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 چکیده

معصره از مشاغل مهم و پربسامد در مناطق مختلف جهان اسالم بود که / حرفه عصاری
های روغنی برای مصارف غذایی، صنعتی، سوخت و دارو، از  گیری از دانه روغن
در این مقاله با بررسی طیف وسیعی از . رفت ی آن به شمار میترین کارکردها اصلی

منابع تاریخی، ادبی و اجتماعی، الگوی شغل عصاری در ساختار و بافتار جهان سنتی 
بازجسته و  ٢)توصیف پرجزئیات(اسالمی، در بستر تاریخی با رهیافت توصیف غلیظ 

هش ابعاد پدیداری آن عصاری با پژواستخراج الگوی عمومی شغل . ه استاستخراج شد
، اخالق )دکان عصاری(ای  از جمله کارکردهای متنوع، ابزارها و ادوات کار، فضای حرفه

ای، نظارت و احتساب عصاران و درآمدهای اصلی و فرعی و پایگاه شغلی و جایگاه  حرفه
عصاران به سبب تنوع وسیع در تولیدات و نیاز  . اجتماعی آنها صورت گرفته است

اند و اعضای این  شان، جزو اصناف پردرآمد بوده مختلف جامعه به محصوالتی گروهها
 .اند داده های ثروتمند تشکیل می صنف را در جهان اسالم اغلب گروه
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 پیشینه پژوهش
رو تعداد آثاری که  ز اینو اای در منابع به جا مانده  درباره حرفه عصاری اطالعات پراکنده

در این باره دو مقاله به زبان فارسی نوشته . اند بسیار محدود است به این مبحث پرداخته
 نوشته علیرضا مرادی در مجله فرهنگ »عصارخانه و عصاری در گذر زمان«: شده است

که با تاکید بر عصارخانه های اصفهان و نجف آباد نگاشته ) ١٣٩٥، بهار ١ش (اصفهان 
 به قلم عباس بهشتیان در ماهنامه هنر و مردم »تاریخچه عصارخانه«شده و دیگر مقاله 

 ).٣٥ـ٣٠، ١٣٤٩، ٩٩ش (
 

 روش پژوهش
در این . در این بررسی، از رهیافت توصیف غلیظ یا توصیف تفصیلی استفاده شده است

 عالوه رهیافت که با آثار مردم شناس بزرگ معاصر، کلیفورد گیرتز، رایج شده و اکنون
 به طالعات تاریخ اجتماعیبر مردم شناسی در اغلب قلمروهای علوم انسانی از جمله در م

، نه فقط خودِ پدیدار، بلکه زمینۀ تاریخی و بافتار فرهنگی و اجتماعی آن نیز رود کار می
 ).٢٩٧ـ٢٩٦ ،٢٨٤فربرن، . ـ در این باره نک (شود توضیح داده می

د؛ گیر تماعی مشخصا در دو مرحله صورت میاجتوصیف غلیظ در مطالعات تاریخ 
 در این  صنف عصارانمثال(، مفاهیم یک جامعۀ معین نخست مرحلۀ تحقیق که در آن

که ای از نمادها  طور کلی هر مجموعه اکم بر آن و زبان نمادین آن و به و قواعد ح)اینجا
دا و اطوارها، ؛ اشود  دهند مطالعه می از آن جامعۀ مورد بررسی اطالعی به دست می

 جامعهها که  ها و مراسم و  جز این های کار، آیین ها، پوشش، خوراک، شیوه ایماها و اشاره
االمکان دقیق، برای محقق آشکار و معنادار  پردازانه و حتی  به صورت جزئیمورد مطالعه

در این زمینه باید توجه داشت که رهیافت توصیف غلیظ با این تفصیل را . شود  می
یافتن به امکان وصف  توان برای جمعیتی عظیم به کار برد و بنابراین برای دست نمی

 .کردو مطالعه بایست جوامع کوچکتر و محدودتری را انتخاب  جامع و تفصیلی، می
در دومین مرحله از توصیف غلیظ، محقق باید یک گزارش جامع از جامعۀ مورد بررسی بنگارد 

ها از درون خودشان فهمیده  شود که این گروه ، تالش میکه در آن چونان سنت انسان شناسان
ها، باورها، قواعد و  ها، گرایش دادن وصفی از کنش شوند و در واقع، هدف از این گزارش، به دست

فهمیده است و هم به  ها را می مفاهیم یک جامعه است؛ هم به همان نحوی که خود آن جامعه آن
 ).فربرن، همانجاها. ـ نک(بل فهم باشد ای که برای مخاطبان بیرونی قا گونه
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 مقدمه
ها و  گرفتن آب و شیره از میوه یا ساقۀ گیاهاني چون انگور یا نیشکر یا گرفتن روغن از میوه

شد و این حرفه در همه مناطق  هاي روغني چون کنجد و زیتون، عصاري خوانده مي دانه
با وجود تنوع . رواج داشته استگرفت،  جهان اسالم که در آنها فعالیت کشاورزي صورت مي

روغن از کاالهاي . کشي بوده استترین وجه فعالیت عصاران روغندر کار عصاري، عمده
هایي که از جانوران به دست  بسیار پرمصرف در زندگي روزانه بود و از این رو عالوه بر روغن

کشي از یق روغنآمد مثل کره یا روغن دنبۀ گوسفند، بخشي از روغن مصرفي مردم از طر مي
هاي روغني که  ها و دانه پرکاربردترین میوه). ٢٩٦ـ٢٩٥ 1وولف،(شد  هاي روغني تهیه مي دانه

زیتون، : ها بود گرفت این ها و در مناطق مختلف مورد استفاده قرار مي به این منظور در دوره
 بذرك، /بید انجیر، آفتابگردان، بادام زمیني، گردو، بزرك/ کنجد، پنبه دانه، کرچک

؛ ١٧٢؛ سعد، ٢٤٤پاشینو، (کیکج، گلرنگ، و سویا / ککوج/ کافشه، منداب/ خشخاش، کاپشه
 ).١٩٣ـ٣/١٩٠؛ بدیعي، ٣٩ 2کهن،

. ها بود کنندۀ میزان تولید هر یک از انواع این روغن ترین عامل تعییننوع کاربرد، مهم
سازي و در رنگشد بیشتر در صنعت از جمله روغن بزرك که از دانۀ کتان تولید مي

ژه مصرف  رفت؛ روغن کنجد در کنار مصارف دیگر به وی نقاشیهاي روغني به کار مي
پزي از جمله در تهیۀ زولبیا و بامیه از آن استفاده خوراکي داشت و اغلب در شیریني

 مصرف دارویي داشت و روغن زیتون ،شد؛ روغن کرچک عالوه بر تأمین سوخت چراغمي
رفت؛ در عین ر خوراك روزانه و هم براي تأمین روشنایي به کار ميبه میزان زیاد هم د

ویژه در تأمین سوخت چراغ ها به حال گاه از ترکیبي از انواع روغنها براي برخي کاربرد
آمیختند  تر مي هاي مرغوب تر و نامرغوب را با روغنکردند و یا روغنهاي ارزاناستفاده مي

) همانجا(باف  شهري). وولف، همانجا؛ ٢/٣٣٤ف، با؛ شهري١/٣٥١محمدي،  مقدم گل(
گفته که در تهران اواخر عصر قاجاري، روغن کرچک با بهایي معادل یا قدري کمتر از 

. رفتمي کار شد و براي تأمین روشنایي بهها فروخته مي ها و بقالي قیمت نفت، در عطاري
 به دو دسته تقسیم کرده جاردورۀ قاهاي اصفهان را در  ، اصوالً عصاري)٩٦ـ٩٥(تحویلدار 

هایي چون کرچک و  کردند و از دانه جماعت عصار روغن که روغن چراغ تولید مي: است
گرفتند و جماعت عصار  کیکج و کاپشه و بزرك که مصرف خوراکي نداشتند روغن مي

                                                                                                                                            
1. Wulff 
2. Cohen 
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ساختند؛ او  ارده که از ساییدن و فشردن کنجد و هستۀ زردآلو و هلو، ارده شیره و حلوا مي
تر  تر و مفصّلهاي گروه اول، بسیار عظیم ها و دستگاه که کارگاه) همانجا(لبته تصریح کرده ا

، ١٢٥ طباطبایي اردکاني،  ←روغن ارده نیز / دربارۀ روغن کنجد(از گروه دوم بوده است 
با این حال با رواج یافتن استفاده از نفت براي سوخت چراغ و کمتر شدن تدریجي ). ٣٩٦

د انواع روغن چراغ به طور چشمگیري کاهش یافت و اساساً کار عصاري نیز بسیار تقاضا، تولی
 ).محمدي، همانجا؛ مقدم گل٢/٣٣٥باف، شهري(محدودتر گردید 

 
 پراکندگی جغرافیایی

هاي عصاري فعال  در اغلب مناطق کشاورزي در جهان اسالم، شمار بزرگي از کارگاه
ویژه کشت و پرورش درختان زیتون رواج داشت بهاند؛ در همۀ مناطقي که در آنها  بوده

کشي از هاي فراواني براي روغن معصره/ در شام، مصر، شمال افریقا و اندلس، عصاري
بن  ؛ سبط٢٨٧، ١/٢٨١؛ مقریزي، ٢/٢٣٤؛ حسن وزان، ٢٢٧مقدسي، (زیتون دایر بود 

خوزستان در مناطقي از جهان اسالم چون ) ٢/٣٢٠؛ ١/١٧؛ نعیمی ١/٥١٥عجمي حلبي، 
در جنوب و مازندران در شمال ایران، مصر و مناطق سرسبز شمال افریقا که در آنها 

هاي عصاري بسیاري براي آبگیري از ساقۀ نیشکر و  آمد، کارگاه نیشکر فراوان به عمل مي
 االستبصار في  ؛٢/٦٤٦؛ بکري، ١/١٤٢حوقل،  ابن(دیل آن به شکر و قند وجود داشت تب

الم هاي عصاري کنجد نیز در جهان اس کارگاه). ١/٣٣٩؛ ادریسي، ٢١٢، االمصار عجائب
؛ نعیمي ١/٢٥٣بن عجمي حلبي،  ؛ سبط٢٨٧، ١/٢٨١مقریزي، (پرشمار بوده است 

ها لزوماً در همان منطقۀ کشت و  البته برخي از دانه). ١/٤٦٦؛ غزی، ٢/٣١٦دمشقي، 
هاي روغني را از  اطق دانه بلکه عصاران در بسیاري از من،شدند تولیدشان عصاري نمي
 مثالً عصاران اورشلیم در عصر عثماني، تخم کنجد را از ؛کردند نواحي دیگري وارد مي

 در جنوب دمشق به اورشلیم زیربمُخریدند که آن را از رمله، نابلس و  بازرگاناني مي
 ).٤٠ کهن،(آوردند  مي

وزانۀ همۀ طبقات در ها در زندگي ر ها و شیره مصرف گسترده و متنوع انواع روغن
هاي  هاي عصاري را در دوره همۀ مناطق جهان اسالم، رونق کار این شمار بزرگ کارگاه

هایي که حکومت ها به ساخت و  کرده است؛ در عین حال در دوره مختلف تضمین مي
ها یا شهرهاي   سکونتگاه کهآوردند یا وقتي ساز بناهاي عمومي و دولتي جدید روي مي

ویژه روغن چراغ نیز از کاالهایي بود که باید براي شد، روغن و به ه مياي ساخت تازه
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شد؛ براي مثال در عصر صفوي که ساختن بناهاي تأمین آنها تدابیر فوري اندیشیده مي
عمومي و دولتي خصوصاً در اصفهان گسترش یافت، شمار قابل توجهي عصارخانه نیز در 

، شاهزادگان، بازار غاز، دردشت، چارسوی های شاهی عصارخانه. این شهر دایر گردید
های اصفهان  شیرازی ها، شیخ بهایی و عصارخانه سر قبر آخوند از مشهورترین عصارخانه

در نجف آباد هم از جمله مراکز عصاری بود ) اخالقی(عصارخانه آقا ). ٣٠بهشتیان، (بود 
جمله مراکزی بود شهر ری هم از ). ٦٤ـ٥٢مرادی، (که تا روزگار معاصر فعالیت داشت 

 ).٣٠٨ابن بابویه، (ها شهره بود  که به پرشماری عصارخانه
 

 کارگاه عصاری
 زیرا دستگاه عصاري بسیار ؛هاي بلند کارگاه عصاري فضاي سرپوشیدۀ وسیعي بود با طاق
کشي نیز باید ها براي روغن ها و میوه بزرگ و جاگیر بود و به عالوه حجم زیادي از دانه

ها از آسیاهاي سنگي  در همۀ این عصاري. شد  انبار و آماده نگه داشته ميدر این محوطه
کردند که شامل یک سکوي مدور سنگي با قطر بیش از دو متر و  بزرگي استفاده مي

صورت ارتفاع حدود یک متر بود با سطحي مقعر که یک سنگ آسیاي مدور بزرگ نیز به 
یک سر آن به وسط این سنگ و سر دیگر تیري چوبي که . گرفت ایستاده روي آن قرار مي

شد، اهرمي بود که نیروي حرکتي  آن به پشت چارپایي چون اسب، شتر و جز آنها بسته مي
؛ ٤٦٨ـ٤٦٧؛ نجمي، ٣٥ـ٣٤هولستر، (کرد  ستاده منتقل ميچارپایان را به سنگ آسیاي ای

باف، شهري(د ش کف کارگاه عصاري نیز معموالً با سنگفرشي پوشانده مي). ٣٠٠ـ٢٩٦وولف، 
ظاهراً برخي براي تأمین ارتفاع الزم براي دستگاه عصاري کف ساختمان ). ٣٣٨ـ٢/٣٣٧

این ). ٣٦٢ـ ٢/٣٦١بروگش، (دادند  تر از سطح زمین قرار مي کارگاه را چندین متر پایین
که ورودي عصاري در طبقۀ باالیي قرار  طوري شد، به ها معموالً در دو طبقه ساخته مي کارگاه

کشي در طبقۀ زیرین  هاي روغني بود و دستگاه روغن شت که انبار و محل بودادن دانهدا
ها مکانی مخصوصِ استراحت و تغذیه چهارپایان با  در برخی عصارخانه). ٣٢ـ٣١بهشتیان،(

  ).٦٢مرادی، (نام شترخانه وجود داشته است 
کشي از وغنهاي کشاورزي قرن دهم هجري دربارۀ چگونگي ر بر آنچه در رسالهبنا

کشي سنّتي از دوران  هاي روغن زیتون و تخم بید انجیر در ایران توضیح داده شده، شیوه
ای  مقدمه(است اي مدرن، تحول چنداني طي نکرده بودهباستان تا پیش از ایجاد کارخانه

در ). ٢٩٩ـ٢٩٨، ٢٣٢ـ٢٢٧؛ محبي، ١٤٥ـ١٤٤، بر شناختي از کشاورزي سنتي ایران
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صارۀ نیشکر از دستگاهي چوبي مناطق جنگلي همچون مازندران نیز براي گرفتن عُ
اي از تنۀ یک درخت قطور بود؛ در این استوانۀ چوبي  شد که شامل بریده استفاده مي

کردند؛ مخروط چوبي دیگري را  کندند و آن را در زمین محکم مي مخروط جاداري مي
دادند و به این ترتیب  صورت عمودي داخل آن قرار ميکه به اهرمهایي متصل بود به 

ساختند؛ نیروي الزم براي چرخش این مخروط چوبي در داخل این  آسیایي چوبي مي
ید؛ چرخ د که پیوسته به دور دستگاه ميکر تأمین مي گاوي قویاستوانه را معموالً

ـ ٢١٤همان، (تند گرف دادند و آب مي هاي نیشکر را خرد خرد در استوانه قرار مي ساقه
 باستان تا دورۀ معاصر بدون تغییر قابل توجهی؛ این شیوه نیز عمالً از دوران )٢١٧

هاي تولید سنّتي با توجه به شمار  رسد شیوه با این حال به نظر مي. معمول بوده است
و وجود ) ٤٠ـ ٣٩کهن، (ها، پرشمار بودن کارکنان فعال در این صنف  زیاد عصاري

توانست  راحتي مي ، به)٢/٦١٨براي نمونه، بکري، (و پرجمعیت رگ هاي بز کارگاه
، )٢٩٧( چنان که به گزارش وولف ؛جوابگوي نیاز فراوان مردم به محصوالت عصاري باشد

در یک کارگاه معمولی عصاري سنّتي در اصفهان اوایل قرن چهاردهم شمسي، در طول 
 . شد سه ساعت، سي تا سي و پنج من روغن کشیده مي

بزارهای مختلفی چون کارماله، لنگه، تِیلوِه، کُپی، پیش تنگ، لُوی، زیره، گُله، شاگرده و ا
در برخی از متون کهن نیز از ). مرادی، همانجا(در کارگاه عصاری مورد استفاده بودند ... 

 مفاتیح العلومخوارزمی در . برخی ابزارهای عصاری ذیل وسایل مکانیکی یاد شده است
 . اشاره کرده است»غاالغرا«با نام ) زیّاتون(ار مخصوص روغن گیران به ابز) ٢٧٠(

گرفت مثالً از آنجا که روغن و شکر  هاي جنبي هم صورت مي ها گاه فعالیت در عصاري
ها یا در بازار  هر دو از محصوالت این صنف بودند، حلواپزي و حلوافروشي در عصاري

چنین ساییدن سنگ نمک و زردچوبه و   هم).٩٦ـ١/٩٥غزي، (عصاران امر نامتعارفي نبود 
 ). ٤٦٧نجمي، (داد ها نیز گاه بخشي از کارگاه عصاري را تشکیل مي فلفل و امثال این

 
 نظارت بر عصاران

در برخي مناطق نظارت دولت بر کار عصاران بسیار دقیق و فراگیر بود؛ مثالً در اورشلیم 
ا به بهایي که قاضي یا محتسب یا در عصر عثماني عصاران باید روغن تولیدي خود ر

فروختند؛ مراجع رسمي و از جمله کارگزاري با عنوان  کرد مي رئیس صنف تعیین مي
از ). ٤٥، ٤٠کهن،  (کرد ن و کیفیت محصولشان نظارت ميعاصریه بر عصاراشیخ المَ
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را براي نظارت بر این صنف وظایف محتسب بود که فردي امین و آشنا به عصاري 
سبي دربارۀ عصاري اغلب یا شامل مواردي براي رعایت مسائل هشدارهاي حِد؛ برگزین

کشي بشویند و بریان هاي کنجد را قبل از روغنبهداشتي بود از جمله اینکه عصاران دانه
 وي روغن رهاي تنگ بپوشند تا مانع چکیدن قطرات عرقشان  لباسهایي با آستینکنند،

 دهانشان در خمیر روغن نیفتد و روغن را در بند بزنند که آب و ترشحاتشود و دهان
داري کنند بسته و دور از گرد و غبار و خارج از دسترس حشرات نگههاي تمیز و در ظرف

هایي که عصاران در تولید روغن به کار  یا دربارۀ تقلب) ٣٣٢اخوه، ؛ ابن٦٠ـ٥٨شیزري، (
ا رقیق کردن روغن تولید هاي مرغوب با انواع نامرغوب ی چون آمیختن روغن  هم،زدند مي

شیزري، (ریان ها به مشت شده براي افزایش حجم و شفافیت و تدلیس در عرضۀ روغن
  ).٥/٢٨٢ایاس،  ؛ ابن٣٣٣ـ٣٣٢همانجا؛ ابن اخوه، 

 
 درآمد و جایگاه اجتماعی
 مانده، اغلب از درآمد قابل توجه و جایگاههاي یجابر عصاران با توجه به شواهد

؛ ١٧٣سعد، (شدند  از آنان بسیار ثروتمند ميوردار بودند و برخي اجتماعي مناسبي برخ
چنان که عصاران عصر صفوی امالک و مستغالت متنوع از جمله برخی ). ٤٧ـ٤٦کهن، 

یکی از ) ٥/١٩٠٣؛ ٤/١٤٨٤(به نوشته شاردن . اختیار داشتنداز کاروانسراها را در 
.  دوازده دکان و کاروانسرا داشتعصاران مشهور اصفهان با نام مقصود عیار، قریب به ده

در نیمۀ دوم قرن نوزدهم از نرخ مالیات اصناف اصفهان به ) ٢٩( که هولتسر گزارشي
دهد که درآمد عصاران به نسبت بسیاري از اصناف دیگر بیشتر بوده  دست داده نشان مي

درآمد باالي . اند پرداخته است؛ مثالً عصاران دو برابر نانوایان و هشت برابر کفاشان مالیات مي
منصبان نیز معموالً شماري از این کارگاهها را در شد که برخي از صاحب عصاریها موجب مي

و گاه ) ١٠/٢٨٢تغري بردي،  ؛ ابن١/٢٢٣؛ مقریزي، ١/٧٨٢یاقوت، (اشند تملک داشته ب
توجه  شمار قابل). ٤١٨، ٢/٢٨٥؛  ١/٤٠٢؛ غزي، ٢/٤٤٥ی، نعیم(بعضي از آنها را وقف کنند 

عالوه بر نشان دادن ارتباط این صنف ) ٥٢؛ مرادی، ٥٢٣ضرابی، (ها  های عصارخانه وقف نامه
ع برای روشنایی های مذهبی در جامعه، به سبب تامین سوخت چراغ و تهیه شم با گروه

چنین  هم. ها، نشان دهنده پایگاه قدرتمند اجتماعی و درآمد باالی آنهاست مساجد و امامزاده
آمده   عصارخانه در نگاه عامه مردم مکانی مقدس یا محترم به حساب میرسد به نظر می

ها از  است و در موارد دادخواهی و تظلم و یا فرار کردن از دست ماموران حکومتی، عصارخانه
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اما بر اساس گزارشی ؛ )٦٣ـ٦٢، مرادی(نشینی و در امان ماندن از تعقیب بود  های بست مکان
هرا عصاران قم در اعتراض به سخت گیری های مالیاتی در آستانه الدین شاه، ظااز دوره ناصر

حضرت معصومه بست نشسته که سرانجام شاه دستور رسیدگی به عرایض آنها را صادر کرد 
 ).٢٩٨ـ٢٩٧،  شاه به قم سفرهای ناصرالدین(

 

 نتیجه 
ن در ای صنف عصارا ای که از ابعاد مختلف زندگی حرفه با اطالعات نسبتاً قابل مالحظه

توان به الگویی از مفهوم عصار بودن   است میهای مختلف اسالمی به دست آمده سرزمین
در این مطالعه که بر اساس مدل . در ساختار و بافتار جهان سنتی اسالم دست یافت

الگویاب در مطالعات تاریخ اجتماعی و با رهیافت توصیف غلیظ صورت گرفته و در آن 
 در طیف وسیعی از منابع و مآخذ بررسی شده است،  انبوهی از شواهد و مستندات

استخراج و بازسازی شده است چنان که ن اسالمیِ شغل عصاری، بازشناسی، الگوی جها
توان بر اساس این مطالعه یک عصار مسلمان یا غیرمسلمان را در ساختار جامعۀ  می

 . اسالمی در هر یک از مقاطع تاریخی دوران ماقبل مدرن بازآفرید
بودن در جهان سنتی اسالم نشان گوی مشخص و حتی االمکان عینی عصار ال
دهد که صاحبان این شغل، به سبب اینکه  همۀ مردم در قشرها و طبقات مختلف، و  می

های متفاوت، در بیشتر مواضع زندگی روزانه مانند صنایع غذایی،  در مشاغل و جایگاه
ایگاه درآمدی عالی برخوردار بوده و در میان اند، از پ سوخت و دارو به آنها نیازمند بوده

 .اند شده بندی می  دسته و محترمساز  ثروتاصنافِ
 

 منابع 
 چاپ محمد محمود شعبان و صدیق احمد عیسی ،الحسبه فی احکام معالم القربة اخوه،  ابن

 .١٤٠٨مطیعی، قم 
 .١٩٨٤/ ١٤٠٤ چاپ محمد مصطفی، قاهره ،الدهور الزهور فی وقایع بدایعایاس،  ابن

 .ش١٣٦٦، قم، فهرست منتجب الدینابن بابویه، منتجب الدین، 
 .]١٣٨٣/١٩٦٣[، قاهره الزاهره فی ملوک مصر و القاهره النجومبردی، تغری ابن
 .١٩٣٩ـ١٩٣٨، چاپ کرامرس، لیدن، االرض صورةحوقل،  ابن

 .١٩٩٢نس  چاپ ادریان فان لیوفن و اندری فیری، تو،والممالک المسالکابوعبید بکری، 
 محمد ۀ ترجم،اصفهان: ایران در یکصد و سیزده سال پیش، بخش نخستارنست هولتسر، 
 .]ش١٣٥٥[عاصمی، تهران 
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 .١٩٨٦ چاپ سعد زغلول عبدالحمید، بغداد ،االمصار االستبصار فی عجائب 
 ترجمة مادروس داؤدخانف، چاپ جمشید کیانفر، ،)ماوراءالنهر( ترکستان سفرنامۀپاشینو، 

 .ش١٣٧٢ن تهرا 
ای بر تاریخ تکنولوژی و کاربرد مواد در ایران از  فنون و منابع در ایران، مقدمهپرویز محبی، 

 .ش١٣٨٣ آرام قریب، تهران ۀ ترجم،قرن اول تا سیزدهم هجری
 .ش١٣٦٨ تهران ، زندگی، کسب و کار،تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهمباف،  جعفر شهری

 .١٩٨٣، ترجمة محمد حجی و محمد اخضر، بیروت یاافریق وصفحسن وزان فاسی، 
جغرافیای اصفهان، جغرافیای طبیعی و انسانی و آمار اصناف خان تحویلدار اصفهانی،  حسین
 .ش١٣٤٢ چاپ منوچهر ستوده، تهران ،شهر

 .١٤٠٩/١٩٨٩، چاپ ابراهیم آبیاری، بیروت، مفاتیح العلومخوارزمی، محمد بن احمد، 
 .ش١٣٦٢ تهران ،ی مفصل ایرانجغرافیاربیع بدیعی، 

 .١٤١٢/١٩٩٢مد حجی و محمد اخضر، بیروت  محۀ، ترجمالحمایه قبل فاسروجی لوطورنو، 
 چاپ شوقی شعث و فالح بکور، حلب ،الحلب کنوزالذهب فی تاریخعجمی حلبی،  ابنسبط

١٩٩٦/ ١٤١٧. 
 .١٣٨١، تصحیح فاطمه قاضیها، تهران، سفرهای ناصرالدین شاه به قم

 .١٣٧٢، ترجمه اقبال یغمایی، تهران، سفرنامه، شاردن
 .١٩٨٩/ ١٤٠٩ چاپ بیروت، ،اآلفاق المشتاق فی اختراق نزهةشریف ادریسی، 

 .١٣٧٨، تهران، تاریخ کاشانضرابی، عبدالرحیم بن محمد، 
 .١٣٤٩، دی ٩٩ جدید، ش ۀ دور،هنر و مردم، » عصارخانهۀتاریخچ«عباس بهشتیان، 

 .١٩٨١/ ١٤٠١ چاپ سید بازوینی، بیروت،الحسبه الرتبة فی طلب نهایة ،بن نصرشیزری عبدالرحمن
 .١٩٨٨، ]جا بی[ چاپ جعفر حسنی، ،المدارس الدارس فی تاریخ عبدالقادربن محمد نعیمی دمشقی،

پور بشلی و  ، ترجمۀ ابراهیم موسیتاریخ اجتماعی؛ مسائل، راهبردها و روشهافربرن، مایلز، 
 .١٣٩٤ن، انتشارات سمت، محمد ابراهیم باسط، تهرا

، االجتماعی فی التاریخ القرنین الثالث والرابع للهجره، دراسة العامة فی بغداد فیفهمی سعد، 
 .١٩٩٣/ ١٤١٣بیروت 

 .١٩٢٠ـ١٩١٠، قاهره، صبح االعشی فی صناعه االنشاءقلقشندی، 
 دمشق  چاپ شوقی شعث و محمود فاخوری،،حلب نصرالذهب فی تاریخ حلبی غزی، کامل بالی

١٩٩١/ ١٤١٢. 
 . ١٩٨٤بیروت  چاپ احسان عباس،،المعطار فی خبر االقطار الروضمحمدبن عبدالمنعم حمیری، 

 .ش١٣٨١ تهران ، اردکانۀفرهنگ عام محمود طباطبایی اردکانی،
، دوره جدید، ١٣٩٥، فرهنگ اصفهان، بهار "عصارخانه و عصاری در گذر زمان"مرادی، علیرضا، 

 .١شماره 
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 .١٨٧٧چاپ دخویه، لیدن، ، التقاسیم فی معرفه االقالیم حسنا مقدسی،
 ش١٣٨٧  تهران ،تویسرکانمحمدی،  مقدم گل
ای بر شناخت کشاورزی سنتی ایران، در معرفت بعض امور که اصل فالحت را به کار  مقدمه

 .ش١٣٥٩ چاپ احمدرضا یاوری، تهران ،آید
 .٢٠٠٤/ ١٤٢٥ چاپ ایمن فؤاد سید، لندن ،خططمقریزی، 

 .ش١٣٦٤ تهران ،طهران عهد ناصریناصر نجمی، 
 .ش١٣٦٧  حسین کردبچه، تهرانۀ ترجم،سفری به دربار سلطان صاحبقرانهنریش بروگش، 

، افست تهران، ١٨٧٣ـ١٨٦٦چاپ فردیناند ووستنفلد، الیپزیک، ، البلدان معجمیاقوت حموي، 
١٩٦٥. 
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