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:ازفروردين يشت. نك به  22کرده   -1

 .77(، جلد دوم، ص 5511ران، انتشارات دانشگاه تهران، . گزارش پور داود و به کوشش بهرام فره وشی )تهیشت ها

و نله   یدر سل « گلل سرلرت  » به نام  ینو ساخته از مؤلف، در سروده ا یبیترک "یخوشناسگل"و  "يیگلخو"  -2

 است. اهیگ نيا ۀو شاعران نينماد فیخنده دشوار که توص ی( در مجموعه شعر در فصل ها5511) شیسال پ

گلل  » دهلد   یگل م زيیالله و زنبق و از آن جمله جوغاسم که در پا رهیاز ت یمحدود اهانیگ به یدر استان مرکز -5

 نوشته. نیهم ی. و نك به : صفحات بعدنديگو یم« سررت

 باشد.یم Colchicumگل سررت   رهی، از تColchicum haussknechtii   اهیگ نيا ینام علم .*
[Per Wendelbo, Tulips and Irises of Iran, 1977, Tehran, Iran, Botanical Institute of 

Iran, P.12]. 

 ای و گلپايگانی و برخی روستاهای الیگودرز.( نام اراکی و کمره jôqâsem) "جوغا سِم" -4

 (، نام جوغاسم در برخی مناطق خوانرار و گلپايگان.  jiqâlesmak) "جی غال اسمك" -1

غربلی،   . نك به : صفحات بعد نام های ديگر اين گیاه در مناطق شمال، نام کردی ايالمی آن(pišuk) "پیشوک" -1

 غرب و مرکزی ايران.

 Kaveh_farhadi2000@yahoo.com    شناسی دانشگاه عالمه طباطبائی.استاد مردم . **



   چكيده 
و  از سوزه دانش ایهشاخه نوپا و برون رشت "سیشنامردمگیاه "

ه دانش و فن آوری سنتی، سی است. سوزشنامردمی سنتی هاآوریفن

و  )جامعه( در ارتباط با خود و ديگرانمیساصل هزاران سال تجربه آد

و جهانی بوده که  ایهمنطق طبیعت در برتر تاريخ و فرهنگ محلی،

اما بدنه اصلی آن  بخش اندکی از آن در دوران خط به نگارش درآمده؛

دانش ضمنی  نانوشته باقی مانده و بخش به داليل گوناگون شفاهی و

به سختی قابل درک و به زبان شعر  آن ناخودآگاه و ناهشیار بوده و

باشد. گیاه می"خلق از شنیدنش گفتن و من عاجزم ز"ايرانی 

کند. میسی روابط انران و گیاه را در پیوندگاه فرهنگ بازگو شنامردم

سی است که در شنامردمسرشاخه نورسته از گیاه "گل خوشناسی"

ی گوناگون علم و بويژه علوم اجتماعی و به هايگر شاخهتعامل با د

ی بشری هاو ستی در پیوند با ديگر معرفت ایهشکل میان رشت

از  صرفاً"گل خوشناسی"دارد. منظور از  همچون فلرفه و هنر قرار

آنگونه است که  بلکه توجه به آن بر منظر رفتارشناسی گیاهان نیرت،

يا در ادبیات  ای آدمیان تصوير شده،شعرا و نوشتاره میدر فضای کال

شفاهی مردم بازتاب يافته و در فضای فرهنگی تصور و بازگو شده 

 است.

اِسمك )پیشوک ، جوغاسِم و ...( گیاهی شگفت آور -غال -جی 

 ايالم، کردستان، در منطقه کوچکی از ايران است که در آذربايجان،

که  در اين مناطق و  رويد،میاستان مرکزی و بخشی از استان اصفهان 

توانرته ساکنان اين مناطق و بخشی از عراق و ترکیه  را از  هادر هزاره



  

 

 

 
 3  ...  اي گل حسرت گونه گلخوشناسي 

اين نوشته  رهايی بخشد. هاو گرانرالی هامرگ زودرس در خشکرالی

تن از دانشجويانش  15به جز کار مردم نگاری طوالنی مولف و سدود 

 گیر مؤلفمانهای اخیر  بر روی اين گیاه ويژه و ساصل کار زدر سال

و گیاهان خودروی ايران، نتیجه تامالت هنری و میان  هابر روی گل

 خرد و فروتن بوده است. معرفتی وی از اين گیاه ظاهراً

 گلخوشناسی گیاه شناسی مردمی، جوغاسم، کليدی: هایهواژ

 

 مقدمه
، در دارد ی دورهايا گذشته گذشته و بر ظاهراً نظر آن که ستی بخشی از دانش

ی برای يوراهکارها هاراه کشف ها به دنبال عبرت آموزی وگذشته درمانِ سال ز

آينده دور ، سوی ديگر نبايد فراموش کرد که گذشته نزديك ما از. آينده است

 . ی دور ما نیز ديريا زود گذشته اطالق خواهد شدهانیاکان ما بوده است و آينده

ز تاريخ به دنبال بقايای باستان شناسان ژاپنی در فضوالت انران پیش ا

تا ، دايرۀ گیاهان خوراکی شناخته شده بیفزايند تا آنها رابه. ی گیاهی هرتندهادانه

روی کرۀ خاکی  برمی ی از کار جمعیت فزايندۀ آدابتوانند گره، آينده شايد در

ها تاريخ را به دنبال قحط سالی، دانشمندان ِاقتصادِ کشاورزیِ آنها. بگشايند

ی ممکن مقابله با آن را هاراهها وتا داليل پیدايش قحطی، کاوندها میلیوگرانرا

ستی اگر اين قحطی در ايران يکصد و سی سال ؛ در آن زمان و هنگام دريابند

 5.پیش باشد

                                                 

5   هاشلم  خواننده گرامی را به خواندن اين مقاله غبطه برانگیز و مقدمه کوتاه اما فاضالنۀ مترجم آن جناب دکتلر

ماهنامهه  هاشم رجلب زاده،  ، ترجمه «در ايران 5288قحطی بزرگ . » "شوکو او کازاکی"کنم. رجب زاده ترغیب می

. 15-28( . صص 5511)فروردين، خرداد  5تا  5س دوازدهم، ش  آینده،



سی شناگیاهجمله دانش  از آن ی سنتی وهافناوریها و نگاری دانشمردم

دۀ چند هزارساله برای معرفی برخی تواند راه آزمواقوام و ملل کهنرال جهان می

گیاهان از هر نوع و گیاهان جايگزين و مکمل غذايی و دارويی را به منظور اهلی 

خوشناسی کردن و پرورش اقالم جديدی از هرکدام از گیاهان نمايان سازد و گل

های معنوی آدمیزاد در عصر تواند کاتالیزوری برای بازتولید فرهنگ و ارزشمی

 .جديد باشد

 چه در ی سنتی وهافناوریها و سوزه دانش اين سرشاخه نورس چه در

ی قرار شناسانرانروز بیشتر مورد عنايت پژوهشگران  سی هرشناگیاه ترکیبی با

 . گیردمی

، نامید "سی قومیشناگیاه" يا "سی مردمیشناگیاه"توان اين سرشاخه را می

يکی می سی مردشناگیاهين صورت درا. سی جديد نباشدشناگیاهمديون  اگرالبته 

و جزء  ی سنتی خواهد بودهافناوریها و ی سوزه دانشهااز نوسرشاخه

اما اگر قرار . آيدمی ی به شمارشناسانرانای ی درون رشتههاتخصصی شدن

اين صورت اينجانب ترکیب و  در سی نوين آمیخته شودشناگیاهبا دانش ، باشد

و درمرسله قوام يافتگی  "گیاه ل مردم نگاری " ،آمیزه جديد را در پله نخرت

 . نامدمی "سیشنامردمگیاه ل "

س پرکار ايرانی برای نخرتین بار اين رشته شنامردمدکتر ناصر فکوهی 

 5،معرفی کرده است( 5585) سال پیش نهدر « سی گیاهیشنامردم»جديد را با نام 

، سان ايرانشنامردمنگاران و در میان مردم ، چه عمالً و به شکل تجربیِ آن اگر

و به شکل ، شناخته بوده و شروع شده استزمان از اين  تربریار پیش طبیعتاً

  2.ی تاريخی مطولی نیز داشته باشدهابايرتی ريشه میدر طب ايرانی و اسال سنتی

                                                 

، شناسهی ههای اناها   پاره( و يا در 5585تیرماه  7) 221. ش روزنامه شرق« شناسی گیاهیمردم»ناصرفکوهی.  -1

.91-92، نشر نی، صص 5581تهران 

 شناسی مرلمانان و ايرانیان نك به:درباره دانش گیاه -2

 . 72-11،. صص 5511، تهران، انتشارات سروش، علم در اسالماسمد آرام.  -



  

 

 

 
 5  ...  اي گل حسرت گونه گلخوشناسي 

دهد میيکی از منابع کهن ايرانی که توجه جامعۀ ما را به گیاهان نشان 

 . از متون پهلوی است انیش ایرهِندَبُکتاب 

سی وجود دارد که محتمالً مبتنی بر شناگیاهدر بندهش فصلی بلند درباره »

گیاهان به شانزده بخش تقریم ، بر اين اساس. مطالعات دورۀ ساسانی است

. رسدمیيی است که از آنها به انران ابندی بر پايه استفادهشوند؛ و اين بخشمی

که مورد هیزم در آن شامل چوب همه ، بینیممیریم بندی البته ما در متن هفده تق

بحث درباره ، ی گیاهیهاظاهراً در اين گفتگوی از بخش بندی. شودمیگیاهان 

که جای ذکر ، يا چنان مفصل و تخصصی بوده، گیاهان دارويی از متن افتاده است

 5.«اندهآن را در اين متن نديد

مجموعه وسیعی از ، کانی شناسیسی همچون شناگیاهمرلمانان نیز در »

ايرانی و هندی به میراث بردند و از  ،بابلی می،رو ،از منابع يونانیرا اطالعات 

ای برای تحقیقات خود در جهان گیاهان فراهم ترکیب آنها با يکديگر شالوده

... آغاز شد... سی و کشاورزی در قرن دومشناگیاهی هاکتابتألیف ... آوردند

ابوسنیفه دينوری  النباتسی قرن سوم محتمالً کتاب شناگیاهمهمترين کتاب 

به صحت و دقتی که در توصیف گیاهان در آن به کار رفته ... اين کتاب. است

 (. 11: 5511. )آرام، «...ممتاز است

الصّيدنه  و ابوريحان بیرونی در کتاب شفادر قرن چهارم ابن سینا در کتاب 

کتاب جلد  دوهم  "ابنِ باجه"اند، کرده بحثدرباره خواص دارويی گیاهان 

که بیشتر مربوط به فیزيولوژی ات بالن در خواص دارويی گیاهان و التجربتين

 (.18: 5511)آرام،  باشد را تألیف کرده است.گیاهان می

                                                 

 .52، انتشارات توس، ص 5519، گزارش مهرداد بهار، تهران،  بُندَهِشفَرنبَغ دادگی .  -1



قرون  در». ادامه يافته است نیزمی اسال ی متأخرترهاقرن اين تحقیقات تا

 «...سی به فارسی نوشته شده استشناگیاهی هاکتابمهمترين  میاسال متأخرتر

 (.75: 5511)آرام، 

بندی شناسی بیشتربه مرائلی همچون طبقهتحقیقات دانشمندان مرلمان درگیاه»

و فیزيولوژی گیاهی، پیدايش، شکل، نمو و توصیف اجزاء گوناگون آنها و روابط 

آنها مربوط  "نهانی"و خواص دارويی و نیز خواص گیاهان، اوضاع و اسوال اقلیمی 

شود. نويرندگان مرلمان همچنین توصیه شديد به مطالعۀ گیاهان به منظور فرا می

 )همان(.« های روسانی و اخالقی از آنها... داشتندگرفتن درس

 اين زمینه از سوزه مردم نگاری اولین اشاره در در دوران جديد و در

طرح کلی برای »مقاله  وی در 5.است(  5551-5285) شادروان صادق هدايت

در سدود پنج سطر به موضوعاتی  پیشسال  19 در 2«کاوش فولکلوريك منطقه

شناسی عوام بايرتی مورد توجه قرار گیرد اشاره کرده که در سوزه دانش گیاه

 است. 

ی دشوار هاراهايران  ایههفت دهه گذشته مردم نگاران غالباً غیرسرف در

با آسان  ژ وهم کَ ند وو هم کُ را هم دير سیشنامردم کاوش مردم نگاری و

 ای، تکراری و صفحه پرکنانگاری و تفنن، همچون پارچه قلمکار ، کلیشه

رسد که گردآوری عناصری از فرهنگ مردم همچون میبه نظر اند. هپیمود

 تردسترس در تر وخرافات هم بریار آسانها و المثل، ضربی عاشقانههاترانه

هم با نظرات مکتب نوسازی  گرفته ومیمورد اقبال جرايد قرار  هم بیشترو  بوده

                                                 

دايت نك به :درباره صادق ه -1

 ، فرهنگ معاصر.5578( ، تهران، پژوهشگرا  معاصر ایرا  )صادق هدایتهوشنگ اتحاد، 

 . به کوشش سرن قائمیان . تهران، بی تا، بی نا.های پراکندهنوشتهصادق هدايت،  -2



  

 

 

 
 7  ...  اي گل حسرت گونه گلخوشناسي 

 2"خودقومیت کشی"و  "قوم مداری واژگونه"خودزنی فرهنگی و  و 5،در توسعه

 تحصیل "اندر سفیه عاقل"گزينی سطحی و نگاه سازگار بوده و هم جدايی

 . ساخته استمیی مردم امکان پذير هاکردگان را به توده

اما ، وری مقايره مطلق وضع موجود با وضع مطلوب استن داايه البت

امکان پذير است که ما بتوانیم به طور نربی  میتر هنگاقضاوت دقیق

کشورهای همرايه و تقريباً هم سطح خود  ی ظاهراً کند خود را باهاپیشرفت

که در  تر آنمنصفانه. تر خواهد بودطبیعتاً چنین قضاوتی منصفانه؛ مقايره کنیم

در راه خدا وارد کار مردم نگاری  از سر عالقه و ران کرانی که داوطلبانه واي

ی کارشان سزاوار تمجید و سپاس گزاری هاو کاستی هابا همه کمیاند، هشد

غیرمنطقی به کرانی که کار فراتر  ومتاسفانه در ايران ما هزار ايراد منطقی . هرتند

 که در همان شرايط و میه خیل عظیاما ب، گیريم، میدهندمیاز ديگران انجام 

تنها . زنند هیچ کاری نداريممیسفید نو ستی شرايط بهتر هرتند و دست به سیاه 

نخواسته سنگ  توان براين دسته گرفت شايد اين باشد که ندانرته وايرادی که می

  اند. هد مردم نگاری ايران نهادیاکجی را در بُن اولِ

را در مقالۀ ( مردمی) میسی قوشناگیاهبارۀ از آنجا که پیشینه پژوهش در

گیاهان خودروی میسی مردشناگیاهيی از هابا چکیده و نمونه، گیاه مردم نگاری»

                                                 

 درباره مکتب نوسازی در توسعه ومرائل تاريخی آن نك به :  -1

 ، انتشارات سمت.  5581تهران ، های توسعه روستایی. نظریهر ابراهیمی. ل محمد سرین پاپلی يزدی ، محمد امی

 ، انتشارات کیهان.5581تهران، جامعه شناسی توسعه. ل مصطفی ازکیاء، غالمرضا غفاری. 

. ترجمه مصطفی ازکیاء، رضا صلفری شلالی، اسلماعیل رسملان     های توسعهنظریههارت ويك. ريچارد پیت ، الین -

 . نشر لويد. 5581پور، تهران، 

، انتشلارات  5518ترجمه علی اصغر هدايتی، عللی ياسلری. تهلران،    پيشگاما  توسعه. ل جرالدم. ماير ، دادلی يررز. 

 سمت.

نشر  ،5588تهران، ، شناسی یاریگریاناا نك به : مقدمه  "واژگونهقوم مداری "و  "قومیت کشیخود " درباره -2

 ثالث.



تنها به دو گام نربتاً و  کنممیم از تکرار آنها در اينجا خودداری اهآورد 5«کمره

اصلی در  های سنتی که تنهآوریها و فندانشمهم در ده سال گذشته در زمینه 

 . نمايممیاشاره دهند اين سوزه را تشکیل می

يادداشت سردبیر: نوبر »گونه که در  همان( 5577پیش )سال  پانزدهسدود 

در راستای ، به پیشنهاد مؤلف، اشاره شده است 2«سیشناگیاه مردمنارس 

مرکز فرهنگ مردم سازمان صدا و سیمای  فصلنامه فرهنگ مردمازی اندهرا

قرار شد که نخرتین شمارۀ ، و تصويب اعضاء هیئت تحريريه، سالمیجمهوری ا

 . اختصاص دهیم، ی سنتی ايرانهاو فن آوری هافصلنامۀ ياد شده را به دانش

که مقاالت ، ناچار شد. آن يادداشت اشاره کرده است مؤلف به دلیلی که در

 فرهنگ مردم فراهم آمده و داوری شده با زسمات زياد را، سال بعد، از فصلنامۀ

برپارد؛ که در دو جلد و  نمایه پژوهشپس گرفته و برای چاپ به فصلنامه 

به  . البتهباال به چاپ رسیدندشمارگان  در برای نخرتین بار و، شماره چهار

و به چاپ دوم شده  زودی اين چهار شماره و دو مجلد از نمايه پژوهش ناياب

توجه مردم نگاران و  ب نظر واين سرکت برتر گفتمانی الزم برای جل. رسید

و ، فراهم ساخترا ی سنتی هاوفن آوری هاسوزه دانش ، بهسان ايرانشنامردم

-و از آن جمله گیاه  ی اين سوزههاشرايط را برای توجۀ تخصصی به سر شاخه

 . آماده کرد شناسیمردم

و البته با سختی بریار ل به دلیل نو بودن و ( 5581)سال بعد  8سدود 

تصويب  پژوهشگران واز اخته بودن اين سرشاخه ل مؤلف با لطف برخی ناشن

دانشگاه عالمه طباطبائی موفق شد،  فصلنامه علوم اجتماعیتحريريۀ ت أهی

                                                 

 .91-15(،. صص 5581)زمرتان  51و51، ش اعیفصلنامه علوم اجتمنك به :  -1

 .52ل   5همان. صص  -2



  

 

 

 
 9  ...  اي گل حسرت گونه گلخوشناسي 

که مورد توجه صاسب  5را منتشر کند شناسی ایرا نامه گياه مردم نخاتين ویژه

دومین که  شدکومیاکنون نیز  مؤلف هم 2.ی قرار گرفتشناسانراننظران سوزۀ 

 . همین فصلنامه و يا جای ديگر به چاپ برساند اين زمینه را در ويژه نامه در

ی آن است که انران را در روابطی شناسانرانيکی از مشخصات اساسی »

اين  بری شناسانراندر واقع  ،دهدغیرانرانی نیز مورد بحث و تحلیل قرار می

توان صرفاً در خود انران و میرا ن "انران بودگی"کند که مفهوم باور سرکت می

با يکديگر  هاانرانيعنی ارتباط ها، انرانبه ويژه صرفاً در روابط اجتماعی 

بلکه دراين روابط بايد همه موجودات ديگر را که به هر شکلی در ، خالصه کرد

اين مفهوم را شايد . نیز قرار داد، گیرندقرار می هاانرانبا میتماس مقطعی يا دائ

... نزديك کرد، نامیدمی "واقعیت اجتماعی تام"توان با آن چه مارسل موس ب

 (. 92:5581 شناسی دقیقاً به همین معنا است )فکوهی،گرايی در انرانجامعاصل 

جهان  توان علم شناخت روابط متقابل انران درسی گیاهی را میشنامردم»

ه گیاهان و نه به مطالعه نه به مطالع، اين علم به خودی خود. گیاهی تعريف کرد

يی که اين دو گروه را به هم متصل هاجوامع انرانی که به پژوهش در همه پديده

 (. 95)همان:  «پردازدمی، کنندمی

، هنوز بریار جوان است، سی گیاهی به مثابه يك علم مرتقلشنا... مردم»

ل شکل سوزه کار اين علم هنوز کامالً مشخص نشده است؛ اما به سرعت در سا

 (. 91)همان:  «گیری است

ای بریار غنی با جهان گیاهی از لحاظ فرهنگی ل زيرتی رابطه هاانران»

ی هاراهشناخت رابطه انران ل گیاه يکی از ، هم از اين رواند... هاطراف خود داشت

                                                 

 ( .5581)زمرتان  51و 51شناسی( ، ش )ويژه نامه گیاه  مردم فصلنامه علوم اجتماعینك به:  -1

 نك به: -2

 ( .5581زمرتان ) 51. ش فصلنامۀ علوم اجتماعی، «يادداشت مدير مرئول»محمد سرین پناهی. 



ی انرانی و چگونگی رشد و هاچگونگی پديدار شدن فرهنگ، اصلی شناخت

 (.95)همان:« ... شودداد میها قلمتکامل اين فرهنگ

از سدود دو ، اغلب مناطق مرکونی جهان طبیعی است که در کامالً بنابراين

، از دوران گردآوری خوراکِ گیاهی "تايلر"اسیاناً به قول ، میلیون سال پیش

. صدها نوع گیاه خوراکی شناسايی و در رژيم غذايی نیاکان ما قرار گرفته باشند

در مراسل بعدی تولید خوراک فراموش ، از اين گیاهانبریاری ، به استمال

ها تا روزگار ما کشیده شده است؛ و ؛ اما بقايای اين شناسايی و آموختهاندهشد

اين ، سان و پژوهشگران علم تغذيهشناگیاهسان و شنامردمچنانچه اکنون به وسیله 

ها رخت خاطرهالریف تجربیات نیز بزودی از بقايا ثبت و سفظ نشوند؛ اين بقیه

  5.د برتنبرخواه

ی هاو يا ساقه هابرگبرخی ، ی خوراکیهابرخی از اين گیاهان دارای دانه

دارای ، ها و برخی ريشه و برخی مانند جوغاسموبرخی میوه، ی خوراکیيهوا

اين میان بلوط و جوغاسم به داليلی که  در. غدۀ زيرزمینی خوراکی هرتند

در ، ها در مناطقی از ايرانها و گران سالیسالیبه ويژه در قحط ، خواهد آمد

بلوط آوازه خاص اند. هنجات آدمیان از چنگال گرسنگی و مرگ نقشی ويژه داشت

آوازه است و اين در سالی  بی نام و، اما جوغاسم با بریاری نام، خود را دارد

 است که اين گیاه سق بزرگی بر گردن مردمان منطقه انتشار و رويش خود و از

 . جمله در کمره دارد آن

                                                 

مگشت و فراموشی تجربیات تاريخی و پیش از تاريخی را مؤلف در کار کلوچکی  مگشت و کَگُ نمونه عینی اين -1

نلك   که بر روی گیاهان خودروی کمره در فاصلۀ سدود چهل سال انجام داده است ، به خوبی مالسظه کرده اسلت. 

شلگاه عالمله طباطبلائی،    ، معاونت پژوهشلی دان 5595ای(، جلد چهارم، تهران، به: کمره )مطالعه موردی و میان رشته

شناسلی(  و يا در فصلنامه علوم اجتماعی )ويژه نامه گیاه مردم نگاری گیاهان خودروی کمره(.فصل هشتم )گیاه مردم

(51و  51ش 
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برای مردم نگاران جوان در معرفی ساير گیاهان  5«روبر»اين مقاله به عنوان 

وبیش ازآن به عنوان سپاسگزاری و ستايش از روان چنین ، خودروی خوراکی

 . مخلوقی نگاشته شده است

 خوشناسی گل حارت گل
خود برای نخرتین به زعم  «گل سررت»ای با نام قطعه در، 5511سال  مؤلف در

منظور من . را به کاربرده است "خوشناسگل"و  "گلخويی"ترکیب نوساختۀ  بار

ی هنری و تخیلی و هاخوشناسی در آن زمان بیشتر جنبهگل از گلخويی و

آمیخته با ، ها و گیاهان که به شکل طبیعیگلعاطفی و فرهنگی  باراخالقی و

. بودباشد، میفرهنگ  زبان وعنصر ر بازتابیده د و هاخلق و خوی گیاهان و گل

و هم ، دايره واژگان و مفاهیم زبان کرد؛ که هم درولی درهمان زمان نیز سس می

 * 2.انگار کاستی و لنگشی وجود دارد، سیشناگیاهدر 

ای  و ستی میان خوشناسی را در متنی میان رشتهاما اکنون که اين واژۀ گل

 بینم که طبیعتاًبرم، میشناسانه بکار میردممعرفتی و البته رنگ غالب بیشتر م

 نیازمند تعريفی دانشی و منطقی است و در اينجا تعريف توصیفی و هنری

 . کندمیکفايت نشاعرانه 

رفتار شناسی ، صرفاً از اين منظر "شناسیخوگل "منظور ما در اينجا از

در فضای فرهنگی گیاهان و يا روانشناسی گیاهی است آنگونه که واقعاً بوده و يا 

                                                 

1- "rubor" و مدل ها برای الگواصطالح کرمانی. 

خوشهنا   گهل ، عتها  کاهی  در جم/فصلی به نام گلخویی/ آیا ميا  نوشتارهایتا ! /شناسا ای همه گياهآی» -2

 (517. ص  های خندۀ دشوارفصل)در « ؟هات

کنیم، خواه برگ درخلت باشلد   همدلی چون شاخکی در وجود ما است که با آن موجودات زنده را لمس می»... . *

ه توانیم اسراس کنیم، بلکه به میانجی دل است که قادر بيا انران. از طريق لمس کردن نیرت که به بهترين وجه می

«. ها...ها دارند و نه روانشناسان بهترين درک از روحشناسان بهترين شناخت را از گلشويم. نه گیاهانجام اين کار می

 .51، نشر آگهه، ص 5581، ترجمه پیروز سیار، تهران، نورجها ]کريرتیان بوبن. 



مقدمات آن از قديم االيام عمالً  که البته برخی مصالح و، شده استمیتصور 

. ای و مرتقل استمیان رشته ایهوجود داشته ولی امروزه نیازمند تدوين سوز

وقتی از درجه مقاومت گیاه در برابر خشکی و يا شوری خاک و ستی گیاهان 

در توصیف ويژگی گل  نگامی که، هیميگوسخن می نمك خوارنمك دوست و 

يش درشب باز و در روز برته هاگل) شب زنده داراست، یميگوالله عباسی می

گیاهان  که از میهنگا، سحرخیز است، گل نیلوفر، گويیممیکه  میهنگا( شودمی

ويا سايه  و يا نیمه انگل و يا شکارچی 5باالرونده و پیچنده و چربنده و يا انگل

 که از هم زيرتی و همکاریمیهنگا، گويیممیسخن  2گرداندوست و آفتاب 

گیاهان  از جنگ مکانیکی و فیزيکی، ستی جنگ( خودياری و دگرياری، همیاری)

یم يگوسخن می... و و تا جنگ شیمیايی بین آنها 5همچون درختان خفه کننده

 . داريماين سوزه گام بر می بیشتر در

ی فردی و گروهی و فرهنگی خود هاشارزآدمیزاد اخالقیات و  هنگامی که

، کندمیکه درباره گیاهان قصه سازی می نه تنها هنگا. دهدبه گیاهان نربت می را

و قصه  1میش و( درخت مو) و يا قصه مناظره رز 1قضیه برف و جوغاسم مانند

مانند  کندمیو يا برای گیاهان پیرامون خود اخالقیاتی تعريف  1گل زن بابايی

                                                 

درباره گیاهان انگلی و نیمه انگلی و سشره خوار نك به :  -1

 .755-718. انتشارات دانشگاه سپاهیان انقالب ايران. صص 5511، تهران، شناسی عمومیياهگاسمد قهرمان، 

 گويند. "روز گردان"به گل آفتاب گردان   "روز "در کرمان به آفتاب -2

، ترجمله محملود بهلزاد،    زندگی گياهی«. درختان خفه کننلده »نك به: دوزيوس دوبزانرکی و يد آئومور ساپرز.  -3

 .551تا  555روز با همکاری مؤسره انتشارات فرانکلین. صص انتشارات پی

. 515-511، همان منبع. صص «سوسیولوژی شیمیايی گیاهان»نك به : جیمز بوز،  -4

 در صفحات آينده. "پیشینه کار مردم نگارانه بر روی جوغاسم"نك به: همین مقاله، ذيل عنوان،  -5

 نك به:   -6

 ، تهران، مرکز کرمان شناسی صص. فتههای باز یاموزهمرتضی فرهادی. 
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، ی خودهاستی در نامگذاری 5(ترياک) ود خواهی گیاه خشخاشخ سرادت و

شیرين بیان و ( 5گل بی منت باران 2،الله سررتو) گل سررت، "کدو تنبل"مانند 

چشم "گل ، گل صد تومانی ، گل شاه پرند 1(بید لیلی) بید مجنون، تلخ بیان

 خولگدر اين صورت وارد سوزۀ ... هندوانه ابوجهل و، گل محمدی  1،"خرابو

فرد يا ملتی ، چرا که در چنین انتراباتیايم. هسی شدشنامردمشناسی در گیاه ل 

در اين صورت . کندها و گیاهان فرافکنی میی فرهنگی خود را به گلهاارزش

وقتی برای . کنندبرای ما عمل می *"ترت رور شاخ"ها و گیاهان همچون گل

عاشقی بیدار و شب زنده دار همچون عابدی و يا  گوئیم گل نیلوفرمثال می

/ من ندیدم بيدی،  من ندیدم دو صنوبر را با هم دشمن» گوئیم؛يا می. است

وارد ، ی شاعرانه و هنری کارهاافزون بر جنبه 1«اش را بفروشد به زمينسایه

و فرهنگ و زمانۀ او می آد گیاهی و در عین سال مرائل خلق و خوشناسیِ

 . سیشنامردمشناسی از منظر گیاه وخگل به عبارت ديگرايم، هشد

                                                                                                                     
 ( گويند و ايلن Zanbovei)بابايی( ) "زن بويی"در مالير و روستاهای آن به اللۀ سرنگون و يا گل اشکی، گل 

 . [(مصاسبه نگارنده در محل) مندم ]. ن سال و روز افتاده استايهی زن پدر بهادانند که از آزارمیگل را دخترکی 

بهرادرم را بكهش،   گويلد:  گفتند هنگام وجین مزرعه ترياک، بوته خشخاش به دهقان میه میدر روستاهای کمر -1

 . [مندم ]خو  بهای آ  به پای من 

 .[مندم]هايی از گل سررت در شهرستان سیرجان و پاريزگونه منا "الله سررتو" -2

منبملوم )مصلاسبۀ نگارنلده بلا      ]، نام گل سررت در برخی مناطق جنوبی ايران مانند بوشهر "بی منت باران"گل -3

 .[مهاجرين مرافرين( 

 .[مندم]در سیرجان به بید مجنون بید لیلی گويند.  -4

ای ريشلخند آمیلز بلرای    نام گلی خودرو و زرد رنگ در سیرجان، ؟ به هر گل کم ارزش يا مضر گويند و کنايله  -5

 .[مندم]های زيانمند وبی ارزش انران

های فرافکنی در روانشناسی است. در اين آزمون ده کله جوهر له از زمره آزمون  Rorschachترت ِ رور شاخ  .*

شدۀ استاندارد وجود دارد که برخی از آنها رنگی است. اين ده شکل به ترتیب  و در موقعیلت خلاص بله آزملودنی     

 بیند؟شود که در اين شکل چه میارائه و از وی پرسیده می

 .5518تهران، طهوری،  هشت کتاب.، مصراعی از شعر سهراب سپهری  -6



گلِ " ایهو يا گون "جوغاسم"شناسی خوگلبا اين تعاريف اکنون وارد 

 . ميشومی "سررت

گذارند که موجودات میمیچنان تأثیراتی بر روان آد، گاه موجودات خرد

ها و روانشناسی افراد البته اين به خصلت. عظیم الجثه قادر به چنان کاری نیرتند

ها ها را شگفت انگیزتر از فیلگردد. مثالً نگارنده همیشه مورچهنیز باز می یآدم

های خرد وسشی را ها و بويژه از دايناسورها ديده است و برخی گلو کرگدن

های چشم پُرکنِ تیمارستانی، بیمارستانی، بریار زيباتر و قابل تأمل تر از گل

های خرد را با ها، و برخی میوهگورستانی، تزئیناتی و تشريفاتیِ گل فروشی

 های درشت ِترازو پر کن.تر از میوهارزش

)جوغاسم( نیز از گیاهان  "جی غال اسمك"وگیاه عجیبش  "گل سررت"

ها و سلرله جبال البرز و از گیاهان کالنِ ذهن مؤلف بوده است، که با خردِ دامنه

نوز نیز دست ازسر من ای از عالم شعرو هنر، انگار هوجود گريز جانانه سه دهه

دارد و يا شايد بهتر باشد بگويم که من ناخودآگاهانه، دست از وی بر بر نمی

های نادرش، چنان برای نگارنده در دارم. خلق و خوی اين گیاه و ويژگینمی

دوران جوانی جالب و شگفت آور بوده، که پنج سروده از چهل و شش قطعه 

با نام و نشان و توصیف اين گیاه شوار، های خنده دفصلدر های کتاب سروده

ها، گل سررت نمادِ انران هرتی چهار قطعه از اين سروده در آمیخته است. در

ای شورشی دار و مجاهدی ستم ستیز و پیش قراول و پیشگام فکری و شوريده

است که شورشگری هدف او نیرت؛ در چهار، پنج دهۀ پیشِ جامعه ما و البته 

گنجد و از قابِ قوانینِ و ها، که در ظرف زمان خود نمیانها و زمهمۀ مکان

رود، و گريزد، و از آتشِ درونِ خود دائماً سر میها و الزاماتِ زمانۀ خود میقالب

ريزد، و با اعراضِ از بودنِ صرف و مقاومت در برابر ابزار دست از خود فرو می
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معنای بودن در تزار تراز  با نابودی خود 5ديگران شدن و از فرط فورانِ هرتیدن،

 آموختند.. آدمیگری را به اکنونیان و آيندگان می

                                                 

هلای متفلاوتی دارد؛ نلازل    وجود معانی و گونه "هايدگر"فالسفۀ هرتی برای بودن درجاتی قايل هرتند. از نظر  -1

ترين تراز آن، در جهان بودن )وجود در زمان ومکان( است. در زمانی خاص مکلانی را اشلغال کلردن اسلت. تلراز      

ای از وجود داشتن، يعنی ابزار ارادۀ ديگلری  است. يعنی گونه "افزار بودن "ان و مکان، باالتر از وجود داشتن در زم

 کند.  را چیز ديگری توجیه میای برای چیز ديگری بودن است. سطحی که وجود آدمیو يا وسیله

 "تنهرلتی داشل  "اغلب آدمیان در بیش هنگام در اين دو سطح در سال نوسان اند. اما فرازترين تلرازِ بلودن   

ايلن مقلام   هايی چند کمیاب است؛ که اگر در زمانی در فردی فلراهم آيلد بله   اين تراز خود به اعتبار ويژگیاست؛ که

تواند روزی / تهاجی  هر قطره میموقتی نايل آمده است، يعنی اوجی که همچون موج فراز و فرود و سلیالن دارد ) 

[. و يا 55، ص های خنده دشوارفصل]در  ای قعر نشيند(هشود به گياوی موجی، در اوج / یا در مرافقه با قطره

)بگفتا کار ما کار جها  اسهت / کهه گهه    ای نا پیدا است. و به قول سلعدی  همچون برق جهان لحظاتی پیدا لحظه

. بدينران انرلان هرلتی    پيدا وگاهی در نها  است / گهی در طارم اعلی نشينم / گهی جز پيش پای خود نبينم(

کنلد. املا   هرتی داری فروريزنده اش را تجربله ملی  های موج، آدمیخیزد، و در قلهافتد و بر میج میدار همچون مو

های چند گانه و کمیاب هرتی داری کدام است که ما در سی و نه  سال پیش در دوران جلوانی )سله سلال    خصلت

 ايم؟  آنرا در گیاه افتادۀ سررت ديدهپیش از انقالب اسالمی( 

از بهازترین  »ای دارد، و به گفته سلهراب دوسلت دارد،   ار بر جهان پیرامون خود چشم گشادهانران هرتی د

صحبت بکند. بی توجه و بی اعتنا نیرت، گرم و هیجان زده است، بازندگی و قضايای آن « پنجره با مردم این ناحيه

ای شلنیدن اسلت و بنلابراين    هلايی بلر  درگیر است، پیام آور است ، برای ابالغ پیامش بی تاب است، جوينده گلوش 

همیشه در خطر است. دارای تجربیات مرزی همچون مرگ و عشلق و شکرلت و جنلگ اسلت، انرلان هرلتی دار       

هايدگر هرتی او ناپنهان است و به قول نیچه خودش است، او انرانی گزينشگر اسلت. وی  اصیل است يعنی به قول

امکان اشتباه وجود دارد پس همیشله بلر سلر دو راهلی و      کند و چون در گزيدنهرتی خود را در لحظه انتخاب می

بلا اوسلت و بله     "دلهره ابلراهیم "، «کیرکگور»ها دچار تنش، تعارض و دلهره است. نگران است و به قول چند راهی

قول سارتر اگر چه هیچ کس به وی رسالت ابراهیم بودن را نداده است، با اين وجود مجبور اسلت کارهلايی انجلام    

دار يکه و ممتاز اسلت، تعلوين ناپلذير و    شود. انران هرتیشکن میمونه و سرمشق باشد و بدينگونه بتدهد که ن

رود، برای انران غیر قابل جايگزينی است، او ديگر خواه و برای ديگران است. برای او مرز من و ديگری از میان می

افهروزد امها   خورشيد برای خهود مهی  »ارد. هرتی دار تضادی میانِ برای ديگری بودن و برای خود بودن وجود نلد 

بهر دهد   گوید در لحظه هاتی داری امكا  ندارد کهه فهرد تصهميمی   کانت می«. افروزشش برای دیگرا  است

هرگز به سرشت خویش خدمتگزار هاهتی دیگهری مگهر هاهتی خهود      اناانيت بگيرد. و به قول فارابی: آدمی



و خصايلی و نشانه  چه رمز و راز، گیاه جوغاسم اما مگر در گل سررت و

 اين آدمیان نادر و شمايل آنان چنین همانند ساخته است؟ است که او را به 

ی بازمانه خويش ناهمراهی وترين خصلت گل سررت نا بهنگامی و نمايان

است. وقتی که در پايیز زمین غالباً خشك وبرهوت و بیشینه گیاهان از جوانه 

بهار "آورد و با اينکه در اند، سر از خاک خشك بر میزدن و شکفتن بازمانده

های برگش به در میان گیاهان سر آمد است، به طوری که دست جوانه "خیزی

ام بهار با وجود سضور از ظهور گل دادن رسد، اما در تممی "اسفندگانی"برفِ 

می  "گیاه بربام"می کند و  "غنچه پنهان"ورزد و بقول سضرت موالنا میامتناع 

شود)غنچه پنهان کن گیاه بام شو!( انگار پیامبرانه مرئول ومعترض است 

اين امتناع شايد برخاسته از  5(.اعرادش از بهار/ شاید که اعتراديات)

در کاراین جها  نظم جهان دارد ) وروزگار از وضع  انتقادی است که وی

( . لنگد / چيزی است جایكی که نبایدشاید / جائيات چيزکی که می

اند که تك تك و يا چند تايی های آن شبیه شیپور و يا بلندگوهای کوچکیگل

خواهد پیامش اند، او با شیپورهای کوچك خود انگار میدر کنار هم قرار گرفته

را به خواب رفتگان پیرامون خود باز گويد. اما زمانه ناسازگار و  را، سرفش

( او مانند هر شيپورگا  کوچکِ حارت / گوش کر فلکند )اها سنگینگوش

                                                                                                                     
های ممكن دیگر وههم چنهين بهه    ، با خواست خود به هاتیخردمند استنخواهد بود. ولی از آ  رو که آدمی

 های دیگر کمک و یاری خواهد رساند.  اناا 

های زادگاهی، بر خالف مرلیر آب و  انران هرتی دار نا بهنگام است وهمچون بازگشت ماهیان قزل آال به سرچشمه

و بقلول ژان   "ته چون نیم کردار نیرتدوصد گف"کند. در گیر کار و کردار است ها سرکت میتند آبها و ستی آبشار

 ، کار است و بدون کار سنگريزه دست اغیار است. "انران کردار است "پل سارتر 

رسد که مفهوم اعتراض در اين فاصله چهل ساله بریار تغییر کرده است. به فضل مدرنیته ونظلم نلوين   به نظر می -1

شود شلربت آن را  ده است، به جای اعتراض و امتناع میجهانی وبرخی صاسبنظران پرت مدرنیته همه چیز آسان ش

توانید اعتراض کنید و هم هويت با خريد هم  می" ماری داگالس"ای خريد. بله به قول های زنجیرهاز سوپر مارکت

 خود را برسازيد. !
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رود، که بر ديگران می گیاهی، بهار را دوست دارد، اما به خاطر ديگری و ستمی

اند و يا يا شوريدهبه گیاهان شاهد به گیاهان عاشق، آنان که بر ستم ستمکاران 

اند و چه برا که خونین کفن چشم از جهان فرو شورانده و يا شهادت داده

 گرداند. اند، روی از بهار بر میبرته

( گلِ سررت در کار تف بر بهارانی که نتوا  برد اندر آ / نام گل ِ سرخی)

 عبوسی او از بد اخالقی نیرت، به دلیل 5()بفشرده لب، عبو  خود جدی است

های شکرت تنگ چشمی و روی برتافتن از دهش )عبس و تولی( نیرت و از

های فردی ناشی نشده است. ذات و نژاد او شادی افزا و خنده شخصی و ناکامی

ترين خويشاوند زعفران است و در برخی اين که او نزديك آفرين است. مگر نه

  2داند.را میها به آن زعفران وسشی گويند. پس خنديدن و خنداندن نوشته

( است در فرهنگ ايرانی بی دعف زعفرا /  از دودما  زنبقاما او گرچه )

است. معتقدند که مصرف زياد آن موجب  زعفران خنده انگیز و شادی زای

(. در برخی مناطق ايران به عروس و 18: 5572شود )رنگچی، بیماری خنده می

د و خنده از لبانشان دور نشود خورانند تا که شادان باشنداماد اندکی زعفران می

)همان( اما چرا )بی ضعفِ زعفران( ضعف زعفران در چیرت؟ زعفران غالباً در 

 خدمت زرمندان و زورمندان است و همدم خوان بزرگان و خنده آفرين و

، اما غريب وار است، اما گل سررت اگر چه غريبه نیرت، آنان استانگیز شادی
                                                 

فلرانِ  انگار او نیز همچون برخلی از متفکلران جهلان و ايلران و بلر خلالف خويشلاندان نلزديکش همچلون زع          -1

 اند دست به گريبان با خرد همچون ناصرخررو بر اين باور است که :آفرين که اهل شوخی و هزالی ابلهانهخنده

با گروهی که بخندند و بخندانند / چه کنم من، نه بخندم نه بخندانم / خنده از بی خردی خيزد، کی خنهدم  /  »

خندد، هنوز  ، خبرِ هولنها   آنكس که می»گويد: که می "برشت". و يا همچون که گرفتات خرد سخت گریبانم

 !کندرا نشنيده است / پيشانی بی چين / از بی دردی حكایت می

گويلد کله:   ( و يا اسعدی ملی از آ  ميوۀ زعفرا  ریز شد / که چو  زعفرا  شادی انگيز شد»گويد: مینظامی  -2

اگهر  »خاقلانی سلروده اسلت:    «.دش ز خنده دهنگلوی نرگس، پر زعفرا  شده است، از آ  / به طبع باز نياسای»

 «.کای را زعفرا  ، شادی فزاید، گو فزای / چو  تو با غم خو گرفتی زعفرا  ِ کس مخور



. غريب استهم نه در ديار غربت که در خانۀ خود او . دارد ایهغربت ناشناخت

ستی با خويش نیز غريب است. اما برگ و گل زعفران بهنگام و همراه هرتند.  

برگ و گلِ گل سررت نا همراهند، در هنگام گل دادن در هجران برگ است و 

)نفی بلد نگشته ز شهرش / تبعيدی زمانۀ هنگام برگ آوری در هجران گل 

هايش فرهنگ ايرانی گل زعفران مغرر و خودستا است. برگ (. درخویش است

درويش،  های جوغاسم افتاده بر خاکند. او به تمامیخیز برداشته است، برگ

هیاهو است. چشم پر کن نیرت، خاکی، افتاده و فروتن و ظاهراً کوچك و بی

سررت، آيد. گلِ گلو جز به چشم اهل نمی "گیاه بر بام است"مرتور است،

کنان و همراز عشاير و هی است، بیابانی است، همراه چوپانان و بوتهکو

های نازک و باريکش پايدار و مقاوم روستايیان است. اما با وجود تکیدگی و برگ

)به خار بيابا  شده دیده روز / در برابر خشکی زمین و بی مهری آسمان است. 

 ز بی مهری آسما  سينه سوز(.

با خشکه خارها سخن  5بیند و از باز ترين پنجره،یاو جهان را با چشم باز م

)بگشاده  2است. "آواز خوانِ دوره گرد بیابان"گويد. او با روح ابر و باران می

چشم ه بر خشک و خار زار جوانب / بی هيچ حيرتی گل حارت / اینجا 

ای از خارهای خشک / از چزه، از گو / آسينگرگ، ور ، ميا  قلعه

  5.غاغاسر (

                                                 

من که از بازترین پنجره با مردم این ناحيهه صهحبت کهردم / حرفهی از      اشاره به شعری در سهراب سپهری: -1

جنس زما  نشنيدم.

هها/ بها رو    ها و بادهایی بی حاصل بود  / چرخا  / ميا  خار شتره گردِبيابا همۀ عمر / آواز خوا ِ دور» -2

. انتشلارات  5578ايلم. تهلران،   سمید  اديب. ما از اهالی اقیانوس بلوده ]«  ابر / به گاترۀ بی گياه زمين گام زد /...

 . [11مرواريد، ص 

 ه:ای. نك بها و خارهای بیابانی در گويش کمرهنام برخی بوته -3

 .51و  51، شماره فصلنامه علوم اجتماعیشناسی گیاه خودروی کمره، مردم مرتضی فرهادی. گیاه
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اش را به پیش خواهد اعتراض امتناعی و ارادۀ منفیوار میاندیاو گ

خواهد ببرد.)سقای شهری و خود لب تشنه تشنه کام( او با کردار خويش می

خواهد تاريخ را ترريع کند... . و او می 5اش را به ديگران بیاموزاند."قانون اخالقی"

کردن مثبت کند. او سافظ وار سرکت فردی و مبارزۀ منفی خود را همگانی و با همگانی 

او چون  2."فلک را سقف بشكافيم و طرحی نو در اندازیم"بر اين باور است که بايد 

تنهایی کند، طبیعتاً تنها است )نابهنگام است و چون بر خالف مریر آب سرکت می

و با سماجت، درد  5(. اعتراض و امتناعش به خاطر ديگران است.پروردعظيمش را می

)هر ساله در بهارا  / نو باوگا  کند. و سوگ پشت سوگ را تحمل می پشت درد

برند/ پائيز نيز گل/ بر مرده برگش / تابوت استخوا  گل سالِ پيش را / بر دوش می

. ناسازگاری با زمانه و نا همراهی و گريز از روزمرگی به های بهاریش سوگوار( رگ

 یهاو کلیشه 1هااز جدايی از قالب و 1."از تهی سرشار"و  "بی رنگی تکرار"مثابه 

ستی با موجود و صرفِ انرژی مدام برای تغییر جهان دير تغییر، او را نه با جهان که 

هرگز نكرده گل به بهارا / هرگز ندیده برگ و گلشن را خويش نیز بیگانه کرده است )

 ( . او در راهای به خانۀ خویش استبا هم/ با خویش نيز نه مجموع/ بيگانه

                                                 

بدانگونه رفتار کن که بتوانی بخواهی دارد با اين مضمون که:  "فرما  مشروط"کانت يك قانون اخالقی به نام  -1

ژان پل سارتر فراوان اسلت. وی در کتلاب    های. مانند چنین قانونی در نوشتهگرددکه اصل رفتار تو قانو  عمومی 

کند... ههر یهک از   خرد بشر با انتخاب خود همۀ آدميا  را انتخاب می»نويرد:می اگزیاتاناياليزم و اصالت بشر

 «.سازد که به باور ما، بشر به طور کلی باید آنچنا  باشداعمال ما آدميا  ... در عين حال تصویری از بشر می

«.در ساغر اندازیم / فلک را سقف بشكافيم و طرحی نو در اندازیمفشانيم و میبيا تا گل برا» -2

 « من از بينوایی نيم روی زرد/ غم بينوایا  رخم زرد کرد»به قول سعدی:  -3

«. هر که او آگاه تر، رخ زرد تر / هر که او هشیارتر، پردرد تلر »و به قول مولوی پر دردی او هشیاری و آگاهی است. 

[.عنوی]مثنوی م

ترکیب زيبا و پر معنايی برای روزگار ما از مهدی اخوان ثالث. -4

های زنههار/... / مهن رود را غلتيهده ام/ دیگهر در منطهق      گدازندم، در کورهپذیرم / هر چند میقالب نمی» -5

 [ .75-75 صص حميد ادیب ، هما ،] « گنجمها نمیکوزه



ز فتنه، گلی این با پرچمی ) 5گريزدزند و از سالمت میهايش دل به دريا میآرمان

ها و نظام ارزشی زمانۀ او که به ارزش 2(.علف را بنهاده زیر پای قانو  آب و/ جاست

خود ياغی است، پس بايرتی منتظر پیامدهای آن نیز باشد. او گرمِ سر را به باد دان، در 

( او بودن و ابزار بودن را سر را به تيغباد حوادث سپرده گرمست. )بادهای سرد پايیزی ا

/  با غژ غژ رود. ).... کند تا ايرتاده بمیرد. او با آگاهی از شکرت به پیش مینفی می

، "ياسپرس"اما به قول  5گفت این و / کوالکی وزا  راه دهانش بات( دندا  همی

دارند و سررت ديگر سر از خاک برمی هایهای آينده گلشکرت پايان راه نیرت سال

ماند. با هر خورد، اما اثرات آن باقی میباز به قول ياسپرس يك پیشامد شکرت می

هرتی "راه  "هرتی داران"رود. پرینشکرت  هرتی دارانه، تاريخ يك قدم به جلو می

 گیرند: پیشین را پی می" دار 

ا/ بر سنگ سنگ راه راز آشنایا  گل حارت/ این آخرین مصراع شعرش ر)

و اين گونه است که انگار در کشاکش باد سرد پايیزی  1(.حرکتحرف، بیبنوشتند/ بی

و کوران برف زمرتانی و گل سررت. ، پايیز و باد سرد و برفِ يخ زده شکرت 

وقتی که مشت باد پایيز / مشت درشت خود را / بر چهرۀ گل حارت خورد. )می

 مرد/ و زیر چشم بنفشينه اش ورمدش، خو  میهای سفيکوفت/ و پشت پلکمی

نشاند؛ خم / بر خا  می / پشتِ پلشت پایيز را کرد/ نيروی ناموافق مرموزی!می

                                                 

 و هم او گويد:«. ار است/ اگر خواهی سالمت در کنار استبه دریا در منافع بی شم»گويد: سافظ می -1

 «.هاهایل/ کجا دانند حال ما سبكبارا  ساحلشب تاریک و بيم موج و دریایی چنين»

ها کهه  آید/ تبار  اهلل  از این فتنهفرو نمی  'و عقبی 'سرم به دنی»باز نظیر اين سخن هرتی دارانۀ سافظ که:  -2

«در سر ماست

اندازد و به ياد کلل  را به ياد میرزاکوچك خان جنگلی و آخرين لحظات زندگیش میگل سررت آدمیسرنوشت  -3

 شود.يوماً عاشورا و کل ارض کربال و اينکه کربال گاهی در کوهرتان و ستی در برف تکرار می

 .«حرف و صوتِ گفت را بر هم زنم/ تا که بی این هر دو با تودم زنم»گويد: مولوی می -4
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اينگونه است که درد  5کند.( گل سررت بیش از آنکه سرف بزند عمل میکردمی

آموزند یهای وی نیز مها و نانوشتهها که از ناگفتهآشنايان گل سررت نه تنها از گفته

ام/ در ام/ بی هيچ گفتگو/ بايار خواندهشنيده 2من در سكوتِ او/ فریادهای شگفتی)

( در نبض مخفی این گل/ چيزی است در زد فهمند )ها به درستی می(. آناشنانوشته

( چیزی این روشن صحاری پایيز ، تنها تن تپنده و تب دار سرد دشتها در )آن

بزرگش/ در مهربانيش/ در این سماجت دردآلودش/  در حارتبینند )جاودانه می

(. بدين گونه است که گل سررت ماند / در ذهن آدميزادچيزیات ماندگار که می

تعوين ناپذير است، غیرقابل جايگزينی است. او تنها نظیر خودش است و تنها به خود 

و در آموزد اه میاز اين گی ماند. او ماندگار است او چهرۀ گیاهی ماندگار است. آدمیمی

در نبض مخفی این گل / چيزی است در زد  / اعرادش از بهار يابد که: )می

/ شاید که اعترادی است / ای بازدیدگا  همۀ آفاق! / در کار این جها  / 

(. لنگد / چيزی است جایكی که نباید!شاید/ جایی است چيزکی که می

نندگان )گشاده چشمان(، ای است که بازديدکرفتارشناسی گل سررت به گونه

ای دريايی )فراخودخواهانه( آنان که چشم تیز و نگاهی موشکافانه و انديشه

 شوند.تفکر و تامل وا داشته می دارند، از اين الگوی کوچك گیاهی صحرايی به

، نرازد ستم ستیز نقالبیِايك شورشی و می که اگر از آداست  ایهاين گل به گون

پتانریل و  ،انرژی. اهد ساختومقاوم خو  ثابت قدم یمصلحيك از او  دست کم

                                                 

وسهيله ابهالخ خهرد عمهل اسهت... . کاهی کهه راه را        »ئوتره فیلروف پیش از کنفریوس معتقد است که ال -1

شناسهد  شناسد او که آ  را میگشاید، آ  را نمیزند و کای که دربارۀ آ  زبا  میشناسد دربارۀ آ  دم نمیمی

. مشهرق زمهين گهاهوارۀ تمهد     ت، ويل دوران]  . «کندهای بينی را جمع میبندد و سوراخدها  خود را فرو می

 .  [755. انتشارات و آموزش انقالب اسالمی. ص "5572ترجمۀ اسمد آرام، ع. پاشائی، امیرسرین آريان پور. تهران، 

 بقول ايرانیان و عرب ها : انران بی عمل سخت بی ثمر است !«. انران کردار است»گويد: ژان پل سارتر می

 (.E. Munch( مونش )5891) ریادفمانند تابلو اسپرسیونیرتی  -2



 هاسالمی گونه است که انگار همچون يك باطری ات اين گل آن یناپذيرپايان

 . را هشیار و با اعتنا نگه داردخود  تواندمی

بی شك از میان خوانندگان بزرگوار اين متن ، برخی که تا اين لحظه و اين 

از اين نظر که توانرته اند تااينجا ،  "بزرگوار"ل اند صفحه ما را همراهی کرده

کوچکواری سديث گیاه کوچك بزرگواری را تحمل کنند ل با خود ويا در ذهن 

خويش به مؤلف اين سطور خواهند گفت: برادر عزيز! پدرجان! اين سخنان که 

گويی تخیل ناب، اسراسات و فرافکنی عواطف پايمال شده آن روزها و تو می

مطلوب شما در چهل سال پیش درباره اين گیاه است. پس چرا  هایارزش

اند و گرايی از خاقانی تا سپهری اين گل را نديدهديگران و ستی شعرای طبیعت

  5اند؟توصیف نکرده

پاسخ نیرت و داليل خاص خود را دارد. اما اين ايراد البته چنین پرسشی بی

انبوه شاعران و متشاعران محلی بیش از آن که متوجه مؤلف باشد بايد خطاب به 

پهنه رويش و خط جوغاسم ايران چه در گذشته و چه در سال باشد که چرا به 

 برای ديدن گیاهی خرد و فروتن 2کنند.نمی تأملکنند،  پیرامون خود نگاه نمی

                                                 

اين پرسش خوانندۀ اهل مطالعه نیز کامالً قابل مطالعه وتعمق است. برای مثال در کتلاب گلل و گیلاه در ادبیلات       -1

از گل سرلرت در  های لغت استفاده شده است نامیديوان شعر وهمین اندازه فرهنگ 51منظوم فارسی که از سدود 

ی اينجانب نیز در طی نیم قرن گذشته به ابیاتی که دربارۀ اين گلل اشلاره شلده باشلد،     میان نیرت. در مطالعات شعر

. موسرلۀ  5572برخورد نکرده است.  عجالتاً نك به: غالمحرین رنگچی، گل وگیاه در ادبیات منظوم فارسی. تهران، 

مطالعات و تحقیقات فرهنگی )پژوهشگاه( .

اگر ته باشد، بلکه نظر او همیشه به سالت درونی خود بوده اسلت...  عادت ملت ما نیرت که به خارج توجه داش» -2

عادت داشته باشيد که در اوداع بيرو  دقيق شوید هر چقدر بيشتر دقت کنيد اثر چيزهها ههم بيشهتر اسهت و     

کنيد... هماایه عزیز مهن! نگویيهد چهرا    بينيد که دید شما کافی نبوده است و بعد، به نابت کفایت پيدا میمی

 . درفهمند، بگویند چرا عادت به دید  ندارند. بگویيد از چه راه ما ملت خودما  را به دید  عادت بهدهيم نمی

، انتشلارات دنیلا،   5511، تهلران،  ههای هماهایه  حرف]نیما يوشیج. « ادبیات اين سکم يك شالوده اساسی را دارد...

 .[.18و  17صص 
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نه از  بايد پیاده و افتاده شد. 2فروتن شد و ريز شد. 5«.بايد به ديدگان درآمد»

موبیل که ستی از دوچرخه و قاطر و االغ نیز پیاده شد. و مهمتر از چنین هواپیما و اتو

و پیاده رفتن ،مرد راه  1نیز پیاده شد 5ابزارهای سواری و مرکب هايی، بايد از اسب غرور

 1 خواهد.و عشق نگاه و دادن بها می

را هم برای شعرا و نويرندگان ايران و هم برای  يینقدها نیچن مؤلف

داند و به اين مرئله شناسی هنر و ادبیات قابل تأمل میو مردم شناسیجامعه

بریار انديشیده است و از اين که شعرا و نويرندگان ما چنین مشاهدات و 

های وسشی ستی زيباترين آنها هايی را درباره جهان گیاهان و درختان و گلدقت

البته محدوديت  زده است.اند شگفتنداشته و از آنها تا اين اندازه غافل بوده

                                                 

. هملواره آنچله را کله    تر  گفتم و به دیهدگانم درآمهدم  هنوز کودکی خردسال بودم که کالبد خویش را »  -1

رویای آ  را در سر دارم که [. »57]کريرتیان بوبن.  نورجهلان، ص  « ام...ام و اين کار را تنها نه در کتابها کردهديده

 [.21]همان، ص  «های معمول، بلكه با زبا  خود او به نام بخوانم.گل سرخ را نه تنها با واژه

های سازنده جهها  کوچهک کهرده اسهت. گهویی      ر کلمبی... با نبوخ خود، خویشتن را به اندازه اتمژا  پي» -2

معجونی جادویی سر کشيده تا بس ریز شود و بتواند چيزهای کوچک را در  کند... تيزبينی او ههرا  انگيهز   

گهوئيم  مهی  دهد کهه بهه خویشهتن   است... این مورد در توصيف یک ساقه علف چندا  از خود دقت نشا  می

 [. 81، ص هما ...« ]سراپای دل او باید از درو  آ  گذر کرده باشد

ابزارها غرور آفرينند ،انران بزرگ می خواهد که به آن مغرور نشود؛ آن هم درجامعه کاريکاتوری مصرف انبلوه   -5

د. آدملی از بادکنلك   امروز ما. ابزارمندان به زودی قدرت ابزار را  از آن خود اسراس می کننلد و متلوهم ملی شلون    

 !"دمد در خنگ خود می"راست تر و زودتر باد می شود و به قول سضرت موالنا : زود 

عیری)ع( می ترسید سوار اسب شود و به درازگوشی برنده می کرد و اگر امروز می زيرت ستی سوار ژيان مهاری  

 مدل های پیش از انقالب هم نمی شد !

امروزه اين اتفلاق بله    تر از خویشتن را دیده است.ای است که چيزی عظيمای راستين، دید  کدید  چهره» -4

تهر از خویشهتن   که در آ  بازشناختن چيهزی عظهيم  بريم دهد. چرا که در زمانه عررت به سر میندرت روی می

 [. 525، ص هما ] «نماید.غریب می

ام و پرداخت این بها را دیگرا  را پرداختهبينيم، تنها از آ  روست که بهای دیدنش اما اگر چيزی را می »... -5

 [. 521، ص هما .« ]نيز باید بيازمایند. هر کس باید به پای خویش راه را بپيماید



 های شمال غربی و غرب و استان مرکزی ورويش اين گیاه خاص تنها در استان

اصفهان و همچنین ناهمزبانی رويش گیاه در اوايل بهار و گل دادن آن در اواخر 

 های تُنگ وو همچنین خردی فیزيکی اين گیاه و برگ 5تابرتان و اوايل پايیز

. اما ديگر گیاهان ستی درختان زيبا و مفید هم داندنازک آن در اين امر مؤثر می

و ستی از بریاری از آنان نامی  2اندآنچنان که شايرته آنها بوده است ديده نشده

هم در آثار شعرا قديم و جديد ما برده نشده است آن هم در کشوری کويری و 

ده کويری که قاعدتاً گیاه و درخت بايرتی بیش از اين پرمنزلت باشد و دينیمه

چه رسد به توصیفات دقیق و نمادسازی و فضاسازی و کاربردهای مناسب  ،شود

هايش از نام و نماد و هم سری و همدلی با آنها. به هر سال مؤلف در سروده

گونه که پیش از اين همان. زيرتۀ خود پرداخته است به بیان بارزِدرباره اين گیاه 

چون لکۀ جوهر له شدۀ استاندارد در صفحه پهناور طبیعت هر گیاه هم اشاره شد

 . تاباندمیما و روزگار و فرهنگ ما را در خود  ایهشده است که همچون آين

بینیم به طرح و شکل لکه میی جوهر له شده هاآنچه که ما در اين لکه

)واقعیت + ی ما هاارزشو آرزوها و  هاخواسته جوهر و هم به تجربیات و

نی شده واقعیت روانی( و هم به برتر فرهنگی و مرائل اجتماعی و فرهنگی درو

اقتصادی و سیاسی  –تاريخی ما )واقعیت فرهنگی( و هم به شرايط اجتماعی 

 . گرددمیباز ناظر واقعیت اجتماعی 

                                                 

و گل دادن آن سبب شده است که اغلب شاعران و ستی روستائیان محلی هم نداننلد کله    فاصله بین رويش گیاه -5

ای از آن روبرو بلوده  تابی را داشته است که خواننده هر زمان با نیمهاين گل از آن گیاه ]جوغاسم[  است. لذا سکم ک

  برگ بود است.  گل و در زمان گل دهی بیبی "برگمندی"است. در هنگام 

بدانلد   استه خوتاکنون می« مدح درخت سنجد»ای به نام ( پس از سرايش سروده5519مؤلف در دوران جوانی ) -2

درخت زيبا و بریار  منعطف و پريشان گیرو و معطر و پلر خلم و چلم را توصلیف     آيا سرايندگان پیش از وی اين 

سلال گذشلته موفلق بله ديلدن و خوانلدن        11اند؟و اين وصف چگونه و از چه زوايايی بوده اسلت ؟، املا در   کرده

 .12-11، صصهای خنده دشواردر فصلای نشده است. نك به: سرودهچنین
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ل نربت  ایهدر اين مثال نیز ما از طرفی با گیاهی روبرو هرتیم که رفتار ويژ

شناسان معموالً با وجود فهم و دهد. اما گیاهبه گیاهان  ديگر ل از خود بروز می

ها، با اين صفات بنا به طبیعت علم و از آن ثبت و ضبط برخی از اين ويژگی

کنند و وضعیت را هرگونه که باشد کامالً جمله گیاه شناسی ، سرد برخورد می

عامه مردم و به ويژه شعرا و بینند. از سوی ديگر ما با طبیعی و عادی می

ای( روبرو هرتیم که بنا بر موقعیت هنرمندان به عنوان فاعل شناسايی )شناسنده

زمانی و مکانی و اجتماعی دارای يك سلرله تجربیات عاليق و آرزوهای 

کند همچون روياهايشان اند که به هر جا که نگاه میآگاهانه و نا خودآگاهانه

بیند. سرانجام همچنان که آن گیاه در برتر طبیعی خود ردپايی از آنها را می

رويد اين انران نیز در برتر فرهنگی و تاريخی خويش قرار دارد )البته اگر می

فرهنگ زدايی و تاريخ زدايی نشده باشد(. چیزی که هرت انگار شعرای ما که 

ذب اند هم اسیاناً خود جکردهمخاطبان شعرشان را اشراف و بزرگان تصور می

فضای باغات  پر گل و ريحان  اهلی و فرهنگ اشرافی بوده و يا شده اند و از 

 واقع گرايی و طبیعت گرايی ضروری برای شاعری دور افتاده اند! 

انلد،  شعرا و نويرندگان ما به نربت کمتر با تأمل به طبیعت بويژه گیاهان  پرداخته

های معنلادار و رملزی   اریاما فرهنگ شفاهی ايرانی پر از قصه و سديث و نامگذ

برای گیاهان است. دربارۀ گل سررت نیز بعداً مالسظه خواهیلد کلرد کله خلالی     

اند ذهنِ تنبلِ اشراف و شاهزادگان را برای فهلم  خواستههمچنین آنها نمیالذهن نیرت. 

های وسشی روستايی و ايلی، رنجه بدارند! به ويژه های ناآشنا و گلظرايف طبیعت و نام

های نظیر گل سررت )گل بی منت باران(، نوعی دردمندی و آزادگی، طنین در نام آن که

 رسد که از اين گونله انداز است که درخور مجالس بزم بزرگان نبوده است؛ لذا به نظر می



ای ها اگر برای شعرای دربلاری تلا انلدازه   اين گمانه 5.اندهکردو عبور مضامین صرف نظر 

عرای خويش فرملا و بله ويلژه شلعرای معاصلر ملا از پلیش از        پاسخگو باشد، اما برای ش

مشروطیت تا امروز را چه بايد بگوئیم؟ کم نیرتند شعرايی که شقايق و الله را از هم بلاز  

شناسند. همان گونه که بریاری از مهندسین کشاورزی ما بوته اسفند را از بوته نخود! نمی

ا کم و بیش درگیر کرده است. وقتلی ملتلی   اين واقعیتی است کلی و همه ايرانیان امروز ر

گرايد ديگر نیازی به تمیلز و تشلخیص و در   به جای کار و تولید به راست و مصرف می

 * 2کل با واقعیت و طبیعت ندارد! 

شناسی را گیاه ل مردم شناسی ناگر تعامل و همکاری میان دانشِ گیاه شناسی و انرا

آمیزش دانش رفتار شناسی گیاهان و بازتاب ذهنی  از اين دانش که از ایهبنامیم، سر شاخ

شناسی هنر و ادبیات و جامعهو انران شناسی فرهنگی می و عاطفی آن در روانشناسی آد

گوئیم. که طبیعتاً  تعريف و تحرير آن مانند میگويد را گل خوشناسی میسخن و فلرفه 

  نیازمند چکش خواری بریار است. ایههر دانش نو پا و ناباو

 

                                                 

تنها کمتر از دويرت نام گیاه اعلم از گلل و    و گياه در ادبيات منظوم فارسی گلای در کتاب چهار صد صفحه  -5

وار. ايلن  ای و طلوطی گوئی بریار و غالباً به شکل کلیشهدرخت و سبزی خوردنی نام برده شده است. آن هم با کلی

و چیلنش   آرائلی پرفضلا  صفحه بلا صلفحه   557سروده و  11در سالی است که در دفتر شعری کوچکی از مؤلف با 

اند که نشلان دهنلده   گل و گیاه نامبرده شده است که اغلب آنها نیز گیاهان وسشی 11ها در شعر نو در سدود مصراع

های حرف« ]آنچه وسعت را دارد، پوشیده است»ظرفیت فراموش شده بریار در اين زمینه است. معموالً به قول نیما 

[. 91، ص هماایه

؟ و اثلرات آزار هلنلدی بلر     : صنعت بر فراز سنت یا در برابهر آ   ين مرئله نك بهدرباره داليل و توضیحات ا -2

دگرگونی های فرهنگ توليدی و فرهنگ کار در ایرا و کنش و منش و بینش بیمار و همچنین نك به: ذهن

[.81خواهد و چرا بايد چشم به راه باشد ]بدوزد[. ]سرف های همرايه، ص رود، راهی را نمی. کری که نمی*
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 1نمودار روابط اناا  و گياه

 

 
 

 اند نظیر اينيی عینی و واقعیهای گل خو شناسی، گزارههابی شك بخشی از گزاره

گل سررت در هنگام گل دادن بی برگ و در هنگام برگ آوری و برگ داری بی گل »که 

ی(اند. روان) يی عاطفی و اسراسیهايی همچون امتناع از بهار، گزارههاباشد. و گزارهمی

دربارۀ میاند، همچون باورهای محلی و مردفرهنگی و اجتماعی هاو برخی از اين گزاره

توان گفت گل خوشناسی بیشتر بر آيند و میاين گیاه و يا خويشاوند نزديك آن زعفران. 

باشد. در میبر يکديگر می و معرفتی ی علهاو سوزه هارشته گوناگوناز تاثیرات  ایهآمیز

 هایبا سوزههايی از معرفت علمیها و سوزهن مقاله بايدگفت افزون بر شاخهمورد اي

 معرفتی ديگر نیز کم و بیش آمیخته است.

                                                 
 نمودار از مولف -5



است که آيندگان و بويژه مردم نگلاران و ملردم شناسلان و همچنلین گیلاه       لف امیدوارؤم

 طللب  تأملی ما اين کار "شهید جرتجو" شناسان و شعرای طبیعت دوست به قول اقبال

ونله   گ زيبا و لذت بخش را پی بگیرند و بدين و زمان بر و پر رنج اما در عین سال بریار

طبیعلت   رهای غیرطبیعی و زيانبخش بین آدمی و ملاد در اين  فاصله سبزرابطه  طرح صد

 "تولیلد زنلدگی  "تولید غذا و اکریژن و در يك کلالم   های عظیم انباشت انرژی،و کارگاه

 5آن ايجاد کنند

 

 ع مناب
  ( .5511آرام، اسمد ،)تهران: انتشارات سروش.علم در اسالم ، 

  ترجمه: امیرسرین آريلان پلور،   شناسیزمينه جامعه (،5511، )آگ برن و نیم کف ،

 تهران: انتشارات دهخدا.

   ( .5578اتحاد، هوشلنگ ،)   (، تهلران:  پژوهشگرا  معاصر ایهرا  )صهادق ههدایت

 فرهنگ معاصر.

  ( .5517اسمد قهرمان، اسمد ،)   جللد دهلم، تهلران:    دایره المعارف، فلهور ایهرا ،

 .5571ها و مراتع، نمره موسره تحقیقات جنگل

                                                 
اين گیاه را نیز به خوانندگان عالقمنلد   "گیاه مردم شناسی"که تا دير نشده است بتواند مقاله  لف امیدوار استؤم -5

هلای  غربلی و مرکلز ايلران و در اسلتان     در شلمال  -گرتره رويش اين گیاه -دراين مقاله خط جوغاسم  تقديم کند.

استان مرکزی و تا اصفهان پیگیری شده و فرهنگ در پلی ايلن    لرستان، کردستان، ،شرقی آذربايجان غربی، آذربايجان

ها نمايانده شده اسلت،  ها و قحطیها و گرانرالیهايی از ايران در خشکرالیگیاه، و خدمات اين گیاه به مردم بخش

هی پیراملون آن بلا   سلازی از آن و ادبیلات شلفا   رسوم برای گردآوری و خورد و خلوراک  نام و آداب و 11و سدود 

وری آلر و للك و فلارس ملا در ايلن منلاطق گلرد       کرد، تن از دانشجويان عالقمند و هوشمند آذربايجانی، 51کمك 

 گرديده است.  
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  ( .5578اديب، صید ،)تهران: انتشارات فیروزه. ایمما از اهالی اقيانو  بوده ، 

  ( .5515ارباب، محمدتقی  )به کوشش مدرسی طباطبائی.تاریخ داراالیما  قم . 

 ( .5511اوکازاکی، شوکو ،)«  هاشلم رجلب    ترجمله: « در ايلران  5288قحطی بلزرگ

 .  5تا  5س دوازدهم. ش  ماهنامه آیندهزاده.

 ( .فَرنبَغ دادگی. 5519بهار، مهرداد ،)تهران: انتشارات توس.بُندَهِش ، 

  ( .5571بیتس، دانیل، فرد پالگ ،)ترجمله: محرلن ثالثلی.    اناا  شناسی فرهنگی ،

 تهران: انتشارات علمی.

  تهلران: انتشلارات    های گيل و دیلم،ها و باورداشتآیين(، 5511، محمود. )پاينده

 بنیاد فرهنگ ايران.

  ( .يشت5511پورداود، ابراهیم، به کوشش بهرام فره وشی ،)    هلا، تهلران: انتشلارات

 دانشگاه تهران، جلد دوم.

  ( .5511تربیحی، محمد سرین ،)پاکرتان.   ل، راولپندی  گویش خوانااری 

 ترجمه: اسمد آرام، ع. پاشائی، مشرق زمين گاهوارۀ تمد (، 5572، ويل. )دورانت ،

 امیرسرین آريان پور. تهران: انتشارات و آموزش انقالب اسالمی.  

   .ج»، سرف لغت نامه دهخدادهخدا، علی اکبر » 

 ( .5572رنگچی، غالمحرین ،)تهران: موسره گل و گياه در ادبيات منظوم فارسی ،

 قات فرهنگی.  مطالعات و تحقی

 ( .5518سپهری، سهراب ،)تهران: طهوری.هشت کتاب ، 

  ،به کوشش سرن قائمیان.تهران: بی نا.های پراکندهتا(، نوشته)بیصادق هدايت . 

  ،)......( .تهران: مرکز نشر دانشگاهی.فرهنگ یاریگری در ایرا فرهادی، مرتضی. 



  ( .5517فرهادی، مرتضی ،) ران: انتشارات شب شکن.  ، تههای خنده دشوارفصلدر 

  ( .5518فرهادی، مرتضی ،) « هلايی از گیاهلان   گیاه مردم نگاری: با چکیده و نمونله

 51) ويژه نامۀ گیاه مردم شناسلی ش   فصلنامۀ علوم اجتماعی«. خود روی کمره

 ، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبايی.  51و 

  ( .5519فرهادی، مرتضی ،)ددوم، تهران: امیرکبیر.، جلنامه کمره 

  ( .ترانه کمیاب گران سلالی، خللق يلا کشلف    5588فرهادی، مرتضی ،) .»  فصهلنامۀ

 .28و  27، ويژه نامۀ دکتر علی بُلوکباشی، ش فرهنگ مردم

   ( .5595فرهادی، مرتضلی ،)     تهلران:  ای(کمهره )مطالعهه مهوردی وميها  رشهته ،

چهارم، فصلل دوم ) فرهنلگ   انتشارات دانشگاه عالمه طباطبائی. )زيرچاپ( جلد 

آب و هوايی(  ذيل مدخل برف. و فصل هفتم ) گیاه مردم نگلاری گیاهلان خلود    

 «.  جوغاسم»روی کمره(  ذيل عنوان 

  ( .5581فکوهی، ناصر ،)تهران : نشر نی.های اناا  شناسیپاره ، 

 تحفه المؤمنین(  با مقدمله   تحفه حكيم مؤمن تا(،)بی .مؤمن سرینی طبیب، محمد(

 کتر محمود نجم آبادی. تهران: کتابفروشی مصطفوی.د

 ( .5578مظهری، نادره ،) زنبق ايران(، تهران: مؤسره  11. نشریه شماره فلور ایرا (

 تحقیقات جنگل و مرتع.

 ( .5517واالس، اولويا ،)ترجمه: سلعید يوسلف. تهلران:    درآمدی بر اناا  شناسی ،

 مرکز نشر سپهر

 

 

 



مناطق  ( دراسمک )جوغاسمغالنام جی
 :آ  رویشی

ها بر اساس سروف الفبا و شماره بر اساس نقشه نام توجه:
 اند. تنظیم شده

 
 شبرتر (، در مرند وit dâšyâq) "ايت داشیاق" -21-25
( در بیجار گروس مانند روستای poršek) "پُرشِك" -8

 سراب سرن آباد ياسوکند.
(، در سامن و pešuk) "پِشوک" -55-52-57-29-51-7

وِنا و کی گیران و سیاه کمر مالير و در اشترنیان و چهارده 
بروجرد. و در سراب هُنّام الشتر خرم آباد. و در پل دختر 

 و چگینی خرم آباد لرستان.
 ( در گیالنِ غرب ايالم.pušek)  "پوشِك" -21
 ( در ايالم.pušeg) "پوشِگ" -1

 درکنگاور (piušeg)"پیوشگ" -51
مانند  ر روستاهای کرمانشان( دpiçek) "پیچِك" -25

 . ماهدشت

 ( در اورامانات.pirźuk) "پیرژوک" -1
 ( در هورامان اورامانات. piźog) "پیژوگ" -51
 ( در سرپل ذهاب. piçek) "پِی چك" -57
( در روستاهای کامیاران مانند pišok) "پیشُك" -22

 روستای کوره دره مرقلی. 
سنگی بیجار ( در گل تپه و چشمه piška) "پیشکه" -8

 گروس. 
 (، در فارسیان چهارمحال.pišu)  "پیشو" -59
( در روستاهای شهرستان آبدانان pišuk) "پیشوک" -5

 ايالم مانند روستای انجیره.
برابر  "پی يفوک" همان پیقوگ است. "پیقونگ" -27

 پیقوک )مهاباد(..
 ( در اسالم آباد غرب. piyušag) "پیشوک" -1

( درويس و وانشان jiqâliqamand) "تی غالیق مند" -21
(، در برخی jelqâser) "جل غاسر"گلپايگان. 

 روستاهای گلپايگان مانند رسمت آباد. 
(، در برخی روستاهای jelqâsom) "جل غاسوم" -51

 دامنه داران مانند دره بید. 
 (، در نورآباد اشتر خرم آبادzeleôj) "جوزِ لهِ" -51
 "جوغاسِم"و  (qâsomôj) "جوغاسم" -21-51-51-5

(qâsemôj)  در اغلب روستاهای خمین و الیگودرز و
 خوانرار. در ضمن  اراک و برخی روستاهای گلپايگان و

 
 

 و پذيرفتهاين نام، تنها نام رسمی     
های اغلب قريب به اتفاق کتاب شده اين گیاه در

  .شناسی و گیاهان طبی جديد ايرانگیاه
 "غاسیمك جیر" ،(qâsomakôj) "جوغال اِسمك" -51

(jirqâsemak). "جوقاسم بیگ(. "غاسِمبكجی( .
 "غاسمجی"(  jiqâllesmak.) "غالِرمكجی"
(jeyqâsem،) غاسمك، در برخی جیل .اِسمَكغالجی

 روستاهای خوانرار.
 در (çidâm) "چیدام" (،çekidân)"چکیدان" -51

 روستاهای ارمنی نشین دهرتان دااليی خمین.
 (، در اطراف قیدار خمره زنجان.çidam) "چیدَم" -21
( در میاندوآب، هشترود و çidân) "چیدان" -28-55

 های اطراف تبريز.کوه

 (  در برخی مناطق مهاباد.çifog) "چی فك" -27
(، در برخی روستاهای çigirâqe) "چی گیران" -21

 ترک نشین گلپايگان. 
بند (، درمیان ترک زبانان سرçigirdân) "چی گیردان" -2

 اراک.
(، در برخی روستاهای kapuluk) "کپولوک" -25

 ماهدشت کرمانشاهان. 
(، در برخی keçidâšyâqe) "کچی داشیاقه" -52-55

 (.nir« )نیر»روستاهای کوهرتانی سراب مانند 
 (، در برخی مناطق مهاباد.kifog) "کی فك" -27
روستاهای  برخی در (،giqâsem) "گی قاسم" -21

 رباط ابلوالن.  گلپايگان مانند
  (،در روستاهای سنگان ممرنی.gupel) "گوپل" -55
 ، در خوانرار."الله جوغاسم" -51
(، در برخی روستاهای hâpoluk) "هاپلوک" -57-51

 سامن و برخی روستاهای تويررکان مانند تپه موال.
(، در برخی روستاهای مالير مانند hapolâ) "هَپلو" -29

 کُمازان. 
 در روستاهای ديواندره مانند مَرّان علیا.  "هف طوقه" -51
( در سقز مانند روستاهای بخش helâkokهاِلکوک ) -58

 .فین اهلل بیگی قره نو.
 
 

 



 پراکندگی رویش جوغاسم در ایرا  -1نقشه 



 


