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 مقدمه

 
گياهان از بارزترين نمودهاي فرهنگ ايراني هستتدند  د در بيشتتدر مرا ا و ابزاد زندگي مادي و مزنوي ايرانيان  وتتور و 

فردي و اجدماعي ايرانيان مدوجد نقش دائمي گياهان بد طرق مخدلف نفوذ دارند. با نگاهي اجمالي و اند ي تأما در زندگي 
، گاه نقش و  ار رد گياهان در زندگي روزمره و خواهيم شتتد. همنون بستتياري ديگر از عناختتر دخيا در فرهنگ و فول لور

ست  نمايد  د بد  ا فراموش ميجاري، چنان عادي و بديهي مي خر زنده و شوند و اين در الي ا سفة وجودي اين عنا د فل
 پوياي طبيزي در چهارچوب نظام ف ري و اعدقادي هر ايراني غيرقابا ان ار است. 

هاي عيني مرتبط با گياهان بندي اوليد از ستاخدار زيستدي، اعدقادي، اجدماعي و فرهنگي ايرانيان، شتاخ تددر يك دستدد
وور دارند؛ هرچند، در پارهتقريباً همد شي عميقاي مجا   ست تا بدوان مدوجد اهميت و جايگاه گياهان در وارد  ن ا تر الزم ا

ضروري شد.  ساخدار  ست، آناين  سايي نقش گياهان و تف يك  ار رد آنها شنا هم در ترين اقدام براي تبيين اين جايگاه، 
محيطي در جهان هاي زيستعدنظيرترين مجموهاي گياهي  د ي ي از  معرخة سرزمين ايران با تنوع اقليمي و تزدد گوند

ست. چد ساخدد ا سارا فراهم  سدر تاريخ طوالني اين تنوع و گوناگوني موجد آيين ،ب ها و مناسك فراواني بوده  د ايرانيان در ب
ساخدد و پرداخدد سك تمدن خويش آنها را  سياري از اين منا خلي در ب ضوع يا عن ر ا ست، چرا گياهان مو اند. و اگر چنين ا

 هسدند؟
تزي محسوب مي تلد اراضي مرتف تن ايران جزو سلس ترزمي تنس تا شود  د در دوران سوم زمي تام تشت ي تناسي و بد هنگ ش

و  تا درة رود سند و فرات هاي دجلدهيماليا ش ا گرفت. محدودة اين فالت از غرب بد شرق از درهتتتهاي آلپخوردگيچيتتتن
امدداد دارد.  ريم  س و اقيانوس هندفارتا خليج و رود جيحون و بيابان توران و از شتتتماه بد جنوب از درياي مازندران ميرپا

شود. سر دات هاي سليمان مشخص مي، و در شرق با  وه، در شماه با جباه البرزهاي زاگرس وهسداني آن در غرب با  وه
شدد شماه وهاين ر سدانغرب بد  وههاي عظيم در  شماه و قفقاز هاي ارمن گردد. محدود مي هاي هندو ششرق بد  وهو در 

نيز  شود و از نگاه تاريخي تر سدانهم مي و پا سدان ، بلوچسدانبر ايران  نوني، مشدما بر افغانسداندرواقع، اين فالت عالوه
گسدردگي طبيزي و جغرافيايي تنوع عجيبي را از منظر اقليمي تت و بالطبع پوشش گياهي و جانوري تت بد  جزئي از آن است. اين

وهوايي گوناگون از سردسير و هاي مرتفع، جنگا و  وير باعث شده تا در اين سرزمين آبارمغان آورده است. وجود درياها،  وه
شم خورد.  دي گاه سير و مرطوب بد چ شك گرفدد تا گرم سطح دريا بد چندهزار  يلومدر  خ سطح مناطق مخدلف از  اخدالف 

 هاي رشد گياهي در جهان بشناسند.ترين  انونها موجب شده تا فالت ايران را بد عنوان ي ي از مدنوعرسد. همين گوناگونيمي
ست  د بد خاطر ذخيره و پذير اساز و فرهنگاي تمدنهاي اين سرزمين، قدمت ديرينة آن بد عنوان منطقداز ديگر ويژگي

غناي عناخر مادي موجود در آن همواره در بسدر تاريخي ت اما بشر، سرچشمة توليد و توسزة فرهنگ و فناوري بوده است، 
بويژه در دو  يطة استتاستتي زندگي فردي و اجدماعي بشتتر يزنيو  شتتت و پرورش گياهان و رام و اهلي  ردن  يوانات. دو 

براي پرورش گياهان و دوم، ظرفيت مزنوي آن يزني ب ارگيري فناوري در اين  ي فالت ايرانموضوع مهم ي ي، ظرفيت ماد
شر  منطقد، باعث شدي نوع ب سي و پايد در نظام خورا ي و مزي سا سياري از گياهان ا سدگاه ب سرزمين ند فقط خا شده تا اين 

پرورش،  شتتت، توليد و استتدح تتاه آنها نيز از آغاز در آنجا شتت ا بگيرد. باشتتد، بل د امر خطير رام  ردن گياهان يزني 
سدناد منابع گياههمننان سدان د، بد ا سي، با سي و مردمشنا سشنا سياري از گياهان و درخدان نظير شنا سدگاه رويش ب ي، خا

لو، آلو، انار، انجير، زيدون، مو، بادام، نارنج، و بسياري اقالم گندم، جو، ارزن، پياز، اسفناج، باقال، عدس، سيب، گالبي، هلو، زردآ



زمين بوده است. مدزاقباً طي توسزة تمدن و فناوري براي داشت و برداشت گياهان و  ين اسدح اه و م رف و ديگر ايران
ري، رفداري و گفداري بد هاي گوناگون پندانگهداري از آنها، بسياري از عناخر فرهنگي و فول لوريك ش ا گرفت و در قالب

اي، مناسك و شزاير، باورهاي مذهبي و جادويي در ارتباط با هاي ملي و منطقتدهاي ايراني، افساندظهور رسيد. اسطورهمن ة
شوند  د نمايانگر نقش عميق و  ياتي گياهان در طوه تاريخ ت اما گياهان، بخشي از اين عناخر فول لوريك محسوب مي

 سرزمين ايران هسدند. مادي و فرهنگي 
سانونبايد فراموش  رد  د تأثير آب ست  د خود هوا و اقليم بر ان ساخدار فرهنگي هر جامزد عاملي جدي ا ها و محيط و 

هواي گوناگون وجود دارد، بد وقدر  د تنوع اقليمي و آبآيد. در قيقت، همانشتتناستتي اقوام بد  ستتاب مياي بر روانمقدمد
زمين  د اين موضوع را در نقاط مخدلف ايرانخورد. چنانخو بد چشم ميوواع آداب و رسوم و مباينت خلقهمان نسبت هم ان

هاي مرتفع يا  ويرنشينان شاهد هسديم؛ آنجا د عادات غذايي، باورها و مراسم مردمان  اشية درياها با سا نان  نارة  وهپايد
بخشد. آيا شده ش ا ميي را در يك سرزمين با چهارچوب وا د و تزريفنظيرسان تنوع و گوناگوني  م ند و بدينفرق مي

گيري باورهاي پرسدشي و  س قداست و  رمت براي گياهان بومي بد سبب وابسدگي انسان اين تنوع خود عاملي در ش ا
ان با گياه و نياز بد مزيشتتدي انستتتتتتتبد آنها نبوده استتت؟ درواقع، بايد روند تاريخي را تزقيب  رد و در بررستتي رابطة مادي

سويسو، و روند تمدنماندن از يكزنده ست؟ سازي از  شده ا ديگر، ديد  د آيا اين رابطد بد نوعي مزنويت و الوهيت تبديا 
ديگر، چد عواملي يزني آيا ما شاهد چرخش و دگرگوني  ار رد مادي گياهان بد سوي  ار رد مزنوي آنها هسديم؟ بد عبارت

 ارتقا بخشيده است؟« اخدگياه»ان را تغيير داده و جايگاه آنها را بد مثابة  ار رد مادي گياه
سياسي مد نظر بود، چهار  وزة مزددهجهتاز آن ضر، مرزهاي  سدپي و  وهسداني شرقي، مزدده د در پژوهش  ا غربي، ا

هاي تابستتداني هستتدند، بد  تتلي همراه با بارندگيتأثير بادهاي فشتترقي غالباً تحتهاي مزددهاز هم تف يك شتتدند.  وزه
سرد امدداد مي د  وزة جنگلي آنها بدون انقطاع از دواير  ارهنحوي شاورزي  ارهگوند  وزهيابد. در ايناي تا نوا ي  اي ها  

خيفي ساير  شت انواع باقال و لوبيا،  دو، بادمجان و  ست؛ مثا   سمدداوه ا بزيجات خورا ي. جات، و البدد درخدان ميوه و 
ستتازند. اين اي جدا مي ارهگيرند و آنها را از  وزة غربي مزموالً در شتتماه نوا ي بياباني و  ويري قرار ميهاي مزدده وزه
ا بارندگي هوايي بوتأثير آببا بارندگي زمسداني و پس از آن تحت هواي  وزة مديدراندوتأثير آبها در درجة اوه تحتتتت وزه

سدند. از چندين ساه قبا، فالت ايرانتقريباً مداوم ه سبزيجات و درخدان  هزار  شدن غالتي چون جو و گندم،  سدر اهلي  ب
تدگي ميوه شد و اين نوع  شاورزي بد سمت شماه گسدرش يافت.  وزه هاي دروني نوا ي مزدده مزموالً بد خاطر عدم بارن

ها محدود هسدند و بد دهند. منابع گياهي اين  وزههاي وسيع و علفزارها را تش يا ميها، جلگتدند  د اسدپاعاري از جنگا
شدجز داند شي و خودرو ميهاي غالت و ري ش ا و  سدانهاي پياز، غالب گياهان آنجا بد  خرفاً مرزي رويند.  وه ها هم 

سدند ميان  وزه سير  د عليهاي مزدده و  وزهه سرد سدردگيهاي  ضة مدنوع شان،  ميت قابارغم گ توجهي از لحاظ عر
 گياهي ندارند. 

اند؛ هرچند، هاي انستتاني  دا ثر استتدفاده را از منابع گياهي منطقة خود بد عما آوردهدر هريك از قلمروهاي مذ ور، گروه
ها ي ستان و ي پتارچد شده است. از برداريهاي ارتباطي و تبادالت امروزي ش ا و شمتايا اين نوع بهرهرفدد با نظامرفدتد

امر  گياهان يك منطقد بر روي توزيع  ار در آن محا تأثير گذارده و همينة مجموعدآهنگ توليد ساالنديگر، ضربستتتتوي
تاوري را فراهم  رده است؛  د گاه منجر بد تخ ص تايع و فن تزة فنون مربوط بد خن بندي شده و گرايي و بخشام ان توس

تر عموماً پس از ده  د در جوامع سادهگيري نظام طبقاتي پيش رفدد است. مسئلة مهم ديگر، مسئلة توزيع بو دي تا ش تتتتا



شياي گران شدد و اين وظيفد را ا شددتوليد قرار دا سمي چون بها و نمادين بد عهده دا شياي باارزش، مزموالً، در مرا اند. اين ا
شن شاورزي يا ازدواجج سدح ام قراردادهاي ميان گروههاي ف لي   شده تا بر ا ش ا نمادين مبادلد  سايدها بد  با  هاي هم

آيد  د آيا راسدا قابا توجيد است. اينجا اين پرسش بد ميان ميها در همينيافدن برخي آيينهم تأ تتتتيد شده باشد. قتتتتوام
هايي  د دسدد از آيينبخش گياهان پي برد؟ يزني آنها بد اهميت جبلي و عن ر هسديتوان از روي ش ا و ماهيت آيينمي

 ها با گياهان نيسدند؟ )از  ود ي تا مراسم تدفين(، ش ا ديگري از داسدان پيوند انسانمربوط بد مرا ا زندگي بشر هسدند 
ها و فنون استتدح تتاه و م تترف گياهان نقش غيرقابا ان ار دارد، روش از ديگر ار اني  د بويژه در فرهنگ و فول لور

هاي گرمسير بيشدر از اند.  وزهقسمت اعظم خوراك انسان را نباتات فراهم  ردهسو، بد اين خورا ي است. از ع ر نوسنگي
هاي سردسير براي رشد و نمو گياهان، بخ وص گياهان غني از نشاسدد، مساعد هسدند. مبناي خوراك براي مردمان  وزه

سب مورد مح والتي چون هاي مزدده، غالت است  د بر هاي خورا ي و براي مردمان سرزمينهاي گرم، ريشدسرزمين
شد شلغم، هويج( يا پيازها و ميوهها )انواع قارچبقوالت )لوبيا، باقال(، ري خيفيها،  جات )گوجد، بادمجان،  دو(، هاي درخدان، 

ساقد ضافد ميها و برگخرما، بلوط و  شيدنيشود. در اينها بد آن ا شدر نقش فرهنگي و اجدماعي دارند. نو ها ميان، ادويد بي
هاي روغني شوند. گرفدن روغن از داند ردني و جوشانده )چاي و قهوه( م رف ميز غالباً بد ش ا آبميوه يا بد خورت دمني

ست  د در مطالزات قوم ش اه ديگر خورا ي ا سبات فرهنگي نقش ايفا ميهمنون  نجد و نيز زيدون ا ساند و منا  نند. شنا
هاي مدنوع پخت نوعي ترين فنون م رف نزد ايرانيان بوده است. گاهي شيوهمي اه قديترين و در عينپز نيز از مهموپخت
ها هم از ابددا تا اندها با آداب و تشريفات خاص خود همراه است. تزداد دهد. شيوة م رف خورا يمراتب را تش يا ميسلسلد
ها و مراستتم(، نحوة توزيع بين اعوتتا، هاي خوراك، زمان آنها، تجمع اعوتتاي گروه، آداب تدارك غذا )بويژه در جشتتنوعده

 جملد است.بندي خوراك بد غذاهاي مزموه و آييني از آنها، و  دي درجدداشدن برخي مهارت
سدرده شدر آييندر مجموعة گ سداهاي ايران و در بي شهرها و رو سك مردمي مياي از  توان گياهان را بد عنوان ها و منا

دهد تا  لقة گمشده ميان باورها ها و مناسك گويي بد ما اين ام ان را ميبررسي آيين عن ري مزنادار و مؤثر شناسايي  رد.
شي سد سي نقش گياهان در با اعماه و آيين را و اعدقادات پر شنا سازي  نيم. درواقع، ما با باز هاي مربوط بد آنها پيدا و باز

بريم و گ بد رابطة  هن و عميق انسان با گياه پي ميهاي مربوط بد توليدمثا و باروري، زايش، بلوغ، همسرگزيني و مرآيين
هاي سخت بد زندگي توأم با مدنيت مؤثر و مفيد ها از دورهيابيم  د در فراسوي تاريخ، گياهان تا چد  د در عبور انساندرمي
سطورهاند. از اينبوده ست  د در ا شي از ارو سي دارد و بخ سا شي ا هاي مردم را سطورههاي آفرينش، عن ر گياه همواره نق

ش يا مي شي با دهند. بدينگياهان ت سد سابقة تاريخي هر گياه، امدداد و ديرينگي و پيوند اعدقادات پر ساس  شايد بر ا سان، 
شة جهانآيين شخص گردد و بدوان نق سم امروزي م سيم نمود و ها و مرا بيني و نظام ف ري ايرانيان را از ديرباز تا  نون تر

 ن را  شف  رد.نيروهاي سازندة آ

سي نقش گياهان در آيين شنا سدي، مطالزد و باز سك چد چيز را مشخص ميبد را ها ت رار و  ند؟ آيا با وجود قرنها و منا

شت نقش گياهان برگزار ميبازنمايي آيين سدا خلي در اين آيينهايي  د براي پا ست، هنوز هم گياهان نقش ا ها را شده ا

هاي جديدِ توليد انبوه غذا و دستتدرستتي آستتان بد مواد غذايي، نقش گياهان بد  اشتتيد رفدد اما دارند يا بد علت وجود فناوري

خورت آيين ضوعيت آيينش ا و  ست؟ آيا چرايي و مو خريح ها همننان پابرجا شن و  ها و باورهاي مربوط بد گياهان رو

ست؟ اگر رابطة گياه بد مثابة غذا = بقا را مفروض بداريم، چرا برخي گياه ست و ا سدند از  رمت و قتتتتدا اني  د خورا ي ني

تده توردار ش گرفدد در گوند هم مطرح  رد  د آيا بررسي رفدارها و اعماه خورتتوان اين پرسش را ايناند؟ ميپرسدش برخ



 د اي و جادويي آنها، همان روش مز وسي نيست هاي اسطورهها و مراسم پرسدشي با  وور گياهان يا بازخواني روايتآيين

هايي پي ها و مناسك بد عمق ضمير و باورهاي انستتتانايم؟ يزنيو با مطالزة آييتتتنگويي ما  دابي را از آخر بد اوه خوانده

 هاي مشخ ي از ديرپايي و قدمت اف ار آنها زندگي نوين ما را ا اطد  رده است.بريم  د امروزه وجود ندارند اما نشتاندمي
سخ بد پرسش سايي و تف يك گياهان آييني و پرسدشي در گسدرة ايرانهاي فوق و جهت پا شنا زمين، پژوهش بد منظور 

بد طوه انجاميد. من در اين پژوهش تالش  ردم محدواي  1392آغاز شتتتد و تا تيرماه  1387 اضتتتر از بهمن ماه ستتتاه 
سدان خيفي مردمي در ميدان تحنگارشناخدي را با روش مردممطالزات تاريخي و با شناخدي قيق تلفيق  نم تا در نهايت تو

ساخت تا  وزة مطالزاتي  سي ايران، مرا مجبور  سيا سدردگي مرزهاي  ست، تزيين محدودة پژوهش بود. گ ارائد دهم. گام نخ
ي مزدده و خشك و مرطوب )باراني و جنگلي( تف يك  نم و طي يك بازة زمانخود را بد چهار  وزه در نوا ي مزدده و نيمد

سدان 56 شمالي )گيالنماهد در ا شماهو توالش و مازندران هاي  شرقي و  سان(،  ضوشرقي )خرا سانر ي و مر ز ي، خرا
شماهجنوبي سدانغربي، آذربايجانشرق غربي و غربي )آذربايجان(،  شاهان ، همدان، زنجاني،  رد (، نوا ي مر زي و  رمان
، غربي )لرستتدان(، و جنوب و جنوبو طبس و مناطقي از  رمان ، اختتفهان، اراك، دامغان، ستتمنان، البرزو شتتميرانات )تهران

مورد بوده است، گرچد  74ميداني بپردازم. مجموع شهرها و روسداهاي پيمايش شده ( بد تحقيق و قشم ، هرمزگانخوزسدان
هاي ها و  دابنگاران محلي، چد بد ختتورت مونوگرافي چد در قالب مقالدشتتده توستتط مردمهاي ثبترجوع ممدد بد گزارش

 تر ساخدد است.شده، اين عرخد را خيلي وسيعچاپ
شرايط و طرح  لي اين پژوهش، سب  شبرد  ار بهره گرفدم. مثالً در روش هاي مدزدد مردماز روش بر  شناخدي براي پي

شاهدة سدايي ) م سريع مناطق رو شاهده و ارزيابي  سداها از دو ت نيك م شار دي در رو  Rapid Rural Appraisalم

(RRA) ( سدا شار دي در رو شاهده و ارزيابي م سدفاParticipatory Rural Appraisal (PRA)( و م ده  ردم. ( ا
 ,Participatory Assessmentت نيك عمدة من در شهرها عبارت بود از ت نيك ارزيابي مشار دي، نظارت و سنجش )

Monitoring & Evaluation (PAME)هاي ها اين بود  د من بد غير از م ا بد(. علت اخلي گزينش اين ت نيك
ي و توختتتيف نگاردر تحقيقات ميداني، رعايت رئاليستتتم مردم گروهي از منابع م دوب، بهرة فراوان بردم. عمده تالش من

ي پزشتت ها تجربد در تحقيقاتي مشتتابد در  وزة قومهاي اجدماعي بوده استتت. اين  ستتاستتيت نديجة ستتاهباليني از واقزيت
(ETHNOMEDICINE در اواخر دهة )و همننين  و  ردستدان هاي خوزستدانانخورشتيدي در استد 70و اوايا دهة  60

شجويانم در  وزة قوم شگاه ETHNOBOTANYسي )شناگياهتحقيقات ميداني خودم و دان بود  د بد عنوان  تهران( در دان
 گرفت.خورشيدي خورت مي 80( طي دهة MEDICAL ANTHROPOLOGYشناسي پزش ي )باني و مدرس رشدة انسان

ت بويژه در فرهنگي  د خود من بد آن تزلق داشدد ت ت پرهيز و دوري از عجيب جلوهن دة ديگر در اين طرز نگاه  ت دادن ام 
نگاران بيگاند، گرفت. منظورم اين استتت  د برخالف مردمهاي آنها ختتورت ميمردمي بود  د پژوهش دربارة باورها و رفدار

پا بد ميدان تحقيق نگذاشتتتدم، بل د ستتتزي  ردم يك فرد و البدد يك « غريبو االهاي عجيب»من بد عنوان مشتتتدري 
شر ت مي شم  د در گفدماني  شگر با شابهات و تفاوتپژوه خادقانة اين شوند و در گزاها بيان ميجويد  د در آن ت رش 

ها و تزجبات خود را در اين د، چطور تشتتتابهات، تفاوت فقط شتتتناخت  قيقت  د اخالق را نيز دخيا  نم. يزنيها ندواقزيت
ساس  ردم اين واقزيت تجربد خة تحقيق خود وارد  نم. آنند من در اين پژوهش با تمام وجود ا  شده بود روش  ار و عر

 د موضوع مورد مطالزد در آغاز برايمان عجيب و پينيده است، طي مرا ا تحقيق بر ي، زمانينگار د در روند تحقيق مردم
تر شده نيم  د برايمان شناخدد د بر روي فرهنگي مطالزد ميشود و برع س، زمانيروي آن، برايمان بيشدر و بيشدر آشنا مي



 ، و بيشدر عرفي است تا منطقي.شويم  د غريب، غيرعادي م مدوجد مياست،  م
آييني در باور ايرانيان بوده است. براي رسيدن بد اين مهم، تتتتترين بخش پژوهش من، همانا شناخت گياهان پرسدشي ليدي

ضروري بود. ي ي، تزريف اتخاذتبيين چند مبناي پايد پژوهش بود  د بارها در ي در اين آيينشده از آيين و بد تبع آن گياهاناي 
شاره  ردهها و تحلياالي گزارشالبد ساخدار  لي ارائدهاي خود بد آن ا ست. شده و بابام و  بندي اثر نيز خود گوياي اين امر ا

سيع جغرافيايي و فرهنگي ايران و از ميان خيا عظيم گياهان م رفي در ايران  سايي و گزينش اين گياهان در پهنة و شنا دوم، 
آييني و غيرپرستتدشتتي( بوده استتت. ستتوم، تف يك آنها بود برپاية نقش و عمل ردشتتان در نظام اعدقادي مردم ايران، مثاو )غير

سدفاده ميروند؛ گياهاني  د در خوراكگياهاني  د در مراسم شادماني يا غمگساري ب ار مي شوند؛ گياهان رماننده هاي آييني ا
شوند )جادوگياهان(؛ و تقسيماتي ديگر. و سرانجام، تزيين محبت يا مداوا م رف ميو گياهان سحرآميزي  د براي جلب مهر و 

 ردن تاريخ پربار و اي نبود مگر دخيااي مطلوب، هيچ چارهترديد براي رستتيدن بد نديجدظرف زماني براي اين گزينش  د بي
 زمين. ديرپاي ايران

سيم مي سدد تق سد د سداني و م دوبات عديق نظير  دب مقدس و برخي شوند. منابع تاريخي اين پژوهش بد  ي ي آثار با
سوفان، طبيزيگتتتتزارش شين. برايهاي مورخان، فيل سدانموند، عالوه بر دانان و اطباي پي ، قرآنو عهود عديق و جديد و  او

اشاره  نم  د سهم  ر و ديوس وريدسا ب، پلينيدر  نار آثار ارزشمند تئوفراسدوس و گزنفون ، اسدرابوتوانم بد آثار هرودتمي
ست. البدد، ت ميا و ت اما اطالعات آنها را در آ ساندن فلور گياهي منطقد غيرقابا ان ار ا شنا شمندان و نقش آنها در  ثار اندي

 قانون، ابومن تتتور هروي ةًاالدوي  قايق عن االبنيةً، رازي الحاوي ي،بخار اخويني لطبافي المدزلمين هدايةً ايراني همنون
شاه ذخيرةا، سينابن ترين اطالعات را ترين و  اربردي نم  د  اماشاهديم. اذعان مي بيروني نةًال يد، و جرجاني يخوارزم

ست مي ي يافت. شيرازعقيلي يةًاالدومخزنن و مؤم  يمين المؤمنتحفةًتوان در  د بد نوعي تجميع آثار همة بزرگان قبلي ا
الزم بد تذ ر استتت  د عمده بهرة من از اين منابع طبي و دارويي، تشتتخيص درستتت گياهاني استتت  د با استتامي مدزدد و 

ت اندمدفرقد ناميده شده ت ردبُو همين امر ضريب اشدباه و گمراهي را باال مي ت هاي شناسي بويژه  دابگرچد آثار جديد گياه ت
سماعيا زاهدي هيگيانامةواژه، علي زرگري يدارويگياهان ، و باز با همين نام اهلل ثابدي بيب اناير هايدرخدند و درخدان، ا
 هاينام تطبيقو  ردشوا هايواژه و داروها فرهنگبد نام  ، و همننين  دب بسيار ارزشمند منوچهر اميرياهلل مظفرياناز ولي
 .ندبسيار رهگشا بود و ا مدرضا اخوت اثر ا مد قهرمان، علمي هاينام با دارويي گياهان  هن

بر ست  د عالوهمياند( اباسدان از جملد پهلوي )فارسي هاي ايرانيمانده بد زباندسدة ديگر  دب تاريخي، مزدود مدون برجا
سداهاي مخدلف بخش شتهمنون  او سطوره، اطالعات ذياهي شي از نيا انمان ارائد قيمدي را درخ وص باورهاي ا اي بخ
 درخت، تناشتتتايسشايست، دنامتتتارداويتتتراف، پرَمزادِس هاي()گزيده هايوزيدگيتتتتوان بد دهند. از اين مدتتتون ميمي

ستتتتوريگ شاره  رد. اتفاقاً مبحث  بُندَهِشپهلوي و بخ وص  هاي مدونو نيز پارهشن بنده در ختتتتد نثتتتتر در خد، آ ا
 زا هاي پيشاي تنها بخشي است  د با عنايت بد مدون مذ ور و قدري آثار و اشياي باسداني باقيمانده از دورهاسطورهگياهان

 شناسان و دانشمندان داخلي و خارجي واقع شده است. اسالمِ ايران، مورد توجد و تدبع ايران
ساخدن آنهاست  د آثار بسيار هان و پيشينة آنها، بحث خاسدگاه رويش و همننين اهليي ي از عناخر  ليدي در شناخت گيا

 ةً الفالبر اينها، آثاري چون هاي فراواني  ردند. عالوهبد من  مك ، و برتولد الوفردو  نده، آلفونسارزشتتمند از شتتاره ژوره
 اءا يوآثاري، يزدجمالي نامةفرخ، هروياز قاسم ابون ري دالزراعارشاد، از عبدالزلي بيرجندي فال ت مزرفتد، و شيابن النبطيةً
نظيري را در رابطد ، اطالعات  مابراهيم اخطخري لكمساوممالك ب وطبيمحمدمهدي شريف نالمسافريزاد، اهلل همدانيفوا



 هاي  شاورزي و  دي باورهاي مردمي پيرامون آن فراهم آوردند.با روش
هاي مياني تاريخ شتتناخدي از دورهبديا مردمهاي تاريخي ماهيداً منابع بيدستتدد از  دابدر مورد باورها بايد گفت  د يك

ت  د بد واقع نوعي مردم شوند. جدا از آثار ابوريحان بيرونيايران محسوب مي ت نظيرت ت ها نامد، عجايبآثارالباقيد شناس بود 
 و متتتتحتتتتمتتتتد طتتتتوستتتتتتتي تالتتتتمتتتتختتتتلتتتتوقتتتتاعتتتتجتتتتتتتتتتتتتتايتتتتبمتتتتثتتتتا 

ي، با تشريح و واگويي باورهاي ناب مردمي نقشي پررنگ در آباداسدر محمود فزونيمير ةًبحيرو  طبري  اسب ايبالغر تحفةً
شددعامة برهد و فرهنگ شناخت فول لور سفرنامدنامدسرگذشتاند. البدد، اي از تاريخ ايران دا هاي ها، خاطرات و بخ وص 

سده سفر  ردند، گنجينداروپايياني  د در نيمة دوم  شور  اي غني از فرهنگ و فول لور ايران هاي مياني تاريخ ايران بد اين  
، و باتيست تاورنيد ، ژاندو تِوِنوان، ژهاي ژان شاردناند. گزارششوند  د هنوز بد خوبي مورد بررسي قرار نگرفددمحسوب مي

ديدگاه، نبايد نظير استتتت. از ايندرماني و جادويي در نظام ف ري و بهداشتتتدي ايرانيان بياز گياهان  ادوارد پوالك يا وب
شپزي شارات مهمي بد خواص و ويژگيقلم انداخت  د در البدهاي تاريخي را از نامدآ شان ا هاي گياهان در باور الي مطالب

، و بغتتتدادييزني نوراهلل و باورچي ترين پديدآورندگان اين آثار بايد از دو آشپتتتز دربار خفتتتويشود. از مهممردم يافت مي
ي، آشپز دربار ا برخان آشپزباشو ميرزا علي ،شيرازياطزمة ، مزروف بد بسحقالدين ابواسحققريحد، جماه اديتتتب ختتتوش

 نام برد.   ،قاجار
سوم  داب سدة  سدفاده قرار گرفدند و هسدة محوري دادههايي  د در اين پژوهش مورد د ش ا بخشيدند، ا هاي ميداني را 

نگاران بومي و محلي است جاي اين سرزمين و توسط مردمهاي مدزدد، عمدتاً در قالب  داب، از جايها و گزارشمونوگرافي
ت هرچند با وجود ضزف ت تاهايي  د برخي بازمي د خود  تارش آنهها و تنگن تنة فوقگردد بد زمان نگ ت گنجي ت تادها  اي الز

توب مي ترور بد آثاري  السيك در  وزة فول لورمحس تداناند مثا تبديا شده شوند. بزوي از اين آثار بد م خادق  نيرنگس
 از، و يا جزفر شهري سيزدهم قرن در تهران اجدماعي تاريخو  قديم طهران، ماسد هانري ايراني آداب و مزدقدات، هدايتتتتت
هاي باارزش در اين پژوهش موردنظر بوده استتت  د . اما، بستتياري از  دب و مونوگرافيمحمود  ديرايي خشتتت تا خشتتت

  نمو ذ ر شده و من در اينجا بد اخد ار پربسامدترينشان را مرور مي« منابع»فهرست  اما آنها در بخش 
الزلي ه، عبددزااخغر شريزتتتتت، عليي،  سن  اتميبيگآثار محمد بهمن و فارس هاي مر زي و  رماندر  وزة اسدان

ستتتتتايي سالميدزاله سن، مهري مؤيده و عبدالنبي  سن نيازيمح خادق همايونيي، مح ؛ در  وزة ا بر بخدياريو علي ، 
سدان شراا شور آثار محمد ب شمالي   شايخيو  بيب ، علي عبدليلنگرودي، محمود پايندةو طاهر طاهري هاي  ؛ در اهلل م

؛ در م و غالمحسين  رزبريارا مديعاليدي و هم ارانش، عليمردان عسگرآباخرمآثار محمد اسديان  وزة اسدان لرسدان
سدان ساعدي وزة ا سين  سولي هاي غربي آثار غالمح سن ر سانو غالمح سدان خرا ش ورزا ؛ در  وزة ا ، دهآثار ابراهيم 
ضايي ضا بهنيا جماه ر شديانو محمدر سك  هن دار بخش قابا، بد عنوان ميراث؛ و درخ وص فرهنگ زرت توجهي از منا

 اسدفاده  ردم. و مري بويس ،  دايون مزداپوررموانخاني، خديقد ايراني، از آثار هاشم رضي
تنها در سطح ايران، بل د  دي پرسدشي ندتآيينيبا تمام اين تفاخيا، مدأسفاند، هنوز هيچ  ار جدي دربارة موضوع گياهان

گريخدد يا فاقد ساخدار مشخص در آثار اخيرالذ ر و مشابد آنها. رفدد است، مگر اطالعاتي جسدداي انجام نگبد خورت منطقد
برخي محققان از روي عالئق شتتخ تتي برخي ف تتوه يا مبا ث آثار خود را بد ارائة اطالعاتي در زمينة خاستتدگاه گياهان و 

در  دتاب  ، محمتدجزتفر يا قيهرمزدنامددر  داب  رداوداند، از قبيتا ابراهيتم پوهاي پيترامتون آنها اخد تاص دادهاسطوره
طور  د گفدم . اما، همانشهرياران دياردر  داب  و ا مد اقدداري سيفار ادبيات در هاوارهداسدان و استتتتاطيتتتتر فرهنتتتتگ



ي شتتناستتشتتناستتي مردمهم طي يك چهارچوب علمي با روشي، آنآيينيك از اين مؤلفان مشتتخ تتاً بد بحث گياهانهيچ
بار در ستتطح نظير بوده و براي نخستتدينتوانم ادعا  نم  د پژوهش  اضتتر در نوع خود در ايران بياين، مي اند. بنابرنپرداخدد

دهي بد ستتاخدار اين پژوهش و تبيين افق ديد خود، چند الگوي جهاني  اه، من در شتت املي ختتورت گرفدد استتت. با اين
تده نها دو اثر ارزشمند هسدند با فاخلة زماني بيش از يك قرن  د ترين آهاي نو و گاه جذابي بد من دادند. مهتمداشدم  د اي

ها مي مدار آن با تزريف و  ار ردش، در ي ي از در مواردي خود را وا ياه،  يك گ دانم، بويژه آن مواقزي  د در قرار دادن 
شنهادي خودم، دچار ترديد ميچهارچوب ساا اروپ در آييني گياهان از ايگزيدهشدم. نخسدين اثر  داب هاي پي شدة مار دو نو

ماري  لين داب  لر لوژانو  هان فول لور و ديگري   يا تامس گ لدوناثر  داب اخير ر استتتت. دايفِرمينگر تيستتتِ هرچند، دو  
اند، اما چند ويژگي پژوهش  اضر بد  ا با ارائد داده هاي مخدلف فول لوربندي نسبداً جامزي از گياهان دخيا در  وزهتقسيم

جهت همينو در  داب دوم،  ا جهان استتت و بد  آنها مدفاوت استتت. ي ي  وزة تحقيق استتت  د در  داب نخستتت، اروپا
 مدرين فواي مم ن بد ايران اخد اص يافدد و اين موضوع در قالب چند گزارش و اظهارنظر  وتاه مشهود است. دوم، نوع 

هاي اجدماعي و  ار ردهاي آنهاست و در  داب نگاه مؤلفان اين دو اثر بوده  د در  داب نخست تمر ز عمدتاً بر روي پديده
، مد نظر بوده است. اين در الي است  د در پژوهش شفاهي ناي قديمي آن يزني ادبياتدوم خرفاً فول لور، بخ وص در مز

يك از دو اثر مذ ور  اخا تر اين د، هيچ اضر، اين دو موضوع تنها در چهارچوب  لي فرهنگ ايراني ديده شده است. مهم
  ار ميداني نبوده است. 

هرسدي از گياهان  د در ف« پرسدشي و مقدس گياهان»ف ا تدوين شده است. در ف ا نخست با عنوان  5اين پژوهش در 
گوند خورد و بد داليا موجود دربارة نگاه قدستتي بد ايناند بد چشتتم ميزندگي روزمرة ايرانيان از درجة قداستتت برخوردار بوده

ست. نقش آييني گياهان ،گياهان در درازاي تاريخ ايران شاره شده ا بحث در  پرسدشي و مناسك مرتبط با آنها از مطالب مورد ا
تار ثانويد بويژه در پديد آمدن اسطورهاست. جايگاه اين گياهان در ش ا اين ف ا تردازيگيري بسياري از اف  ها ها و نيز نمادپ

اند مقدس و پرسدشي عبارت هاي آن نظير هنر و ادبيات، از ديگر مبا ث ف ا نخست است. اين گياهاندر فرهنگ و تجتتتتلي
ت ت مورد  ت مهرگياه  ت برنج  ت گندم  ت  دو )خيار،  ازو سدر  ت بيد  ت اسفند  ت نخا  ت چنار  ت سرو  ت انجير  ت جو  ت شمشاد  بادام 

 مريم.بادمجان( ت نارون ت انار ت زيدون ت بد ت توت ت بلوط ت آزاد ت پنجة
و باورهاي مرتبط با آنها اخد تتاص يافدد استتت. خيلي از اين گياهان بد دنباه هالة « اياستتطوره گياهان»ف تتا دوم بد 

ست خ ساطيري يافددود جنبدقدا ساندهاي ا شزايري  د امروز هم اجرا مياند  د بازنمود آن در اف وي  شوند ها و همننين بز
شود. برخالف ف ا قبا، بيشدر مطالب اين ف ا از اسناد م دوب اسدخراج شده است و مبا ث مطرو د بيشدر مشاهده مي

سير دارند. گياهان سطوره جنبة تحليا و تف سانداي و نقش آا ست  د محا نها در اف ضوعاتي ا ها و باورهاي مردم از جملد مو
اند ازو پرستياوش تتتتت ريواس ت اي عبارتاستطورهتوجد محققان و تحليلگران تاريخ و فرهنگ ايران بوده استت. اين گياهان

 گندم ت هوم. گياه ت  اج )خنوبر( ت سرو ت گز ت نيلوفر ت سوسن ت آويشن ت مورد ت عدس ت انگور ت  افور تمردم
بخ وص ا ساستتتتات هنري و  ،عنوان ف ا سوم است و اين موضوعي است  د در زندگي مردم« گياهان با نمادپردازي»

شده تا  ،شناخدي آنهازيبتتتتايي ساير گياهان مدمايزند و همين تمايز باعث  ست. برخي گياهان خاص بد علا مخدلف از  مدبلور ا
هاي آن همنون هنر و رفدد بد عن تتري نمادين در فرهنگ مردم و جلوهدد و رفددنگاهي اندزاعي درخ تتوص آنها شتت ا گرف

شخيص نمادپردازي سير و ت سي اين علا و تف شوند. برر خورتادبيات و مزماري تبديا  سدد از گياهان از گرفدد با اينهاي  د
ت سگردد. اين گياهان عبارتمبا ث اين ف ا محسوب مي ت  اج )خنوبر(  ت  دو )خيار، بادمجان( ت اند ازو سوسن  ت سيب  رو 



 انگور ت  نا ت سدر ت نخا ت سنجد ت قارچ ت نيلوفر ت چاي.

ستوگ، و  هايسور، آييتن هايخود بد سد بخش تقسيم شده استو آييتن« نيآييگيتاهان»ف تا چهتارم تحتت عتنوان 

ره و مبدالبد زندگي را دربرگرفدد، سزي دارد نقش گياهان را در متراسمي آييني. اين ف ا  د غالباً مبا ث روزم هايختوراك

آيين ناميد، چد بد طور مسدقيم و چد غيرمسدقيم، مشخص سازد. گاهي اين مراسم خيلي ساده توان آنها را آيين يا شبد د مي

ياد و نيز مراسم غمگساري مثا ها و اعهاي ف لي و  شاورزي، عروسيو گاه پينيده هسدند. مراسم شادماني همنون جشن

آيند  د هاي آييني بد  ستتاب ميدهندة خوراكاند. خيلي از اين گياهان عناختتر اختتلي تشتت ياجملدتدفين و پُرستتد از آن

سمت  ست  د بد همة آنها در ق ست اين گياهان مطوه ا ست. فهر سوم اين ف ا ا سايي و نقش آنها از مبا ث بخش  شنا

 مربوطد اشاره شده است.
مورد بحث و « جادويي گياهان»ترين ابزاد گياهان يزني نقش جادوگونة آنها با عنوان ر ف تتتا پنجم ي ي از ناشتتتناخددد

ها و گياهاني  د براي دفع شر ب ار اند ازو رمانندهبررسي قرار گرفدد است. اين ف ا نيز بد سد بخش تقسيم شده  د عبارت
زه ت سوسن ت بالنگ )نارنج، ترنج( ت ياسمن ت بادرنگ ت نخا ت خربزه ت زيره ت گلپر روند، شاماو اسفند ت سير ت پياز ت انغومي

ورزي  اربرد دارند، از قبياو مهرگياه تتت تاتوره ت تتت شمشاد تتت انار؛ دوم، گياهاني  د براي جلب مهر و محبت ديگران و عشق
ت مورد؛ و سرانجام، ت  افور  ت  دو )خيار، بادمجان(  ت نارنج  ت سيب  جادوگياهان يا گياهاني  د طي اعماه جادويي در  سنجد 

ت پنبد ت  ردن سحر ب ار برده ميگشايي و باطاها )جادوپزش ي( يا با اهداف خاص نظير بختدرمان بيماري شوند، مثاو گز 
 ج )خنوبر(.  ا اسطخدوس ت برنج ت گندم ت نخود ت بهمن ت مورد ت جو ت نخا ت انجير ت گردو ت خبرزرد ت بادام ت پرسياوش ت

تا تشدر خاتمد نيز، تحلي تق هاي نهايي در مورد هريك از پرس ترات اين تحقي هاي مدنظر در اين پژوهش و ندايج و ثم
 بد بحث گذارده شده است. « گيرينديجد»اي چندسالد تحت عنوان  دابخاندتميتداني

گيرد، چرا د بد علت گستتدردگي  ار و  جم دربرمي نم  د  داب  اضتتر تنها بخشتتي از پژوهش مذ ور را يادآوري مي
باالي اطالعات ام ان ارائة آنها در يك مجلد ميسر نبود. بنابر اين، ت ميم گرفدم ساير دسداوردها را در قالب مجلداتي ديگر 

سدگاه گياهان، دادهجهت برخي  وزهارائد دهم؛ بد همين ربارة  اربرد شناسي، اطالعات مف ا دهاي زبانها مثا بررسي خا
سندي و همننين طبابت شفاهيگياهان در طب  خت هاي عامياند، و يا نقش گياهان در ادبيات  شر را در فر هايي ديگر مند

 خواهم ساخت. 
خاطر هم ادعايي درخ تتوص جامع اي از گياهان نبوده استتت، بد همينشتتك، هدف اين پژوهش گردآوري دانشتتنامدبدون
م تتاديق ندارد، اما هرآنند در آن آمده، الگويي استتت از گياهاني  د در چهارچوب تزاريف علمي از يك گياه آييني بد بودن 

ست مي ضيدد سخ بد فر سشدهند. ما  ا پژوهش نيز در قالب پا ش لي موجز در ها و پر هاي مطرح در همين مقدمد، بد 
 بد بحث و قواوت گذارده شده است.« گيرينديجد»بخش 

 


