯽ و ﻣﺠﻨﻮن ،ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۳۸۰ﺳﺎل ﻣﯽرﺳﺪ .اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻨﺖ دو ﺳﺮﺳﯽ )ﺳﻔﯿﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻪ در
ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۸۴۰ -۱۸۳۹در اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ( ،اوژن ﻓﻼﻧﺪن )ﻫﻨﺮﻣﻨــﺪ ،ﺧﺎورﺷــﻨﺎس و ﺳﯿﺎﺳــﺘﻤﺪار
ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﮐﻪ در  ۱۸۴۰در اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ( ،ﺑﺎرون ُ
دوﺑ ﺪ )ﻧﺎﯾﺐ اول ﺳــﻔﺎرت روس در اﯾـﺮان ﮐــﻪ در
ﺳــﺎل ۱۸۴۰م در اﯾـﺮان ﺳــﻔﺮ ﮐــﺮده اﺳــﺖ( ،ادوراد ﭘــﻮﻻک )ﭘﺰﺷــﮏ اﺗﺮﯾﺸــﯽ و ﻣﻌﻠــﻢ ﭘﺰﺷــﮑﯽ در
داراﻟﻔﻨﻮن از  ۱۳۳۰ه .ق .ﺑﻪ ﺑﻌﺪ( و ﺳﺮ ﭘﺮﺳﯽ ﺳﺎﯾﮑﺲ )ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮐﻪ در ﺳــﺎل ۱۸۹۵م در
اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ( در آﺛﺎر ﺧﻮد ﺑــﻪ درﺧﺘــﺎن ﺳــﺮو اﯾــﻦ ﺑــﺎغ ﺗﻮﺟــﻪ داﺷــﺘﻪاﻧــﺪ )ﺟﯿﺤــﺎﻧﯽ و ﻋﻤﺮاﻧــﯽ،
ص۲۷۵ -۲۶۶؛ ّﻓﺮخﯾﺎر ،ص .(۷۶ -۶۵

٩۵

ﺳﺮوی ﮐﻬﻦ ﺳﺎل وﺟﻮد دارد )اﮐﺒﺮ اﺳﮑﻨﺪری و ﻧﺴﺮﯾﻦ اﺳﮑﻨﺪری ،ص .(۲۵ -۲۳در ﮐﻨﺎر زﯾﺎرﺗﮕــﺎه
ً
اﻣﺎﻣﺰاده اﺣﻤﺪ ﺳﯿﺮﺟﺎن ،درﺧﺖ ﺳﺮو ﺗﻨﺎوری وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻋﻤﺮی ﺣﺪودا ﻫﺰار ﺳــﺎﻟﻪ ﺗﻌﯿــﯿﻦ
ﮐﺮدهاﻧﺪ )ﺷﮑﻞ ۳؛ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی -ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺴﯿﻢ ﺻﺒﺎ ۶ ،ﺗﯿــﺮ ۱۳۹۲ش .(١در ﻧﺰدﯾﮑــﯽ اﻣــﺎﻣﺰاده ﻧــﻮر
روﺳﺘﺎی اﻣﺎﻣﮥ ﭘﺎﯾﯿﻦ در ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ ﺳﺮو ﮐﻬﻦﺳﺎﻟﯽ وﺟﻮد دارد )ﻫﻤﺎنﻫﺎ ،ص.(۳۰

٩۶

ﺷﮑﻞ  - ۳ﺳﺮو اﻣﺎﻣﺰاده اﺣﻤﺪ ﺳﯿﺮﺟﺎن

اُرس /ﺳﺮوﻫﺎی ﮐﻮﻫ ﮐﻬﻦﺳﺎل

ﭘﻮﻻک )ص (۳۷۱ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮥ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی از اﻧﻮاع ﺳﺮو ﮐﻮﻫﯽ ﮐﻪ از ﺳﺮو ﮐﻮﻫﯽﻫﺎی ﻓﺮاوان ﺷﻤﯿﺮان
ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه ،اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺧﻮﭼﮑﻮ )ص (۵۹ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﺎﯾــﻪﻫــﺎﯾﯽ از ﺳــﺮو ﮐــﻮﻫﯽ در ﺣــﺪ ﻓﺎﺻــﻞ
زرﯾﻦﮐﻮه و درﻓﮏ اﺷﺎره ﮐﺮده ﮐﻪ ﻗﻄﺮ ﺗﻨﮥ آنﻫﺎ ﺑﻪ  ۲ – ۱/۵ﻣﺘﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﺸﺮف ﺑﻪ داﻣﻨــﮥ
ُ
ﺑﺴﺎلدرۀ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﮏ ارس ﻣﺎدۀ ﮐﻬﻦﺳﺎﻟﯽ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﺑﯿﺶ از  ۱۲ﻣﺘﺮ و ﻗﻄﺮ ﺑﯿﺶ از  ۲ﻣﺘﺮ وﺟــﻮد دارد
)← ﺧﻮﺷــﻨﻮﯾﺲ و ﻫﻤﮑــﺎران۱۳۸۴ ،ش ،ص (۶۱ -۶۰و ﻋﻤــﺮ آن را ﺑــﯿﻦ  ۲۸۵۰ -۲۷۰۰ﺳــﺎل
ﺗﺨﻤﯿﻦ زدهاﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب و اﮔﺮ ﻋﻤﺮ ﺳﺮو اﺑﺮﻗﻮ را ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈــﺮ ﺑﺮﺧــﯽ از ﭘﮋوﻫﺸــﮕﺮان ﻣﺆﺳﺴــﮥ
ُ
ﺗﺤﻘﯿﻘــﺎت ﺟﻨﮕــﻞﻫــﺎ و ﻣﺮاﺗــﻊ ﮐﺸــﻮر ،ﺣــﺪود  ۲۵۰۰ﺳــﺎل در ﻧﻈــﺮ ﺑﮕﯿــﺮﯾﻢ ،ارس ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻧﮏ،
ﮐﻬﻦﺳﺎلﺗﺮﯾﻦ درﺧﺖ اﯾﺮان اﺳﺖ )← ﺷﮑﻞ .(۴
1. http://www.nasimsaba.ir/news/8087.ashx

ُ
ارس ﮐﻬﻦﺳﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﺣﺪود ده ﻣﺘﺮ و ﻗﻄﺮ ﺣﺪود  ۱/۵ﻣﺘﺮ در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﺸﺮف ﺑﻪ روﺳﺘﺎی
ُ
ﮐﺮﭼﺎن در ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎدۀ ﮐﺮج ﺑﻪ ﭼﺎﻟﻮس وﺟﻮد دارد .ارس ﮐﻬﻦﺳﺎل دﯾﮕﺮی ﻫﻢ در روﺳﺘﺎی ﺧﻮر ،ﻣﺴﯿﺮ
ﮐﺮج ﺑﻪ ﭼﺎﻟﻮس ،و ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﺣﺪود  ۹ﻣﺘﺮ و ﻗﻄﺮ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﺘﺮ وﺟﻮد دارد )ﺧﻮﺷــﻨﻮﯾﺲ ،ص-۵۹
ُ
 .(۶۲ ،۶۰دو ارس ﮐﻬﻦﺳﺎل ﺑﻪ ﻧﺎم آﻗﺎدار ﯾﺎ درﺧﺘﺎن ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر در ارﺗﻔﺎﻋﺎت روﺳﺘﺎی ِﻫ ِﻤﻪﺟﺎ در
ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺮج ﺑﻪ ﭼﺎﻟﻮس وﺟﻮد داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ درﺧﺖ ﺑﺮادر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻨﺪوﮐﺎوﻫﺎی ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎن و از
ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ رﯾﺸﻪ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ درﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺮ ﮐﻪ ﻣﺎده اﺳﺖ ،ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع  ۴/۵ﻣﺘﺮ ،ﻗﻄﺮ ﺑﯿﺶ از ۷۰
ً
ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ،ﺷﺎداﺑﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺿﻌﯿﻒ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﯿﻮه ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ )ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲ و ﻫﻤﮑﺎران،
۱۳۸۴ش ،ص .(۶۵ -۶۴اﻫﺎﻟﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ درﺧﺖ اﺣﺘﺮام ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ و ﺑﺮ آن دﺧﯿﻞ ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ.
در ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ ﺟﺎدۀ ﭼﻬﺎر ﻃﺎق اردل اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿــﺎری ﻧﯿــﺰ روﯾﺸــﮕﺎﻫﯽ از
ُ
ارسﻫﺎی ﮐﻬﻦﺳﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻗﻄﺮ ﺑﺮﺧــﯽ از ﭘﺎﯾــﻪﻫــﺎ ﺑــﻪ  ۱/۵ﻣﺘــﺮ ﻣــﯽرﺳــﺪ )←ﺧﻮﺷــﻨﻮﯾﺲ و
ﻫﻤﮑﺎران۱۳۸۵ ،ش ،ص.(۵۷ -۵۶
ُ
در ﺷﻤﺎل روﺳﺘﺎی ﮐﺸﺘﺎن اﺳﻔﺮاﯾﻦ ﺳﺮو ﯾــﺎ ارس ﮐﻬﻦﺳــﺎﻟﯽ وﺟــﻮد دارد )زﻧــﺪهدل و ﻫﻤﮑــﺎران،
ُ
ص .(۱۷۷روﯾﺸﮕﺎه ﻣﻌﺮوف ارس در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻫﺰار ﻣﺴﺠﺪ در ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﻧﯿﺰ درﺧﺘﺎن ﮐﻬﻦﺳﺎل
ﻓﺮاواﻧﯽ را در ﺧﻮد دارد )ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ،ص ۲ ،۴آﺑﺎن ۱۳۹۱ش( .در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎﺟﮕﯿﺮان در ﺧﺮاﺳﺎن
ُ
رﺿﻮی ارس ﮐﻬﻦﺳﺎﻟﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ در آن ﻧﺰدﯾﮑﯽ ،ﻋﻤﺮ آن را  ۷۰۰ﺳــﺎل ﻧﻮﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ.
ُ
ارس ﮐﻬﻦﺳﺎل دﯾﺒﺎج در ﺳﻤﻨﺎن ،ﻧﯿﺰ از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧــﻮردار اﺳــﺖ .ﻣﺘﺄﺳــﻔﺎﻧﻪ درون ﺗﻨــﮥ اﯾــﻦ
درﺧﺖ ﻧﯿﺰ آﺗﺶ اﻓﺮوﺧﺘﻪ و ﺑﺨﺸﯽ از آن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدهاﻧﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ درﺧﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﯽ رﺳﯿﺪه
ً
ُ
اﺳﺖ .ﺑﺮای دﯾﮕﺮ ارس ﮐﻬﻦﺳﺎل اﯾﻦ اﺳﺘﺎن در روﺳﺘﺎی اﺑﺮﺳﯿﺞ ﻋﻤﺮی ﺣﺪودا ﺳﻪ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ در ﻧﻈﺮ
ُ
ُ
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ درﺧﺖ ،ارس ﮐﻬﻦﺳﺎل دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .در ﮐﻮه ﺧــﻢ ارﺳــﻨﺠﺎن ﻓــﺎرس
ُ
ارس ﮐﻬﻦ ﺳﺎﻟﯽ در ﻣﯿﺎن ﺻﺨﺮهﻫﺎ رو ﯾﯿﺪه اﺳﺖ.

ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و وﺿﻌﯿﺖ اﻣﺮوزی درﺧﺘﺎن ﴎو ،ا ُرس و ﻧﻮش ﮐﻬﻦﺳﺎل اﯾﺮان

ُ
ﺷﮑﻞ  - ۴ﺗﺼﺎوﯾﺮی از ارس ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﮏ
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ُ
ً
ﺑﺎ آن ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺳﺮو اﺑﺮﻗﻮ را ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ درﺧﺖ زﻧﺪۀ اﯾﺮان ﻣــﯽداﻧﻨــﺪ اﻣــﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﺎن ،ﺳــﻪ ارس
ً
ﮐﻬﻦﺳﺎل ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﮏ ،ﺳﺮاﻧﯽ ﺷﯿﺮوان و اﺑﺮﺳﯿﺞ ﺷﺎﻫﺮود در اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن را ﺑــﺎ ﻋﻤــﺮی ﺣــﺪودا ﺳــﻪ
ﻫﺰارﺳﺎﻟﻪ ،ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ درﺧﺘﺎن اﯾﺮان ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ )ﮐﯿﻬﺎن ،ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ(.
درﺧﺘﺎن ﻧﻮش ﮐﻬﻦﺳﺎل اﯾﺮان

در درۀ ﮐﺘﻮل ،در ﻧﺎﺣﯿﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻮرﮐﺶ ،ﺑﯿﺸﻪای ﻃﺒﯿﻌﯽ از درﺧﺘﺎن ﻗﻄﻮر ﻧﻮش وﺟﻮد دارد و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
اﯾﻦ درﺧﺖ را ﺑﻮﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﺪاﻧﯿﻢ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ اﯾﻦ درﺧﺘﺎن ،ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ورودش ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﯿﺶ از ۱۵۰۰
ﺳﺎل اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪۀ اﯾﻦ درﺧﺖ ،ﺑﺎ ﺳــﻨﯽ ﺣــﺪود  ۱۳۰۰ﺳــﺎل ،در
ﺣﯿﺪرآﺑﺎد ﮐﺮج ،ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺆﺳﺴﮥ داﻣﭙﺮوری ،وﺟﻮد دارد .درﺧﺘﺎن ﮐﻬﻦ ﺳﺎﻟﯽ از ﻧــﻮش ﻧﯿــﺰ در ﺳــﺒﺰوار
وﺟﻮد دارد )ﺛــﺎﺑﺘﯽ ،ص۵۲۳؛ ﻗﻬﺮﻣــﺎن ،ص .(۱۷۵ -۱۷۴ﻧــﻮش ﮐﻬﻦ ﺳــﺎﻟﯽ ﻧﯿــﺰ در ﺣﺎﺷــﯿﮥ ﺟــﺎدۀ
روﺳﺘﺎی ﮐﺎﻫﻮ )ﭼﻬﻞ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻣﺸﻬﺪ( ﺑﻪ ﻫﺎﺷﻢآﺑﺎد ،ﺑﺎ ﺣﺪود  ۱۵۰۰ﺳــﺎل ﻋﻤــﺮ و ﺣــﺪود دو ﻣﺘــﺮ
ﻣﺤﯿﻂ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ زﻣﯿﻦ ،وﺟﻮد دارد )داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرف اﯾﺮاﻧﯿﮑﺎ ،ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ(.
ﻣﻨﺎﺑﻊ )ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ درون ﻣﺘﻨ (
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ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ آرﯾﺎنﭘﻮر ،ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺎﻏﻬﺎی اﯾﺮان و ﺑﺎﻏﻬﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﯿﺮاز ،ﺗﻬــﺮان :ﻓﺮﻫﻨﮕﺴـﺮا،
۱۳۶۵ش؛
اﮐﺒﺮ اﺳﮑﻨﺪری و ﻧﺴﺮﯾﻦ اﺳﮑﻨﺪری ،درﺧﺘﺎن ﮐﻬﻦ ﺳﺎل اﯾﺮان ،ﺷﯿﺮاز :ﻧﻮﯾﺪ ﺷﯿﺮاز۱۳۹۱ ،ش؛
اﻋﺘﻤﺎداﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ،ﻣﺮآة اﻟﺒﻠﺪان  ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻧﻮاﺋﯽ و ﻣﯿﺮﻫﺎﺷــﻢ ﻣﺤــﺪث ،ﺗﻬــﺮان :داﻧﺸــﮕﺎه
ﺗﻬﺮان۱۳۶۸ -۱۳۶۷ ،ش؛
اﯾﺮج اﻓﺸﺎر» ،ﮔﺸــﺘﯽ در ﺧــﺎک ﯾــﺰد« ،ﯾﻐﻤــﺎ ،ﺳــﺎل  ،۲۱ش ،۲ﺷــﻤﺎرۀ ﻣﺴﻠﺴــﻞ  ،۲۳۵اردﯾﺒﻬﺸــﺖ
۱۳۴۷ش؛
ﻫﻤﻮ ،ﯾﺎدﮔﺎرﻫﺎی ﯾﺰد ،ج :۱ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺑﻨﯿﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺧﺎک ﯾــﺰد ،ﺗﻬــﺮان :ﭼﺎﭘﺨﺎﻧــﮥ ﺑﻬﻤــﻦ،
۱۳۴۸ش؛
اﯾﺮج اﻓﺸﺎر ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎنﻧﺎﻣﻪ ،ﺗﻬﺮان :ﮐﺘﺎﺑﺪار۱۳۹۰ ،ش؛
اوﻟﺌﺎرﯾﻮس ،ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ آدام اﻟﺌﺎرﯾﻮس :ﺑﺨﺶ اﯾﺮان ،ﺗﺮﺟﻤﮥ اﺣﻤﺪ ﺑﻬﭙﻮر ،ﺗﻬﺮان :ﺳــﺎزﻣﺎن اﻧﺘﺸــﺎراﺗﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺑﺘﮑﺎر۱۳۶۳ ،ش؛
ﻣﺤﻤﺪاﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺎرﯾﺰیَ ،ﺣ َ
ﻤﺎﺳﮥ ﮐﻮﯾﺮ ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ۱۳۵۷ ،ش؛
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ زﯾﺪ ﺑﯿﻬﻘﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﻬﻖ ،ﺑﺎ ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت اﺣﻤــﺪ ﺑﻬﻤﻨﯿــﺎر و ﻣﻘﺪﻣــﮥ ﻣﯿــﺮزا
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﻗﺰوﯾﻨﯽ ،ﭼﺎپ ﺳﻮم ،ﺗﻬﺮان :ﭼﺎپ اﻓﺴﺖ ﻣﺮوی۱۳۶۱ ،ش؛

ﺣﺴﻦ ﺗﻘﯽزاده ،ﻣﻘﺎﻻت ﺗﻘﯽزاده ،ج :۱۰ﮔﺎهﺷﻤﺎری در اﯾـﺮان ﻗــﺪﯾﻢ ،ﺗﺠﺪﯾــﺪ ﭼــﺎپ از روی ﭼــﺎپ
۱۳۱۶ش ،ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﺆﻟﻒ ،زﯾــﺮ ﻧﻈــﺮ اﯾــﺮج اﻓﺸــﺎر ،ﺗﻬــﺮان :اﻧﺘﺸــﺎرات
ﺷﮑﻮﻓﺎن۱۳۵۷ ،ش؛
ﻣﻬﺪی ﺗﻤﯿﺰی ،در ﺳﺎﯾﮥ ﺳﺮو )ﺳﺮوﻧﮕﺎرهﻫﺎی ﺳــﻨﮓ آراﻣﮕــﺎهﻫــﺎی ﻣــﺮدم اﺻــﻔﻬﺎن( ،ﺗﻬــﺮان :رﺳــﻢ،
۱۳۹۲ش؛
ّ
ﺣﺒﯿﺐاﻟﻠﻪ ﺛﺎﺑﺘﯽ ،ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ ،درﺧﺘﺎن و درﺧﺘﭽﻪﻫﺎی اﯾﺮان ،ﺗﻬﺮان :ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻃﺒﯿﻌﯽ۱۳۵۵ ،ش؛
اﺑﻮﻣﻨﺼﻮر ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺛﻌﺎﻟﺒﯽ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ،ﺛﻤﺎر اﻟﻘﻠﻮب ،ﭼﺎپ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﻗﺎﻫﺮه :داراﻟﻤﻌﺎرف۱۹۸۵ /۱۳۸۴ ،؛
ﻓﺮﯾﺎد ﺟﻮاﻫﺮﯾﺎن» ،ﮐﻬﻦاﻟﮕﻮی ﺷﺪه :ﺑﺎزدﯾﺪی از ﺑﺎغ اﯾﺮاﻧﯽ« ،ﺑﺎغ اﯾﺮاﻧﯽ :ﺣﮑﻤﺖ ﮐﻬﻦ ،ﻣﻨﻈﺮ ﺟﺪﯾﺪ،
ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮزه ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺗﻬﺮان و ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ۱۳۸۳ ،ش؛
ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺟﯿﺤﺎﻧﯽ و ﺳﯿ ﺪ ﻣﺤﻤــﺪﻋﻠﯽ ﻋﻤﺮاﻧــﯽ ،ﺑـﺎغ ﻓــﯿﻦ ،ﺗﻬـﺮان :ﭘﮋوﻫﺸــﮕﺎه ﻣﯿــﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ،
ﺻﻨﺎﯾﻊدﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی۱۳۸۶ ،ش؛
ّ
ﺣﻤﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ ،ﻧﺰﻫﺖ اﻟﻘﻠﻮب :اﻟﻤﻘﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :در ﺻﻔﺖ ﺑﻠﺪان و وﻻﯾــﺎت و ﺑﻘــﺎع ،ﭼــﺎپ ﮔــﺎی
ﻟﯿﺴﺘﺮاﻧﺞ ،ﭼﺎپ اﻓﺴﺖ ﺗﻬﺮان :دﻧﯿﺎی ﮐﺘﺎب۱۳۶۲ ،ش؛
ُ
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی» ،ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ارس ﻫﺰار ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﻄﻘــﻪ ﺑــﯿﻦاﻟﻤﻠﻠــﻲ ﺑــﻪ دﻧﯿــﺎ ﻣﻌﺮﻓــﻲ
ﺷﻮد« ۲ ،آﺑﺎن ۱۳۹۱ش ،ص۴؛
آﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ﺧﻮدزﮐﻮ ]ﺧﻮﭼﮑﻮ[ ،ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮔﯿﻼن ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺳﯿﺮوس ﺳﻬﺎﻣﯽ ،ﺗﻬﺮان :ﭘﯿﺎم۱۳۵۴ ،ش؛
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲ ،ﺳﻮداﺑﻪ ﻋﻠﯽ اﺣﻤﺪ ﮐــﺮوری ،ﻣﺤﻤــﺪ ﻣﺘﯿﻨــﯽزاده ،ﻣﯿــﺮم ﺗﯿﻤــﻮری ،اﻧﻮﺷــﯿﺮوان
ﺷﯿﺮواﻧﯽ و ﺑﺎﺑﮏ ﺟﻠﯿﻞﭘﻮر» ،درﺧﺘﺎن ﮐﻬﻦ ﺳــﺎل اﺳــﺘﺎن ﺗﻬـﺮان ،ﻗﺴــﻤﺖ ﻧﺨﺴــﺖ -درﺧﺘــﺎن
ﮐﻬﻦﺳﺎل ﮐﺮج« ،ﺟﻨﮕﻞ و ﻣﺮﺗﻊ ،ش۱۳۸۴ ،۶۷ش ،ص ۶۵ -۵۸؛
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲ ،ﺳﻮداﺑﻪ ﻋﻠﯽ اﺣﻤﺪ ﮐﺮوری ،ﻣﺤﻤــﺪ ﻣﺘﯿﻨــﯽزاده ،ﻣﯿــﺮم ﺗﯿﻤــﻮری و اﻧﻮﺷــﯿﺮوان
ﺷﯿﺮواﻧﯽ» ،درﺧﺘﺎن ﮐﻬﻦ ﺳﺎل اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری ،ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم :درﺧﺘﺎن ﮐﻬﻦﺳﺎل
ﺑﺎزﻓﺖ و اردل« ،ﺟﻨﮕﻞ و ﻣﺮﺗﻊ ،ش۱۳۸۵ ،۷۰ش ،ص۵۲ -۴۷؛
ﻣﺤﻤﺪ دﺑﯿﺮﺳﯿﺎﻗﯽ ،دﻗﯿﻘﯽ و اﺷﻌﺎر او ،ﺗﻬﺮان :ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﻋﻠﻤﯽ۱۳۴۲ ،ش؛

ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و وﺿﻌﯿﺖ اﻣﺮوزی درﺧﺘﺎن ﴎو ،ا ُرس و ﻧﻮش ﮐﻬﻦﺳﺎل اﯾﺮان

ﯾﺎﮐﻮب ادوارد ﭘﻮﻻک ،ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ ﭘﻮﻻک :اﯾﺮان و اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﮐﯿﮑﺎووس ﺟﻬﺎﻧﺪاری ،ﺗﻬﺮان :ﺷﺮﮐﺖ
ﺳﻬﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸﺎرات ﺧﻮارزﻣﯽ۱۳۶۱ ،ش؛
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اﺑﺮاﻫﯿﻢ دﺳﺘﺎن )ﯾﻐﻤﺎی ﺛﺎﻧﯽ( ،ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺟﻨﺪق و ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮏ ،در آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺿــﻤﯿﻤﻪ  ، ۶ﺑــﺎ ﻣﻘﺪﻣــﻪ و
ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ آل داود ،ﺗﻬﺮان :ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب۱۳۸۵ ،ش؛
ﭘﯿﺘﺮو دﻻواﻟﻪ ،ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻬﺮوزی ،ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﻗﻄﺮه۱۳۸۰ ،ش؛
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ رﺿﺎﯾﯽ ،ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻓﺴﺎ از ﻧﮕﺎﻫﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت ارزﻧﺪهای ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷــﻬﺮ ﺑﺎﺳــﺘﺎﻧﯽ
ﻓﺴﺎ ،...ﺷﯿﺮاز :ﻧﻮﯾﺪ ﺷﯿﺮاز ۱۳۸۷ش؛
ﻫﺎﺷﻢ رﺿﯽ ،آﯾﯿﻦ ﻣﻬﺮ :ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ در ﺗــﺎرﯾﺦ آﯾــﯿﻦ رازآﻣﯿــﺰ ﻣﯿﺘﺮاﯾــﯽ در ﺷــﺮق و ﻏــﺮب ،ﺗﻬــﺮان:
اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻬﺠﺖ۱۳۸۱ ،ش؛
ﻓﺮد رﯾﭽﺎردز ،ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﻬﯿﻦدﺧﺖ ﺻﺒﺎ ،ﺗﻬﺮان :ﺑﻨﮕﺎه ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻧﺸﺮ ﮐﺘﺎب۱۳۴۳ ،ش؛
ﺣﺴﻦ زﻧﺪهدل و ﻫﻤﮑﺎران ،ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺟﺎﻣﻊ اﯾﺮاﻧﮕﺮدی ،ش :۹اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ،ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ اﯾﺮاﻧﮕﺮدان،
۱۳۷۷ش؛
ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺳﺘﻮده ،از آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ِاﺳﺘﺎرﺑﺎد ، ،ﺗﻬﺮان۱۳۸۰ -۱۳۴۹ ،ش؛
ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ» ،ﺳﺮو ﺳﯿﻤﯿﻦ )ﺳﺮو ﻧﻘﺮهای(« ،ﻣﺠﻠﮥ ﺟﻨﮕﻞ و ﻣﺮﺗﻊ ،ش۱۳۶۵ ،۲ش؛
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ﻃﺎﻫﺮه ﻋﻄﺮوش ،ﺑﺘﻪﺟﻘﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ،ﺗﻬﺮان :ﺳﯽ ﺑﺎل ﻫﻨﺮ۱۳۸۵ ،ش؛
ﺣﺴﯿﻦ ّﻓﺮخﯾﺎر ،ﺑﻬﺸﺘﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﮐﻮﯾﺮ  ،ﮐﺎﺷﺎن :ﻫﯿﺌﺖ اﻣﻨﺎی ﺷﺎﻫﺰاده ﻫﺎدی )ع( ﻓﯿﻦ۱۳۷۵ ،ش؛
ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﻧﺼﯿﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻓﺮﺻﺖ اﻟﺪوﻟﻪ ،آﺛﺎر اﻟﻌﺠﻢ :در ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﻣﺸــﺮوح ﺑــﻼد و اﻣــﺎﮐﻦ
ﻓﺎرس ،ﺷﺎﻣﻞ ، ...:ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻋﻠﯽ دﻫﺒﺎﺷﯽ ،ﺗﻬﺮان :ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﮥ ﻫﻨﺮ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮا۱۳۶۲ ،ش؛
ﻓﯿﮕﻮﺋﺮوا ،ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮥ دن ﮔﺎرﺳﯿﺎ دﺳﯿﻠﻮا ﻓﯿﮕﻮﺋﺮوآ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﻤﯿﻌﯽ ،ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﻧﻮ۱۳۶۳ ،ش؛
اﺣﻤﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎن ،ﮐﻮرﻣﻮﻓﯿﺖﻫﺎی اﯾﺮان )ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﮔﯿــﺎﻫﯽ( ،ج ،۱ﺗﻬــﺮان :ﻣﺮﮐــﺰ ﻧﺸــﺮ داﻧﺸــﮕﺎﻫﯽ،
۱۳۷۳ش؛
ﺟﯿﻦ ﺳﯽ .ﮐﻮﭘﺮ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﻮر ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﻠﯿﺤﻪ ﮐﺮﺑﺎﺳﯿﺎن ،ﺗﻬﺮان :ﻓﺮﺷﺎد۱۳۷۹ ،ش؛
ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ ﮐﻮورﺟﯽ ﮐﻮﯾﺎﺟﯽ ،ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی اﺳﻄﻮره و ﺣﻤﺎﺳﮥ اﯾﺮان :ﺷﺎﻧﺰده ﮔﻔﺘﺎر در اﺳــﻄﻮرهﺷﻨﺎﺳــﯽ و
ﺣﻤﺎﺳﻪﭘﮋوﻫﯽ ﺳﻨﺠﺸﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ و وﯾﺮاﯾﺶ ﺟﻠﯿﻞ دوﺳﺘﺨﻮاه ،ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ دو ﻧﻘﺪ روشﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
از ﻣﻬﺮداد ﺑﻬﺎر ،ﺗﻬﺮان :آﮔﺎه ۱۳۸۰ش؛
ﮐﯿﻬﺎن» ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ اﻋﻼم ﮐﺮد :ﺛﺒﺖ ﻣﻠﯽ  ۹۰درﺧﺖ ﮐﻬﻨﺴــﺎل ﮐﺸــﻮر« ۲ ،
ﻣﺮداد ۱۳۹۲ش ،ص۴؛
ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺘﯿﻦ ،ﻣﺮدمﮔﯿﺎه :ﮔﯿﺎﻫﺎن آﯾﯿﻨﯽ در ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻓﻮﻟﮑﻠﻮر اﯾﺮان ،ﺗﻬﺮان :ﻓﺮﻫﺎﻣﻪ۱۳۹۲ ،ش؛

 ا ُرس و ﻧﻮش ﮐﻬﻦﺳﺎل اﯾﺮان،ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و وﺿﻌﯿﺖ اﻣﺮوزی درﺧﺘﺎن ﴎو

ش؛۱۳۴۳ ، ﺗﺎﺑﺎن: ﺗﻬﺮان، اﻗﻠﯿﻢ ﭘﺎرس،ﺳﯿ ﺪ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻣﺼﻄﻔﻮی
ش؛۱۳۸۳  ﺗﻬﺮان، درﺧﺘﺎن و درﺧﺘﭽﻪﻫﺎی اﯾﺮان،وﻟﯽاﻟﻠﻪ ﻣﻈﻔﺮﯾﺎن
،۱۸۷۷  ﻟﯿــﺪن، ﭼﺎپ دﺧﻮﯾــﻪ، ﮐﺘﺎب اﺣﺴﻦ اﻟﺘﻘﺎﺳﯿﻢ ﻓﯽ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻻﻗﺎﻟﯿﻢ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ
؛۱۹۶۷ ﭼﺎپ اﻓﺴﺖ
ش؛۱۳۵۵  ﺧﺮداد،۳۰۹  ش ﻣﺴﻠﺴﻞ،۳ ش،۲۷  ﺳﺎل، ﯾﻐﻤﺎ،« » ﺳﺮو ﻓﺮﯾﻮﻣﺪ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﻣﻮﻟﻮی
ش؛۱۳۳۵  آﺑﺎن و آذر،۸۹ ش، ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ، ﻧﺸﺮﯾﮥ ﺑﻨﮕﺎه ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ،« »ﺳﺮو ﮐﺎﺷﻤﺮ،ﭘﺮوﯾﺰ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮی
، ﺟﻬــﺎد داﻧﺸــﮕﺎﻫﯽ: ﺗﻬــﺮان، ﭘﺮدﯾﺲﻫﺎ و ﺑﺎﻏﻬﺎی ﺑــﺰرگ و زﯾﺒــﺎی اﯾــﺮانزﻣــﯿﻦ، ﺑﺎﻏﻬﺎی اﯾﺮاﻧﯽ،ﻫﻤﻮ
ش؛۱۳۶۳
ّ  ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺮﻣﺎن )ﺳﺎ،اﺣﻤﺪﻋﻠﯽﺧﺎن وزﯾﺮی ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ
 ﺑﺎ ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺤﺸﯿﻪ و ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻣﺤﻤﺪاﺑﺮاﻫﯿﻢ،(ﻻرﯾﻪ
ش؛۱۳۵۲ ، ﭼﺎپ دوم، اﻧﺘﺸﺎرات اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ: ﺗﻬﺮان،ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺎرﯾﺰی

Encyclopaedia Iranica, s.v. "CYPRESS", by Hūšang 'Alam, vol. VI, California:
Mazda Publishers, 1993;
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A. V. William Jackson, Zoroastrian studies: the Iranian religion and various
monographs, New York: Columbia University Press, 1965;
Felix Lajard, Recherches sue le culte de cyprès pyramidal chez les peoples civilisès
de l'antiquitè, Paris: Imprimerie Impériale, 1854;
Efraim Lev & Zohar Amar, Practical materia medica of the medieval eastern
Mediterranean according to the Cairo Genizeh, Leiden: Brill 2008;
Henri Massé, Croyances et Coutumes Persanes, Paris: Librairie orientale et
américaine 1938;
Sir William Ouseley, Travels in various countries of the east: more particularly
Persia, vol. 2, London 1821;
Percy Molesworth Sykes, Ten thousands miles in Persia or eight years in Iran,
New York: Charles Scribner's Sons, 1902;
G. P. Tate, Seistan: a memoir on the history, topography, ruins, and people of the
country, Quetta: Gosha-e-Adāb 1977;
Jean- Baptiste Tavernier, Voyages en Perse et description de ce Royaume, Paris:
Voyages et D'ecouvertes aux editions 1930;

