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١»اسالمی ۀانقالب کشاورزی دور «ۀ نظری ارزیابی

ل دکر  ٢مای
 ٣صادق حجتترجمۀ 

را منتشــر » انقــالب کشــاورزی عربــی« ،مهم و تأثیرگذار خود ۀم مقال۱۹۷۴ سال در ٤اندرو واتسون

 /هـــ۱  ۀ(ســد فتوحــات ۀکرد. او در این مقاله مدعی شد که کشاورزان مسلمان بالفاصله پــس از دور

مدیترانــه را  ۀگرفــت، کشــاورزی حــوز می بر م) که بخش وسیعی از خاورمیانه و شمال آفریقا را در۷

 »هــای میانــه ســدهانقالب سبز «ری با عنوان دیگ ۀدگرگون کردند. واتسون این مدعا را در مقال یکسره

اسالم؛ انتشار محصــوالت  های نخستین سدههای کشاورزی در   نوآوری«ی نگار م) و در تک۱۹۸۱(

انقــالب ســبز « ۀکرد. او در مجمــوع آثــار خــود نظریــ عرضهبا تفصیل بیشتری  ٥»و فنون کشاورزی

های آبیــاری  های کارآمدتر کشاورزی و فناوری که شامل گسترش شیوه مطرح کردرا » های میانه سده

گیر محصوالت بود. در این مقطع افزایش جمعیــت، نیــروی کــار مــورد  ها افزایش چشم و در پرتو آن

آورد و مازاد محصــول بیشــتری را بــه همــراه  ها را فراهم می دهی این شیوه نیاز برای گسترش و سامان

و گسترش شهرهای بزرگ و پرشــمار در  موجب پیدایشخود  ۀو غذا، به نوبداشت. فراوانی محصول 

  د.ش جهان اسالم می

گسترش هفده محصول غذایی و یک محصــول الیــافی را کــه  ۀخود، نقش ۀواتسون در تأیید نظری

مدیترانه اهمیت یافتند، ترسیم  منطقۀوسیعی از  ۀنخستین حکومت اسالمی در منطق سدۀطی چهار 

هــا بــر رژیــم غــذایی  یابیم که تــأثیر آن ه است. در میان این گیاهان، موارد آشنایی را میو بررسی کرد

 ست از:ا ای این مقاله ترجمه .١
Decker, Michael. “Plants and Progress: Rethinking the Islamic Agricultural Revolution”, Journal of World 

History, vol. 20, no. 2, 2009, pp. 187-206. 
 mjdecker@usf.eduاستاد تاریخ بیزانس و مذهب ارتدوکس در دانشگاه جنوب فلوریدا،  .٢
s.hojjati@ihcs.ac.ir ، پژوهشگر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی .٣

4. Andrew Watson
5..“The Arab Agricultural Revolution and Its Diffusion, 700–1100,” Journal of Economic History, 34 (1974), pp. 

8–35; “A Medieval Green Revolution”, The Islamic Middle East, 700 –1900, ed. Abraham Udovitch, Princeton, 
N.J.: Darwin Press, 1981, pp. 29–58; and Agricultural Innovation in the Early Islamic World, Cambridg: 
Cambridge University Press, 1983. 

فرشته ناصری و عوض کوچکی، مشهد،  ۀ، ترجماسالم ۀهای کشاورزی در قرون اولی نوآوریواتسون، اندرو.ام، : به فارسی اثر اخیر ۀترجم
  .۱۳۷۴بنیاد پژوهشهای اسالمی، 
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 مشهود است: برنج آسیایی، نیشکر، موز و پالنتین
ً
و  ٢، لیمو و لیموترش، گندم دوروم١امروزی کامال

 
ُ
ن، هندوانــه، بادمجــا :چنان آشنا و قابــل توجهنــد . برخی دیگر که اهمیت کمتری دارند، هم٣مسورگ

تعدادی از محصوالت این انقالب سبز در  ، انبه و نارگیل.٥لو، پرتقال ترش، پامِ ٤اسفناج، کنگر، تارو

 ،ای قــاره جدیــد راه یافتنــد و بــه اجــزای اصــلی تبــادالت بین ۀها به قار استعمار، توسط اروپایی ۀدور

مشهور به مبادالت کلمبی، تبدیل و دست آخر به کشاورزی و صنعت در تراز جهانی منتقــل شــدند. 

  جایی و گیاهان اساسی دنیای جدیدند: نیشکر، موز و برنج. محصوالت امروزه همهاین 

در قرن هفتم میالدی پــس از فروپاشــی اقتــدار بیــزانس در شــرق مدیترانــه و ســقوط امپراتــوری 

یافت و برای نخستین بــار   نظیری دست  کمسابقه و  ، خالفت اسالمی به موفقیت بیساسانی در ایران

عظیم حکومــت  ۀاز افغانستان تا اسپانیا تحت حکمرانی یک قدرت واحد، متحد شد. گستردگی پهن

تر هرگز بــا یکــدیگر پیونــدی  ها به معنی پیوستگی شرق و غرب بود که پیش اسالمی در این سرزمین

گسترش دانــش  موجب که پدید آوردوحدت، ارتباط و تجارت را تسهیل کرد و فضایی این  نداشتند.

هــم  ،هــا . به عالوه، آشنایی اعراب با کشاورزی در مناطق خشک به این معنی بود که آنبودو کاالها 

  مند به انجام این کار بودند. و هم عالقه ،آب تجربه داشتند های کم کشاورزی در زمین ۀدر توسع

های گیاهی مدنظر در این انقالب سبز مانند گنــدم ســخت و هندوانــه، بــا منــاطق  گونه برخی از

خشک سازگار شدند و بنابراین امکان گسترش کشت بدون آبیاری فراهم آمــد. برخــی دیگــر از ایــن 

 بــرای  هایی که طی طرح گیاهان مانند نیشکر و نارگیل در خاک
ً
های آبیاری قبلی نمکی شده و عمــال

برنج در مناطق  چون. محصوالتی به بار نشستندفایده بود،  مولی چون گندم و جو بیمحصوالت مع

هــای  یافت. برای تأمین آب محصوالت کشاورزی، زارعان مســلمان بــه روش آب بهتر پرورش میپر

 ۀها روی آوردند، کــه بــه نوبــ ها و قنات های آبیاری و حفر کانال آبیاری مختلف از قبیل ابداع دستگاه

اندازهای کشــاورزی را پایــدار ســاخت. نفــوذ گســترده و ســریع  رش کشت گیاهان و چشمخود گست

تر ساخت و  محصوالت زراعی که برای حیات روزمره ضروری بود، دورنمای پرورش گیاهان را فراخ

تــر در خاورمیانــه و  تــری شــد کــه پیش ارزش محصوالت جدید به زودی جانشــین مــواد غــذایی کم

 مدیترانه رایج بود.
(سنت کهن دنیای باستان) توسط زارعان مســلمانان را طــرح  حذف آیش ۀتسون همچنین نظریوا

                                                       
١. plantain به صورت پخته مصرف می 

ً
  شوند.پالنتین یا موز پختنی؛ ارقامی از جنس موز که به دلیل نشاستۀ زیاد، معموال

٢. durum wheat  (آرد اصلی در تولید ماکارونی و پاستا) گندم دوروم یا گندم الجزایری، نوعی گندم است که بیشتر برای تهیۀ آرد ِسمولینا
  .کاربرد دارد

٣. sorghum کشند).گونۀ معروفی از آن جارو میکنند (زیرا با شناسی ایران از آن با نام جاروی رشتی یاد میهای گیاهدر کتاب  
٤. taru  گیاهی بومی جنوب شرق آسیا و از تیرۀ گل شیپوریان با نام علمیColocasia esculenta ای آن مصرف است که ریشۀ غده

  خوراکی دارد.
٥. pamelo  بات با نام علمی

ّ
  Citrus grandisپاِملو یا دارابی، میوۀ نوعی مرک
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ترین عامل برقــراری  کرد. چه به نظر او باب شدن کشت تابستانی یکی از عوامل و به احتمال، اصلی

کرد. البتــه ایــن اظهــار نظــر بــه  از زمین را فراهم می تر فشرده ۀچرخشی بود که امکان استفاد سامانۀ

عهــد ها و ایرانیــان  هــا، بیزانســی تــر رومی دهد پیش قیمت نادیده گرفتن شواهدی است که نشان می

 ۀکردنــد. در حــوز محصــول اســتفاده می ۀســاالن ۀتولید مداوم زمین و تناوب پیچید ۀساسانی از شیو

مــدیریتی بــه مســلمانان نســبت داده  فنــونهای جدیــد و  ای از دســتگاه های آبیاری، مجموعــه روش

از ورود فاتحان اســتفاده از  پیشها جدید نبود،  ای از مناطق امپراتوری آن که اگرچه در پاره است هشد

کمک به سازگاری و انتشــار گیاهــان جدیــد، باعــث  عالوه برهای آبیاری  روشها بسیار نادر بود.  آن

صــنعتی  جهــان پیش ۀو بومی آن مناطق شدند. از آنجا کــه جــوهر آشناوری محصوالت  افزایش بهره

نیــروی کــار،  ۀای از تحوالت در حوز پیوسته  به هم  ۀاساسی، سلسل ۀکشاورزی بود، تغییر در این جنب

انقــالب ســبز،  ۀفناوری، تجــارت، صــنعت و تحــوالت جمعیتــی را در پــی داشــت. در واقــع نظریــ

دســتاوردهای تر از  اسالمی را از حیث وسعت و مقیاس، بسیار برجسته ۀدستاوردهای کشاورزی دور

  داند. می یانو یهود یان، ایرانها ی، بیزانسیانروم

نظرات واتسون در محافل علمی بدون چالش جدی پذیرفتــه شــده اســت. برخــی از منتقــدان 

 ۀهــای اشــتباه و فــرض نادرســت او را یــادآور شــدند. امــا اکنــون عمــد روش معیــوب، داده ه،اولی

را مطــابق  های میانه در سده کتاب از مدیترانههای فرعی و منابع عمومی تصویر  متخصصان رشته

، احتمــال مکتــوبهای کشاورزی در طــول تــاریخ  دانند. چه، با توجه به ثبات نسبی نظام واقع می

انداز  های جدید، چشم ها و فناوری محصوالت، روش در پرتو کشاورزی ۀگسست عمده با گذشت

 کند. جذابی ایجاد می
را نقــد و  هــای میانــه ســدهانقالب سبز  ۀهای نظری ن همه مؤلفهتوا در فضایی که ترسیم شد، نمی

های  شناسی باستانی و آبیاری، بخش جمعیت ۀهای تخصصی در حوز . برخی از پژوهشکردبررسی 

آن  ۀاگرچه هنوز بررســی و ارزیــابی مــنظم و دقیقــی دربــار، کند قابل توجهی از نظر واتسون را رد می

النهــرین، نشــان  هــای آبیــاری بین روشالعــات اخیــر در مــورد . برای نمونــه مطاست صورت نگرفته

مهندســی آب در اوج بــود.  ۀجا تحت حکومت ساسانیان، کشاورزی متمرکزی بر پایــ دهد در آن می

های قــدیمی  امانهاسالمی تا حد زیادی محدود به ترمیم یا گسترش همان س ۀاقدامات بعدی در دور

های آبیاری ساسانی از قرن هفتم  انهمامغان ایران بقایای سشناسی در دشت  بود. در تحقیقات باستان

ها کشاورزی مغان هرگز بهبــود نیافــت و  هایی که با رها شدن آن انهما. سه استمیالدی به دست آمد

١جمعیت مبدل شــد. به یک چراگاه دامی کم میالدی انداز این منطقه تا قرن بیستم چشم
در اســپانیا،  

                                                       
1. Christiansen, Peter, The Decline of Iranshahr: Irrigation and Environments in the History of the Middle East 500 

B.C. to A.D. 1500, Copenhagen: Museum Tusculanum Press, 1993, pp. 73–116. 
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های  بررســی ۀانداز آبی این منطقــه، بــه واســط گلیک در مورد تحول بنیادی مسلمانان در چشم ۀنظری

 ۀدور آبــیهای  ها مؤید این نظر بود که زیرساخت شناسی، به چالش کشیده شد. بررسی دقیق باستان

   ١رومی ساخته شده است. پیشین ۀشبک بر پایۀاسالمی 

کــه بــه طــور » ســبد گیاهــان«یعنــی  واتســون ۀترین رکــن نظریــ اصــلی ۀتــا کنــون دربــار امــا

 ۀمقالــدر . از این رو اند چیزی ننوشتهناپذیری با تمام عناصر تجزیه و تحلیل او پیوند دارد،  جدایی

و شــواهد قابــل  »انقالب کشاورزی اســالمی«حاضر به ارزیابی جایگاه و اهمیت چهار محصول 

های مورد نیاز برای رشد  وریا. گیاهان و فنیمزپردا از اسالم می پیش ۀمدیتران منطقۀها در  توجه آن

بــرداری از  اسالمی منتقل و بهره ۀخشک مدیتران به مناطق نیمه یکپارچهای  ها به عنوان مجموعه آن

این گیاهــان  ۀ. بنابراین مطالعشدهمراه  های میانه در سدهها با رشد جمعیتی و شکوفایی اسالم  آن

هــا وجــود دارد، بــیش از ســایر  ینــد اســتقرار و تــرویج آنارهایی که در ف پیچیدگی خاطرخاص به 

دهــد کــه  د و در نهایت به ما امکــان میکن می عرضهمحصوالت، نمای کلی از اصول کار واتسون 

را ارزیابی کنیم. ایــن چهــار  آن ۀاسالمی با گذشت ۀتفاوت اساسی کشاورزی دور ۀاو دربار ۀانگاشت

اند.  از اسالم، انتخاب شــده پیش ۀمدیتران ۀها در حوز آن کاربردگیر  محصول به دلیل شواهد چشم

گنــدم دوروم، بــرنج و ســورگم.  دارند:امروزه سه مورد از این محصوالت اهمیت اقتصادی زیادی 

وف) امروزه اهمیت به مراتب کم ٢چهارمین مورد، کنگر فرنگی
ُ

. اما مثــالی داردتری  (عربی: خرش

 ۀاست کــه واتســون بــرای تکمیــل مجموعــ های میانه سدهخوب برای محصوالت جزئی و فرعی 

  استفاده کرده است.   شواهد خود از آن

 ۀبــا نشــان دادن اینکــه همــ را واتســون ۀکــل نظریــ این نیست کهکه هدف ما  بگویمباید  نخست

رد اند،  از ظهور اسالم در جهان مدیترانه وجود داشــته پیشکند  ها بحث می آن ۀگیاهانی که وی دربار

گیر مسلمانان در کشاورزی جهان از طریــق انتشــار  مدعایی در کار نیست و سهم چشم چنین. کنیم

 پذیرفته شده است. امــا شــناخت و مهارت
ً
 ازهــای مســلمانان  برخی از محصوالت به غرب، کامال

چنان  کند، نه گسترده و نه آن انقالب سبز پیشنهاد می ۀها و محصوالت زراعی، چندان که نظری روش

شواهد قوی و متقن برای وجود گیاهان جدید موفق نبود.  ۀمجموع عرضۀواتسون در  است. کاربردی

های کشــاورزی  عالقه به محصوالت آزمایشی، روش ۀدهند او نشان ۀانداز نظری گیاهانی که در چشم

 فناوری آبیاری است  ۀمتمرکز و کاربرد گسترد
ً
ناکــارایی تری است.  زمانی متأخر ۀمتعلق به دور ظاهرا

                                                       →  
  بنگرید به:های میانه  در سدهمناظر و دگرگونی آنها  ،ای دشت مغان و برای کارهای اخیر در مورد کشاورزی عصر ساسانیبر

Karim Alizadeh and Jason A. Ur, “Formation and Destruction of Pastoral and Irrigation Landscapes on the 
Mughan Steppe, North-Western Iran,” Antiquity 81, no. 311 (2007), pp. 148–160. 

1. Thomas F. Glick, Irrigation and Society in Medieval Valencia, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 
1970. 

2. artichoke 
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توجهی عمیق بــه منظــر پــیش از اســالم ایــن منطقــه و انبــوهی از فرضــیات  ها، بی این داده در تبیین

ســاده و خطــی از حرکــت  الگــویانقــالب ســبز یــک  ۀسازد. از ایــن رو نظریــ نادرست را نمایان می

هــا و  صــحیح انتشــار آن ۀهــا، دامنــ های ایــن انتقال توانــد پیچیــدگی و کاالهاست که نمی ها اندیشه

  های واقعی مفاهیمش را توضیح دهد. دودیتمح

  گندم دوروم
(گندم سخت) است. امروزه انــواع گنــدم حــدود  ترین محصول مورد توجه واتسون گندم دوروم مهم

ای  از انــواع عمــده دهد. گندم دوروم درصد کالری مصرفی روزانه در سراسر جهان را تشکیل می ۲۰

کرد کــه  ادعاها دارد. واتسون  اصلی اکثر ماکارونی ۀماداست که بیشترین مصرف جهانی را به عنوان 

در واقــع ایــن  امــاکــرد.  از اسالم ناشناخته بــود، یــا بــه ســختی رشــد می پیشگندم دوروم در جهان 

شد. گندم دوروم نسبت بــه ســایر  ای کشت و مصرف می به طور گسترده باستان ۀمحصول در مدیتران

سخت خــارجی اســت  ۀترین امتیازات، نداشتن پوست ز مهمدارای چندین مزیت است. یکی ا ها گونه

 قبل از تهی باستانی بود. در مورد گندم های گونهکه مشکل اکثر 
ً
 دنان بایــ ۀهای پوسته ضخیم، معموال

تری  کــوبی راحــت دوروم خرمن امــاآسیاهای دستی جــدا کــرد.  خارجی آن را با هاون یا سنگ ۀپوست

نداشــت. ایــن امــر تولیدکننــده را از بســیاری از  چندانی نیــازازی س داشت و قبل از آسیاب، به آماده

کرد. گندم سخت همچنین در برابــر خشکســالی مقــاوم  آرد معاف می ۀزحمات و تدارکات برای تهی

مدیترانه با بارندگی کم و اغلب غیر قابل اعتمــاد، ایــن محصــول را بســیار  ۀاست، کیفیتی که در حوز

اساســی نســبت بــه مزیتــی  کــه داشتهم تری   مدت درازسازی  خیرهکرد. دوروم قابلیت ذ جذاب می

  .نوین بودسازی  های ذخیره از ابداع روش پیشدر جهان  ها گونهسایر 

 فراوانــی از کشــت گنــدم دوروم پــیش از اســالم وجــود دارد. در 
ً
اما شواهد متنی و مــادی نســبتا

خــانوادگی کــه گنــدم دوروم بــه آن تعلــق  ۀهای باستان شناسی در آناتولی و سوریه، وجود گون سایت

(دارای چهــار مجموعــه  نازک تتراپلوئیــد های پوســت اســت. ایــن گونــه گنــدم داشت، گــزارش شــده

ــان  ۀهــزار ازو  ،ششــم پــیش از مــیالد در ایــران ۀهــزار ازکرومــوزوم)  پــنجم پــیش از مــیالد در یون

 قبل از دور ظاهر 
ً
بقایــای گنــدم  وفرات وجــود داشــت،  ۀنوسنگی در در ۀشدند. گندم دوروم احتماال

های  ای از گنــدم اســت. دســته های باستان شناســی ایــن منطقــه شناســایی شــده تتراپلوئید در کاوش

نهــرالبلیخ در شــمال  ۀدر در .پنجم پیش از میالد اهلــی شــدند ۀدوروم نیز در هزار  نازک و شبه پوست

 دوروم یا گونه
ً
 مرتبط بود در عصــر مفــرغ ای ک سوریه یک گونه گندم سخت که احتماال

ً
حاصــل امال

شناسی مربوط به قرن یــازدهم  (شمال فلسطین) گندم سخت در تحقیقات باستان . در تل کیسانشد

دهد پرورش دوروم یــا  . همچنین شواهد بسیاری وجود دارد که نشان میاست هپیش از میالد پیدا شد
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در مصر بین قرن چهارم تا اول پــیش از بطلمیوسی مقدونیه  ۀها پیش از سلسل بستگان نزدیک آن قرن

چندان که نــام آن در  ،انداز شرقی مدیترانه بوده است های مهم در چشم میالد رواج داشته و از ویژگی

 دوروم جایگزین گندم  ق.م در پاپیروس۲۴۵– ۲۴۸گزارشی به تاریخ 
ً
های زنون محفوظ است. ظاهرا

تــدریج از قــرن اول تــا ششــم  مصــر) شــد و بــه غالب در ۀ(گون ١گندم وحشیداری موسوم به  پوشینه

  .رواج یافتزارعان امپراتوری روم نیز  میالدی نزد

 شناخته
ً
ــامال ــه ک ــر مدیتران ــدم دوروم در سراس ــیالدی، گن ــرن دوم م ــده و  در ق ــجش ــود.  رای ب

آنــاتولی)  ۀآنازاربوس در کیلیکیــ اهل( میالدی پزشک و داروشناس معروف قرن اول ٢سیوسکوریدد

از دوروم یاد کرده و به توصیف آن پرداختــه  خود حشائشدر مقالۀ پنجم کتاب  ت آشنا بود،که با غال

، عالم کشاورزی رومی که او هم اثر خود را در قرن اول میالدی تدوین کرده، دوروم ٤لومالک ٣است.

 ٥پــاالدیوس ،بعدی کشاورزی ۀاست. مطالب نویسند آوردهبرای کشت آن  راهکارهایی را توصیف و

، مــیالدی در قرن چهارم میالدی هم شاهد دیگری از این دست است. جــالینوس، پزشــک قــرن دوم

ای هــر دو را مشــابه دانســته اســت. ذکــر نــام دوروم  جو مقایسه کرده و ارزش تغذیه اگندم دوروم را ب

دهد که ایــن مــاده  جوامع اسکندرانی در مصر بیش از پیش نشان می میالدی توسط مؤلفان قرن سوم

 پزشــک قــرن چهــارم ٦. اوریباســیوسبــودباستان تبــدیل شــده  ۀه بخشی آشنا از رژیم غذایی جامعب

از گندم را از ســایر انــواع غــالت  گونهکند، این  دوروم در آناتولی رشد می ذکر این کهپس از  میالدی

کشاورزی، اما  ۀدربار های میانه از سده  ای (مجموعه جئوپنیکاهای مندرج در  داند. بنابر داده برتر می

 باستانی؛ قرن 
ً
 ، یعنیشهر مصر باستان م) دوروم در اطراف کالن۷تا  ۴مبتنی بر مطالب و مواد عمدتا

 شد،  خاصی از گندم اطالق می ۀاسکندریه، که نامش به گون
ً
 .شد میکشت  وسیعا

صــر، غالــب در م غلــۀکند که دوروم به عنوان  شناسی این نظر را تأیید می همچنین شواهد باستان

در  ،شــده اســت. در مــونس کلودیــانوس وحشــیتســلط رومیــان جــایگزین گنــدم  ۀحداکثر در دور

شــدت متکــی بــه  کردند، به هایی که در معادن رومیان کار می ن شهرکاصحرای شرقی، حیات ساکن

مصــر نیــز بقایــای گنــدم  ٨، در فیــوم٧های کارانیس شد. در کاوش نیل وارد می ۀدورومی بود که از در

رومی به دست آمده است. در امتداد ساحل دریای سرخ در بقایای رومی یافتــه  ۀدوروم، از اوایل دور

 
ُ
 آن های سخت کشت شده )، گندم٩(در برنیس یر القدیمَص شده در ق

ً
ها  ای به دست آمده، که احتماال

                                                       
1. emmer 
2. Dioscorides 
3. Dioscorides, Materia Medica Libra Quinque, ed. Max Wellman (Berlin, 1906–1914), 2.285. 
4. Columella 
5. Palladius 
6. Oribasius 
7. Karanis 
8. Fayyum 
9. Berenike 
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های یافت شــده در ایــن بنــادر  دوروم های مونس کلودیانوس، دوروم هستند. همانند یافته ۀنیز از گون

 از دره نیــل وارد شــده، کــه نشــان دهنــد
ً
ایــن گونــه در رژیــم غــذایی و  رواج ۀدریای سرخ، احتماال

  است. باستان ۀکشاورزی مصر در دور

شــد. در  یافتــهلیبــی  ١های رومی در گریســای در آفریقای شمالی، بقایای گندم دوروم از محوطه

بر این  عالوهلیبی نیز شواهدی از تولید دوروم در سرینیکا کشف شد.  ۀدر ۀهای یونسکو دربار بررسی

امپراتــوری شــواهد متنــی  ۀکشت دوروم در ایالت افریقایی روم به عنوان یکی از انبارهای غل ،شواهد

  فراوانی نیز دارد. 

 ٢برن آسیایی

 
ّ
ون معتقد اســت ایــن مهم در رژیم غذایی جهان است. واتس ۀبرنج آسیایی در حال حاضر دومین غل

است. اگرچه سطح کشت برنج به مراتــب  راه یافتهگیاه تنها پس از فتوحات اسالمی در غرب اوراسیا 

است. این محصول غذای اصلی بــیش از نیمــی از  حیاتی یپای آن محصول کمتر از گندم است، هم

 ۀعمــد ۀکننــد مینگنــدم مغــذی نیســت، امــا تــأ ۀزمین است. برنج به انداز ۀمیلیارد ساکنان کر ۶٫۶

هــا  است. ثمردهی فراوان و مقاومــت در برابــر بیماری  کربوهیدرات و بنابراین منبع انرژی بسیار غنی

گنــدم، شــواهد  مثــل ،اصلی جذاب بدل کرده است. به همین ترتیــب ۀبرنج را مانند گندم به یک غل

النهــرین پــیش از فتوحــات  ینباستان و ب ۀفراوانی از رواج کشت و اهمیت استفاده از برنج در مدیتران

کــه یونانیــان باســتان طــی  از این پــیشچینی دارد و چندین هزار سال  أاسالمی وجود دارد. برنج منش

 یونــان باســتانفتوحات اسکندر با آن آشنا شوند، در جنوب و شرق گسترش یافتــه بــود. نویســندگان 

شــناس  گیاه ٣انــد. تئوفراســتوس کــرده عرضــهتوصیف دقیقی از رشد این گیاه در شالیزارهای غرقاب 

، پــیش از مــیالددر قــرن اول  ٤شناخت. چهارم ق.م هم برنج را به عنوان گیاهی پربار می ۀیونانی سد

ای از اراضــی  یونانی برنج را محصول اصلی هند که قســمت عمــده ۀنویسند ٥سیکولوس وسودوردی

 ،او معاصــر مؤلــفکشاورزی متمرکز در شــبه قــاره را بــه خــود اختصــاص داده معرفــی کــرده بــود. 

شناخت کــه در منــاطق  ، به عنوان محصولی می٦برنج را از طریق منبع خود ارسطوبولوس ،استرابون

کنــد. هنگــامی کــه  ارتفــاع ســوریه رشــد می در منــاطق کم ، بابل و شــوش و نیــز٧بلخ (؟)تر؛  شرقی

م به بصره دست بافتند، برای نخستین بار با برنجی مواجه شدند، ۷های نظامی مسلمان در قرن  دسته

                                                       
1. Ghirza 
2. Oryza sativa 
3. Theophrastus 
4. Theophrastus, Historia de Plantis, 4.4.10. 
5. Diodorus Siculus 
6. Aristobulus 
7. Bactriana 
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 مستقر  شد و گونه النهرین کشت می های باتالقی جنوب بین های متوالی در سرزمین که قرن
ً
ای کامال

تری  ق.م بازنویسی شده، ولی حــاوی مطالــب قــدیمی۵۰۰ل که در در تلمود باب ١رفت. به شمار می

  است، برنج پس از جو و گندم به عنوان اصلی
ّ
النهــرین ثبــت  جوامع یهــودی باســتان در بین ۀترین غل

سیاســی  زیــر ســلطۀتوان دریافت کــه بــرنج بــرای کشــاورزان یهــودی  ها می این داده از ٢شده است.

 است.  مهم بوده بسیارساسانیان 
 رایــج بــود و د

ً
خطیــب  ٣ولیــوس پولــوکسیر قرن دوم میالدی این محصول در مصر رومی کامال

اوایــل قــرن ســوم مــیالدی) هــم کــه  (اواخــر قــرن دوم/ از نویسندگان اسکندرانی ٤رومی و آتنائوس

. انــد های این منطقه آورده ، آن را در شمار رستنیاست بسیاری از مطالبش را از منابع متقدم نقل کرده

انــد.  رومی متقدم حفظ کرده ۀتولید و تجارت برنج را در سراسر دور ۀهای متعددی نیز سابق پیروسپا

 شناخته شده  ۀبرداری از برنج در در بهره میالدیقرن سوم  از  کم دست
ٌ
نیل اگرچه در حجم کم، کامال

ن بــه مصــر خیز سواحل فلسطی داالن حاصل ۀالنهرین و به واسط بود. برنج ممکن است از طریق بین

 در آنجا رسیده باشد، که 
ً
. تلمــود داشتزندگی کشاورزی یهودیان  درمهمی  نقشاین محصول قطعا

م) مراکــز تولیــد بــرنج را در نزدیکــی انطاکیــه در شــمال ســوریه و ۴۰۰اورشلیم (تدوین در حــدود 

قیصــریه  (پانیــاس/ طبریــه، بانیــاس ۀهای باالدست رود اردن در کنار دریاچ همچنین در اطراف آب

ایــن ماریتیمــا در شــمال اســرائیل ثبــت کــرده اســت.  ۀفیلیپی) در جوالن سفلی و در ساحل قیصری

ذکر برنج در فهرست محصــوالت محلــی ثبــت  ، یعنیبا شاهدی از قرن ششم اشارات متون یهودی

(شمال اسرائیل) تأیید  شان رحوب مشهور به موزاییک رحوب، نزدیک بت  ۀعبری کنیس ۀشده در کتیب

توان مدعی شد که این غالت محصول محلی رایجی در اطراف مناطق پــرآب  شود. از این رو می یم

  شان و بانیاس در جوالن بود. بت

نیل از راه هنــد نیــز  ۀوارد مصر شده، ورود آن به در ٥اگرچه برنج به ظن قوی از طریق هالل خصیب

 ۀقار ریای سرخ در سواحل مصــر و شــبهتماس مستقیمی بین بنادر د زیرا در یونان باستان ،محتمل است

بود کــه در مســیر   برنج در شمار کاالهای تجاری بازرگانان رومی میالدیهند وجود داشت. تا قرن دوم 

 ۀرهنامــپرداختند.  تر سواحل آفریقا و از آنجا با عربستان و هند به دادوستد می دست دریای سرخ و پایین

میالدی برای بازرگانانی که در دریای سرخ و اقیانوس هند ســفر کتاب راهنمای قرن اول  ،٦دریای اریتره
                                                       

1. M. Canard, “La riz dans le Proche-Orient aux premiers siècles de l’Islam,” Arabica 6 (1959): 113–131. 

2. J. Newman, The Agricultural Life of the Jews in Babylonia between the Years 200 C.E. and 500 C.E. (London, 
1932), pp. 91– 93. 

3. Julius Pollux 
4. Athenaeus 

ای در خاورمیانه شامل عراق، سوریه، لبنان، فلسطین، اسرائیل، اردن، شمال مصر، شمال  هالل حاصلخیز که عبارت است از منطقه .٥
  کویت، جنوب شرقی ترکیه و غرب ایران.

6. Periplus Maris Erythraei 
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کردند، اشاره دارد که این غله در امتداد ساحل شمال غربی هند پیدا شده است. برنج به دست آمــده  می

دار این محصول را تــا  ، در سواحل جنوبی مصر، تجارت دامنه١سرومی در برنی ۀدر حفاری سطوح دور

آشپزی رومی، دستور پختی دارد کــه در آن از  ۀرسالۀ نویسند ٢کند. آپیسیوس د میرومی تأیی ۀاواخر دور

 پیــرو قــرن  شده، استفاده می آبی که در آن برنج پخته 
ً
کرد. در قرن دوم مــیالدی نیــز جــالینوس (و بعــدا

 ) این دانه را به عنوان داروی معده تجویز کرد.٣چهارمی او اوریباسیوس
در سواحل آسیای صغیر محصول  ٤های شهر افس ج در غرب تا کرانه، برنمیالدی در قرن چهارم

 در این مقطع برنج به عنوان غله در سراسر جهان مدیترانه به خوبی  مهمیتجاری 
ً
و  رایــجبود. ظاهرا

م) کــه ۳۰۵تــا  ۲۸۴(ح  ٥های امپراتــور دیوکلســین شده بود: فرمان مربوط به حداکثر قیمت شناخته

دینــار در هــر  ۲۰۰شــده را  کرد، قیمت بــرنج پاک سراسر امپراتوری تنظیم میها را در  حداکثر قیمت

 گنجاندن نام این محصول در فرمانی که برای سرتاســر امپراتــوری  ٦مدیوس
ً
تعیین کرده است. طبیعتا

  صادر شده، تنها به معنای رواج برنج در معامالت بازارهای سراسر جهان رومی است.

بــرنج آســیایی  ۀالعاده همراه با آن منجر به انتشار گســترد ی فوقاگرچه صلح رومی و رونق تجار

 ۀدور ٧در گــلمــیالدی شد، افول امپراتوری روم به معنای پایان تولید و تجارت آن نبود. در قرن پنجم 

، پزشــک ٨ســیوس فلــیکساشد. به همین ترتیب، ک غذایی معامله می ۀرومی، برنج به عنوان یک ماد

م در کارتاژ نگاشته، استفاده از برنج را بــه عنــوان درمــانی بــرای ۴۴۷را در  متأخر رومی، که اثر خود

 نشــان می
ً
دهــد ایــن گیــاه بــه صــورت محلــی در  سردرد و اسهال خونی توصیه کــرده، کــه احتمــاال

 ۀتولیــد بــرنج و اســتفاد تداوم. روییده است مینفوذ امپراتوری  زیرهای باتالقی مناطق آفریقای  زمین

 ٩آمیــدایی  ه ویژه در پزشکی، در آثار دانشوران یونانی بعــدی ماننــد پزشــکان آتیــوسعمومی از آن، ب

 ۀتعرفــ ۀاســت. بــرنج در کتیبــ م) ثبت شده۶۰۵- ۵۲۵(ح  ١٠م) و اسکندر ترالسی۵۶۰- ۵۳۰(رونق

های پــرآب  فهرست عوارض گمرکــی کاالهــای وارداتــی شــهری در دشــت ،)م۶سدۀ ( ١١ربوسانازآ

  .شد بد در آنجا کشت میال، ذکر شده است که ١٢کیلیکیه

                                                       
1. Berenike 
2. Apicius 
3. Oribasius 
4. Ephesus 
5. Diocletian 

٦. Modius  لیتر ۷۳/۸واحد رومی، معادل  
  هایی پیرامون آن. ای در اروپای غربی شامل کل فرانسه و بخش منطقه .٧

8. Cassius Felix 
9. Aetius of Amida 
10. Alexander of Tralles 
11. Anazarbus 
12. Cilicia 
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  پنبه 
های  تــاریخی، گونــه پیش ۀاند. در دور آن را جنــوب آفریقــا دانســته أپنبه گیاهی استوایی است که منش

آمد بودنــد، بــه شــبه قــاره  و  پنبه، توسط مردمانی که در مسیرهای دریایی اقیانوس هند در رفت ۀاولی

 در هــزارســند، ایــن گیــاه  ۀهای در یافت. بر اساس یافته راه 
ً
چهــارم بــه صــورت کامــل در  ۀاحتمــاال

های علمی گاسپیوم  اصلی پنبه با نام ۀ. از نوع وحشی آن، دو گونبودکشاورزی این منطقه تثبیت شده 

 حــدود  اند سالهدهای چن ها درختچه این ی. هر دوپدید آمد ١ال آربریوم. ال و ج. هرباکیوم
ً
و معمــوال

های اولیــه  ای پوشیده از الیاف است که کاربرد آن برای انسان دانهشان لکنند و محصو دو متر رشد می

درختــی" نیــز نامیــده  ۀپنبه در دنیای قدیم آربریوم بود که گــاه "پنبــ ۀشده بود. اولین نوع عمد  شناخته

 ۀشد. امــا گونــ شود. این نوع بیشتر در آسیا و با توزیع محدود در شرق آفریقا و عربستان یافت می می

های جدیــد حاصــل از  ال که متعلق به آفریقا و عربستان بود، بــا بســیاری از گونــه هرباکیومج.  ،دوم

تــرین تغییــر  تری منتشر شد. در این میــان مهم و به طور گستردهیافت کشت از نظر کشاورزی توسعه 

ا را هــ ساله بود. این تغییــر آن یک های گونههای هرباکیوم تغییر از چند سالگی به  رشد گونه ۀدر چرخ

اولیه  ۀبعدی در گون ۀالنهرین، مصر و هند وفق داد. این تکامل در مرحل تر در بین های خنک با محیط

. دنیای رومــی دادکشت شد و در کشاورزی آفریقا تداوم یافت، رخ  ۀآربریوم نیز که آن هم وارد چرخ

  است. پنبه آشنا شدهبا  ،از طریق مصر ،به احتمال، از طریق همسایگان شرقی امپراتوری یا آفریقا

 ٢تــازگی توســط جــان پیتــر وایلــد پیش از اسالم بــه ۀبیشتر شواهد مربوط به پنبه در دنیای مدیتران

النهــرین  هنــدی بــه بین ۀنماید. پنبــ ها ضروری می آوری شده است. اما بررسی مختصری از داده گرد

کنــد. هــرودوت مــورخ  یید میأا تشده از عراق آن ر  شواهد یافته وامپراتوری نوآشوری وارد شد،  ۀدور

کــه  گفتــه اســتق.م) از تولید پنبه از درختانی در شمال هنــد اطــالع داشــت و ۴۲۵ - ۴۸۴( یونانی

پوشیدند. در طول لشکرکشی دریــایی اســکندر مقــدونی در  ای می های پنبه سربازان خشایارشا لباس

ثر تا قرن چهارم پــیش از مــیالد، ها با پنبه مواجه شدند و حداک اقیانوس هند و خلیج فارس، مقدونی

را یــادآور  وجــودش در آنجــاتئوفراســتوس و  گسترش یافــت،پراکندگی آن در امتداد این خلیج  ۀحوز

 قرن
ً
 ٤تــایلوس ۀنویســد، در جزیــر می ٣ها دوام داشت، چه پلینی شده است. تولید پنبه در آنجا ظاهرا

 در  های ظریفی از آن تولید می (بحرین) پارچه
ً
شد. زمانی که این گیاه به خلیج فارس رسید، احتماال

  .داشتنیز رواج  یونان باستانالنهرین و سایر نقاط  بین

های ورای رود ارس در آذربایجان کنــونی  میالدی)، در سرزمین ۷تا  ۴(قرن  در اواخر دوران باستان

                                                       
1. Gossypium arboreum L, G. herbaceum L. 
2. John Peter Wild 
3. Pliny 
4. Tylos 



 

  

۶٢ 

اسانی تعلق داشت، پنبه به محصول مهمی تبدیل شده بود. در شــرق دورتــر، در که به امپراتوری ایران س

تــا  ۳ساسانیان (قرن  ۀکشت شده از دور ۀهایی از پنب مرو در ترکمنستان امروزی، یافته ۀهای واح حفاری

کنــد  ای اشــاره می دانه م) به روغن پنبه۵۰۰) به دست آمده است. تلمود بابلی (تدوین شده در حدود ۷

  کردند. استفاده می از آن النهرین، فروشندگان پنبه و پشم پنبه در جوامع یهودی بینکه 

در  شــوند. در هاللی از سودان تا ســوریه یافــت می میالدیای از قرن اول تا هفتم  منسوجات پنبه

و قصیر القدیم در ساحل دریای سرخ)، نوبیا (در مروئه، کارانوگ و قصــرابریم) و  س(در برنی سودان

های متعددی کشــف شــده اســت. در  پارچه  خارجه در صحرای غربی) تکه ۀ(در دوش در واحمصر

ای مربــوط بــه قــرن چهــارم یــا پــنجم  های قرمــز پنبــه (در فیوم مصر مرکزی) کالفی از نخ ١کارانیس

تــاب تولیــد  تاب و چپ هــای راســت ای بــا هــر دو نــوع نخ اســت. منســوجات پنبــه میالدی پیدا شده

کــار  ٢و لوانــت های مصــر و شــام بافنــدگانی کــه در ســنت زیــراایز البته مهم است شدند. این تم می

 نخ می
ً
 ٣بــرنیسهای  . فقط تعداد کمــی از یافتــهریسیدند میتاب  ها را به صورت چپ کردند، معموال

ها از هند اســت.  گر ورود آن تابند که نشان ای راست های پنبه شده نخ های کشف تابند و اکثر پنبه چپ

کیلومتری جنوب  ۱۵، تاب در عین بوقیق بیزانسی راست - رومی ۀای دور سطین، منسوجات پنبهدر فل

باســتان)  ۀهای حلبیه (زنوبی دریای مرده و در منطقه نتسنا و عین آودات یافت شده است. در حفاری

در  ،پیــدا شــده اســت مــیالدی تاب متعلق به قرن ششــم چپدر فرات میانی سوریه، بلوزی با بافت 

تابی شــده در منســوجات  چپ، پنبه ٤حالی که در پایین دست رودخانه، در شهر رومی دورا اروپوس

  .رفت به کار میپشمی بافته 

راســت ریســیده شــده و  ۀبیزانس از پنب- ای کشف شده در شرق روم منسوجات پنبه بیشترتا کنون 

 وارداتی از نوبیا، هند یا امپراتوری ساسانی بوده است.
ً
که  دریای اریتره ۀرهنامبر اساس متن  احتماال

هنــد  ۀهای دوردســت یــاد کــرده، تجــارت محصــول پنبــ ای در تجارت از پنبه به عنوان کاالی مبادله

هــا آن را تأییــد  حداقل در قرن اول میالدی رایج و مهم بوده اســت. امــری کــه شــواهدی در پاپیروس

منســوجات یادشــده، تولیــد محلــی بودنــد.  تاب مــورد اســتفاده در ای چپ های پنبه کنند. اما نخ می

ای از قرن دوم از شــهر کــارانیس  شواهدی در نامه ،ای در مصر رومی پنبه ۀهایی با پارچ لباس دوخت

ســفید درخواســت کــرده  ۀاز بــرادرش پنبــ ٥ولیــوس آپولینــاریوسینیل میانی دارد. در این نامه  ۀدر در

ای  آن دارد که مادر مخاطب برای او بلــوزی پنبــه حکایت از٦ای دیگر از البهنسا است. همچنین نامه

                                                       
1. Karanis 

  کشورهای شرق دریای مدیترانه که شامل سوریه، اردن، لبنان و فلسطین است. .٢
  االحمر. ای مسکونی در مصر، واقع در استان بحر منطقه .٣

4. Dura Europus 
5. Julius Apollinarius 
6. Oxyrhynchus 
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ای  ، درخواستی بــرای نــخ پنبــهاز همان عصر ناشناخته أسند پاپیروسی مصری با منشدر بافته است. 

  .آمده استلباس کار  ۀتهیبرای 

در آنجــا آید که  صحرای غربی مصر می ۀخارج ۀ بافی محلی از دوش در واح اطالعات مؤید پنبه

 نخ  ۀپنجم وزن پنب ای از قرن چهارم/ نگاشته سفال
ً
یــا منســوجات تولیــد   تحویلی به پنج زن که ظاهرا

کنــد کــه خــود  ای به طور قطع ثابت نمی های پنبه کردند، ثبت شده است. البته تولید محلی لباس می

دهــد کــه ایــن محصــول در  های منابع متنی هم نشان می الیاف نیز در آنجا تولید شده است. اما داده

 شود کشت میکه پنبه در مصر علیا  گفته است(ق اول میالدی)  . پلینیآمد به عمل میواقع در مصر 

کــه نــخ آن در اســت توصیف کرده  یو در قرن بعد، پولوکس سخنور مصری، پنبه را به صورت درخت

و همچنــین یــک  ١خارجــه ۀشد. یک پــاپیروس قــرن دومــی از واحــ تولید پارچه با کتان مخلوط می

ســفال بــدون تــاریخ از  کاشت پنبه در آنجا را حفــظ کــرده اســت. ۀقرن چهارمی سابق ۀنگاشت سفال

دهد شراب و پنبه محصوالت محلــی آن  که نشان می است کرده ثبتمصر گزارشی را  ٢دوش ۀگنجین

ت کــه در ای اســ ، نامــهمیالدی این مجموعه، متعلق به قرن چهارم ۵/۶۳۴- ۶ۀ شمارسند  اند. منطقه

(نوعی  آنونا کشت پرداخت مالیات ۳۸۱ ۀشماردر سند شود و  آن پرداخت به صورت پنبه مطالبه می

نگاشــته از  داخلــه، دو سفال ۀاست. دورتــر در شــمال، در واحــ به صورت پنبه درخواست شده میوه)

دریافــت شــده از  ۀم) ســهم پنبــ۲۷۶/۲۷۷الخراب؛ دومــی بــه تــاریخ  أســمنت (امــروزه: ٣کلــیس

جزئیات  ،از همین محل میالدی هایی از قرن چهارم لیدکنندگان فردی را ثبت کرده است. پاپیروستو

 ای در قــرن چهــارم دهنــد. شــواهد ثبــت شــده از مزرعــه پرداخت بدهی مربوط به پنبــه را نشــان می

 ۀکنــد در اواخــر دور ای که در حفاری آنجا به دســت آمــده، ثابــت می ، همراه با بذرهای پنبهمیالدی

  داخله بوده است.  ۀرومی، پنبه کاالیی محلی در واح

تکــرار  هــم) در قســمتی کــه در تلمــود اورشــلیم م۲۰۰حــدود  تحریــر( میشنابر اساس شواهد 

که در زمان او  گفته است) م۵۹۴ د( ٤یشد. گریگوری تور ، پنبه در فلسطین نیز کشت میاست شده

  .رویند میند، در اطراف اریحا نک درختانی که پشم تولید می

  کنگر فرنگ
محصــوالتی کــه واتســون بــه  ۀدر این بررسی اجمالی امکان پرداختن به شواهد مربوط به انتشار هم

ویژه قابــل توجــه  ، وجود ندارد. اما یک محصول جزئی بــهیاد کرده استهای اسالمی  عنوان نوآوری

از ورود مســلمانان  پیش  نهمدیترا حوزۀآن در  ۀگیری از تولید و پرورش دیرین شواهد چشم ، زیرااست

                                                       
1. Kharga 
2. Doush 
3. Kellis 
4. Gregory of Tours 



 

  

۶۴ 

هــا اســتفاده در جهــان  پس از قرن ١عربی: خرشوف) در( در دست داریم. گفته شده که کنگر فرنگی

در ادبیــات کالســیک هــیچ «گوید:  میوارد اروپا شده است. واتسون  های میانه سدهاسالم از اواخر 

پــذیرد  و تنهــا می» آن وجود ندارد های ای به گیاهی از این خانواده با گوشت خوراکی روی برگه اشاره

. کاردون امــروزه بــه بودرومی شناخته شده - در دنیای یونانی ٢که جد احتمالی کنگر فرنگی، کاردون

ویژه در مناطق خشک بسیار تهاجمی اســت. در  شود که به ای علف هرز در نظر گرفته می عنوان گونه

شده توسط پلینــی کــه در  عرضهرد و با شواهد مقابل، کنگر فرنگی به آبیاری و کوددهی منظم نیاز دا

های  شناســی، کــاردون و کنگــر شــباهت کنیم، مطابقت بیشتری دارد. از نظر ریخت ادامه بررسی می

هــای خشــک  های خاردار دارند و در زمین رسد، برگ متر می ۵/۱زیادی دارند: ارتفاع هر دو تا حدود

و مغــز گوشــتی  اســت تــر گــل کنگــر، پهن ۀوفدهنــد، شــک کنند. در حالی که هر دو گل می رشد می

  شود. آن مصرف می ۀکند. اما گل کاردون خوردنی نیست و تنها ساق خوراکی تولید می

 ۀهمــ« شــناختی اســت. زیــرا معتقــد اســت مبنای اصلی استدالل واتسون در مورد کنگــر، زبان

های عربی مورد اســتفاده بــرای ایــن  اند. نام نام مختص این گیاه را از عربی گرفته» های اروپایی زبان

 از نام التین ،گیاه
ً
اری ذگــ گرفته شده که بــرای نام carduus یخرشوف و اشکال مربوط به آن، احتماال

کنگر فرنگی به وضوح از نام های رایج عربی برای  یکی از نام» القناریة/ القنارا. «رود به کار میکنگر 

گیــرد. در  عمــد نادیــده می نامی که واتسون با آن آشناست، اما بــه ؛است گرفته شده ،کینارا ،یونانی آن

گفتــه . پلینــی روییــد مــی) در شمال آفریقا و اسپانیا یقرن اول میالدی، گیاه کاردوش (کاردوس التین

ها برای مقــداری انــدک بــه  دند و قیمت کنگر آنبو آن که کارتاژ و کوردوبا تولیدکنندگان اصلی است

کاردوســی کــه پلینــی شــرح داده،  ٣رســید. نقره) هم می ۀ(سک سسترس ۶۰۰۰مبالغ استثنایی چون 

هــای سرســخت غیرضــروری اســت. در  بــرای کاردون و این ؛گیاهی نیازمند پرورش ومراقبت است

ات جالینوس مفیدتر است. او کینارا را رساند، توضیح نمی یحالی که این گزارش ما را به نتایج قاطع

کند که مــردم ســر آن را کــه  دانسته و خاطرنشان می» گذاری شده بیش از حد ارزش«توصیف و آن را 

 مــراد جــالینوس در  نامند می می ٤حلقه
ً
خورند. از آنجا که سرهای کاردون خوراکی نیســت، مســلما

  اینجا باید کنگر باشد.

گر رواج کشت کنگر فرنگــی در  قرن اول تا ششم میالدی نشان های راهنمای کشاورزی از کتاب

لومال توصیه کرده که بذر کنگر فرنگــی در کامپراتوری روم است.  ۀمدیترانه در تمام دور منطقۀسراسر 

                                                       
1. Cynara scolymus 

2. Cynara cardunculus 

ام، به وضوح  [تونس]، در میان نمونه های دیگری که در آنجا دیده ملی باردو ۀ(بدون شناسنامه) در موز موزاییک رومی شمال آفریقا ۀقطع .٣
  کنگر فرنگی است. شامل تصویر

4. sphonduloi 
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تکرار شده است. بنا بــه دســتور منــدرج در  جئوپنیکابهار و پاییز کاشته شود. مشابه همین توصیه در 

 برای گیاهان با ارزش بیشتر  نگی باید در باغ کاشته شود؛ محوطهاثر پاالدیوس کنگر فر
ً
ای که معموال

ها همچنین بدان معنــی اســت کــه کــاردوس/ کینــارای منظــور  رود. این توصیه تر به کار می و دلخواه

 کنگر فرنگی در نظر گرفت، نه کاردون. 
ً
  نویسندگان باستانی را باید عموما

اســت. در  گــرد آوردهرومی  ۀهد تولید کنگر فرنگی در مصر دورای از شوا مجموعه ١کای رافینگ

 به این دلیــل کــه انگورهــا بــه صــورت پیوســته  ها کاشته می آنجا کنگر در میان تاکستان
ً
شد، احتماال

شدند و کینارا نیز به مقدار قابل توجهی آب نیاز داشت. این که این رستنی به طور گســترده  آبیاری می

 کــهآشکار اســت  میالدیقرن چهارم  جهانگرد ٢تئوفانس گزارشرس بود، از در سراسر مصر در دست

 آشــنایی مســلمانان  ۀلون در قاهری(حصن باب آن را در بابل
ً
امروزی) خریــداری کــرده اســت. ظــاهرا

کــه  در علم کشــاورزی اندلسی مؤلفعوام  ؛ ابناست اسپانیایی با این گیاه بیشتر از طریق مصر بوده

از مصر به اسپانیا آمده است. فرمان حداکثر  هکه قناری گوید میهـ نگاشته، ۶م/ ۱۲اثر خود را در قرن

کند که کنگر فرنگی یــک غــذای رایــج در شــهرهای ایــاالت  های امپراتور دیوکلسین ثابت می قیمت

ازای هر شش عــدد و برای سر آن، به  ،. این قانون قیمت کنگر بزرگ را هر پنج عدد ده دیناربودرومی 

چنــدان قابــل  هــا ده دینار تعیین کرده است. اگرچه این فهرست به عنوان یک شاخص واقعــی قیمت

ای استفاده کرد. به عنوان  توان از آن برای سنجش سطح قیمت مقایسه اعتماد نیست، با این وجود می

شده است. ایــن  (حدود نیم لیتر) شراب معمولی، هشت دینار تعیین ریوسامثال، قیمت یک سکست

 های فراوان در ، چندان گران هم نبوده است. ارجاعنبوده دهد کنگر فرنگی اگر ارزان مقایسه نشان می

دهد که ایــن محصــول  نشان می هم منابع متنی و گنجاندن نام این رستنی در فرمان قیمت امپراتوری

 
ً
  شده است. و به طور گسترده کشت و مصرف می رایج بودهکامال

   گیری نتیجه
شناسی و متنی محصوالتی که بررسی کردیم، پراکنده و ناقص اســت، حضــور  اگرچه شواهد باستان

باســتان،  ۀبســیار محــدود اقــالم کشــاورزی در دســترس در دور ۀها در میــان دایــر این دست رســتنی

اری دهد گندم دوروم، برنج و پنبه محصوالتی بودند که در بســی ها نشان می گیر است. این داده چشم

هــای متمــادی حکومــت  . گندم دوروم در طــول قرنبسیار مهم بودنداز مناطق جهان رومی و ایرانی 

امپراتوری روم، توسط کشاورزان رومی در سراسر مدیترانه پخش شــد. ایــن غلــه جــزء اصــلی رژیــم 

ده اســت. تا امروز هم همان جایگاه را حفظ کر و غذایی رومیان از سوریه تا ایتالیا و شمال آفریقا بود

                                                       
1. Kai Ruffing 
2. Theophanes 



 

  

۶۶ 

های دریــای  ادعای واتسون مبنی بر نقش قابل توجه مســلمانان در گســترش کشــت دوروم در کرانــه

ای از روش غیرانتقــادی او در نادیــده گــرفتن  مدیترانه، نه تنها مبنای استواری در شواهد ندارد، نمونــه

  های موجود است. داده

یونــان یت شده بود و انتقال آن به غــرب در النهرین از دیرباز و قبل از اسالم تثب کشت برنج در بین

 ۀهای گیاهی ناشناخته تسریع شد. این حرکت به سمت غــرب در دور با توجه یونانیان به گونه باستان

ادامه یافت. در اواخر دوران باستان، بــرنج در غــرب آســیا  ، آنهااشکانی و ساسانی ،جانشینان ایرانی

به برنج از  یعموم یترانه گسترش یافت. اهمیت و دسترسمدی ۀخوبی تثبیت شد و در اروپای حوز به

های گل توسط متون متعدد و با ثبت مقررات آن در فرمان قــرن چهــارمی حــداکثر  سوریه تا سرزمین

کید شده است. اگر نظری قیمت  انتظار داشــتیم کــه تولیــد بــرنج در  ۀها تأ
ً
واتسون درست بود، مطمئنا

های بزرگ دجلــه و فــرات گســترش یابــد.  اسالمی و بستر رودخانه النهرین، مرکز امپراتوری قدیم بین

دجلــه و  ۀهــای کرانــ بود. زمین  این ناحیه به نقاط اصلی انتشار پیشنهادی واتسون برای برنج، نزدیک

خیز، آب فــراوان،  کردنــد: زمــین حاصــل محیطی ایــن رســتنی را بــرآورده می فرات ملزومات زیست

. با این حــال دادند میها این گیاه را پرورش  زیاد کشاورزانی که قرن آبیاری گسترده و جمعیت سامانۀ

بغــداد، بــرنج یعنی  ،این رودها در بزرگترین شهر جهان اسالم ۀ، حتی در کنارهای میانه سدهدر طول 

همانند چند  اسالمی،  اوج تمدن ۀنقط ،عباسی ۀ. در واقع، بر اساس شواهد مربوط به دورفراوان نبود

بــرنج در عــراق در اوج  ١جو و گندم بر رژیم غذایی این ســرزمین غالــب بــود. هزار سال پیش از آن،

قــرن ســوم هجــری در فهرســت  چنان کــه در ،ساسانی داشت ۀجایگاهی مشابه دور» انقالب سبز«

و عنــوان محصــوالت مشــمول مالیــات و بنــابراین جــز  مالیاتی قدامة بن جعفر فقط گندم و جــو بــه

و کیلیکیــه تنهــا  ٢پونتــوس ۀ، دو منطقهای میانه سدهاواخر  ۀکاالهای اصلی، ذکر شده است. در ترکی

آن تســلط  در پیمناطق شناخته شده برای کشت برنج بودند؛ وضعیتی که با وجود فتوحات اعراب و 

دارد.  مطابقــتمــیالدی رفت، بــا شــرایط قــرن چهــارم  مسلمانان بر آناتولی، بیش از آنچه انتظار می

غربــی  قلمــرودورتــرین  ،مسلمانان در اســپانیا ۀاگرچه ظهور کشت برنج به عنوان یک پیشرفت عمد

کشت در آنجا نیــز اهمیــت ثــانوی داشــت و در رژیــم  این شود، باید یادآور شد که اسالم، مطرح می

 کشاورزی آن از محصوالت قدیمی گندم و جو بسیار عقب بود.
کــه در  چنــانطور یکسان سهم بسزایی در گسترش تولید پنبه داشتند. هم رومیان و هم ایرانیان به 

 داشــت،از ظهــور اســالم اهمیــت اقتصــادی  باســتان پــیشاین نوشتار نشان داده شد، پنبه در جهان 

                                                       
  .آن اخذ گندم و جو به عنوان مالیات در بین النهرین اسالمی است دلیل .١

2. Pontus 
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هــای  ای و در منابع مکتــوب مکان پنبه چۀشناسی تولید پار شواهد باستاندر آنجا ویژه در ایران، که  به

در دنیای رومــی  که رسد اده از آن به صورت چشمگیر وجود دارد. اما به نظر میمتفاوت تولید و استف

  در پارچه از آن کشت پنبه و استفاده
ً
 و محدود به مصر بوده است. اندکسازی نسبتا

هــای  نیافــت و ماننــد قرن گســترشاســالمی  ۀعلیرغم ادعای واتسون، تولیــد پنبــه در مصــر دور

 ۀاولیــ ۀشــده توســط واتســون از دور  انداز ترســیم چشم ها الیاف کتان بود. اصلی پارچه ۀماد ،گذشته

 به ایران و به شــکلی کم
ً
شــد،  رمــق در مصــر محــدود می اسالمی که در آن کشت و تولید پنبه عمدتا

داننــد کــه پنبــه  مــردم می«: اســت پنجم هجریقرن  ۀثعالبی، نویسند از   یالمثل ضرب نقلمستند به 

، کتان مصر چهــار قــرن پنجم هجریدر قرن ». مصر است ازمرو] و کتان  ۀبه خراسان [منطق متعلق

محصــولی کــه در دوران  ؛وار خود را حفظ کرد پس از تسلط حکومت اسالمی، شهرت ضرب المثل

شده از سوی واتسون بــرای کشــت   عرضهباستان نیز به خاطر آن شهرت داشت. اولین شواهد روشن 

شش قرن پس از فتوحات مسلمانان و دو قرن پــس  هفتم هجری،مصر متعلق به قرن پنبه در  ۀگسترد

   است. »انقالب سبز«به اصطالح او  ۀاز پایان دور

ای از محصولی است که از زمان معرفی آن اهمیت جهانی کمــی داشــته  مورد کنگر فرنگی نمونه

 هــم یترانــه بــه دوران اســالمیها و رواج ایــن گیــاه در مد است. واتسون در فرض تعلق اولین معرفی

اشتباه کرده است. کشت رومی این گیاه به طور گسترده ثبت و تایید شده و نقش هرچنــد نــاچیز آن، 

  اسالمی. ۀدور ۀگنجد نه در پیشین رومی می ۀو اروپا در گذشت  در رژیم غذایی مدیترانه

 در پیوند دادن محصــوالت بــه روش
ً
نســبت دادن ایــن  هــای کشــاورزی و اگرچه واتسون مطمئنا

تغییــرات پیشــنهادی او  ۀشناســی و دامنــ تر محــق اســت، زمان ها به تغییرات فرهنگــی گســترده روش

صورت   واتسون، محققان به بخش الهامها سال، تا حد زیادی بر اساس آثار  ده طیاست.  ناپذیرفتنی

مهم که جهــان اســالم بــه  عنوان یکی از دستاوردها و میراثی به » انقالب سبز اسالمی«غیرانتقادی به 

انــد. ســهم کشــاورزان اســالمی  ، پرداختهاســت جا به بسیاری از نقاط دنیا ارزانی داشته اروپا و از آن

 چشمگیر است. اما تعداد فزاینده های میانه سده
ً
ها، ابزارهــا و  فناوری رواجای از شواهد برای  مطمئنا

 کــارییــرات ســریع و عمیــق در محصوالت کلیــدی کشــاورزی پــیش از اســالم، فــرض اساســی تغ

رســد منــاظر خاورمیانــه و مدیترانــه  کشد. در عوض، به نظر می کشاورزی مسلمانان را به چالش می

شــده  تأییــدآن حفــظ و  ۀاند و اغلــب میــراث گذشــت از اسالم بسیار شبیه به یکدیگر بوده پسو  پیش

های کشاورزی اســالمی بــر فــراز دورنمــای رومــی و ایرانــی پیشــین ســاخته  است. در واقع ساختار

  شدند. بلکه در ساختارهای نوین ادغام، نرفتند: این بناها از بین ستا شده




