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  چكيده
تبيين جايگاه اصفهان در  صدد در جغرافيايي،با تكيه بر منابع تاريخي و  مقاله، اين

 و بازرگاني نظر از دوره اين در اصفهان. استاز منظر اقتصادي  هجري چهارمقرن 
 به نسبت آن تجاري بخش كه چنان بود، برخوردار بااليي اهميت از تجاري

 تجاري هاي راه تا شد موجبثبات در اين دوره  برقراري. گرفت پيشي كشاورزي
ثبات اقتصادي رونق و رفاه و پيشرفت را براي اين منطقه  هم، سويي از گردد؛ امن

 اهميت به توجه با كه است اين پژوهش اصلي مسئلة بنابراين،. به ارمغان آورد
 بررسي با كرد، ايفامي اقتصادي سياسي، تحوالت در كه مهمي نقش و منطقه

 دهد كه عوامل مي پاسخ ها اين پرسش به تحليلي توصيفي روش با آن، تأثيرگذاري
 همچنين، است؟ بوده چه اصفهان اقتصادي وضعيت بهبود و رونق در تأثيرگذار
 تجاري مناسبات اهميت و بود ؟ جايگاه چه اقتصادي تغييرات بروز در مؤثر عوامل

   است؟ بوده چگونه بويه آل حكام نزد در
جغرافيــايي، چگــونگي قرارگيــري اصــفهان در ســرزميني مناســب و شــرايط 

جملـه   ازويـژه راه ابريشـم،    هاي ارتباطي شرق به غـرب و بـه   قرارگيري بر سر راه
يند توسعة آن نقش داشته كـه هـم بـر تـوان     آمنطقه است كه در فر ينا هاي ويژگي

رساند سرشاريمنطقه را به سود بازرگاني و تجاري  بازرگاني آن افزود و هم خود.  
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  مقدمه. 1
 استعدادهاي و استراتژيكي اهميت .است بسياري قدمت داراي تاريخي نظر از اصفهان
. مورد توجه قرارگيرد از ديرباز كه است گرديده باعث سرزمين اين طبيعي و انساني

 دراختيارگرفتن براي منطقه هاي قدرت كشمكش و ابريشم جادة سر بر اصفهان قرارگرفتن
 ايران تاريخ براي چهارم قرن. افزود ناحيه اين اهميت بر راه، اين از حاصل تجاري سود
 از كه آمدند كار روي ايران در حكومت چندين دوران اين در چراكه است، مهم بسيار
 مذهب سني خالفت بر توانست كه بود بويه آل مذهب شيعي و مقتدر دولت آنها، جملة
 تقسيم جبال و عراق فارس، شاخة سه به قدرتمند، اميران حضور با و شده مسلط بغداد
 با و بودند ضعيف نيز برخي و توانا و قدرتمند برخي جبال منطقة بويهيِ اميرانِ. شود

 تأثيراتي اقتصاد و سياست فرهنگ، مذهب، چون جهاتي از منطقه اين در حضورشان
 بويه، آل حاكمان حكومت دوران طول در نيز جبال شهرهاي از هركدام و بودند گذاشته
  . داشتند پيش در را زوالي به رو دورة تاريخ از اي برهه در و درخشاني عصر

 اقتصادي و سياسي اوضاع شناخت اصفهان، ـ سياسي اقتصادي توسعة بررسي در اما،
بويه، غالباً، وجه  شده پيرامون حكومت آل در مطالعات انجام .است بسيار اهميت حايز

. است شده شده و بيشتر از منظر سياسي به اين حكومت پرداخته اقتصادي مورد غفلت واقع
رغم وجود مطالب  موضوع مقالة حاضر، به زمينة در باب پيشينة پژوهش بايد گفت كه در

 و مستقل منسجم قات اخير، پژوهشيگسترده و پراكنده در منابع اصلي يا برخي تحقي
  .است نگرفته بويه انجام وضعيت اقتصادي اصفهان در دوران آل بر مبتني
  

  1جغرافياي تاريخي و اقتصادي اصفهان .2
هاي مختلف تاريخي با دگرگوني زبان و ورود اقـوام بيگانـه دچـار     نام شهرهاي ايران در دوره

 ،مستثنا نبوده و در قرون گوناگون تاريخي و جغرافيـايي اصفهان نيز از اين امر . است تغيير شده
، »اسـپهان «، »جي«، »گي«، »اسپادانا«، »اسپدانا«است كه  آمده يهاي گوناگون نام اين شهر به شكل

 .)43: 1370 ،نهچيـري (است هاي مختلف آن در طي قرون و اعصار  نام» اصفهان«و » اصبهان«
هاي همدان، ايالت جبـال و نهاونـد تـا     كه اطراف آن را سرزميناي پهناور بود  اين شهر جلگه

ابونعيم،  ةبنا به گفت. گرفت مرزهاي كرمان و ري و قومس تا مرزهاي فارس و خوزستان فرامي
هزار ديـه و هفـت شـهر بـه      ، پنج3، صدو بيست طُسوج2اصفهان داراي سه استان، سي رستاق
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 .)126: 1377 ،اصفهانيابونعيم ( است دررام و سارويه بودههاي كَهثه، جار، جي، قه، مهربن،  نام
اسـالمي و بـه طـور     ةدر دور) 289: 1382 ،انصاري دمشقي( اصفهان چشم شهرهاي جبال

كـه يهوديـه بزرگتـر از     شـد  خاص در قرن چهارم شامل دو بخشِ يهوديه و شهرستان مـي 
؛ 3: 1370 ،خردادبـه  ؛ ابـن 106- 105: 1345 ،حوقـل  ابن( شهرستان و حدود دو برابر آن بود

حوقل اين دو بخش را از حيث ثروت، جمعيت، بازرگاني، بركت،  ابن .)49: 2536 ،يعقوبي
تـر و پهنـاورتر    نعمـت  از ديگر شـهرهاي جبـال فـراخ    ،وآمد مسافران، ميوه و محصول رفت
ي « ،اسـت  بودهكه خود نيز اهل اين شهر  ،رسته ابن .)106: 1345 ،حوقل ابن( داند مي را » جـ

اسالمي  ةچراكه اين شهر در دور ،)108: 1380 ،رسته ابن( كرد مركز و كرسي اصفهان معرفي
كـه يهوديـه چنـين نقشـي را      ي داشـت، درحـالي  بسـيار ت ميدژي بود كه از نظر نظامي اه

  .)203- 193: 1353 ،شفقي( كرد ايفانمي
ي بسـيار دانان، اصـفهان از قـدمت تـاريخي     خان و جغرافيهاي مور با توجه به گزارش

بناي شهر جي  ةكه دربار چنان ،هرچند تاريخ دقيق بناي آن مشخص نيست است،برخوردار 
ي   مي پسرِ زارده اصفهاني بنياد نهاد آن را جـ يگويند اسكندر رومي اين شهر را به دست ج

   .)127: 1377 ،اصفهانيابونعيم ؛ 65: 1371 ،دينوري( ناميد
  : گويند در مورد بناي شهر يهوديه مي ،ماا

المقدس كـوچ كردنـد، مقـدارى از     نصر، از بيت چون يهوديان، هنگام گريختن از بخت
آب و خاك آنجا همراه برداشتند و پيوسته به هر جايى و شهرى كه وارد شـدند آب و  

فـرود  در آنجا در محلـى بـه نـام بنيحنـا     . خاكش را وزن كردند، تا به اصفهان رسيدند
گونه در آن محل بار افكندند و چون آب و خاكش را وزن كردند و با آب  بدين. آمدند

وزن ديدند، آنجا را منزلگاه كردند و دست به ساختن زدند كه  المقدس هم و خاك بيت
؛ 579/ 2: 1361 ،؛ مقدسي97: 1349 ،همدانيالفقيه  ابن(آن محل اكنون يهوديه نام دارد 

  ). 356: 1373 ،؛ قزويني260 /1 :1382، ياقوت حموي

در دوران خالفت عمر  ـجريه23در سال را است كه ابوموسي اشعري اصفهان  گفتني
؛ 25- 24: 1371 ،اثير ؛ ابن439: 1337 ،بالذري( دكربه صلح و با پرداخت جزيه و خراج فتح 

  .)66: 1408 ،الحسين بن اسحاق
كـه   چنـان  ،آبـاد و ثروتمنـد بـود   بويـه بسـيار    حكومـت آل  ةشهر اصفهان در اواخر دور

اصفهان شهرى است «: نويسد مي ،زماني كه از اين شهر ديدن كرد) ق.ه465- 394( ناصرخسرو
جـاي   بـزرگ  ةكه ديوارى استوار، بلند، بناهاى نيكو و مرتفع دارد و در ميان شهر، مسجد آدين
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 .)165: 1381 ناصرخسـرو، ( »اندرون شهر، همه آبادان، كه هيچ از وى خـراب نديـدم  . دارد
وآمد و محـل تالقـي    االيام مركز رفت بود كه از قديم حاصلخيزي ةجلگ ،اين منطقه از جبال

هاي بزرگ و مورد توجه پادشاهان هخامنشي، يونانيان، ساسانيان و سپس محـل جـذب    راه
حـاكم   حكومت ساسانيان مقـرّ  ةاصفهان قبل از اسالم و در دور. طوايف عرب مسلمان بود

طبري روايتي را  .)2: 1316 ،نورصادقي( است هاي بزرگ بوده آن واليت و يكي از ضرابخانه
الجيشـي ايـن منطقـه را     يـافتن مسـلمانان از اهميـت سـوق     نويسد كه آگـاهي  در كتابش مي

  :نويسد وي مي .دهد مي نشان
راى تو چيسـت؟ از  : دوم با هرمزان جهت حمله به ايران مشورت كرد و گفت ةعمر خليف

فارس و آذربيجان دو بـال اسـت و   : فارس آغاز كنم يا آذربيجان يا اصفهان؟ هرمزان گفت
اصفهان سر، اگر يكى از دو بال را قطع كنى بال ديگر بجاى باشد اما اگر سر را قطـع كنـى   

  ).679 /1 :1374 ،؛ مسعودي1966 /5 :1375 ،طبري(كن هر دو بال بيفتد، پس از سر آغاز 

هرمزان با اين سخن، به ظرافت موقعيت اقتصادي اصفهان را در ابتداي فتوحات اسالمي 
 را بررسي جغرافياي طبيعي و اقتصادي اصفهان، سـخن هرمـزان   ،البته ؛سازد ايران نمايان مي

فقيـه همـداني اصـفهان را بغـداد دوم      ابـن . كنـد  ييـد مـي  أي تبسياراين منطقه تا حد  ةدربار
 اسـت  وهواي اصفهان را هماننـد بغـداد دانسـته    چراكه ثروت، جمعيت و آب ،كند مي معرفي

كه بـين   ،و برخي نيز اصفهان را بهترين شهر بعد از ري )87- 86: 1349، همدانيالفقيه  ابن(
  ).199: 1357 ،اصطخري( كردند معرفي ،عراق عرب و خراسان واقع است

  
  آبي ذخائر. 3

ترين  كه مهم) 220: 1337، لسترنج(است ايالت جبال  ةترين نقط ترين و پرآب اصفهان وسيع
 .)اسـت  رود همراه بـوده  نام اين شهر نيز هميشه با نام زاينده(بود  4رود ثروت آبي آن نيز زاينده

 ةروزمـر هاي آبي اصفهان بود كه براي كشت و زراعت و زندگي  اين رودخانه از جمله ثروت
ه توان گفت ك مي ،پرآب ةبا توجه به وجود اين رودخان ،شد؛ همچنين مردم اصفهان استفاده مي

كـه هـم مصـرف     بردنـد  ميهاي ديگري چون صيد ماهي  ردم اصفهان از اين رودخانه بهرهم
تـوان از   شد و به همين علـت مـاهي را مـي    مي فروش به بازار برده برايخانگي داشت و هم 

 بـا  گونـاگون اين رودخانه در منابع . برد ن اصفهان ناماساكن ةيي مهم و روزمرغذا محصوالت
 زرنـرود  ،)233: 1381 ناصرخسرو،( رود زاينده ،)170: 1362 ،ياقوت حموي(رود  هاي زنده نام
) 125: 1370، جعفـر  بن ةمقدا( زندرود ،)151: 1423 ،المغرب  الى  المشرق  من  حدودالعالم(
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 رود را گـوارا و نيكـو   مقدسي آب زاينـده . است آمده) 358: 1373 ،قزويني( رود و زرينه
ــرين آب) 592 /2: 1361، مقدســي( ــاقوت حمــوي آب آن را از بهت هــا، گــواراترين و  و ي

و آبي بسيار زالل، سـبك و تميـز   ) 636 /2 :1382ياقوت حموي، ( داند ترين آنها مي معذي
م زبر را كه در آن شـويند، نـرمش يابـد و ماننـد     پش« :نويسد كه قزويني مي چنان ،است بوده

بابكـان نـام    اسـت كـه اردشـيربن    آمـده  النفيسـه  اعالقدر . )358: 1373 ،قزويني( »حرير گردد
كه  ،رود آب زاينده .)183: 1380، رسته ابن( است رود را بر اين رودخانه گذاشته زرين ةرودخان

 ،)101: 1349 ،همـداني الفقيه  ابن( گرفت اى به نام بناكان سرچشمه مي از زردكوه در دهكده
مـزارع و روسـتاهاي    ةكه همـ  چنان ،در قرن چهارم منفعتي بسيار براي شهر اصفهان داشت

هاي رنگارنـگ بـا آن رود رشـد و نمـو      كرد و درختان گوناگون و گُل اصفهان را آبياري مي
؛ 108: 1345، حوقـل  ابـن ( شـد  مي) ديم(آب آن صرف زراعت بخس  ةكردند و هم پيدامي
مناطق اصـفهان آب   ةشد كه به هم و از آن نهرهايي منشعب مي) 164 /1 :1375، ابرو حافظ
 ،هاي مختلـف بـود   رود در رنگ زاينده ةهاى رودخان ريگ .)231: 1373 ،سهراب( رساند مي

شد و باغداران اين  د كه باعث تغيير رنگ آب مييروي چراكه از اين رودخانه گُل سرخي مي
هـاي انگـور    ماليدند و به جاي رنگ در مصارف باغداري و قطـع شـاخه   به داس مي گُل را

رود  از ديگـر مصـارف زاينـده   . شـد  زدگي درختان مـي  اين كار مانع كرم وكردند  استفاده مي
چراكه سنگ اين رودخانـه را بـا آب جوشـانده و     ،استفاده از سنگ آن در علم پزشكي بود

   .)70: 1365 ،مسعودي( بردند ارميك كردن سنگ كليه به براي برطرف
توان به يخ و برف فراوان اشاره كرد كـه از   هاي آبي و طبيعي اصفهان مي از ديگر ثروت

 .)166- 165 ؛108: 1345 ،حوقـل  ابـن ( شود روستاي ماربانان در نزديك اصفهان حاصل مي
احتمـاالً ايـن   هاي اصفهان محل زندگي پرندگان مهاجر نيـز بـوده و    رسد رودخانه نظرمي به

آنان بـود،  مورد استفادة از مواد غذايي  همچنيناز منابع درآمد مردم اصفهان و يك  پرندگان
اي مردابي سخن گفته كه تنها  هاي كتاب خود از رودخانه كه مقدسي در بخش شگفتي چنان

  .)593 /2: 1361، مقدسي( ساكنانش پرندگان بودند
  

  اصفهان كشاورزي و محصوالت. 4
ترين مكان  شدن اين منطقه به پرآب در تبديل ،هاي اصفهان رود از جلگه زاينده ةودخانعبور ر

ايالت جبال بسيار مؤثر بود و زمينه را براي پرورش انواع محصول كشاورزي مهيا و شرايط 
بنـا بـه   . كـرد  تبديل... ها و انواع محصوالت كشاورزي و ميوه أطبيعي اين شهر آن را به منش
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هـاي فـراوان و خـاكى سـالم و      اصفهان سرزمينى است پهناور و با ساختمان همداني، ةگفت
اما بارتولد در مورد زمـين كشـاورزي ايـن شـهر      ،)98: 1349 ،همدانيالفقيه  ابن( حشره كم

ي نيازمند بود و بسيارهاي كشاورزي اصفهان به كود  گويد كه زمين نظري مخالف دارد و مي
هـاي مخصوصـي فضـلة كبـوتر جمـع       رفع اين مشكل نيز مردمان اين شـهر در بـرج   براي
كـاربرده و يـا حتـي     كردند و عالوه بر آن مدفوعات انسـاني و حيـواني شـهر را نيـز بـه      مي

ع زيـاد  با توجه بـه رشـد و تنـو    ،اما .)188: 1386 ،بارتولد( خريدند مدفوعات انسان را مي
توانـد   اين گفتـه نمـي   ،بودن آنها به بالد ديگر ادراتيمحصوالت كشاورزي و ماندگاري و ص

خان استناد كـرد  برخي ديگر از مور ةتوان به گفت اين ادعا مي ردبراي  ،همچنين ؛قبول باشدم
اسـت   كه آمده چنان ،كه به پاكيزگي هوا، مرغوبيت خاك و گوارايي آب اصفهان اشاره كردند

شهرى را به تو دادم كه سنگ آن سرمه، : د گفتفرستا كه به اصفهان مى يحجاج به فرماندار
و دليـل ايـن سـخن    ) 231: 1368 ،ثعـالبي ( »مگس آن زنبور و گياه خشكش زعفران است

تواند شهرت محصوالت صادراتي اصفهان به مناطق ديگر باشد كه در بيشـتر بـالد از آن    مي
كه فراواني زنبور عسل  گونه باشد تواند اين است و منظور آن نيز مي شده  توصيف نيكويي مي
طور فراواني زعفران را با فراواني گياه خشـك كـه در    ها بوده و همين همچون كثرت مگس

  .دندكرشود مقايسه  اي پيدامي هر منطقه
ع، فـراوان، سـالم، ارزان و مرغـوب    ها و محصوالت كشـاورزي در اصـفهان متنـو    ميوه

 اصفهان نقل محافل و بالد مختلف بودهاي  ميوه ،التقاسيم احسناست و به قول صاحب  بوده
چون انگور، گالبي، سيب، انـار، بِـه، زردآلـو، خربـزه،      هايي ميوه .)165: 1357 ،اصطخري(

؛ 108: 1345 ،حوقـل  ابـن ( شـد  هندوانه، هلو و محصوالتي از اين قبيل توليد و برداشت مي
واني در بالد ديگر توليـد  كه به مرغوبيت و فرا) 246 /1: 1376 ،بطوطه ؛ ابن98: 2536، يعقوبي

 ،شد مي يافت وفور و ارزان ها در اصفهان به اين ميوه .)356: 1373 ،قزويني( شد و برداشت نمي
شان هميشگى و نعمتشان آشكار است؛ من انگور نيكـو را   ميوه«: نويسد كه مقدسي مي چنان

 »عـالى را  در هنگام نوروز آنجا، يك من، به يك دانق خريـدارى كـردم، و همچنـين سـيب    
از ديگر محصوالت كشاورزي آن زعفران بود كه بر زعفـران   .)580 /2: 1361 ،مقدسي(

 ؛)677 /2: 1409 ،االدريسـى  ؛ شريف199: 1357 ،اصطخري( ديگر شهرها برتري داشت
 اسـت  شـده  مـي  در اصفهان دهستاني به نام جفَران بوده كه در آنجا زعفران كاشـته  ،حتي

و اين سخن نشان از اهميت خاص زعفران در اين شهر دارد ) 96: 1377 ،اصفهانيابونعيم (
  .اند كه حتي مكاني را به آن اسم ناميده
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حاصل اين ناحيه  .)90: 1388 ،مستوفي( شد جات نيز در اصفهان توليد مي غلّه و صيفي
 تان بود، جو، ماش، برنج و نخود، ارزن، ذرت و بذرك)گندم سفيد( غير از ميوه اكثراً صيني به
اين محصوالت در آنجا كمتـر از   .)295: 1388 ،؛ حاسب كرجي108: 1345 ،حوقل ابن(

 ؛104: 1349: همـداني الفقيـه   ابـن ( مانـد  ها سالم مـي  زد و حتي سال جاى ديگر كرم مي
وهواي مساعد و خشك اين شهر  و اين خاصيت به علت آب) 259 /1: 1382 ،ياقوت حموي

در . كـرد  شـدن آنهـا جلـوگيري مـي     به محصول شده و از خراببود كه مانع رسيدن رطوبت 
كـه از آن  را گرفتنـد و روغنـي    اصفهان نوعي بيد خوشبو نيز وجودداشت كه از آن كُنجد مـي 

تـوان از ديگـر    بادنجـان را نيـز مـي    .)185: 1380 ،رسـته  ابن( بردند آمد به اهواز مي مي دست هب
در ديگر شـهرهاي   .)187: 1368 اهللا، ين فضلرشيدالد( محصوالت كشاورزي اصفهان نام برد

  :شود مي ر آوردهاختصا شد كه در ذيل به اصفهان نيز محصوالت كشاورزي برداشت و توليد مي
 ؛503: 1373 ،قزوينـي ( شـد  زردآلو، خربزه و انگـور خـوبي توليـد مـي     5،در كاشان

اين شهر مركز توليد هلوي مرغـوب   ،حتي ؛)193: 1386 ،؛ بارتولد110: 1388 ،مستوفي
كـه اطـراف آن كشـتزارهاي آبـاد و كاريزهـاي      ) 581 /2: 1361: مقدسي( است هم بوده

اى  من در آنجـا گونـه  « :نويسد محصول اين شهر مي ةمقدسي دربار. فراوان وجودداشت
شهر  .)جا همان( »بودم كه مانندش نديده 6»مرسين«ديدم نرم همچون ) ترخون( »طلخون«

 ،لنجان يا خولنجان نيز از حيث فراواني نعمت و حاصـلخيزي زمـين معـروف بـود     نخا
 المشـرق   من  حدودالعالم( هاي بسيار بود هاي كشاورزي فراوان و ميوه چراكه داراي زمين

 و به نام خان ابرار يعنـي كاروانسـراي نيكوكـاران معـروف بـود     ) 151: 1423 ،المغرب  الي
 بسـيار و شـفتالوي لذيـذ بـود     ةمحصوالت اين شهر درختان ميـو از  .)223: 1337 ،لسترنج(

از ديگر نواحي اصفهان يكي برخوار بـود   .)151: 1423 ،المغرب الي المشرق من حدودالعالم(
و . شـد  كُنجد و انواع غـالت از توتـون و جـز آن توليـد مـي      كه با آب قنات در آنجا پنبه،

كه بيشتر خواروبـار اصـفهان    بودسرزميني ثروتمند و داراي غالت فراوان،  ،»برآن«ديگري 
) گـردو ( و از شهر زيز اصفهان نيز جوز) 109: 1345 ، حوقل ابن( شد مين ميأنيز از اينجا ت

 شد كه به علت فراواني، اين محصول در شـهر زيـز ارزان بـود    و ميوه برداشت و توليد مي
هوديــه نيــز از شــهرهاي ثروتمنــد از لحــاظ كشــاورزي شــهر ي .)581 /2: 1361 ،مقدســي(

هايش گوارا، هـوايش   هايش شيرين، ميوه چاه يهوديه،«: نويسد چراكه مقدسي مي ،است بوده
كشور اسالم خاكى  ةدر هم« :گويد و در مورد زمين و خاكش مي» خوب، آبش سبك است

  .)580- 579 /2 :همان( »ام بدين خوبى نيافته
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  رونق دامپروريمراتع و  ،ها جنگل. 5
هـا و درختـان انبـوهي     به علت فراواني آب و كيفيت باالي خـاك، جنگـل   ،در اصفهان
در ايـن  . اين مناطق بـراي دامـداري مسـتعد بـود     ،با وجود چنين شرايطي. وجودداشت

 شــد مــي گوســفند و اســب يافــت ي بــراي گــاو،بســيارعلوفــه و علفزارهــاي  ،منطقــه
انواع چارپايان از گوسفند و گـاو   ،در روستاي فريدينِ اصفهان .)166: 1381 ناصرخسرو،(

هـاي پهنـاور و    هـا و چراگـاه   شد و در روستاي ماربانان نيز بـاغ  مي نگهداري و پرورش داده
از ديگـر  . پـرورش حيوانـات اهلـي وجودداشـت     بـراي ) 108: 1345 ،حوقـل  ابن(مناسبي 

) 106: 1345 ،حوقـل  ابن( و شتر) 101: 1349 ،همدانيالفقيه  ابن( حيوانات در اصفهان اسب
بود كه در حمل كاالهاي تجاري، محصوالت كشاورزي مـردم، سـواركاري، جنـگ و غيـره     

از پرورش گاو، گوسـفند و ديگـر حيوانـات در اصـفهان محصـوالت دامـي       . شد استفاده مي
در . شد مي فراواني چون پشم، پوست، گوشت و غيره تهيه، توليد و حتي به نقاط ديگر صادر

) 581 /2: 1361 ،مقدسـي ( است است كه گوشت در شهر زيز ارزان بوده آمده التقاسيم احسن
و اين نشان از فراواني حيوانات اهلي و به تبع آن ازدياد محصوالت دامـي چـون گوشـت    

  .است در اين شهر بوده
بودن و فراواني،  غش و خالص بود و به علت خالص در اصفهان عسلي وجودداشت كه بي

 .)185: 1380 ،رسـته  ابـن ( شـد  مـي  عباسي فرسـتاده  ةهايي بود كه براي خليف يكي از خراج
   هـا، عسـل اصـفهان اسـت     اسـت كـه بهتـرين عسـل     نقل كـرده  المعارف لطائفثعالبي در 

هـا و   هاي اصفهان نيكـو و داراي بهتـرين گـل    چراكه بيشتر باغ ،)275- 231: 1368 ،ثعالبي(
در پخـتن   ،اصفهانيان به علت فراواني عسل ناب و خـالص . زنبور بود ةاستفادمناسب براي 

  .)98: 1349 ،همدانيالفقيه  ابن( مردمان ساير بالد ماهرتر بودند ةبهترين شيريني نيز از هم

  
  7معدني ذخائر. 6

 .)43: 1984، حميـري (فعال بود ي بسيارهاي فراوان در اصفهان، معادن  به علت وجود كوه
خـان  تر و گوياتر از آنچه مور سخني روشن ،هاي معدني اصفهان ني ثروتافراو ةدربار
قيرِ  توان به معادن نقره، مسِ خالص، اين معادن مي ةاز جمل« :توان گفت ند نميا هآورد

 »اشـاره كـرد   ...گچ، معدن سنگ زاج و انواع ديگـر فلـزات مثـل سـرب و      موميايي،
رم    ) 117: 1382 ،انصاري دمشـقي ( د     ةو ديگـر معـدن سـنگ سـ 8سـياه اسـت كـه أثْمـ 
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ايـن سـنگ چهـار    . شود كه از سنگ سرب خاكى و پوشيده از گوگرد بـود  مى خوانده
 اسـت  آن در سرزمين اندلس بـوده  ةآن در اصفهان و يك گون ةگونه است كه سه گون

يــن مــورد مقدســي نيــز در ا .)123: 1382، ؛ انصــاري دمشــقي184: 1380 ،رســته ابــن(
كـه ايـن   ) 594 /2 :1361 ،مقدسـي ( »اصفهان اسـت  ةكوه سرمه نيز در خور«: نويسد مي

ها و معادن اين  گفته بر فراواني و كيفيت باالي سرمه در اصفهان داللت دارد و اينكه كوه
است كه ) نمك طعام(ديگر نمك سبِخََى . استشهر داراي معادن بسيار خوب و كميابي 

هايى همچون سفيد بسيار روشن، سـرخ خـونينِ درخشـان، زرد و سـبز      ها و رنگ گونه
 اسـت  ها در سرزمين اصفهان، خراسان و سيسـتان بـوده   هاى اين نمك كان .ريحانى دارد

در هيچ جاي جهان جـز ايـن سـه     ،رسته ابن ةو به نوشت) 117: 1382 ،انصاري دمشقي(
  .)186 :1380 ،رسته ابن( شود نمي شهر، نمكي به اين طعم يافت

  
  صنعت نساجي و ريسندگي. 7

 ةبود، زيرا مواد اوليـ  كرده چشمگيرياصفهان در قرن چهارم هجري از نظر اقتصاد پيشرفت 
به توضيح برخي از  ،در اين قسمت. شد مي وفور يافت  كشاورزي، حيواني و معدني زياد و به

  . پردازيم ها مي اين صنايع و كارگاه
مردم در آن زمان بـه  . اصفهان صنعت ريسندگي و بافندگي بودترين صنايع  يكي از مهم

صاحب  ،اصطخري. كردند انواع منسوجات از جمله پوشاك، پرده و فرش توجه فراواني مي
كوهستان است و  ةتر از هم سپاهان پرنعمت«: نويسد نيز در اين مورد مي ،والممالك المسالك

و در ) 165: 1357  ،اصـطخري ( »يـزد هـاي نيكـو خ   هاي ابريشـمي و كربـاس   از آنجا جامه
 .)109: 1345 ،حوقل ابن( كردند مي تهيه) گليم( روستاي برزند نيز فرش و زيلو

هاي ابريشـمي در ايـن ادوار پيوسـته يكسـان      يا توليد پارچه 9پرورش كرم ابريشم
 اسـت  توجه بـه ايـن امـر فـراوان بـوده      ،اما در قرن چهارم و پنجم هجري ،است نبوده

ه  و توليد جامه و لباس) 20- 19: 1372 ،الفون( زيرجامـه يـا   ( هاي ابريشمي گوناگون مثل حلـَّ
 ،المغـرب  الى المشرق من حدودالعالم( تدر را سبب شد 12، سقالطُون11، وشَي10، عتّابي)روجامه
 »نظير است بي) جنس( عتّابي اصفهان در خوبي و گوهر«: نويسد حوقل مي ابن .)151: 1423

اسـت صـدور انـواع منسـوجات بـه غـرب        نوشته ،ارنست كونل .)106: 1345 ،حوقل ابن(
هـاي   بويه در صـنعت حريربـافي در سـده    قدمي آل مديون پيش ،سلجوقي ةمسيحي در دور

  .)93: 1387 ،كونل( است چهارم و پنجم هجري بوده
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 هاي بلنـد كـه بـر    بافي، كه از نظر زيبايي و خوبي بافت و پرده فرش ،در اطراف اصفهان
 بـود  رونـق يافتـه   ،هاي موصل و واسط از نظر زيبايي و خـوبي جـنس برتـري داشـت     پرده

صنايع اسـتاد و زبردسـت    ةفقيه همداني مردم اصفهان را در هم ابن .)181: 1380 ،رسته ابن(
هـاى   هاى شگفت، حلَّه13هاى مروى، عتابى، ملْحم اقسام جامهرأس  آنان« :گويد و ميا .داند مي

و ) 87- 86: 1349 ، همـداني الفقيـه   ابـن ( »هاى سـعيدى هسـتند   بافت و جامه دستابريشمين 
ـ  ها و جنس هايي در رنگ پارچه  كردنـد  مـي  بافتنـد تهيـه   خـود مـي   ةهاي مختلف كه در خان

اى بود كه در طـول   چارقد زنانه ،از ديگر منسوجات مردم اصفهان .)158: 1379 ،ساز چيت(
  .)356: 1373 ،قزويني( بافتند پنبه مي از چهار ذرع و در وزن چهار مثقال

  
  ها و صنايع ديگر كارگاه. 8

صنعتگران قابلي در اصفهان حضور داشتند كه در آن زمان اين شهر را از لحاظ صنعتي بااهميت 
اشـاره  ) در كاشـان ( توان به قمقمه، ظروف مسي چون جام و پيالـه  از صنايع آن مي. دادند نشان
آالت و  زينـت  .)503: 1373، ؛ قزوينـي 273: 1368، ؛ ثعـالبي 581 /2: 1361 ، مقدسـي ( كرد

عالوه بـر   .)592 /2: 1361 ،مقدسي( شد مي خوبي ساخته هايش نيز به زيورهاي اصفهان و قفل
. )114: 1345 ،حوقـل  ابن( اين، ساخت مصنوعات گلي مثل كوزه در اصفهان شهرت داشت

سازند به وزن چهار مثقال كه  اى از گل مي كوزهمردم اصفهان « :است نوشته آثارالبالدصاحب 
توان  هاي موجود در اصفهان مي و از كارگاه) 356: 1373، قزويني( »آب گيرد 14هشت رطل
كه سـنگ نقـره را در آن خـالص     ،گري هاي ريخته هاي نساجي، بافندگي و كارگاه به كارگاه

خـان و  اي مختلـف مور هـ  ايـن گـزارش   .)184: 1380: رسـته  ابـن ( دكـر اشـاره   ،كردند مي
ـ   نويسان از صنايع گوناگون و متنو جغرافي ر و هنرمنـدبودن  ع اصفهان نشـان از قـدرت، تبح

  .استخصوص در دو قرن چهارم و پنجم  مردم اصفهان در طول تاريخ و به
  

  بازرگاني، تجارت داخلي و خارجي و بازار اصفهان. 9
الجيشـي مناسـبي برخـوردار و     از اهميت سوق ،اصفهان به علت قرارگرفتن در مركز ايران

ع در مـورد رشـد و تنـو   . هـاي تجـاري شـهرها و بـالد مختلـف بـود       محل تالقي كاروان
ها، صنايع دسـتي، فـرش، پارچـه و غيـره در اصـفهان سـخن        محصوالت كشاورزي، ميوه

 شد كه بخـش صـادراتي آن بسـيار فعـال بـود      مي تجاري محسوب ياصفهان مركز .گفتيم
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اقاليم كوهستان،  ةاند بارگاه و بندرگاه تجاري هم خان گفتهمور ،همچنين .)220: 1337 ،نجلستر(
و از عراق ) 106: 1345 ،حوقل ابن( است بوده) شهرستان( فارس، خراسان و خوزستان سپاهان

كه  چنان ،)جا همان( تري به جز ري وجودنداشت از اصفهان شهر تجارتي بزرگ تا خراسان،
جـاتي   و ميـوه ) 199: 1357 ،اصـطخري ( عراق، فارس، خراسان و ساير بـالد  زعفران آن به

شد  صادر مي) 106: 1345، حوقل ابن( چون انگور، گالبي، سيب و انار به بغداد، هند و روم
هاي حرير  هاي عتّابي، وشي و لباس هاي نيكو، پارچه هاي ابريشمي، كرباس و همچنين جامه

از جملـه   .)165: 1357 ،اصـطخري ( شـد  در مـي ساخت اصفهان به اطـراف مملكـت صـا   
هاي طبيعي اصفهان برف و يخ بود كه با توجه به فراواني اين كـاال و نيـز نيـاز بـالد      ثروت

شد و منبع درآمدي براي حاكمان و مـردم اصـفهان    مختلف به آن، به مناطق ديگر صادر مي
 كردنـد  تجـاري اسـتفاده مـي   ونقل محصوالت  از شتران براي حمل، در برخوارِ اصفهان. بود

  .)109- 106: 1345 ،حوقل ابن(
شـهر  . شرايط و اوضاع شهرهاي اصفهان از حيث تجـارت و ثـروت متفـاوت بـود     ،اما

آبـاد،   چراكـه از شـهرهاي بـزرگ،    ،)111: همـان ( اسـت  يهوديه بهتر از ديگر شهرها بـوده 
ـ    پربركت بـود و شـهر بازرگـانى بـه حسـاب مـي       و پرجمعيت ان بـزرگ،  آمـد كـه بازرگان

و داراي بازارهـاي  ) 580- 579 /2 :1361 ، مقدسـي ( بردنـد  سـو مـى   هايش را به هـر  پارچه
ها هميشه از بصره و خراسان به سوى يهوديـه در   كاروان. سرپوشيده و برخى سرگشاده بود

هـا   از روستاي فريدينِ اصفهان نيز كاالهاي تجاري و خـوردني  .)جا همان(  وآمد بودند رفت
 بردنـد  هـاي ديگـر مـي    ، و انواع غالت از قبيل حبوبات به مكان15روغن، زبيب مانند عسل،

اردسـتان، بازارهـاى زيبـا و    «: گويـد  مقدسي دربارة بازار اردستان مـي  .)108: 1345 ، حوقل ابن(
) 581 /2: 1361 ،مقدسي( »است شده جامعى آباد دارد كه در سرزمينى سفيد همچون آرد ساخته

هـاي ابريشـم ايـن شـهر بـه بـالد ديگـر صـادر          پارچه ةقسمت عمد ،لسترنج ةو بنا به گفت
بازارهاي اصـفهان خريـد و فـروش     از ديگر كاالها كه در .)224: 1337 ،لسترنج( گرديد مي
منـابع جغرافيـايي و    16.است درهم بوده نيممن نان آنجا  نان زيز بود كه قيمت هشت ،شد مي

 ،اما از جمله واردات بـه اصـفهان   ،اند اي نكرده هان اشارهتاريخي به كاالهاي وارداتي به اصف
  .)446: 1374 ،بلخي ابن( شد هاي عالي و خوبي بود كه از يزد به آنجا صادر مي ميوه

كه ناصرخسرو  چنان ،اصفهان در قرن چهارم از بازارهاي ثروتمند و آبادي برخوردار بود
اصفهان شهرى است با بازارهاى بسيار و مـن بـازارى ديـدم از آن    «: نويسد در اين مورد مي

اى و در  و هـر بـازارى را دربنـدى و دروازه   . صرّافان كه اندر او دويست مرد صـرّاف بـود  
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) 165: 1381: ناصرخسـرو ( »جا، تنگىِ موضع نبود داران بسيار نشسته، كه هيچ هريك حجره
هاي اصـفهان بـه    يكي از محله، )الدوله حسن ركن(يه بو و ديگر اينكه در دوران حكومت آل

؛ 357 /1 :1412 ، عبدالحق بغدادي( بود نام داشت كه به جورجير شهرت يافته» جوء جوء«نام 
اي به نام جور و بازاري نيز به همـين   كه در اين محله دروازه) 204: 1387 ،جابري انصاري

شـد كـه در فصـل     مـي  بازار جورين تشـكيل  بازاري به نام ،نام قرارداشت و در كنار دروازه
ل مورد نيـاز خـود بـه    ياهل اصفهان به مدت يك ماه با اسباب و وسا ةهم ،هر سال ،نوروز

كردند و در اين مكان چندين بازار برپا كرده و بازاريان كاالهاي خـود را   آنجا نقل مكان مي
. روش مشـغول بودنـد  براي فروش به آنجا برده و در آن مدت همه به تفريح و خريـد و فـ  

ديلمي نيز در آن زمان در حال صغَر سن بوده و در اين بـازار بـه خوشـگذراني     ةعضدالدول
در كَـرد   ،اين بازار مورد پسندش واقع شد و هنگامي كـه حـاكم شـيراز شـد     پرداخت و مي

 سيس كردأهمانند بازار جورين اصفهان را ت ،االمير گويند در مكاني كه آن را سوق ،فناخسرو
هـاي   پارچـه  ،لسترنج ةبنا به گفت .)147: 1386 ،؛ بارتولد41- 40: 1385 ،مافروخي اصفهاني(

: 1337 ،لسـترنج ( گرديد آن صادر مي ةشد و قسمت عمد ابريشم در اردستان فراوان تهيه مي
بازار ديگر در اصفهان بازار كرينه بود كه مردم در نوروز به مـدت هفـت روز در آن    .)224

انگـور   .بردنـد  ها بهره مي پرداختند و از انواع غذاها و آرايش نوش مي و عيش جمع شده و به
  .)107: 1345 ،حوقل ابن( شد مي در اين بازار ارزان و فراوان ديده

توان گفت كه سطح رفاه و آسايش مردم و توانمندي اقتصادي  مي ،با توجه به اين موارد
ده و اين نشان از قدرت حاكمان اين كررا ايفابازار و ارزاني كاالها در اين قرن نقش پررنگي 

در  فقـط . است مناطق و نيز توجه آنان به امر كشاورزي و سطح رفاهي و آسايش مردم بوده
گرسنگي به مردم اصفهان مسلط شد و به اوج شدت  ق،324و آغاز سال  ق323اواخر سال 

هـزار تـن كشـته     سـت رسيد و از مردم دو شهر اصفهان يعني يهوديه و شهرستان بيش از بي
ظلم و ستم واليان خالفـت   ،كه شايد دليل اين قحطي) 179: 1346 ،اصفهانيحمزه ( شدند

هـاي   بود كه بر اصفهان مسلط بوده و از مـردم خـراج و ماليـات    17عباسي همچون ياقوتيان
، 500، 000(هزارهزار و پانصدهزار درهم  كردند و در اين زمان اصفهان، ده مي گزافي دريافت

و عالوه بر اين خراج، هر سـال  ) 162- 138: 1370 ،جعفر بن ةمقدا( داد خراج مي) درهم 10
) 232: 1368 ،ثعـالبي ( شد مي هزار شمع به دربار سلطان فرستاده هزار رطل عسل و بيست ده

بويه براي رسـيدن بـه قـدرت بـا يـاقوت و       بن توان به جنگ علي و دليل ديگر قحطي را مي
  .ه به ويراني مزارع كشاورزي و قحطي در بين مردم منجرشدوشمگير اشاره كرد ك
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  گيري نتيجه. 10
تأثير عواملي همچون امنيتي كه در دورة حاكميت سالطين  بويه و تحت در پرتو حكومت آل

بـود، انسـجام و تمركـزي كـه در پرتـو ايـن        بويه در منطقة اصفهان حكمفرما شـده  اولية آل
دانشمنداني كه به رونق تجـارت در راسـتاي تـأمين    حكومت حاصل شد، وجود وزيران و 

بخشـي مراكـز تجـاري     هـاي رشـد تجـارت و رونـق     نيازهاي خود اهتمـام داشـتند، زمينـه   
بنـابراين،  . گرفت اي در عرصة تجارت و صنعت صورت هاي گسترده گرديد و فعاليت فراهم

اصي برخـوردار  بويه از رونق خ برخي از مسيرهاي تجاري در پناه امنيت نسبي حكومت آل
همچنـين، بسـياري از شـهرها كـه در مسـير عبـور       . شدند و منافع تجاري به همراه داشتند

هاي تجاري اصلي قرارداشتند، در توليد محصوالت صنعتي و كشاورزي سهم بسـزايي   جاده
شرايط جغرافيايي، چگونگي قرارگيري اصفهان در سرزميني مناسـب و  ضمن اينكه . داشتند

هاي اصفهان اسـت   ويژه راه ابريشم، از ديگر مزيت ارتباطي شرق به غرب، بههاي  بر سر راه
است كه هم بر توان بازرگاني آن افزود و هم خود منطقه  يند توسعة آن نقش داشتهآكه در فر

  .ساخت را به لحاظ سود بازرگاني و تجاري منتفع مي
  
  نوشت پي

 سـواران  معنى به اصبهان بنابراين، است؛ جمع نشانة »هان« اسب و معنى به فارسى در اصب. 1
  ؛ 258/ 1: 1382يـــاقوت حمـــوي، : ك.ر( .اســـت ســـوار يـــك معنـــى بـــه اصـــفهانى و

 ).108: 1385مافروخي اصفهاني، 
 هـا  فـارس  كشـور  در خود روزگار به ما آنچه: گويد مي ياقوت .جمع رساتيق ):روستا - ( رستاق. 2

 و دارد بسيار كشتزار و ديه كه خواهند مى را جايى رستاق از ايشان كه است آن ايم، دانسته و ديده
 سـواد  جاى به ايرانيان نزد رستاق پس، برند؛ كارنمى به بصره و بغداد مانند شهرهايى دربارة را آن
 ).226 :1414تلمساني،  مقري(است  بغداد مردم اصطالح در

 از فارسى اى واژه آن و بود كوچكتر رستاق و خوره از قُدوس، و سبوح وزن بر): تُسوج( طُسوج. 3
 افـزوده  جـيم  پايـان  در و تبـديل  »طـين « بـه  آن »تاى« شدن، معرب هنگام كه است »تسو« ريشة
 واژه اين كه جايى بيشترين. اند افزوده آن تعريب بر نيز »طساسيج« به آن بستن جمع با و است شده
 ).38 /1: 1382ياقوت حموي، ( است عراق سواد برند، كارمى به را

نشـده و همچـون زر و طـال     ضـايع  آن آب قطره يك اين است كه رود زرينه به آن تسمية وجه. 4
 ).164/ 1: 1375ابرو،  حافظ(باارزش و گرانبها بود 
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 بـه  را شـهر  ايـن  بنـاي . بـود  هجـري  چهـارم  قـرن  در پرثروتـي  ولـي  كوچك شهر: كاشان. 5
 و برخـي گوينـد از  ) 503: 1373قزويني، (دهند  مي نسبت الرشيد، هارون زوجة خاتون، زبيده
 ).290: 1382انصاري دمشقي، (است  ضحاك پسر كاشان بناهاى

 .مربا يا روغن ميوه يا گياهي را گويند  :مرسين. 6
كـه همـة نفـت     است، چنان يكي از معادن مهم و فراوان قرن چهارم و پنجم معادن نفتي بوده. 7

شد و به دو دسـته نفـت زرد، سـفيد، سـياه و آبـي       يم بويه از باكو تأمين مصرفي حكومت آل
 ).43: 1375بارتولد، (شد  تقسيم مي

  ).13: 1375مهيار، (مالند  اي كه به چشم مي سرمه: اثمد. 8
 اصل در كه نوغان پرورش. است بافي پارچه صنعت در توجهي قابل محصول :ابريشم. 9

 در كه شكافي اثر بر اما كند، پيدامي رواج خزر بحر سواحل و ارمنستان در است، چيني
 پيروزي با .بيند مي صدمه آيد، وجودمي به تيسفون و شرقي روم بين اقتصادي هاي زمينه
 از مديترانه حاصلخيز نواحي تمام در آن پرورش و گيرد مي رونق نوغان پرورش اسالم،
. شود مي معمول اسپانيا و سيسيل خصوص به و تونس جنوب قبرس، روسيه، جنوب جمله

 گردد، مي عرضه جهاني بازارهاي به چين از كماكان ابريشمي هاي پارچه اگرچه نتيجه، در
 نيازهاي رغم به اسالم، جهان و يابد مي كاهش كشور اين از خام ابريشم واردات

 آيد درمي شرقي روم براي خام ابريشم اصلي كنندة تأمين صورت به خويش، العادة فوق
 ).198- 197: 1381 آندره،(
 .اي معروف است قسمتي از خارا كه جامه: عتّابي. 10
 ).986: 1375مهيار، (گويند  شده را مي جامة ابريشمي و نگارين : وشي. 11
هـاي زريـن اسـت     اي است يوناني و به معني بافتة ابريشـم آميختـه بـه رشـته     واژه: سقالطون. 12

 ).13 :1380فر،  روح(
ــم. 13 ــه: ملح ــد        پارچ ــم باش ــر از ابريش ــي غي ــودش نخ ــم و پ ــارش ابريش ــه ت ــت ك   اي اس

 ).125/ 4: 1375خسروي حسيني، (
 ).384 /5: 1375طريحي، (گرم  2564 يا اوقيه دوازده: أَرطَال ج: رطل. 14
 ).450/ 13: 1386شهري،  ري(گويند  مويز و كشمش خشك را مي: زبيب. 15
 .در اصفهان است) ق373- 366(الدوله  ركن بن اين سال مصادف با حكومت مؤيدالدوله. 16
دار خليفه در بغـداد   اند كه نخست پرده هاي محمد و مظفر بوده فرزندان ياقوت به نام: ياقوتيان. 17

بودند و بعد به دسـتور مقتـدر عباسـي بـه واليـت شـيراز، اهـواز و اصـفهان گمـارده شـدند           
  ).293 /5 :1376: مسكويه ابن(
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  منابع
  .سمت: حسن فروغي، تهران ة، ترجماسالم و تمدن اسالمي). 1381(آندره، ميكل 

 ةسسـ ؤم: ابوالقاسم حالت و عبـاس خليلـي، تهـران    ة، ترجمالكامل في التاريخ). 1371( محمد بن علياثير،  ابن
  .مطبوعاتي علمي

  .آگه: تهران ،محمدعلي موحد ةترجم، 1ج ، رحله). 1376(اهللا  عبد بطوطه، محمدبن ابن
 .شناسى بنياد فارس  :، به كوشش منصور رستگار فسايي، شيرازفارسنامه). 1374(بلخى  ابن
  .بنياد فرهنگ ايران: جعفر شعار، تهران ة، ترجماالرض ةصور). 1345( حوقل ، محمدبنحوقل ابن
 ةسسؤميراث ملل و م: ، تهرانسعيد خاكرند ة، ترجمالممالك و المسالك). 1370(عبداهللا  بن خردادبه، عبيداهللا ابن

 .مطالعات و انتشارات تاريخي
  .يركبيرام: چانلو، تهران قره ينحس ة، ترجميسهالنف اعالق). 1380( عمر ، احمدبنرسته ابن
 .بنياد فرهنگ ايران :مسعود، تهران. ح ة، ترجممختصرالبلدان ).1349(محمد  احمدبنهمداني،  الفقيه ابن
  .دارالفكر: ، بيروتالبدايه و النهايه). ق1407(عمر  بن كثير، اسماعيل ابن
 :تهـران ، 5ج ،  نقـى منـزوى   ابوالقاسم امـامى و علـى    ة، ترجماالمم تجارب ).1376( على مسكويه، احمدبن ابن

  .توس
    .سروش :دكتر نوراهللا كسايي، تهران ة، ترجمذكر اخبار اصفهان ).1377(    ه ل دال ب ع  ن دب م اح ابونعيم اصفهاني،

، بـه كوشـش دكتـر    نصف جهان فـي تعريـف االصـفهان   ). 1368( محمدرضا بن اصفهاني، محمدمهديارباب 
  .اميركبير :منوچهر ستوده، تهران

  .الكتب عالم: بيروت، فى كل مكان ةآكام المرجان فى ذكر المدائن المشهور). ق1408(الحسين  بن اسحاق
بنگاه ترجمـه و  : ، به كوشش ايرج افشار، تهرانوالممالك المسالك). 1357(ابواسحق ابراهيم  ،اصطخري

 .نشر كتاب
دكتـر سـيد حميـد     ة، ترجمـ الدهر فى عجائب البر و البحر نخبة). 1382(طالب  ابي بن محمد ،انصاري دمشقي

  .اساطير: طبيبيان، تهران
لـيال   ة، ترجمـ اسـالم جايگاه مناطق اطراف درياي خزر در تـاريخ جهـان   ). 1375(بارتولد، واسيلي والديمير 

  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: شه، تهران ربن
  .توس: حمزه سرداور، تهران ة، ترجمجغرافياي تاريخي ايران ةتذكر). 1386(بارتولد، واسيلي والديمير 

  .نقره: محمد توكل، تهران ة، ترجمالبلدان فتوح). 1337(يحيى  بن بالذرى، احمد
  .آستان قدس رضوى: اكبر شهابى، مشهد على ة، ترجمالمعارف لطائف). 1368(محمد  بن ثعالبى، عبدالملك

  .مشعل: ، به كوشش جمشيد مظاهري، اصفهانتاريخ اصفهان). 1387(خان  جابري انصاري، حاج ميرزا حسن
 .سمت: ، تهرانمغول ةتاريخ پوشاك ايرانيان از ابتداي اسالم تا حمل). 1379(ساز، محمدرضا  چيت
حسـين   ة، ترجم»هاي پنهان استخراج آب«انباط المياء الخفيه، ). 1388(حسن  ب كرجي، ابوبكر محمدبنحاس

  .انتشاراتي آستان قدس رضوي ةسسؤم: خديوجم، تحقيق و تحليل هوشنگ ساعدلو، مشهد
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  .ميراث مكتوب: تهران، 1ج ، رافياغج  ).1375(الدين عبداهللا  ابرو، شهاب حافظ
  .للنشر فيةالدار الثقا: قاهره). ق1423(المغرب  الى المشرق من حدودالعالم

بنيـاد   :دكتر جعفر شعار، تهـران  ة، ترجماالرض و االنبياء سني ملوك ).1346( حسن بن اصفهاني، حمزهحمزه 
 .فرهنگ ايران

  .مكتبه لبنان: ، بيروتالروض المعطار فى خبر االقطار). م1984(المنعم  عبد ، محمدبن حميرى
 .مرتضوي: ، تهران2چ ، 4ج ، ترجمه و تحقيق مفردات الفاظ قرآن). 1375(حسيني، غالمرضا خسروي 

چـاپ  : محمد معـين و سـيد جعفـر شـهيدي، تهـران     زير نظر اكبر دهخدا،  كوشش علي به). 1351( نامه لغت
  .سيروس

  .نى: ، تهران4محمود مهدوى دامغانى، چ  ة، ترجموالاخبارالطّ). 1371(دينوري، ابوحنيفه 
 ةسسـ ؤم :، به كوشش منوچهر ستوده و ايرج افشـار، تهـران  آثار و احياء). 1368(همداني  اهللا رشيدالدين فضل

 .گيل با همكاري دانشگاه تهران مطالعات دانشگاه مك
 .سمت: ، تهراناسالمي ةبافي دور نگاهي به پارچه). 1380(فر، زهره  روح

  .يثدارالحد: ، قم13 ج ،)ص(اعظم يامبرپ ةنام حكمت). 1386(محمد  ي،شهر ير
فرهنگ  ةپژوهشكد: چانلو، تهران حسين قره ة، ترجمةالعمار يةالى نها لسبعةاالقاليم ا عجايب ). 1373(سهراب 

  .و هنر اسالمي
  .الكتب عالم: بيروت، 2ج ، المشتاق فى اختراق اآلفاق هةنز). ق1409( محمد بناالدريسى، محمد شريف

  .دانشگاه اصفهان: اصفهان ،جغرافياي اصفهان). 1353(شفقي، سيروس 
  .اساطير: تهران، 5ج ابوالقاسم پاينده،  ة، ترجمتاريخ االمم و الملوك). 1375(جرير  طبرى، محمدبن

  .مرتضوي: تهران، 5ج ، البحرين مجمع). 1375(طريحي، فخرالدين 
: بيروت، 1ج ، و البقاع مكنةمراصد االطالع على اسماء اال). ق1412(من الدين عبدالمؤ عبدالحق بغدادى، صفى

  .دارالجيل
 .البرز: چانلو، تهران حسين قره ة، ترجمالخراج). 1370(جعفر  بن مةقدا

  .اميركبير: جهانگيرميرزا، تهران ة، ترجمآثار البالد و اخبار العباد). 1373(  محمد قزويني، زكريابن
 .توس: هوشنگ طاهري، تهران ةمي، ترجمهنر اسال). 1387(كونل، ارنست 

مطالعـات و تحقيقـات    ةسسؤم: ، تهرانزاده جعفر خمامي ةصنعت نوغان در ايران، ترجم). 1372( .الفون، ف
 .فرهنگي
بنگـاه  : محمود عرفـان، تهـران   ة، ترجمهاي خالفت شرقي جغرافياي تاريخي سرزمين .)1337( ايلسترنج، گ

  .ترجمه و نشر كتاب
مركـز  : آوي، اصـفهان   محمـد  بـن  حسين ة، ترجممحاسن اصفهان). 1385(سعد  بن مافروخي اصفهاني، مفضل

 .ملل ةشناسي و خان اصفهان
 .حديث امروز: ، قزوين3، به كوشش سيد محمد دبيرسياقي، چ القلوب هةنز). 1388(مستوفي، حمداهللا 

  .علمى و فرهنگى: ، تهران2 چابوالقاسم پاينده،  ة، ترجمالتنبيه و اإلشراف). 1365(الحسين  بن علىمسعودي، 
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: ، تهـران 5 ، چ1ج ابوالقاسم پاينـده،   ة، ترجمالجوهر الذهب و معادن مروج). 1374(الحسين  بن مسعودي، على
 .علمى و فرهنگى

لفـان و  ؤشـركت م : تهـران ، 2ج نقـي منـزوي،    علـي  ة، ترجمالتقاسيم احسن). 1361(احمد  بن مقدسي، محمد
  .مترجمان ايران

  . هجرت:  ، قم2 چ،  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي). ق1414(مقري تلمساني، احمدبن محمد 
  .ياسالم: ، تهرانفرهنگ ابجدى عربى فارسى). 1375(مهيار، رضا 
 .زوار :تهران ،7 چ دبيرسياقي،، به كوشش سيد محمد سفرنامه). 1381( ناصرخسرو

  .سعادت ةچاپخان: ، تهراناصفهان). 1316(نورصادقي، حسين 
  .مدرسه: ، تهرانجغرافياي تاريخي شهرها). 1370(نهچيري، عبدالحسين 

: ، تهـران 2محمـد پـروين گنابـادي، چ     ة، ترجمـ مشـترك  ةبرگزيد). 1362( عبداهللا بن ياقوتياقوت حموي، 
  .اميركبير

سـازمان  : تهـران ، 2و  1ج نقـي منـزوي،    علي ة، ترجمالبلدان معجم). 1382(عبداهللا  بن ياقوتياقوت حموي، 
 .ميراث فرهنگي كشور

  .بنگاه ترجمه و نشر كتاب: ابراهيم آيتي، تهران محمد ة، ترجمالبلدان). 2536(يعقوب  ابي يعقوبي، احمدبن
  



 

 

  


