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چكيده

گياه دارچين و بهويژه پوست آن ،از جملۀ ادويههايي است كه از زمانهاي باستان به عنوان دارو،
چاشني غذا و حتي خوشبوكنندهاي قوي ،شناخته شده است .رويشگاه انواع گوناگون دارچين در
مناطقي از شرق و جنوب شرق آسياست و از اين مناطق به كشورهاي ديگر صادر ميشود .به دليل
اهميت و قيمت باالي اين ماده در زمانهای گذشته ،در بارۀ آن داستانهای بسياری گفته شده كه
گاه با خرافات نيز همراه بوده است .در اين مقاله كوشش شده است تا خاستگاه دارچين ،تاريخچۀ
استفاده از آن و مسير تجارت اين ادويه در اعصار گذشته مشخص شود .همچنين با استفاده از اسناد
تاريخی موجود ،برخی از تاجران اصلي آن معرفی شدهاند .به عالوه خاستگاههای گوناگونی كه
مؤلفان در آثارشان برای دارچين در نظر گرفتهاند ،به چهار گروه چين ،سيالن ،هند ،و شبه جزيرۀ
عربستان و اتيوپی تقسيم ،و صحّت و سقم انتساب خاستگاه دارچين به هر كدام از اين مناطق
بررسی شده است.
كليدواژهها :دارچين (دارْصينی) ،قِرفَه ،سَليخَه ،چين ،هند ،سيالن ،عربستان
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مقدمه
دارچين يا دارچيني ،قطعات خشك شده و نيز كوبيدۀ پوست درختاني از جنس Cinnamomum

از تيرۀ برگ بو 8است كه در غذاها به عنوان ادويه و در داروها استفاده میشود .درخت دارچين  1تا
 3متر بلندی دارد و از جملۀ گياهان هميشه سبز است و از تمام قسمتهاي آن بوي مطبوعی به
مشام میرسد .از برگ و شاخههاي كوچك اين درخت اسانس دارچين ميگيرند و پوست
شاخههاي قطور را پس از كندن از درخت به صورت قطعات خشك لولهمانند و يا كوبيده
درمیآورند و اين همان است كه با نام دارچين شناخته میشود.
گونۀ اصيل دارچين با نام علمي  C. zeylanicumاز گياهان خودرو در مناطق سيالن و هند به
شمار میرود و گونههايی كه امروزه در ديگر مناطق مانند ماداگاسكار ميرويند ،بومی اين مناطق
نيستند و در گذشته وارد و كاشته شدهاند .در منابع دورۀ اسالمی گاهی از اين گياه با نام قرفه هم
ياد شده است ،هر چند ممكن است كه اين نام به برخی گونههای همخانوادۀ دارچين اطالق شده
باشد .برای مثال ،درخت دارچين چينی با نام علمي  C. cassiaكه به اندازۀ گونۀ اصلی مطبوع و
معطر نيست و در آسام ،ويتنام و هيمالياي شرقي به صورت خودرو ميرويد ،يا دارچين سفيد
(عربي :دارصيني برّي) با نام علمي  Canella albaاز تيرۀ  canellaceaeكه از پوست آن در
داروسازي استفاده ميشود و در جزاير آنتيل ،فلوريدا ،باهاما و برخي از مناطق اطراف اين نواحي
ميرويد .اين گونه فقط شباهت اسمي با ديگر انواع دارچين دارد و با آنها همخانواده نيست
(زرگری ،ج ،8صص  ،898 -811ج ،4صص 334 -381؛ رزنگارتن ،8صص893 ،898؛ براي شرح و
آشنايی با پراكندگي گونههاي دارچين نكـ  :بالفور ،3ذيل .)Cinnamomum
با توجه به اسناد موجود میدانيم كه از ديرباز گونههای مختلف دارچين نزد اقوام مختلف به
صورتهای گوناگون استفاده میشده است .برای مثال هنديان به عنوان ادويه ،مصريان باستان به
عنوان دارو ،خوشبوكنندۀ مشروبات و در موميايی كردن ،و چينينان و روميان به صورتهای ديگر

1. lauraceae
2. Rosengarten
3. Balfour
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از آن استفاده میكردهاند (پلينی ،8ج ،4كتاب  ،88ص18؛ پيكرزگيل ،8ص811؛ نيز نكـ :
دائرةالمعارف ادويه ،3ذيل Cinnamon؛ دايماک 4و همكاران ،ج ،3ص .)814در آياتی از كتاب
مقدس نيز به استفاده از دارچين به عنوان يكی از اجزای روغن مقدس (سفر خروج )81-88 :31 ،و
يكی از اجزای دود كندر تهيه شده برای هيكل (تلمود ،كريتت1 ،1آ ،قسمت  )cاشاره شده است
(نيز نك  :كتاب مقدس ،امثال83 :3 ،؛ سرود سليمان.)84 :4 ،
مسير تجاری ناشناختۀ دارچين و قيمت باالی آن موجب شد كه منشأ اين گياه تا قرنها
ناشناخته باقی بماند و افسانههايی در بارۀ آن ساخته شود ،برای نمونه برخی پيشينيان معتقد بودند
كه دارچين را ققنوس میسازد (جودائيكا ،1ذيل  ،)Cinnamonيا اينكه در درههای تنگ میرويد و
مارهايی خطرناک از آن محافظت میكنند (تئوفراستوس ،3ج ،8كتاب  ،9بخش  ،1بند  )1و يا
اينكه دارچين در النۀ پرندگان بزرگ به دست میآيد (هرودوت ،1كتاب ،3بند .)888مشكل ديگری
كه در مطالعۀ تصور پيشينيان از خاستگاه دارچين با آن مواجه میشويم آن است كه بيشتر منابع،
بهويژه منابع دورۀ اسالمي ،در پرداختن به ويژگيهاي ظاهري انواع درختان دارچين كوتاهي
كردهاند .در نتيجه نمي توان به يقين گياه مورد نظر هر نويسنده را تشخيص داد .ديگر آن كه
نويسندگان ،به ويژه نويسندگان مسلمان ،در ناميدن انواع دارچين ،دقت نكرده و هر كدام از آنها،
بسته به نوعي كه در ديار خود ديده آنها را نامگذاري كرده است .انواع مختلف دارچين در منابع
دورۀ اسالمي با نامهاي دارچين ،دارچيني ،دارصيني ،دارصيني دون ،دارصوص ،دارسوس ،سليخه،
قرفه و جز آن ناميده شدهاند.

1. Pliny
2. Pikersgill
3. Encyclopedia of Spices
4. Dymock
5. Kerithoth
6. Encyclopaedia Judaica
7. Theophrastus
8. Herodotus
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فرضيههای مختلف دربارۀ خاستگاه دارچين
در منابع گذشته در بارۀ خاستگاه و مسير تجاری دارچين آراء متفاوتی ديده میشود كه در اينجا
همۀ آنها مطرح و دربارۀ هر يك بحث میشود .مناطقی كه عمدتاً در منابع از آنها ياد شده است
عبارتند از :چين ،سيالن ،هند ،شبه جزيرۀ عربستان و حبشه (اتيوپی).
 )1چين

برخی منشأ دارچين را از چين دانستهاند و برای اثبات ادعای خود از شواهد واژگانی استفاده
كردهاند .در نوشتهاي از  8311ق .م واژهاي چيني با تلفظ  kweiآمده است كه بعضی اين واژه را
همان دارچين چينی دانستهاند (نكـ  :دايماک و همكاران ،همانجا) .اما الوفر( 8ص )143بر اين
گمان است كه اين واژه استفادۀ عمومیتری داشته و براي كل گياهان متعلق به خانوادۀ برگ بو
استفاده ميشده است.
واژههای معادل در ديگر زبانها نيز دليل ديگری است كه برای اين نظر آورده میشود .برخي
نويسندگان واژههاي  κιννάμωμονيوناني و  cinnamonرا دربردارندۀ واژۀ «چين» ميدانند كه
اين نظر درست به نظر نمیرسد زيرا اين واژهها به احتمال بسيار ،در زبان مااليي و در معنايي
متفاوت بهكار ميرفتهاند .واژۀ فارسي دارچين نيز چنين است« ،دار» واژهاي متعلق به زبان فارسي
ميانه است ،و تركيب دارچين و معرّب آن ،دارصيني ،اين امر را به ذهن ميرساند كه اين ادويه در
گذشته از چين وارد میشده است .اما اين ارتباط قطعی نيست زيرا ايرانيان واژه «چين» را نه به
معنای تنها كشور چين كه گاه به سرزمينهای شرق دور به طور اعم اطالق میكردهاند ،چنانكه ابن
خردادبه (ص ،)31خولنجان را از جمله گياهان چين برميشمارد ،حال آنكه زيستگاه اين گياه هند
است.
در شواهدي كه گياهداروشناسان يوناني و برخی علمای دورۀ اسالمی و نيز جهانگردان و
خاورشناسان اروپايي در آثارشان آوردهاند به صادرات نوعي دارچين از چين اشاره شده است .برای
مثال در الفالحة النبطية (ج ،8ص ،)311كه بيانگر آراء و افكار نبطيان در بارۀ گياهان است ،اشاره
1. Laufer
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شده است كه دارچين از چين میآيد ،همچنين ابن خردادبه (همانجا) اولين نويسندۀ دورۀ اسالمی
است كه دارچين را از جمله صادرات كشور چين برشمرده است .رشيدالدين فضل هللا همدانی
(ص )33نيز اين گياه را از محصوالت كشور چين دانسته است.
در نوشتههای ماركوپولو (كتاب ماركوپولو ،8ج ،8ص319 ،49؛ نيز همان ،ج ،8ص ،)11يكی از
قديسان (واعظان) فرقۀ دومينيكيان (يول ،8ج ،3ص ،)18يوحناي هسهاي 3و جوردانوس( 4به نقل
تننت ،1ج ،8بخش ،1ص ،133پانوشت) دارچين به عنوان يكی از توليدات تبت و ماالبار معرفی
شده است .به احتمال نزديك به يقين و با توجه به ويژگیهايی كه ماركوپولو برای اين گياه
برشمرده ،آنچه او به عنوان دارچين صادره از تبت معرفی كرده ،احتماال همان دارچينِ چين است،
نه دارچين سيالن.
موس آرنولت( 1ص )881از جملۀ كساني بود كه منشأ دارچين را از چين دانسته و مسير انتقال
آن را به اروپا به ترتيب از چين ،ژاپن ،پونتوس /پنطس ،مصر و فنيقيه آورده است .فرضيۀ آرنولت
نميتواند درست باشد زيرا تا پيش از امپراتوري هان ( 811ق .م 881 -م) ،كشور چين به
بخش هاي شمالي چين كنوني محدود بوده ،مرز دريايي نداشته و فاقد دريانوردي و تجارت دريايي
بوده است .مؤلف تجارت و دريانوردي درياي اريتره( 3ص )841 -843در سدۀ اول ميالدی چين را
فاقد مرز دريايي دانسته و به همين دليل تصريح كرده كه توليدات اين كشور از طريق خشكي و
بهويژه از طريق مسير موسوم به جادۀ ابريشم تجارت ميشده است .همچنين از آنجا كه دسترسي
به اين كشور سخت بوده و مردم كمي از اين كشور براي تجارت به اقيانوس هند ميآمدهاند،
میتوان گفت كه صادرات دريايی دارچينِ چين توسط چينيها منتفي است .دليل ديگر آنكه
رويشگاه درختان سليخه /دارچين چين هم هندوچين و بخشهاي جنوبي چين كنوني و نه
بخشهاي شمالي آن است .ضمناً توصيف دارچينِ چين براي اولين بار در منابع چيني سدۀ سوم
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

 /48مجلۀ تاريخ علم ،شمارۀ8319 ،9

ميالدی آمده است و بنا بر منابع اين زمان ،جنگلهاي دارچينِ چين در كوههاي كانتون در جنوب
چين به فراواني يافت ميشده ،اما كاشت آن به دست اهالي هندوچين انجام میشده است (الوفر،
ص.)143
 )2سيالن

استرابون( ،8حدود  13ق .م84-م) ،جغرافیدان و مورّخ يونانی از منطقهای قابل سكونت با نام
جزيرۀ مصريان 8يا كشور توليد كنندۀ دارچين 3در اقيانوس هند و در نزديكی سيالن امروزی نام
برده است (ج ،8كتاب ،8بخش  ،4بند 8؛ كتاب  ،8بخش  ،8بند 84 -83؛ كتاب  ،8بخش  ، ،1بند
.)31
منابع ايرانی نيز در اين باره اظهار نظر كردهاند و به دو دليل با اعتماد بيشتری میتوان بر اين
منابع تكيه كرد .يكی ارتباط بيشتر ايرانيان با ساكنان جنوب شرق آسيا از طريق راه ارتباطي خليج
فارس و درياي عمّان و تجارت دريايي آنها با سواحل اقيانوس هند ،و ديگری نيازی كه ايرانيان به
دارچين برای تهيۀ نوعی آشاميدنی خاص به نام «معجون شاه قباد» داشتهاند (در اين باره نكـ :
ابنسينا ،ج ،3كتاب ،1ص8381 -8381 ،8318؛ جرجانی ،ص )191كه به نوشتۀ ابنسينا (همانجا)
برای شاهان تهيه میشده است .از جمله ايرانيانی كه در اين باره مطلبی نوشتهاند ابوريحان بيرونی
(سدۀ پنجم هجری) است ،او (ص )813به نقل از كسي به نام عمّاني آورده است كه دارچين از
منطقهاي در شرق سرنديب (سيالن) به دست ميآيد .با توجه به اينكه ابوحنيفۀ دينوري (سدۀ سوم
هجری) در كتاب خود از عمّانی نقل قول كرده است (ص )18پس اين شخص دست كم در سدۀ
سوم میزيسته است و از اين رو شايد بتوان اين نقل قول را قديميترين ديدگاه مكتوب دورۀ
اسالمي در بارۀ منشأ سيالني دارچين دانست.
بزرگ بن شهريار ناخدا رامهرمزي (سدۀ چهارم) به درختان بلند قرفۀ سيالني اشاره كرده است
(ص .)819اگر قرفه را همان دارچين بدانيم يا به در هم آميختگی انواع دارچين در منابع قديم
1. Strabo
2. the island of Egyptians
3. the cinnamon-producing country
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اعتقاد داشته باشيم ،می توانيم اين نوشته را دومين مورد از اشارات كهن به دارچين در منابع دورۀ
اسالمی تلقی كنيم .زكريای قزوينی (سدۀ هفتم) نيز به دارچين جزيرۀ سيالن اشاره كرده است
(ص )11و ابن بطوطه (سدۀ هشتم) نوشته است كه تمام سواحل شهر بتاله در جزيرۀ سيالن ،پر از
چوبهای قرفه بوده است و سيل آنها را با خود آورده است (ج ،8ص .)181 ،111مردم معبر (در
جنوب شبه قارۀ هند) و مليبار (= ماالبار) اين چوبها را بدون پرداخت قيمت میبردند و در مقابل
به سلطان ،جامه يا چيزی مانند آن پيشكش میكردند .از بيان ابن بطوطه برمیآيد كه قرفه برای
مردم سيالن ارزش تجاری نداشته است و مردم ماالبار نيز به راحتی از قرفۀ سيالن استفاده
میكردهاند و ممكن است قرفه يا دارچين جمع آوری شده توسط اهالی ماالبار ،از طريق دريای هند
و خليج فارس به مناطق ديگر صادر شده باشد .شايد گونههاي  C. eucalyptoidesو C. iners
كه در كوهها و تپههاي ماالبار ميرويند (بالفور ،ج ،8ص )338 -338نيز به همراه دارچين سيالن
تجارت میشده است .آنچه از بررسي آثار دانشمندان اسالمي ميتوان دريافت اين است كه
نويسندگاني كه خود به جهانگردي ،دريانوردي و يا تأليف كتابهای جغرافيايي مشغول بودهاند به
وجود دارچين در سيالن اشاره كردهاند ،اما نويسندگان ديگر در اين مورد غفلت كردهاند .از قرن
 81م به بعد كه اروپاييان به مناطق جنوب شرق آسيا آمدند ،اشاره به دارچين سيالن در منابع
ايشان نيز ديده میشود.
 )3هند

تئوفراستوس (سدههای سوم و چهارم ق .م) دارچين را از جملۀ گياهان معطر هند ،شبه جزيرۀ
عربستان و سوريه برشمرده است (ج ،8كتاب ،4بخش ،4بند .)84استرابون (ج ،3كتاب  ،81بخش
الف ،بند  )88نيز از بخش جنوبی هند ،عربستان و اتيوپی به عنوان مناطق رويش دارچين ياد كرده
است .در نوشتهای از قرن هشتم ميالدی ،از آن با نام چينی  Tien chu kweiيعنی سليخۀ متعلق
به هند ياد شده است (دايماک و همكاران ،همانجا) .نويسندگان مسلمان نيز به جز چين ،هند را
خاستگاه دارچين دانستهاند (برای نمونه نكـ  :رشيدالدين فضل اللّه همدانی ،ص33؛ انطاكی ،ج،8
ص819؛ حكيم مؤمن ،ص .)888كالويخو (ص ، )811سفير اسپانيا در دربار تيمور در قرن پانزدهم

 /44مجلۀ تاريخ علم ،شمارۀ8319 ،9

ميالدي ،دارچين موجود در بازار سمرقند را متعلق به هند دانسته است .اين مسلم است كه
گونههايي از جنس  Cinnamomumدر هند ميرويد ،اما گونۀ دارچين سيالن عالوه بر سيالن،
فقط در جنوب غربی هند میرويد و برخی از مواد صادراتی هند كه دارچين ناميده میشوند همان
دارچينی هستند كه از سيالن وارد میشده و از هند به ديگر نقاط صادر میشده است.
 )4شبه جزیرۀ عربستان و اتيوپي

نخستين ادعاي مكتوب در اين باره را میتوان در اثر هرودوت يافت .او به پيروی از برخی افسانهها
محل رويش دارچين را در كشوري دانسته كه ديونوسوس (خداوند شراب و رهايی مستانه در يونان
باستان) در آنجا رشد كرده است و اين محل بنا بر افسانهها اتيوپی است (كتاب  ،8بند .)841
هرودوت میگويد كه پرندگان دارچين را از آن كشور به عربستان ميآورند و در النههاي خود به
كار ميبرند و بوميان برای به دست آوردن قطعات دارچين ،مجبور به فريب دادن پرندگان هستند.
عالوه بر اين چنانكه اشاره شد تئوفراستوس و استرابون نيز عربستان و اتيوپی را جزء زيستگاههای
دارچين برشمردهاند (نكـ  :باال) .به نظر میرسد كه اين هر دو اشتباه كردهاند و در بيان خود تنها
به منابع شفاهی بسنده كردهاند .پلينی رويش دارچين را در عربستان اشتباه دانسته و رويشگاه آن
را اتيوپی دانسته است (ج ،4كتاب  ،88بند  48و  .)48او نه تنها به دارچين سيالن اشاره نكرده
بلكه منطقهای در نزديكي اتيوپی را دروازۀ صادرات دارچين معرفی كرده است (ج ،8كتاب  ،1بند
 .)834البته توصيفاتي كه پليني از گياه دارچين مورد نظرش كرده با دارچين امروزی متفاوت
است ،به همين دليل در گفتۀ او جای شك وجود دارد و شايد آنچه پليني توصيف كرده ،گياه
خوشبوي ديگري باشد.
مؤلف تجارت و دريانوردی دريای اريتره (ص )11در قرن اول ميالدي ،نيز به دو نوع دارچين در
مكانهايي با نام ماالئو و موسولون /موسيلون (به نقلي در سومالی كنوني و به نقلي ديگر در ساحل
مصري درياي اريتره) و صادرات آنها در اين منطقه (ص ،)13و بندرگاه آروماتا 8در اتيوپی (ص)18

1. Arômata
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اشاره كرده است .ديوسكوريدس (سدۀ اول ميالدی) نيز به دارچين موسولون با نام «قنامومن
موسوليطس» اشاره كرده است (ص.)88
میتوان با قطعيت گفت كه اين تلقی كامالً اشتباه است و اين نويسندگان تنها بر اساس برخی
نقلهای نامعتبر زيستگاه دارچين را در اين نواحی دانستهاند .به گواه فرانك و براونستون (ص)891
پس از سقوط قدرت روم غربی ،يك كانون تجاری مسيحی به نام اكسوم 8در اتيوپی فعلی پديدار
شد كه از آنجا تا سيالن نيز كشتی میراندند و در تجارت ادويه خبره شده بودند .میتوان احتمال
داد كه اين تاجران برای رونق كار خود ،خاستگاه دارچين را با در آميختن با اين افسانهها منحصر
به مناطق زندگی خود كرده باشند!
عالوه بر جهل تاريخنگاران ،داستانسرايی عربها را هم نبايد از ياد برد .چنان كه میدانيم راه
ادويه در مسير دريايی خود به جنوب يمن میرسيد و عربها ادويهها را در سواحل جنوب شبه
جزيرۀ عربستان تحويل گرفته و از راه جادهای موسوم به «جادۀ بخور» به بازارهای پترا و اسكندريه
میرساندند .ديرزمانی بود كه عربها با تجارت در اين مسير امرار معاش میكردند و از طرفی آگاه
شده بودند كه روميان برای تسلط بر اين راه نقشه میكشند .از اين رو سرنوشت ادويههايی را كه از
طريق اين جاده تجارت میشد به انواع افسانهها و خرافات آميختند تا هم بر ارزش كاالی خود
بيافزايند و هم ديگران را از تجارت آنها بازدارند .تأثير اين افسانهپردازیها چنان بود كه حتّی رئيس
كتابخانۀ اسكندريه در قرن دوم پيش از ميالد نيز با اطمينان دارچين را محصول درختانی غولآسا
در سرزمين سبأ میدانست (رائين ،ج ،8ص.)831
مسيرهای تجارت دارچين

از نوشتههای برخی حكما میتوان دريافت كه دارچين چين و دارچين سيالن مسير تجاری
متفاوتی داشتهاند .از جمله آن كه يوحنا بن ماسويه (ص )89و ابن خردادبه (ص )31از واژۀ
دارصينی نام بردهاند در حالی علی بن سهل ربّن طبری در كتابش نامی از دارچين نبرده است ،بلكه
از طبع و كاربرد دارويی سليخه (ص )393و قرفه (ص )391سخن گفته است .فردوسي نيز در
1. Axum
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شاهنامه ،به رغم آنكه به تفصيل از محصوالت و پيشكشهاي ساير كشورها به دربار ايران سخن
گفته ،از دارچين نام نبرده است و اين سكوت موجب شگفتی برخی محققان مانند اوزلي 8شده
است (ج ،8ص .)44شايد از اين اختالفها بتوان نتيجه گرفت كه در مناطق مختلف ايران گونههای
مختلف دارچين در دست بوده و هر كدام از مسير تجاری متفاوتی وارد میشده است .برای مثال به
همين دليل فردوسی از توجه به دارچين بازمانده و به احتمال خوشبينانهای شايد او تنها همان
انواع كمارزش را ديده و در نتيجه از گزارش آنها خودداری كرده است ،اما علي بن سهل ربّن
طبري ،قرفه و سليخه را ديده است .همچنين ميتوان اين فرض را در ذهن پروراند كه شايد
دارچين چينی بيشتر از مسيرهاي خشكي تجارت ميشده ،اما ديگر انواع دارچين و از جمله
دارچين سيالن از راه دريايی تجارت ميشدهاند.
نكتۀ ديگري كه ميتوان به آن توجه كرد اين است كه اهميت تجارت دارچينِ چين از دارچين
سيالن كمتر بوده است .اطالعات مكتوب دربارۀ وجود دارچين و تجارت آن در چين بسيار اندك
است در حالي كه اطالعات موجود در بارۀ دارچين سيالن و تجارت دريايی آن بسيار است .موضوع
ديگری كه جا دارد به آن پرداخته شود  ،تجارت دارچين از طريق مسيرهاي خشكي و كوتاه براي
كشورها و مناطق همجوار است ،بهطوريكه كالويخو (ص )811در اوايل قرن 81م به دارچين
موجود در بازار سمرقند اشاره كرده كه از هند ميآمده است.
از مسيرهای دريايی تجارت دارچين بايد به مسير دريانوردی اندونزيايیها اشاره كرد .به نظر
می رسد ايشان از دير باز در جنوب دريای چين و اقيانوس هند دريانوردی میكردند و احتماالً
توانستند به سواحل ماداگاسكار برسند و در آنجا ساكن شوند و احتماالً بعضی از بوميان امروز ماله
از بازماندگان همان مهاجران هستند .از آنجا كه ايشان تا پيش از آن دارچين را در جزاير خود
كشت می كردند محتمل است كه آنها دارچين را به اين محل جديد آورده باشند و از آنجا آن را به
بنادر اتيوپی ،مصر و يمن صادر كرده باشند.
براي مسير دريايي تجارت دارچين نبايد مسير دريايی جادۀ ابريشم را ناديده گرفت .به احتمال
زياد كشتيهاي حامل ابريشم كه از چين میآمدند محمولههاي ديگري عالوه بر ابريشم به همراه
1. Ouseley
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داشتهاند كه محتمالً دارچين يكی از آنها بوده است .میتوان حدس زد كه فرق اين دارچين با آنچه
از راه خشكی تجارت می شده در اين بوده كه در مسير خشكی فقط دارچينِ چين حمل میشده،
اما در دريا به سبب پهلو گرفتن كشتیها در سواحل سيالن ،دارچين سيالن نيز حمل میشده
است.
راه ادويه كه يكی از شعبات راه ابريشم است و به مسير چين ،هند ،ايران و روم اطالق میشود
نيز از راههای احتمالی تجارت دارچين است .گويا ايرانيان به امنيت اين راه اهميت زيادی میدادند
(فرانك و براونستون ،ص .)848 ،898مسير ديگري كه براي تجارت دارچين بايد در نظر گرفت،
مسيري است كه از سيالن و هند آغاز و به خليج فارس منتهي ميشد .با استفاده از شواهد موجود
می توان گفت كه مسيری تجاری در عراق بوده كه خليج فارس را به پترا و فلسطين متصل میكرده
است (درژ ،ص .)83از ديگر مسيرهايی كه میتوان احتمال داد دارچين در آن تجارت میشده،
همان جادۀ بخور است كه گاه از آن با نام جادۀ دارچين نيز ياد شده است (نكـ  :باستانی پاريزی،
ص ،331پانوشت .)8اين مسير از بندري در حضرموت بر ساحل خليج عدن و مجاور جنگلهاي
درخت بخور آغاز ميشد و پس از عبور از سرزمينهای يمن به موازات درياي اريتره از مكه و پترا
ميگذشت و به سه شعبه تقسيم ميشد كه يكي از اين شعبات به فلسطين و بندر فنيقي صور
ميرسيد و با اين حدس میتوان وجود دارچين در بازارهای اين مناطق را توجيه كرد.
با اينكه در منابع تاريخي اشارۀ مستقيمي به نقش ايرانيان در تجارت دارچين نشده است ،اما
تسلط ايرانيان بر بيشتر راههای تجاری مذكور اين حدس را تقويت میكند كه بازرگانان ايرانی نقش
بسزايی در تجارت دارچين داشتهاند .يكی از اين راهها احتماالً راه شاهی بوده كه نقش مهمی در
تجارت ادويه در زمان خود داشته است .همچنين ايرانيان دريانوردي خليج فارس ،درياي مكران و
درياي عرب را در دست داشتند و حتي براي بازرگانی بيشتر در سيالن با روم شرقی (بيزانس) در
رقابت بودند .آنها در مناطق گوناگون خليج فارس و درياي مكران ،بندرگاههايي ساخته بودند كه نه
تنها واردات كاال از آنها به شهرهاي داخلي انجام ميشد ،بلكه توقفگاهي براي بارهايي محسوب
ميشد كه از بينالنهرين به سوي آسيا و شرق آفريقا و بهعكس تجارت میشدند .ميزان تبادالت
ايرانيان با جنوب شرق آسيا و شرق آفريقا چنان زياد بود كه به گواه اصطخری (ص )883ساكنان
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بندر سيراف ،خانههاي خود را با چوب ساج كه از هند و زنگبار ميآمد ،ساخته بودند .عالوه بر اين،
ايرانيان با چينيان به طور مستقيم معامالتي داشتهاند ،چنانكه طبق يافتههای باستاشناسی
سكههاي ساساني در چين و به ويژه در سواحل اين كشور پيدا شده و اين نشان ميدهد كه ميان
اين دو منطقه ،بازرگاني دريايي برقرار بوده است (كريب ،8ج ،8ص.)184

1. Cribb
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نتيجهگيری
بر اساس مطالعۀ اسنادی و تحليل محتوايی منابع تاريخی و امروزی میتوان برای خاستگاه واقعی و
نيز مسيرهای تجارت انواع گوناگون دارچين ،به آراء نزديك به يقينی دست يافت .از جمله آنكه
دارچين چين ،يعنی همان  ،C. cassiaبومی آسام ،ويتنام و شرق هيمالياست ،ولی در گذشتهای
دور به چين امروزی وارد و در آنجا كاشته شده است .اما چون در منابع قديمی ،بسياری از مناطق
شرق دور را با نام كلّی چين میشناختند ،اين دارچين به نام دارچينِ چين مشهور شد .گياهی كه
امروز به عنوان دارچين شناخته میشود همان دارچين سيالن است كه نام علمی آن
 C. zeylanicumاست و بومی سيالن و جنوب غربی هند است و بر خالف نظر گذشتگان در
عربستان و اتيوپی دارچين نمیرويد.
منابع

ابن بطوطه ،رحلة ابن بطوطه :تحفة النظّار فی غرائب االمصار و عجائب االسفار ،به كوشش محمد عبدالمنعم عريان و
مصطفی قصاص ،بيروت8413 ،ق8913/م.
ابن خردادبه ،المسالك و الممالك ،به كوشش دخويه ،ليدن 8119م ،چاپ افست 8913م.
ابن سينا ،القانون فی الطب ،به كوشش ادوارد القش ،مؤسسۀ چاپ و نشر عزّالدّين ،بيروت8411 ،ق8913/م.
ابن ماسويه ،يوحنا ،جواهر الطيب المفردة ،در بولتن دانشگاه مصر 8،شمارۀ  ،89قاهره8933 ،م.
ابوريحان بيرونی ،الصيدنه فی الطب ،به كوشش عباس زرياب ،مركز نشر دانشگاهی ،تهران8331 ،ش.
اصطخری ،ابراهيم ،مسالك الممالك ،به كوشش دخويه ،ليدن8131 ،م ،چاپ افست 8913م.
انطاكی ،داود بن عمر ،تذكرة اولی االلباب [و] الجامع للعجب العجاب ،قاهره8481 ،ق8991/م.
باستانی پاريزی ،محمد ابراهيم ،اژدهای هفت سر (راه ابريشم) ،نشر نامك ،تهران8311 ،ش.
بزرگ بن شهريار ناخدا رامهرمزی ،عجائب الهند :برّها و بحرها و جزائرها ،به كوشش عبداللّه محمد حبشی ،المجمع
الثقافی ،ابوظبی8111 ،م.
جرجانی ،اسماعيل ،يادگار در دانش پزشكی و داروشناسی ،به كوشش مهدی محقق ،تهران8318 ،ش.
حكيم مؤمن ،تحفة حكيم مؤمن ،با مقدمۀ محمود نجمآبادی ،چاپ افست تهران8331 ،ش.
درژ ،ژان پير ،و بوهرر ،اميل م ،.جادۀ ابريشم ،ترجمۀ هرمز عبداللهی ،نشر روزنه كار ،تهران8331 ،ش.
1. Bulletin de l’institute d’Egypt
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دينوری ،ابوحنيفه ،كتاب النّبات :قسم الثّانی من القاموس النّباتی (حروف س -ی) ،به كوشش محمّد حميدهللا ،المعهد
العلمی الفرنسی لآلثار الشرقيّه ،قاهره8933 ،م.
ديوسكوريدس ،هيولي الطب في الحشائش و السموم ،ترجمۀ اصطفن بن بسيل و اصالح حنين بن اسحاق ،تطوان،
8918م.
رائين ،اسماعيل ،دريانوردی ايرانيان ،سازمان انتشارات جاويدان ،تهران8311 ،ش.
رشيد الدين فضل هللا همدانی ،آثار و احياء ،به كوشش منوچهر ستوده و ايرج افشار ،تهران8311 ،ش.
زرگری ،علی ،گياهان دارويی ،تهران ،چاپ چهارم ،ج8311 ،8ش ،ج8319 ،4ش.
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