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 چكيده

هاي باستان به عنوان دارو،  ي است كه از زمانياه ادويه ۀويژه پوست آن، از جمل گياه دارچين و به
ر انواع گوناگون دارچين د  رويشگاه. است شده شناخته اي قوي،  چاشني غذا و حتي خوشبوكننده

به دليل . دوش مي صادرو از اين مناطق به كشورهاي ديگر  ستمناطقي از شرق و جنوب شرق آسيا
بسياری گفته شده كه  یها داستان در بارۀ آن، های گذشته در زمان اهميت و قيمت باالي اين ماده

 ۀدر اين مقاله كوشش شده است تا خاستگاه دارچين، تاريخچ. ده استبوهمراه نيز خرافات گاه با 
همچنين با استفاده از اسناد  .در اعصار گذشته مشخص شوده اين ادويو مسير تجارت استفاده از آن 

كه  های گوناگونی خاستگاه به عالوه .اند معرفی شدهتاجران اصلي آن برخی از  ،تاريخی موجود
 ۀچهار گروه چين، سيالن، هند، و شبه جزير بهاند،  مؤلفان در آثارشان برای دارچين در نظر گرفته

از اين مناطق  خاستگاه دارچين به هر كدام انتسابو صحّت و سقم  ،سيمعربستان و اتيوپی تق
 .شده است بررسی

 
 عربستان چين، هند، سيالن،ه، ليخَه، سَرفَ، قِ(صينیرْدا)دارچين  :ها هژكليدوا
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 مقدمه

 Cinnamomumپوست درختاني از جنس  ۀدارچيني، قطعات خشك شده و نيز كوبيددارچين يا 
تا  1 درخت دارچين. شود فاده میاست و در داروها است كه در غذاها به عنوان ادويه 8برگ بو ۀاز تير

به  یهاي آن بوي مطبوع هميشه سبز است و از تمام قسمتگياهان  ۀاز جملو  دارد بلندیمتر  3
گيرند و پوست  هاي كوچك اين درخت اسانس دارچين مي از برگ و شاخه. رسد مشام می

و يا كوبيده مانند   كندن از درخت به صورت قطعات خشك لوله هاي قطور را پس از شاخه
 .شود آورند و اين همان است كه با نام دارچين شناخته می درمی

سيالن و هند به از گياهان خودرو در مناطق  C. zeylanicumبا نام علمي دارچين گونۀ اصيل 
د، بومی اين مناطق نروي ماداگاسكار ميديگر مناطق مانند در  هايی كه امروزه گونهو رود  شمار می

اسالمی گاهی از اين گياه با نام قرفه هم  ۀدر منابع دور. اند و كاشته شده و در گذشته وارد ندنيست
خانوادۀ دارچين اطالق شده  مهای ه كه اين نام به برخی گونهممكن است  ده است، هر چندياد ش
مطبوع و اصلی  ۀگون ۀكه به انداز C. cassiaلمي با نام ع یدرخت دارچين چين ،برای مثال .باشد

دارچين سفيد يا  ،رويد در آسام، ويتنام و هيمالياي شرقي به صورت خودرو مي و معطر نيست
در كه از پوست آن  canellaceae ۀتير از Canella albaبا نام علمي ( يدارصيني برّّ: عربي)

در جزاير آنتيل، فلوريدا، باهاما و برخي از مناطق اطراف اين نواحي  و شود وسازي استفاده ميدار
 خانواده نيست با آنها همو دارد شباهت اسمي با ديگر انواع دارچين  اين گونه فقط .رويد مي

؛ براي شرح و 893، 898ص، ص8؛ رزنگارتن334 -381ص ، ص4، ج898 -811ص ، ص8جزرگری، )
 (.Cinnamomum، ذيل 3بالفور:  نكـ رچيندا هاي آشنايی با پراكندگي گونه

نزد اقوام مختلف به  مختلف دارچينهای  دانيم كه از ديرباز گونه با توجه به اسناد موجود می
به برای مثال هنديان به عنوان ادويه، مصريان باستان  .شده است های گوناگون استفاده می صورت

های ديگر  به صورتچينينان و روميان  و ،كردن مشروبات و در موميايی ۀعنوان دارو، خوشبوكنند

                                                 
1. lauraceae 

2. Rosengarten 

3. Balfour  
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:  نكـ نيز؛ 811، ص8؛ پيكرزگيل18، ص88، كتاب 4، ج8پلينی)اند  كرده از آن استفاده می
در آياتی از كتاب  .(814، ص3و همكاران، ج 4؛ دايماکCinnamon، ذيل 3دائرةالمعارف ادويه

و ( 81-88: 31سفر خروج، )مقدس مقدس نيز به استفاده از دارچين به عنوان يكی از اجزای روغن 
اشاره شده است ( cآ، قسمت 1، 1، كريتتتلمود)يكی از اجزای دود كندر تهيه شده برای هيكل 

 (.84: 4؛ سرود سليمان، 83: 3، ثالام، كتاب مقدس:   نيز نك)
ها  منشأ اين گياه تا قرن ناشناختۀ دارچين و قيمت باالی آن موجب شد كهمسير تجاری 

برخی پيشينيان معتقد بودند برای نمونه  د،ودر بارۀ آن ساخته شهايی  و افسانه ماندبباقی   ناشناخته
رويد و  های تنگ می ، يا اينكه در دره(Cinnamon، ذيل 1جودائيكا)سازد  میققنوس  دارچين راكه 

و يا  (1، بند 1، بخش 9، كتاب 8، ج3وستئوفراست)د نكن خطرناک از آن محافظت می مارهايی
مشكل ديگری  (.888، بند3، كتاب1هرودوت) آيد به دست میپرندگان بزرگ  ۀدر الن نكه دارچيناي

بيشتر منابع، شويم آن است كه  دارچين با آن مواجه میخاستگاه تصور پيشينيان از ۀ مطالع دركه 
هاي ظاهري انواع درختان دارچين كوتاهي  اسالمي، در پرداختن به ويژگي ۀمنابع دورويژه  به

 ديگر آن كه. توان به يقين گياه مورد نظر هر نويسنده را تشخيص داد در نتيجه نمي. اند كرده
 ،ويژه نويسندگان مسلمان، در ناميدن انواع دارچين، دقت نكرده و هر كدام از آنها نويسندگان، به

انواع مختلف دارچين در منابع . گذاري كرده است ها را نامبه نوعي كه در ديار خود ديده آن ستهب
 دارسوس، سليخه، هاي دارچين، دارچيني، دارصيني، دارصيني دون، دارصوص، ۀ اسالمي با نامدور

 .اند قرفه و جز آن ناميده شده
 

 

                                                 
1. Pliny 

2. Pikersgill 

3. Encyclopedia of Spices 

4. Dymock 

5. Kerithoth 

6. Encyclopaedia Judaica 

7. Theophrastus 

8. Herodotus 
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 خاستگاه دارچين ۀدربارمختلف های  هفرضي

شود كه در اينجا  بارۀ خاستگاه و مسير تجاری دارچين آراء متفاوتی ديده می در منابع گذشته در
از آنها ياد شده است مناطقی كه عمدتاً در منابع . شود میو دربارۀ هر يك بحث  مطرحهمۀ آنها 
 (.اتيوپی)چين، سيالن، هند، شبه جزيرۀ عربستان و حبشه : عبارتند از

 

 چين( 1
ادعای خود از شواهد واژگانی استفاده اثبات و برای  اند دانستهچين  از دارچين رامنشأ برخی 

بعضی اين واژه را  آمده است كه kweiاي چيني با تلفظ  واژهم . ق 8311از اي  نوشتهدر . اند كرده
بر اين ( 143ص) 8اما الوفر(. دايماک و همكاران، همانجا : نكـ) اند همان دارچين چينی دانسته

برگ بو  ۀو براي كل گياهان متعلق به خانوادتری داشته  واژه استفادۀ عمومی گمان است كه اين
 .شده است استفاده مي

برخي  .شود دليل ديگری است كه برای اين نظر آورده مینيز  ها زبانديگر های معادل در  واژه
كه  دانند مي «چين»ژۀ وا ۀرا دربردارند cinnamonيوناني و  κιννάμωμονهاي  نويسندگان واژه

زبان مااليي و در معنايي  در، بسيارها به احتمال  زيرا اين واژهرسد  اين نظر درست به نظر نمی
اي متعلق به زبان فارسي  واژه« دار»چنين است، فارسي دارچين نيز ۀ واژ .اند رفته كار مي متفاوت به

ند كه اين ادويه در رسا مي ذهنبه را امر ميانه است، و تركيب دارچين و معرّب آن، دارصيني، اين 
را نه به « چين»زيرا ايرانيان واژه  ارتباط قطعی نيستاين اما . شده است وارد میگذشته از چين 

ه ابن اند، چنانك كرده می های شرق دور به طور اعم اطالق معنای تنها كشور چين كه گاه به سرزمين
حال آنكه زيستگاه اين گياه هند شمارد،  ينجان را از جمله گياهان چين برم، خول(31ص)خردادبه 

 .است
و نيز جهانگردان و  داروشناسان يوناني و برخی علمای دورۀ اسالمی در شواهدي كه گياه

برای . شده استاند به صادرات نوعي دارچين از چين اشاره  شناسان اروپايي در آثارشان آوردهخاور
كه بيانگر آراء و افكار نبطيان در بارۀ گياهان است، اشاره  ،(311، ص8ج) الفالحة النبطيةمثال در 

                                                 
1. Laufer 
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اسالمی  ۀدور ۀاولين نويسند( همانجا) ابن خردادبهآيد، همچنين  كه دارچين از چين میاست شده 
رشيدالدين فضل هللا همدانی . است كه دارچين را از جمله صادرات كشور چين برشمرده است

 .كشور چين دانسته استاين گياه را از محصوالت  نيز( 33ص)
يكی از ، (11، ص8نيز همان، ج ؛319، 49، ص8، ج8پولوكتاب ماركو)های ماركوپولو  در نوشته

به نقل ) 4و جوردانوس 3اي ، يوحناي هسه(18، ص3، ج8يول) نيافرقۀ دومينيك( واعظان)قديسان 
دارچين به عنوان يكی از توليدات تبت و ماالبار معرفی ( ، پانوشت133، ص1، بخش8ج ،1تننت
پولو برای اين گياه هايی كه ماركو به احتمال نزديك به يقين و با توجه به ويژگی. است شده

چين است،  برشمرده، آنچه او به عنوان دارچين صادره از تبت معرفی كرده، احتماال همان دارچينِ
 .ن سيالننه دارچي

ته و مسير انتقال از چين دانسدارچين را منشأ كساني بود كه  ۀاز جمل( 881ص) 1موس آرنولت
ۀ آرنولت فرضي .آورده استپنطس، مصر و فنيقيه / چين، ژاپن، پونتوس ازبه ترتيب  آن را به اروپا

ن به ، كشور چي(م 881 -م. ق 811)وري هان امپرات زيرا تا پيش از تواند درست باشد نمي
هاي شمالي چين كنوني محدود بوده، مرز دريايي نداشته و فاقد دريانوردي و تجارت دريايي  بخش

چين را در سدۀ اول ميالدی ( 841 -843ص) 3تجارت و دريانوردي درياي اريترهمؤلف . بوده است
و  فاقد مرز دريايي دانسته و به همين دليل تصريح كرده كه توليدات اين كشور از طريق خشكي

دسترسي  همچنين از آنجا كه .است شده ابريشم تجارت مي ۀجادمسير موسوم به ويژه از طريق  به
 ،اند آمده به اين كشور سخت بوده و مردم كمي از اين كشور براي تجارت به اقيانوس هند مي

دليل ديگر آنكه . استها منتفي  چيني توسطچين  صادرات دريايی دارچينِ توان گفت كه می
چين كنوني و نه  هاي جنوبي دارچين چين هم هندوچين و بخش/ خهرويشگاه درختان سلي

سدۀ سوم چين براي اولين بار در منابع چيني  توصيف دارچينِضمناً . آن است هاي شمالي بخش
                                                 

1. The book of Marco Polo 

2. Yule 

3. Johannis de Hesse 

4. Fra Jordanus 

5. Tennent 

6. Muss Arnolt 

7. The commerce and navigation of the Erythraean Sea (periplus maris Erythraei) 
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تون در جنوب هاي كان چين در كوه هاي دارچينِ منابع اين زمان، جنگل ميالدی آمده است و بنا بر
الوفر، )شده است  انجام میاهالي هندوچين كاشت آن به دست اما  ،شده واني يافت ميچين به فرا

 (. 143ص
 

 سيالن( 2

ای قابل سكونت با نام  از منطقهدان و مورّخ يونانی  جغرافی ،(م84-م. ق 13حدود ) ،8ناسترابو
نزديكی سيالن امروزی نام و در در اقيانوس هند  3دارچين ۀكنند يا كشور توليد 8مصريان ۀجزير

، ، بند 1، بخش 8؛ كتاب 84 -83، بند 8، بخش 8؛ كتاب 8، بند 4، بخش 8، كتاب8ج)برده است 
31.) 

توان بر اين  ی میاند و به دو دليل با اعتماد بيشتر منابع ايرانی نيز در اين باره اظهار نظر كرده
راه ارتباطي خليج  از طريقجنوب شرق آسيا  با ساكنانيكی ارتباط بيشتر ايرانيان  .منابع تكيه كرد

و ديگری نيازی كه ايرانيان به  ،با سواحل اقيانوس هندآنها  فارس و درياي عمّان و تجارت دريايي
: در اين باره نكـ )اند  داشته« معجون شاه قباد»دارچين برای تهيۀ نوعی آشاميدنی خاص به نام 

( همانجا)سينا  ابن ۀبه نوشت كه( 191؛ جرجانی، ص8381 -8381، 8318، ص1، كتاب3سينا، ج ابن
 ابوريحان بيرونیاند  باره مطلبی نوشتهاز جمله ايرانيانی كه در اين . شده است برای شاهان تهيه می

ني آورده است كه دارچين از به نقل از كسي به نام عمّا( 813ص)، او است (سدۀ پنجم هجری)
سدۀ سوم )دينوري  ۀبا توجه به اينكه ابوحنيف. آيد ست ميبه د( سيالن)اي در شرق سرنديب  منطقه
اين شخص دست كم در سدۀ پس ( 18ص) كتاب خود از عمّانی نقل قول كرده استدر  (هجری

 ۀترين ديدگاه مكتوب دور زيسته است و از اين رو شايد بتوان اين نقل قول را قديمي سوم می
 . منشأ سيالني دارچين دانست ۀربا اسالمي در
 سيالني اشاره كرده است ۀبه درختان بلند قرف (سدۀ چهارم) بن شهريار ناخدا رامهرمزي بزرگ

آميختگی انواع دارچين در منابع قديم  هم يا به دربدانيم قرفه را همان دارچين  اگر. (819ص)

                                                 
1. Strabo 

2. the island of Egyptians 

3. the cinnamon-producing country 
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دورۀ  توانيم اين نوشته را دومين مورد از اشارات كهن به دارچين در منابع میاعتقاد داشته باشيم، 
 سيالن اشاره كرده استۀ نيز به دارچين جزير (سدۀ هفتم) زكريای قزوينی. اسالمی تلقی كنيم

سيالن، پر از  ۀبتاله در جزيرتمام سواحل شهر نوشته است كه ( هشتم ۀسد)ابن بطوطه  و( 11ص)
در )مردم معبر . (181، 111، ص8ج)آنها را با خود آورده است سيل  های قرفه بوده است و چوب

بردند و در مقابل  ها را بدون پرداخت قيمت می اين چوب( ماالبار)= و مليبار ( جنوب شبه قارۀ هند
كه قرفه برای آيد  برمیابن بطوطه بيان از . كردند كش می لطان، جامه يا چيزی مانند آن پيشس هب

ده استفاسيالن  نيز به راحتی از قرفۀمردم سيالن ارزش تجاری نداشته است و مردم ماالبار 
آوری شده توسط اهالی ماالبار، از طريق دريای هند  يا دارچين جمع اند و ممكن است قرفه كرده می

 C. inersو  C. eucalyptoides  هاي  شايد گونه .مناطق ديگر صادر شده باشد و خليج فارس به
به همراه دارچين سيالن  نيز( 338 -338، ص8بالفور، ج)رويند  هاي ماالبار مي ها و تپه كه در كوه

توان دريافت اين است كه  دانشمندان اسالمي ميبررسي آثار از  آنچه. شده است تجارت می
اند به  های جغرافيايي مشغول بوده بانويسندگاني كه خود به جهانگردي، دريانوردي و يا تأليف كت

از قرن  .اند ورد غفلت كردهدگان ديگر در اين ماما نويسن ،اند كردهوجود دارچين در سيالن اشاره 
م به بعد كه اروپاييان به مناطق جنوب شرق آسيا آمدند، اشاره به دارچين سيالن در منابع 81

  .شود ايشان نيز ديده می
 

 هند (3

ۀ گياهان معطر هند، شبه جزير ۀدارچين را از جمل (م. های سوم و چهارم ق سده)وس تئوفراست
، بخش 81، كتاب 3ج) استرابون. (84، بند4، بخش4، كتاب8ج) رده استعربستان و سوريه برشم

دارچين ياد كرده رويش نيز از بخش جنوبی هند، عربستان و اتيوپی به عنوان مناطق ( 88، بند لفا
متعلق  ۀيعنی سليخ Tien chu kwei هشتم ميالدی، از آن با نام چينی قرن ازای  در نوشته. است

 مسلمان نيز به جز چين، هند رانويسندگان (. همكاران، همانجادايماک و )به هند ياد شده است 
، 8؛ انطاكی، ج33ه همدانی، صاللّ رشيدالدين فضل: برای نمونه نكـ )اند  خاستگاه دارچين دانسته

، سفير اسپانيا در دربار تيمور در قرن پانزدهم (811ص)كالويخو (. 888؛ حكيم مؤمن، ص819ص
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است كه مسلم اين . دارچين موجود در بازار سمرقند را متعلق به هند دانسته است ،ميالدي
 دارچين سيالن عالوه بر سيالن، ۀاما گون ،رويد در هند مي Cinnamomumهايي از جنس  گونه

همان شوند  ناميده میدارچين  برخی از مواد صادراتی هند كه رويد و فقط در جنوب غربی هند می
 .شده است از هند به ديگر نقاط صادر میشده و  كه از سيالن وارد میهستند دارچينی 

 
 عربستان و اتيوپي ۀشبه جزیر( 4

 ها پيروی از برخی افسانهاو به  .توان در اثر هرودوت يافت باره را مینخستين ادعاي مكتوب در اين 
خداوند شراب و رهايی مستانه در يونان )كه ديونوسوس  دانستهدر كشوري را دارچين محل رويش 

 (.841، بند 8كتاب )ها اتيوپی است  و اين محل بنا بر افسانه جا رشد كرده است در آن( باستان
هاي خود به  آورند و در النه كه پرندگان دارچين را از آن كشور به عربستان ميگويد  میهرودوت 

. ت آوردن قطعات دارچين، مجبور به فريب دادن پرندگان هستندبرند و بوميان برای به دس كار مي
های  نيز عربستان و اتيوپی را جزء زيستگاه استرابونعالوه بر اين چنانكه اشاره شد تئوفراستوس و 

اند و در بيان خود تنها  ه كردهرسد كه اين هر دو اشتبا به نظر می(. باال: نكـ )اند  دارچين برشمرده
گاه آن شرويش دارچين را در عربستان اشتباه دانسته و رويپلينی  .اند بسنده كرده منابع شفاهی به

او نه تنها به دارچين سيالن اشاره نكرده (. 48و  48، بند 88، كتاب 4ج)است را اتيوپی دانسته 
، بند 1، كتاب 8ج)صادرات دارچين معرفی كرده است  ۀدرواز ای در نزديكي اتيوپی را بلكه منطقه

متفاوت امروزی با دارچين توصيفاتي كه پليني از گياه دارچين مورد نظرش كرده البته  (.834
شايد آنچه پليني توصيف كرده، گياه او جای شك وجود دارد و  ۀاست، به همين دليل در گفت

 .خوشبوي ديگري باشد
نيز به دو نوع دارچين در  ،در قرن اول ميالدي( 11ص) تجارت و دريانوردی دريای اريترهمؤلف 

به نقلي در سومالی كنوني و به نقلي ديگر در ساحل )موسيلون / هايي با نام ماالئو و موسولون مكان
( 18ص) در اتيوپی 8، و بندرگاه آروماتا(13ص)و صادرات آنها در اين منطقه ( مصري درياي اريتره
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قنامومن »ارچين موسولون با نام نيز به د (سدۀ اول ميالدی) ديوسكوريدس. است اشاره كرده
 .(88ص) اشاره كرده است «موسوليطس

برخی اساس بر  باه است و اين نويسندگان تنهاتوان با قطعيت گفت كه اين تلقی كامالً اشت می
( 891ص)به گواه فرانك و براونستون  .اند های نامعتبر زيستگاه دارچين را در اين نواحی دانسته نقل

در اتيوپی فعلی پديدار  8م غربی، يك كانون تجاری مسيحی به نام اكسوموپس از سقوط قدرت ر
توان احتمال  می. و در تجارت ادويه خبره شده بودندراندند  آنجا تا سيالن نيز كشتی میشد كه از 

ها منحصر  ود، خاستگاه دارچين را با در آميختن با اين افسانهداد كه اين تاجران برای رونق كار خ
  !زندگی خود كرده باشندبه مناطق 

دانيم راه  ه میچنان ك. هم نبايد از ياد برد ها را سرايی عرب نگاران، داستان عالوه بر جهل تاريخ
ها را در سواحل جنوب شبه  ها ادويه رسيد و عرب مسير دريايی خود به جنوب يمن می ادويه در

به بازارهای پترا و اسكندريه  «بخور ۀجاد»ای موسوم به  جادهعربستان تحويل گرفته و از راه  ۀجزير
و از طرفی آگاه كردند  با تجارت در اين مسير امرار معاش میها  ديرزمانی بود كه عرب. رساندند می

هايی را كه از  سرنوشت ادويهاز اين رو  .كشند روميان برای تسلط بر اين راه نقشه میشده بودند كه 
ها و خرافات آميختند تا هم بر ارزش كاالی خود  انهشد به انواع افس طريق اين جاده تجارت می
ها چنان بود كه حتّی رئيس  پردازی اين افسانه تأثير. بازدارندتجارت آنها بيافزايند و هم ديگران را از 

آسا  درختانی غولمحصول در قرن دوم پيش از ميالد نيز با اطمينان دارچين را  يهاسكندر ۀكتابخان
 (. 831، ص8رائين، ج) تسدان در سرزمين سبأ می

 
 مسيرهای تجارت دارچين

توان دريافت كه دارچين چين و دارچين سيالن مسير تجاری  های برخی حكما می از نوشته
ۀ واژ از( 31ص)و ابن خردادبه ( 89ص)كه يوحنا بن ماسويه  از جمله آن. اند متفاوتی داشته

ر كتابش نامی از دارچين نبرده است، بلكه علی بن سهل ربّن طبری داند در حالی  نام برده دارصينی
در فردوسي نيز . سخن گفته است( 391ص)و قرفه ( 393ص)از طبع و كاربرد دارويی سليخه 

                                                 
1. Axum 
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هاي ساير كشورها به دربار ايران سخن  كش به رغم آنكه به تفصيل از محصوالت و پيش، شاهنامه
شده  8مانند اوزلين ابرخی محققاين سكوت موجب شگفتی  نام نبرده است ودارچين از ، گفته
های  بتوان نتيجه گرفت كه در مناطق مختلف ايران گونه ها شايد از اين اختالف(. 44، ص8ج) است

به برای مثال  .شده است ر تجاری متفاوتی وارد میمختلف دارچين در دست بوده و هر كدام از مسي
تنها همان شايد او ای  بينانه ال خوشهمين دليل فردوسی از توجه به دارچين بازمانده و به احتم

بن سهل ربّن علي اما  ،است و در نتيجه از گزارش آنها خودداری كرده ارزش را ديده انواع كم
شايد  توان اين فرض را در ذهن پروراند كه همچنين مي .طبري، قرفه و سليخه را ديده است

جمله دارچين و از ر انواع اما ديگ ،شده تر از مسيرهاي خشكي تجارت ميبيشدارچين چينی 
 .اند شده از راه دريايی تجارت ميدارچين سيالن 

 چين از دارچين اين است كه اهميت تجارت دارچينِ توان به آن توجه كرد گري كه ميدي ۀنكت
تجارت آن در چين بسيار اندك  وجود دارچين وۀ اطالعات مكتوب دربار. سيالن كمتر بوده است

موضوع  .موجود در بارۀ دارچين سيالن و تجارت دريايی آن بسيار استكه اطالعات است در حالي 
، تجارت دارچين از طريق مسيرهاي خشكي و كوتاه براي جا دارد به آن پرداخته شودديگری كه 

م به دارچين 81در اوايل قرن ( 811ص)كه كالويخو  طوري جوار است، به كشورها و مناطق هم
 .آمده است كه از هند مي كردهند اشاره موجود در بازار سمرق

به نظر  .ها اشاره كرد يانوردی اندونزيايیاز مسيرهای دريايی تجارت دارچين بايد به مسير در
و احتماالً كردند  رسد ايشان از دير باز در جنوب دريای چين و اقيانوس هند دريانوردی می می

و احتماالً بعضی از بوميان امروز ماله كن شوند و در آنجا سا توانستند به سواحل ماداگاسكار برسند
از آنجا كه ايشان تا پيش از آن دارچين را در جزاير خود . از بازماندگان همان مهاجران هستند

كردند محتمل است كه آنها دارچين را به اين محل جديد آورده باشند و از آنجا آن را به  كشت می
 .شندبنادر اتيوپی، مصر و يمن صادر كرده با

به احتمال . ناديده گرفتابريشم را  ۀبراي مسير دريايي تجارت دارچين نبايد مسير دريايی جاد
ي عالوه بر ابريشم به همراه هاي ديگر آمدند محموله كه از چين میحامل ابريشم  هاي كشتي زياد
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 رچين با آنچهزد كه فرق اين دا توان حدس می. كه محتمالً دارچين يكی از آنها بوده است اند داشته
 ،شده شده در اين بوده كه در مسير خشكی فقط دارچينِ چين حمل می از راه خشكی تجارت می

شده  دارچين سيالن نيز حمل می، ها در سواحل سيالن شتیاما در دريا به سبب پهلو گرفتن ك
 .است

شود  است و به مسير چين، هند، ايران و روم اطالق میراه ادويه كه يكی از شعبات راه ابريشم 
 دادند ی میزيادگويا ايرانيان به امنيت اين راه اهميت . های احتمالی تجارت دارچين است نيز از راه

مسير ديگري كه براي تجارت دارچين بايد در نظر گرفت،  (.848، 898فرانك و براونستون، ص)
با استفاده از شواهد موجود . شد و به خليج فارس منتهي مي ي است كه از سيالن و هند آغازمسير

كرده  توان گفت كه مسيری تجاری در عراق بوده كه خليج فارس را به پترا و فلسطين متصل می می
 ،شده توان احتمال داد دارچين در آن تجارت می از ديگر مسيرهايی كه می (.83درژ، ص) است

باستانی پاريزی،  :نكـ ) شده استدارچين نيز ياد  ۀا نام جادب آنگاه از جادۀ بخور است كه همان 
هاي  اين مسير از بندري در حضرموت بر ساحل خليج عدن و مجاور جنگل(. 8، پانوشت331ص

به موازات درياي اريتره از مكه و پترا های يمن  سرزمينشد و پس از عبور از  درخت بخور آغاز مي
فلسطين و بندر فنيقي صور يكي از اين شعبات به  كه شد يگذشت و به سه شعبه تقسيم م مي
 .توان وجود دارچين در بازارهای اين مناطق را توجيه كرد رسيد و با اين حدس می مي

اما  ،است ش ايرانيان در تجارت دارچين نشدهمستقيمي به نق ۀكه در منابع تاريخي اشار با اين
كند كه بازرگانان ايرانی نقش  های تجاری مذكور اين حدس را تقويت می بيشتر راهتسلط ايرانيان بر 

ها احتماالً راه شاهی بوده كه نقش مهمی در  يكی از اين راه. اند بسزايی در تجارت دارچين داشته
ايرانيان دريانوردي خليج فارس، درياي مكران و همچنين . تجارت ادويه در زمان خود داشته است

در  (بيزانس)روم شرقی ن با عرب را در دست داشتند و حتي براي بازرگانی بيشتر در سيالدرياي 
هايي ساخته بودند كه نه  ها در مناطق گوناگون خليج فارس و درياي مكران، بندرگاهآن. رقابت بودند

ب ، بلكه توقفگاهي براي بارهايي محسوشد به شهرهاي داخلي انجام مي هاتنها واردات كاال از آن
تبادالت  ميزان .شدند تجارت میعكس  ق آفريقا و بهشر النهرين به سوي آسيا و بينشد كه از  مي

ساكنان  (883ص)زياد بود كه به گواه اصطخری  ايرانيان با جنوب شرق آسيا و شرق آفريقا چنان
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، بر اين وهعال . آمد، ساخته بودند هاي خود را با چوب ساج كه از هند و زنگبار مي خانه ،بندر سيراف
شناسی  های باستا طبق يافتهاند، چنانكه  معامالتي داشتهبه طور مستقيم ا چينيان بايرانيان 

دهد كه ميان  سواحل اين كشور پيدا شده و اين نشان ميدر ويژه  هاي ساساني در چين و به سكه
 (.184، ص8، ج8كريب)اين دو منطقه، بازرگاني دريايي برقرار بوده است 
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 گيری نتيجه

توان برای خاستگاه واقعی و  اسنادی و تحليل محتوايی منابع تاريخی و امروزی می ۀبر اساس مطالع
از جمله آنكه . دست يافتنزديك به يقينی  به آراءنيز مسيرهای تجارت انواع گوناگون دارچين، 

ای  گذشته، بومی آسام، ويتنام و شرق هيمالياست، ولی در C. cassiaدارچين چين، يعنی همان 
در منابع قديمی، بسياری از مناطق  چوناما . كاشته شده استدر آنجا دور به چين امروزی وارد و 

گياهی كه . چين مشهور شد اين دارچين به نام دارچينِ شناختند، شرق دور را با نام كلّی چين می
ن است كه نام علمی آ سيالنشود همان دارچين  امروز به عنوان دارچين شناخته می

C.  zeylanicum  و بر خالف نظر گذشتگان در  بومی سيالن و جنوب غربی هند استاست و
 .رويد عربستان و اتيوپی دارچين نمی

 

 منابع

محمد عبدالمنعم عريان و  به كوشش النظّار فی غرائب االمصار و عجائب االسفار، ةتحف: ابن بطوطه ةرحلابن بطوطه، 
 .م8913/ق8413مصطفی قصاص، بيروت، 

 .م8913، چاپ افست م8119دخويه، ليدن  به كوشش، المسالك و الممالكابن خردادبه، 
 .م8913/ق8411چاپ و نشر عزّالدّين، بيروت،  ۀسسؤالقش، م دادوار به كوشش، القانون فی الطبابن سينا، 

 .م8933، قاهره، 89 ۀشمار 8،اه مصرگبولتن دانشدر ، ةجواهر الطيب المفرد ابن ماسويه، يوحنا،
 .ش8331عباس زرياب، مركز نشر دانشگاهی، تهران،  به كوشش، الصيدنه فی الطبابوريحان بيرونی، 

 .م8913، چاپ افست م8131دخويه، ليدن،  به كوشش، مسالك الممالك، ابراهيماصطخری، 
 .م8991/ق8481، قاهره، الجامع للعجب العجاب[ و]اولی االلباب  ةذكرت ،انطاكی، داود بن عمر

 .ش8311، نشر نامك، تهران، (راه ابريشم)اژدهای هفت سر باستانی پاريزی، محمد ابراهيم، 
محمد حبشی، المجمع  هعبداللّ به كوشش، برّها و بحرها و جزائرها: عجائب الهندبزرگ بن شهريار ناخدا رامهرمزی، 

 .م8111الثقافی، ابوظبی، 
 .ش8318مهدی محقق، تهران،  به كوشش، گار در دانش پزشكی و داروشناسیياد، ، اسماعيلجرجانی

 .ش8331آبادی، چاپ افست تهران،  محمود نجم ۀ، با مقدمتحفة حكيم مؤمنحكيم مؤمن، 
 .ش8331تهران، نشر روزنه كار، ، ترجمۀ هرمز عبداللهی، جادۀ ابريشم، .درژ، ژان پير، و بوهرر، اميل م
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محمّد حميدهللا، المعهد  به كوشش، (ی -حروف س)قسم الثّانی من القاموس النّباتی : كتاب النّباته، دينوری، ابوحنيف
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