مقدمه
پیشینه ردختان کهن رد اریان هب قدمت اتریخ و پیشنیه قوم آریایی است .بنارباین با توجه هب دامنه سنی این ردختان (حدود  500ات  4000سال)،مقدمه را با قسمتاهیی از اتریخ کهن اریان
شروع میکنیم .حدود  15000سال پیش ،هن گامی که بخش عمدهای از اروپا را تودهاهی یخ میپوشاند ،قسمت وسیعی از سرزمین اریان که شامل فالت مرکزی است ،زری پوشش
آب ردیاچهای عظیم قرار داشت ،این دوره ،دورهی رپ باران فالت اریان بود .پس از آن شرایط اقلیمی حاکم رب فالت مرکزی دگرگون شده است .دوره مرطوب جای خود
را هب دوره خنک داد و رد ارث تبخیر آب بتدریجردیاچهاهی فالت اریان جای خود را هب بیاباناهی کنونی دادند ،ولیبستراهی غنی از رسوبات رودخاهنای حواشی این ردیاچهاه ،شرایط بسیار
مناسبی را ربای رشد گیااهنو پیدا یش ردختزاراه وعلفزاراه و رد نتیجه مهاجرت جانوران بوجود آوردند .رد این زمان انساناه ردغاراه و جنگلاهو یا پناگاهاهی سنگی میزیستند ،یکی از کهنرتین
مناطق سکونت اریان که ات کنون شناخته شده است تپه سیلک ) (SILKرد شمالکاشان وجنوب قم است .رد آنجا نشاهناهی سکونت اولیه انسانی مشاهده شده است که هنوز خاهن
را نمیشناخت و رد پناه شاخهاهی ردختانی که بوجود میآورد میزیست (جوانشیر .)1378 ،ات اوایل قرن دوم قبل از میالد اقوام آریایی رد جنوب روسیه از ردیاچه آرال ات ول گای
جنوبی و شمال قفقاز رپاکنده بودهاند .رد حدود هزاره دوم قبل از میالد مسیح ،گروهی هب طرف جنوب شرقی مهاجرت کردند و رد حدود قرونشازنده وهفده هب رودخاهن ایندوس رسیدهاند.
گروهی نیز هب سوی شمال شرقی اریان مهاجرت کرده و رد مناطق طوس و سیستان و هرات مستقر گردیدهاند .دستهاهی دیگری از طوایف آریایی با گذشتن از روسیه غ ربی هب جانب اروپا
سرازری گشته و شاخهاهیی نیز هب سوی غ رب اریان و آسیای صغیر کوچ کردهاند .اقوامی که رد شرق اریان ماندند ات زماناهی رداز هب صورت عشیرهای زیسته و رد حدود قرون پنجم و ششم
قبل از میالد مباردت هب ایجاد شهراهی ابتدا یی کردهاند (آشتیانی .)1382 ،اریانیان اقوامی آریایی ژناد هستند .واژهی آریا هب معنای آزاده ،باواف و نجیب است .آن گروه از
آریاییاه که هب اریان رسیدهاند ،پیش از دستهاهی دیگر مهاجرت کردهاند .آنها رد آغاز ،جلگهاهی پهناور شمال اریان و شرقردیای خزر را ربای زندگی و کشت و کار انتخاب کردند و پس
مح
از آن هبتدریجرد سرزمین اریان رپاکندهو گسترده شدهاند (نیک انم .)1385 ،آریاییاه مردمی سفید پوست بودندوهب زبانیشبیه سانسکریتسخن میراندند وبسیاری از ققین اولیه،
آنها را اقوامی میترا رپست دانستهاند .هردوت که از مشهوررتین مورخین یوانن باستان است حدود  480سال قبل از میالد مسیح هب اریان سفر نموده است و ردباره مذهب اریانیان
مینویسد:
1

"آن اه ربپاداشتن معبد و قربان گاه و مجسمه خدا یان (بت) را جازی نمیشمارند و رد حقیقت کسانی را که چنین کنند ابله میپندا رند .زریا آنها هب نظر من خدا یان را آنگوهن که
یواننیان تصور میکنند تجسم نمینمایند .ولی عادت آنها رب این است ،که رب بلندرتین قلهاهی کوه رفته و رد آن جا هب زئوس قربانی تقدیم کنند ،رد حالی که آنها تمام گنبد
آسمان را زئوس میپندا رند .آ1ناه ربای خورشید و ماه و زمین و آب و باد هم قربانی می کنند" (آشتیانی.)1382 ،
بطور کلی میتوان گفت ،سلسلهی پیشدا دی اولین سلسلهای بود که رد اریان هب وجود آمد .استفاده از چوب رد زمان سلسله پیشدا دیان ربای سوخت و رب پا کردن چارداه و ساختن نیزه
متدا ول بود ات زمانی که شهرنشینی و خاهنسازی رواج یافت .رد شهر سوخته سیستان که متعلق هب هس هزار سال پیش است قطعات چوب نیم سوخته وحتی چوب و پوست ردخت ارس
) (Juniperusرد بازدید از این منطقه مشاهده گردید که نشان میدهد رد اریان از چند هزار سال پیش که خاهنسازی آغاز شد ،از ردختان ارس ربای تیر ساختمان استفاده میکردند.
رد مورد شناخت طبیعت ،رد زمان زرتشت رد رابطه با آفرینش گیااهن ،معتقد بودند که ردخت عظیم و سترگی هب انم سینا ) (Seenaوجود دارد که آشیاهنی مرغ اسطورهای سیمرغ
بوده که چشمه تجدید حیات همهی گیااهن روزی زمین است .آن ردخت ،ردخت شفا بخش نیز خوانده میشد .آنها میپنداشتند بذر همه دارواهی گیااهن بار این ردخت است.
تح
انسان رد طول حیات خود هبتجربیات علمی و قیقی فرارت از اتمین نیازاهی غذا یی دست یافت .این گیااهن ربای تهیه ادوهی ،عطر و دارواهیی که ربای مدا وای زخماه ،ردداه و انراحتی-
ین
اهی مختلف جسمی هب کار میرفت ،استفاده میشدند .گاهی هم ربای مدا وای جانوران هب عنوان دارو این گیااهن ب کار میرفت و ا چنین گنجینهای از تجربیات زپشکی حاصل و بجا مانده
است (جوانشیر.)1378،
نخ
اریانیان ستین رمهداران و کشاورزان جهان بودهاند که رد  10500سال قبل اقدا م هب اهلی کردن گوسفنداه کردند .رد حدود  3000سال پیش از میالد مسیح یعنی مقارن با دورهی اول
شوش ،رد فالت اریان خورشید رد زمرهی زبرگترین خدا یان شمرده میشده است .ات جایی که رد نواحی افرس ،زندیک تخت جمشید ،رفته رفته حک شدن خورشید رب روی ظروف،
هب صورت امری طبیعی رد آمده بود .رد متون کهن آمده است که اریانیان آفتاب را چشم آسمان میپنداشتند و دشمن بیابان ،کوری و خرابی بودند .ات جایی که هب دلیل مفهوم و اساس
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اززبرگترین خدا یان بوانن.
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تبلیغات دین زرتشت که رد جهت عمران و آبادانی و عشق هب زمین بوده است ،زرتشت را پیامبری ربای آبادانی اریان می دانستند و هب او عنوان پیامبر کشاورزان داده بودند .هر
گاه سخنی از تعالیم زرتشتی هب میان میآید اگر هب معنی اصلی و ساده آن توجه کنیم رد میابیم که رد تمامی نصایح و تعالیم سعی شده است ات انسان هب طبیعت پیوند داده شود .افساهناهی ملی
ح کایت از آن دارد که ردخت سرو هب دست زرتشت بایدکشت شده باشد .مدا رک اتریخی نشان میدهد که سرو مذکور هب دستور متوکل عباسی قطع و تنه آن هب بغدا د فرستاده شد .رد بین
من
راه شباهن توسط مردم اریان بذور و شاخهاهی این ردخت هب نواحی مختلف اریان تقل شده است .رد آن زمان عمر این ردخت توسط مولف رباهن اقطع بیش از 1450سال ذکر شده
است  .ردخت سرو هب تکرار رد حجاریاهی تخت جمشید آمده است و رد این آیین نماد سبزی و استواری بوده است .این ردخت اولین بار رد دوره اش کانیان هب اروپا راه یافتو
نماد کریسمس یعنی تولد حضرت مسیح شد.
زرتشت رد نیایشاه ،قبل از رپداختن هب هر موضوعی هب اهمیت طبیعت و عناصر طبیعی رپداخته است و نیایشاهی خود را با ارج دادن هب این موضوعات آغاز نموده است .ربای
مثال رد یکی از نیایشاه هب انم نیایش " ربارد ردخت" زرتشت اشارات مستقیم هب طبیعت و اهمیت آن باالخص ردخت دارد ات جایی که انساناه و ردختان را هب مثاهب رباردانی میخواند که
بدون یاری و تعاون با هم نمیتوانند هب زندگی ردست و توسعه ربسند (مناجاتی.)1386 ،
رد این نیایش این چنین آمده است:
"ردخت نموهنی کاملی از شکل زندگی گیاهی است ،همان گوهن که انسان نیز نمودار باالرتین ردجه ت کامل رد جهان جانوری است ،عالی رتین و
مناسب رتین شکل خوراک رد سیارهی زمین از فرآوردهاهی ردختی ،چون انواع میوهاه بوده است  .رد این زمینه گفته شده ،انسان هب عنوان
هم
کامل رتین نموهن رد جهان باید از چنین خوراکی تغذهی کند .چنین تعاون آدمی رد گسترش زندگی گیاهی موجب پیدا یش سازگاررتین محیط زندگی رب
روی زمین میشود" .
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هم
چنین رد جااهی دیگری از اوستا نیز هب فراخور آموزشاه و نقطه نظراه ،رد خت هب عنوان ربارد انسان وجود دارد .هب موجب همین سرودهاه ،قطع ردختی بدون آنکه حدا قل دو ردخت دیگر
هب جایش غ رس شود کرداری اهریمنی قلمدا د میشده است .از جمله هر پدری هن گامی که دارای فرزند میشد الزم بود ،هب یاد بود چنین واقعهای ردختی ب کارد و تکرار این کاشت رد هر
زاردوز تولد کودک تکرار شود ات زمانی که فرزند هب بیست و یکسالگی رسید ،زمینی را که ردختان رد آن غ رس و رپورش یافتهاند ،هب عنوان میراثی هب فرزند دهد ات هب عنوان وسیلهای ربای امرار
معاش و گذران زندگی از آن بهره گیرد (رضی.)1380 ،
زمان آشوریان ،کشت گیااهن از نقاط مختلف کشوراهی دور متدا ول شد .رد حدود  600سال پیش زمان حکومت کلدا نیان رب بام قصر سلطنتی ردختان و گیااهن بسیار کاشتند .از آن
جمله ،باغاهی آوزیان که از عجایب هفت گاهن جهان بشمار میرفت و رد شهر بابل واقع بود .شاید قدیمی رتین گیاهی که از آن هب عنوان گیاه دارویی رد اتریخ انم ربده شده ،گیاه هوم
) (houmاست .ماداه حدود  850سال پیش از میالد مسیح حکومت خود را رد اریان آغاز کردند و ربای نقل و انتقال خویش از اراهباهیی استفاده میکردند که چرخ اهیشان از تنه
هم
ردخت ردست شده بود چنین ماداه هب ساختن اتالراهی ستون دار رپداختند و ستوناه همگی از چوب ساخته شده بود و اطراف هر یک را با خشت خام و با روکش مخلوط مالط ،گل اندود
میکردند .ستوناهی چوبی متعلق هب ردخت ارس بوده است .رد زمان هخامنشیان عالقه هب کشت ردختان جن گلی بوجود آمد که از نظر تولید چوب اهمیت داشت و این امر ،سرآغاز
جن
جن
گل کاری رد اریان محسوب میگردد .کوروش کبیر شخصا هب کشت ردختان همت میگماشتو داریوشکبیر مرزبان "کارات" را ربای گل کاری باردختان بومی بینالنهرین میستود.
نخ
کوروش را میتوان ستین اتسیس کنندهی باغ و رپدیس دانست .گزنفون از زبان سقراط میگوید:
"رد هر جا که شاه ااقمت کند و هب هر جا رود همیشهمراقب است که رد همه جا باغاهیی باشد رپ از چیز اهیی زیبا که زمین میدهد .این باغاه را رپدیس می-
انمند .اگر هوا بگذا رد شاه بیشتر اواقت خود را رد این باغاه می گذراند" .
رد دورهی هخامنشیان کشاورزی و صنعت توسعه اقبل توجهی یافتند و رد این زمان بود که اریانیان هب اربیشم دست یافتند .هب احتمال زیاد ورود ردخت زیتون اهلی نیز هب اریان رد زمان
کوروش و خشایار شاه صورت گرفته است .لشکریان کوروش و خشایار شاه پس از دست یافتن هب یوانن ،بذر ردختان زیتون را همراه خویش هب اریان آوردند .رد زمان ساسانیان باغ
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اهینسبتا وسیع زیتون احدا ث شد .همزمان ردخت خرنوب  Ceratonia Siliquaنیز از یوانن هب اریان آوردهشد .هردوت میگوید " :عالقه خشایار شاه هبردختان چنان
بوده است که هن گام عبور از آسیایصغیر موقعی که از مقابل یک ردخت سرو ربومندعبورمیکند بی ردنگ فرمان میدهد که زنجیری از زرهب آن بیاوزیندو یکی از سربازان جاویدا ن
هم
را هب پاسبانی آن بگمارند" هب احتمال زیاد این سرو مربوط هب گوهنی  Cupressus Horizontalisکه از ردختان بومی اریان رد زاگرس ،اطراف شیراز و چنین البرز
است .شاید آیین زیور بستن هب ردختان کهنسال که امروزه رد بعضی نقاط جهان و اریان متدا ول است ،از این اقدا م ستوده خشایار شاه هب منظور حمایت از ردختان جن گلی سرچشمه
گرفته باشد .این فرمان خشایار شاه رد مورد گماردن نگهبان ربای ردخت جن گلی هب منزله اولین قدم رد زمینه علم جن گلبانی هب خصوص حفظ ذخاری ژنتیکی گیاهی است .رد زمان اش کانیان
ردختان مهی از نظر تنوع و کیفیت رد اریان ربای اروپاییان مطرح بود که از جمله آنها میتوان ردختان جک ) (Dalbergiaو گردو را انم ربد .رد زمان ساسانیان دگرگونی
مس
چش
مگیری رد ساختمان سازی هب وجود آمد و استفادهاز سقفاه و پوششاهی طاقی آجری شکل ،جانشین سقفاهی طح با پوشش چوبی گردید .ساسانیان با ب کارگیری چنین سبک مدرنی،
استفاده از چوب را رد سقف و ستون منسوخ کردند و این امر خود رد کاهش میزان تخریب جنگلاه میتوانست با اهمیت باشد (جوانشیر.)1378 ،
مس
هب طور کلی ،با وجود متفاوت بودن مفهوم طبیعت و اهمیت آن رد ادیان مختلف ،رد غالب ادیان الهی ،همچون دین یهود ،یحیت و اسالم ،امری مشترک رد میان همگی آنها وجود
دارد و آن رپداختن هب علوم طبیعی و ارداک نظام مندی طبیعت رد ساهی وجه الهی گوهن آن است .ضمن اینکه طبیعت رد منظر ایشان ،بستر حیات آدمی است و گفته شده تنها رد
تش
ین
صورتی مجاز هب اعمال تغییرات رد آن هستند که هب حکم خدا مجاز خیص داده شده باشد .رد واقع ن گاه هب طبیعت از منظر الهی ا چنین مطرح شده است که انسان و طبیعت هر دو مخلوق
خدا وند هستند و رب طبق اراده و حد اختیارات اوباید مدرییت شوند .اما حق استفاده و بهرهربداری مشروط از آن هب انسان اعطا شده است ( مناجاتی.)1386 ،
رد تمدن اسالمی مانند ساری تمدناهی کهن که هر کدا ممبتنی رب اعتقادات دینی خاص خود بودهاند،علوم جهان شناسی و طبیعت شناسیبایدبا اصول کلی دین که از مبدا وحی آسمانی سرچشمه
گرفته شده است انطباق داشته باشد .کتاب قرآن نیز رد آیات خود دائما انسان را متوجه پدیدهاهی طبیعت و ارزش و اهمیت و چگونگی ن گاه انسان هب ایشان میکند .ات جایی که رد
بسیاری موارد این پدیدهاه را آیاتی از خدا وند معرفی کرده و انسان را هب اتملو دقترد آن فرا خوانده است.رد اغلب موارد ازاشجار ،چراگاهاه،باغاتیبا ردختان بهم پیچیده و سر هب فلک
کشیده و یا رپ از میوه یاد نموده است (بازرگان .)1356 ،مضاف رب اینکه رد بسیاری موراد با استفاده از عناصر و پدیدهاهی طبیعت ربای انمگذا ری سورهاهی قرآن هب عنوان سرفصلی
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ربای محتوی هر سوره ،هب این ارزش گذا ری و توجه خود صحه میگذا رد .رد نهایت ربای بیان هر چه بیشتر ارزش واالی طبیعت ،هب توصیف و تشریحاهی متعددی اشاره نموده است
هب طوری که بهشت هب عنوان باالرتین جای گاه قرارداده شده از طرف خدا وند ربای بندگان صالح وعده داده شده است .از دیگر نشاهناهی اهمیت طبیعت رد دیدگاه اسالم میتوان هب
آن دسته از آیاتی اشاره کرد که خدا وند رد آناه ربای یاد آور شدن انسان ،از وظیفه سپاسگزاری انسان از عوامل و عناصر طبیعت انم میربد و انسان را هب الگوربداری از این عناصر
طبیعی دعوت میکند (مناجاتی )1386 ،مانند آهیی  6سوره الرحمن:
"والنجم و ال جشر یسجدا ن  ....و ستاره و ردخت سجده کنانند" (قران کریم).
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