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1.Introduction 

In old Iranian texts, the word 'Siparɣam' is generally referred to as 

'flowers and aromatic plants'. All stories about it, its creation and its 

use at ceremonies, show its importance. So, at first, the etymology and 

meaning of the word 'Siparɣam', and then, its location, its use at rituals 

and its healing properties are studied in order to find a relation 

between this plant and its related stories and also the ancient Iranian 

thoughts and myths and the use of 'Siparɣam'.   

2. Methodology 

This study is based on the descriptive analysis method by using 

library research. It tries to answer the following questions: 

1. How does the properties and benefits of Siparɣam affect the 

stories and myths about it?  

2. Is there any relation between the properties of this plant like 

aroma and healing features and its good creation according to 

Zoroastrian’s thought?  

3. What is the reason of the widespread use of Siparɣam in rituals; 

and, does it have any relationship with Iranian mythology or not?  
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3. Discussion 

The word 'Siparɣam' is seen in different forms in texts (Yahaghi, 

1990: 239) and it means bloom, while in Avesta, it means blossom 

(Hassandoost, 2014: 1671- 1673) and in Pahlavi texts, it means flower 

and aromatic herbs (MacKenzie, 1971: 76). In astronomical books, 

Venus implies Siparɣam and fragrance (Birouni, 1974: 375- 376). 

This herb is ascribed to Šahrēwar Amšāspand (Bundahiš,1990: 87-

88) and there are some narrations about its creation in the old Iranian 

texts, for example, it is narrated that after Adam’s repentance is 

accepted he cries and Siparɣam is created from his tears (Bal’ami, 

2007: 139- 140). Also, according to another story, Siparɣam have not 

been created before Xusraw Anuširwān. The snake brought its seed to 

his court and it bloomed; Xusraw who always caught a cold smelled 

and ate it and then he recovered his health. (Yahaghi, 1990, 239- 240) 

It seems that this herb bloomed in Iran ( Ferdowsi,1971, vol.9/ 270) 

and because of its pleasant smell and beauty, it becme known as 'the 

mirror of Amšāspandān'; and, it is said that Paradise is decorated by 

Siparɣam (Ardaviraf Nameh, 2003, 59) In Manichaean and Sogdian 

texts, it is a synonym for flower (Boyce, 1975, 42; Benveniste, 1940, 

13,47,79,91,93,110,146,154) and in the works of ancient poets, 

Siparɣam is referred to as a flower and blossom (Asadi Toosi, 1975, 

400; Naser Khosrow, 1978, 246). 

This herb is used at Zoroastrian ritual and religious ceremonies and 

it is obvious from the ancient texts (Rivayat-e Pahlavi, 1988, 67- 68; 

Mazdapour, 1989, 490, 493, n.13). This culture remains in Islamic 

time and the ceremonies in Iran were decorated by Siparɣam 

(Gardizi,1968, 188).  

Moreover, Siparɣam has a healing feature; it is sedative and relieves 

suffering and pain; its nature is warm, anti-germs and useful for 

digestive system (Birooni, 1973, 51- 52; Ansari Shirazi, 1992, 244). 

4. Conclusion 

It seems that the story of Siparɣam creation in Xusraw time, which 

is referred to in texts, is a referrence to its healing feature because it 

causes Xusraw to recover. Moreover, maybe this story goes back to  

Xudāynāmag, which is written in Sassanid time. As we have seen 
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Siparɣam is ascribed to Šahrēwar Amšāspand and Šahrēwar is a 

representative of  good king and it made Sassanid historiographers 

trace the story of the creation of this herb back to Xusraw time, an 

ideal king in the Sassanid era.  

Also the scent, beauty, calmness and happiness are all the gifts by 

Ahura Mazdāh and as Siparɣam has these properties, it can be a sign 

of Ahura Mazdāh. In old texts, it is said that this herb is so beautiful 

that in the material world, there is no equal and its smell is the sign of 

the smell of gods.  

Its use at rituals and ceremonies show the presence of Ahura 

Mazdāh and his representations, i.e., Amšāspandān and it is their 

presence that results in performing the rituals well. The relation of its 

healing feature and Ahura Mazdāh is obvious because health is a gift 

of Ahura Mazdāh and illness comes from Ahriman. So all the features 

of Siparɣam is related to Ahura Mazdāh and goodness.. 
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 مجلّة مطالعات ايرانی

 دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 1291زمستان و پاییز، ششمو  سیشمارۀ  ،هجدهمسال 
 

های آن در متون ايرانیاِسپَرغَم و ويژگی   
 )با تکيه بر متون ايرانی کهن(

 دکتر ندا اخوان)نویسنده مسئول( 1
                                                                                                 دکتر فريبا شريفيان2

 چکيده

ها و طورکلی به گلهای مختلف در متون به کار رفته است، بهاسپرغم که به صورت واژۀ
شود. امروزه در بیشتر متون فارسی به جای این واژه، معادل عربی گیاهان خوشبو اطال  می

رود. ریحان نیز در عربی هم معنی با گل و سبزه است. اگر ردّپای مین یعنی ریحان به کارآ
گیرند، در نظر میاین گیاه را که فواید و خواص درمانی متفاوت و متعدّدی برای آن در 

های آن هایی پیرامون پیدایش و ویژگیها و اسطورهمتون کهن ایرانی دنبال کنیم، به داستان
شویم. این وریم و همچنین با کاربرد ویژۀ این گیاه در برخی مراسم آیینی آشنا میخبرمی

شناسی دربارۀ اسپرغم وجود مقاله در نظر دارد با تکیه بر آنچه که در متون ادبی و نیز گیاه
ها ارائه دهد. به دارد، خواص و فواید آن را تحلیل و بررسی کند و دلیلی برای این ویژگی

های پیرامون این گیاه مت ثّر از خواص و فواید آن خلق ها و اسطورهکه داستانرسد نظر می
ها و مراسم آیینی نشان از حضور اند و همچنین کاربرد گستردۀ این گیاه در سفرهشده
 مزدا و امشاسپندان در این مراسم دارد.   اهوره

. 
 .م، ریحانمتون ایرانی، اسطوره، گیاهان دارویی، اسپرغ کليدی:های هواژ
 
 
 

                                                           

 26/11/1291 : مقاله نهایی پهیر  تاریخ                           17/12/1297: مقاله دریافت تاریخ 
 n.akhavanaghdam@gmail.com                    :مسئول هالکترونیک نویسندنشانی پست

 
 ، تهران، ايران.هنر خيتار یپزوهش ارگروهياستاد .9
 ، تهران، ايران.یشناس زبان پژوهشکده کهن متون و ها بهيکت یپزوهش ارگروهياستاد .2
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 مهمقدّ .9

ای از گیاهان معطر یا همان اسپرغم در متون این مقاله در نظر دارد به طور خاص به گونه
ست که در بسیاری از متون کهن به این ا رو ایرانی کهن بپردازد. ضرورت این امر از این

مچنین است و ههایی پیرامون آن آمدهگیاه، خواص و کاربرد آن اشاره شده و داستان
ها و مراسم نشان از اهمیت آن دارد. به همین منظور ابتدا در مورد کاربرد این گیاه در آیین

های روایت ،شود و سپس در متون کهن ایرانیواژۀ اسپرغم و ریشۀ آن توضیحی داده می
مربوط به آفرینش، محل رویش و همچنین کاربرد آن به مثابۀ گل در مراسم آیینی و 

نهایت بین خواص و فواید گردد تا درشی این گیاه بررسی میانی و شفابخهای درمخاصیت
های پیرامون آن و نیز میان اندیشۀ دینی و اساطیر ایرانیان باستان و این گیاه با روایت
رسد تمام ویژگی های منسوب به اسپرغم د  آن ارتباطی یافت.  به نظر میکاربردهای متعدّ

وی خو ، کاربرد در مراسم آیینی و نیز خاصیت شفابخشی در متون ایرانی کهن اعم از ب
مزدا و ارتباط با دنیای مینوی دانست و آنچه که در این متون به توان نمادی از اهورهرا می

جامانده مت ثر از اساطیر ایرانی است. رو  گردآوری اطالعات در این مقاله اسنادی ) 
  ت.تحلیلی اس -ای( و رو  پژوهش توصیفیکتابخانه

 . پيشينة پژوهش9-9
اشاره « آیینۀ امشاسپندان ،اسپرغم» توان به یک مقاله با عنوان در مورد اسپرغم تنها می 

از  رهای معطّکرد که در آن مقاله این گیاه به معنای عام آن یعنی تمامی گیاهان و رستنی
عطریات  ها وهای مربوط به رستنیشده و اسطوره گالب در نظر گرفته و جمله آویشن

ر و گالب های مههبی در سه محور بخور، رستنی معطّتایران باستان و کاربرد آنان  در سنّ
بررسی شده است. خواص درمانی اسپرغم در آن مقاله مورد مطالعه قرار نگرفته است بلکه 

رو با پژوهش حاضر ایناز ؛ها بررسی شده استتنها کاربرد این گیاهان در مراسم و آیین
ر یعنی اسپرغم ) در معنای خاص( یا همان ریحان به گونۀ خاصی از گیاهان معطّ که تنها

 پردازد متفاوت است.امروزی و خواص درمانی و شفابخشی آن در متون کهن ایرانی می
 . پرسش پژوهش9-2

های پیرامون ها و اسطورهها پاسخ دهد: داستانپژوهش حاضر تال  دارد تا به این پرسش
های این گیاه اعم از ه اندازه مت ثر از خواص و فواید آن است؟ آیا بین ویژگیاین گیاه تا چ

ای یافت؟ کاربرد گستردۀ توان رابطهبخشی و بوی خو  و آفرینش اهورایی آن میدرمان
 ها و مراسم آیینی از چه روست و آیا ارتباطی با اساطیر ایرانی دارد یا خیر؟اسپرغم در سفره
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 . بحث و بررسی 2
 شناسی و معنای واژة اسپرغم . ريشه2-9  

ها و هر گیاه خوشبو را اسپرغم گویند که البته در برخی از متون به طور مطلق انواع گل   
: 1244و خلف تبریزی،  1/122: 1212این نام به معنی سبزه نیز آمده است ) نک: انوری، 

خوریم از جمله سپرغم، میهای متفاوت به این واژه برها به صورتدر نوشته .(12-14
اسفرهم ) یاحقی، اسپرغم، شاهسپرغم، شاهاسپرم، شاهاسپرم، اسپرهم، سپرهم، سپرم، شاه

( که البته امروزه بیشتر این گیاه با نام ریحان مصطلح است و به آن  ضیمران نیز 229: 1269
 .(129: 1212گویند )قهرمان و اخوت،

توان آن را از است که می« باز شدن، شکفتن»به معنی   -spragواژۀ اسپرغم از ریشۀ     
درنظر گرفت و ایرانی باستان آن را به   sp(h)reg*صورت بازسازی شدۀ هندواروپایی 

             به معنی شکوفه، سپرم  (sipark)کرد. این نام با سپرك بازسازی-sparga*صورت 
(siparam و یا sipram( نوعی ریحان ارتباط دارد )1672-1671: 1292دوست، حسن .) 

است به معنی جوانه و شکوفه آمده spareϒaدر اوستا اسپرغم به صورت 
(Bartholomae, 1961: 1613).  در متون پهلوی بهsprahm/ spram خوریم که برمی

 ,MacKenzie؛ Nyberg, 2003: 2/178 مترادف است با گل، سپرغم و گیاه خوشبو ) نک: 

است. در متون مانوی  sparham ( Nyberg, 2003: 2/178)پازند آن (، صورت 76 :1971
 ,Boyce)به معنای گل آمده  sprhmg  (isprahmag)‘(و یا isprahm ) sprhm‘به صورت 

ل گل و اسپرغم معاد spraϒmēəو یا  sparϒamē/ spraϒmēو در متون سغدی  (22 :1977
 (. 221و 62: 1274قریب، است )به کار رفته

دانند و در فارسی به آن سپرم فارسی را سلطان ریاحین ) سرور تمام گیاهان( میشاه   
ها اسپرغم را نوعی (. در برخی از فرهنگ229: 1222خراسانی، عقیلیشود)مینازبو نیز گفته
اند که برگ ریز دارد و بسیار خوشبو است و برای اند و در توصیف آن افزودهریحان دانسته

برند که درون آب، ریحان و نام می« آباسپرم »ای به نام آن از جوشانده ت درمانیخاصیّ
دهند ) تتوی، جوشانند و بدن افراد بیمار را با این جوشانده شستشو میادویۀ خوشبو را می

، که این گیاه سپر و مانعی برای غم است ) نک: شاد ذکر شده(. همچنین 112: 1227
داند و به نقل از اسپرغم را معادل ریحان می جهانگیریله(. و به ادامۀ همین مقا 224: 1222

ازو  ،زریر به پارسی اسپرك نامند و به یونانی ارجیقن و صباغان»مؤمن آورده  تحفه حکیم
ن.ك. ...« ) ساقش به قدر شبری و گلش زرد و شبیه به گل عصفر  ،چیزها زرد کنند

به طورکلی به گیاهان خوشبو اسپرغم  (. گاهی نیز در متون622: 1221الدین انجو، جمال
گیرند و های نجومی که برای هر سیاره منسوباتی در نظر میگفته شده است. در کتاب
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ها و ها و طعمدهند چنین گفته شده که خورشید بر مزههایی را به آنان نسبت میویژگی
 (.276-272:  1222ها و بوهای خو  داللت دارد ) بیرونی، زهره بر اسپرغم

است که تا پایان دوران سابقۀ این گیاه و شناختن آن چندان مشخد نیست اما آمده    
توان به هخامنشی حدود شصت گیاه دارویی شناخته شده بود که از میان آنان می

 (.196: 1224اسپرغم اشاره کرد ) سلطانی، شاه
 هايی پيرامون آفرينش اسپرغم در متون ايرانی کهن  . داستان2-2

هایی پیرامون آفرینش ها و اسطورههای دیگر داستانطبیعی است که همانند تمام آفریده   
گوید آنجا که از آفرینش گیاهان می 1بندهشباشد. در متن کتاب  داشته این گیاه وجود

هر چه »گوید که برد و در مورد آن میشمرد از اسپرغم نیز نام میمیتک آنان را برو تک
عالوه بر « اسپرغم خوانند ،ورزِ مردمان کِشته شود و همواره هستبویا و به دسترا برگ 

امشاسپند منسوب  2داند و این گیاه را به شهریورمی 2اینکه هر گلی را متعلق به امشاسپندی
(. بلعمی آورده است که وقتی خداوند توبۀ حضرت آدم 11-17: 1269، ) بندهشکند می

افتاد و صد سال از روی شادی و شکر گریست و از آب چشم را پهیرفت حضرت به گریه 
 .(141-129: 1216ها روییدند )بلعمی،ها و اسپرغماو گل

کند خوریم که چنین روایت میمیعالوه بر این روایات به افسانه دیگری در متون بر   
به نداشت روزی که خسرو بار عام داد و  که تا زمان خسرو انوشیروان اسپرغم وجود

کرد ماری بزرگ آمد، او را دنبال کردند تا به چاهی رسیدند و شکایات مردم رسیدگی می
ای عقرب را از بین است. با نیزهدیدند مار دیگری درون چاه از نیش عقرب مرده افتاده 

سال بعد باز انوشیروان بر تخت نشسته بود و شکایات ، خبر را به پادشاه رساندند ،بردند
شنید که همان مار آمد و مقداری تخم از دهان خود بر زمین ریخت. آن تخم را مردم را می

آن را بویید و خورد  ،کاشتند و از آن اسپرغم شکفت و انوشیروان که همواره زکام داشت
(. نکتۀ جالب این داستان در این است که مار 241-229: 1269ن.ك: یاحقی، و شفا یافت )

ها نماد زندگی و حیات طوالنی است ها و سومریه عیالمیها از جملدر بسیاری از فرهنگ
اما در نزد اقوام ایرانی مانند دیگر اقوام هندواروپایی مار موجود اهریمنی و مخالف با 

گزاری در برابر نیکی خسرو مار از سر سپا  ،زندگی است اما در داستان پیدایش اسپرغم
( و همین موجب 17: 1212) خسروی،  دهدمی انوشیروان دانۀ اسپرغم را به او هدیه

گرفته ای که برای او در نظرشود. در این داستان مار خالف خویشکاریتندرستی خسرو می
کند و شاید این را بتوان نشانی از این نکته دانست که این داستان از است رفتار میشده

 است.جوار به عاریت گرفته شدههای همفرهنگ
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 غم بنا به متون کهن . محل رويش اسپر2-3
هایی به محل رویش اسپرغم و اینکه این گیاه محصول کدام منطقه است در متون اشاره   

( در کتاب خود آورده که شهر گور شهری در ایالت 772: 1216شود.  بلعمی)دیده می
التبصر » ها و درختان و آب روان. در رسالۀ ها و میوهم با اسپرغمپار  است و بسیار خرّ

آمده که از  ،آوردندهای دیگر میجاحظ در مورد کاالهایی که از سرزمین« بالتجاره
بنابراین  ؛(171: 1272کردند ) به نقل از آذرنو ، سپرم( وارد میسبرم )= شاهشاه ،شو 

رویید و رواج داشت و به مناطق دیگر نیز اسپرغم بنابر متون، گیاهی است که در ایران می
 شد. فرستاده می

 فرزند که خسرو به دست بینیم هنگامیدر داستان شیرویه می شاهنامة فردوسیدر 
 کند:چنین سفار  می اوشود به می زندانیدر 

 ست خرّم بهرار ...که ایران چو باغی

 پر از نررگس و نرار و سریب و بهری    

 سرررپرغم یکایرررک زبنرررن برکننرررد  
 

 شررکفته همیشرره گررل کامکررار   

 چررو پررالیز گررردد ز مررردم تهرری

 اخِ نررار و بهرری بشررکنندهمرره شرر
 

 (271/ 9: ج 1971، فردوسی)
 شود.که در اینجا اشاره به وفور و رواج اسپرغم در سرزمین ایران می

 . اسپرغم به مثابة گلی خوشبو و کاربرد آن در مراسم آيينی 2-4
در متون کهن ایرانی اعم از متون پهلوی، مانوی، سغدی و نیز دیگر متون ادبی و    
یابیم و خوریم و از این طریق معنا و مفهوم آن را در میی به نام گیاه اسپرغم برمیشناسگیاه

 شویم . همچنین با کاربرد آن آشنا می
( آنجا که در مورد روان پرهیزکاران پس از 22: 1267)ن.ك:  4روایت پهلویدر    

ترین آورد که در بامداد شب سوم باد بوی خوشبو(، چنین می22گوید )فصل مرگ می
آورد و این بو چنان است که در گیتی هرگز بویی چنان خو  گیاهان جهان را به آنجا می

آمده است که دوباره  2دربارۀ هزارۀ هوشیدر 41به مشام نرسیده است  و در ادامه در فصل 
اند ر آنان نیست و همیشه شادابآیند و نقصانی دمی چند گیاه اصلی در آن دوره بوجود

بینیم آنچه که خوشبو است به واسطۀ بوی خو  و لطافت طور که میهمان .(64همان: )
خوریم. بوی مینیز به آن بر بندهش همان مطلبی که در ،شودآیینۀ امشاسپندان دانسته می
 های آسمانی و پاداشی برای آدمیان است. خو  و خوشبویی از موهبت

شود، مکانی است روشن توصیف می ( جایی که بهشت29: 1212) 6نامهارداویراف در   
شده و شکفته ینئهمه تز( spl[h]m → sprahm)های خوشبوو پر از آسایش و با بسیار گل
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ها و شود که گلکس از آن سیری ندارد. در اصل از این متن چنین مستفاد میکه هیچ
 اند. نویای مههبی دارند و نمادی از پاکی و زاللی و زیبایی و معصومیت معگیاهان جنبه

پرویز به این های خسرودر میان پرسش 7خسرو و ريدگدر دیگر متن پهلوی با نام    
و  ”kū sprahmē kadām hubōytar“ «کدام گلی خوشبوتر است؟» خوریم: پرسش برمی

خوشبوتر زیرا که بویش  ”sprahmē yāsaman“ گل یاسمن»گوید: جوان در پاسخ می
مانند بوی  ”husrō sprahm“بوی گل خسرو»گوید: مه میدر ادا« مانند بوی خدایان است

بوی همۀ »کند که برد و در پایان اضافه میها نام میتک گلو سپس از تک« شهریاران....
که این ، زیرادر برابر یاسمن چیزی خوار است ”bōy ēn hamāg sprahmīhā“هااین گل

بنابراین بوی خو   (,Pahlavi Texts 34-33 :1897 )« بوی مانند بوی خدایان است
 آید.ای است از جانب خدایان و هر بوی دیگری در برابر آن به نظر نمیهدیه
خوریم که در همه جا های مانوی نیز به این واژه برمیعالوه بر متون زردشتی در نوشته   

که مربوط به دو فرستادۀ مانی است برای  hاست. برای مثال در متن مترادف با گل آمده
که  rیا در متن پارتی  (Boyce, 1975:42) نک:  sprhmg᾿n→isprahmgan‘هاوی گلب

( و در متن پارتی 51نک: همان: )  sprhmg→isprahmag‘ای به مارامّو است برای گلنامه
aka زار(زار )=گلکه سرودی در ارتباط با بهشت و پدربزرگی است واژۀ اسپرغم 

isprahmawend→wynd᾿sprhm‘ (1977و همو،  95نک: همان: فته است )کار ربه. 
 ,Benvenisteن.ك :) شوددر متون سغدی نیز اغلب این واژه با مفهوم گل دیده می   

موجود 8)تویو ( Tiiمتن سغدی در دستنویس  .(13,47,79,91,93,110,146,154 :1940
 11در سطر  آید.گوید که به پیشواز روان پرهیزکار میمی 9است که در آن از دوشیزه دئنا

همین  21رود و در سطر به استقبال او می əspraϒmēاین متن آمده که دوشیزه با اسپرغم
خوریم. به این واژه برمیəspraϒmēmēnčh سباك گلی»در معنای گل در ترکیب  متن باز

آمده حایز  روایت پهلوی( )همانندی این متن با آنچه در 29-22: 1212)ن.ك: زرشنا ، 
های ك. به سطرهای پیشین( در متن دیگری که اطالعاتی دربارۀ فرماناهمیت است. ر.
 در فرمان سوم باز به این واژه (M801) دهدمیقرار  اختیاربرگزیدگان در

spraϒmē/sparϒamē خوریم که معنایی به غیر از همان اسپرغم و )شکوفه( درختان برمی
 .(172-171: 1211پور، توان از آن دریافت کرد )فکرینمی

در اشعار بسیاری از شاعران بزرگ ایرانی به اسپرغم اشاره شده که اغلب مترادف با گل 
 و شکوفه به کار رفته است برای نمونه: 

 ( آورده:411: 1224در داستان دهقان توانگر ) نامهگرشاسباسدی توسی در 
 ز نو ارغوان وز سپرغم بره برر  

 

 اده بره سرر  یکی افسر  برنهر  
 

 گوید: چنین می 114خسرو در قصیدۀ شمارۀ  و یا ناصر
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 در عررالم انسررانی مررردم چررو نبررات اسررت  

 در دسررت شرره اینهررا سررپرغمند کمرراهی   

 گر تو سپرغمی شوی، این پور، به طاعرت 
 

 انرد اند آنها چو گیاهاینها چون ریاحین 

 اند و غهاانددر پیش خر آنها چو گیاه

 ت گزیننررد کرره بررر مررا امراانررد   آنهررا
 

 (246: 1227)ناصرخسرو، 
اسپرغم در مفهوم عام گل به کار رفته  ،توان دریافتطور که میدر تمام موارد باال همان

 شود. ها دانسته میاست گلی خوشبو که از مواهب و نعمت
 پهلوی روایتکتاب  26اما این گیاه کاربرد آیینی و مناسکی نیز دارد چنان که در فصل 

کند میگوید سپرغم )=گل( را آیینۀ امشاسپندان ذکرمی 11وقتی در مورد سفرۀ آیینی درون
 کند: می و اضافه

گیرد دو تا می 11کنند( باید برای هر تنی که باژزمانی که درون یزند )=مراسم درون را برپا می
؛ زیرا چنان که پیداست اگر سپرغم بر دورن نهاد به هر که باژ گیرد، دو تا سپرغم چاشنی داد

ارزان نشاید چاشنی گرفت و سپرغم درون را بر دو  نهاد، در آن روز هر گناهی بویژه گناه مرگ
 ( 61-67)  .تر( باشدتر )=سختو آن عهاب برای اهریمن و دیوان گران

های مقد  نمادی ها و گیاهان خوشبو در سفرهها با معنای مطلق گلاسپرغمبندهش  در
ها است آیند و سه تکه چوب خوشبو که از اجزای این سفرهشمار میامشاسپندان بهاز 

شوند. در اصل آنان شمرده می« کردار نیک»و « گفتار نیک»، «اندیشۀ نیک»نمادی از 
ها و گیاهان خوشبو را نه فقح به خاطر عطر و بوی دلپسندشان عزیز و گرامی اسپرغم و گل

مزدا و دیگر مقدسان ت و عطرآگینی نماد و نشانی از اهورهدارند بلکه در این لطافمی
( و با این لطافت و پاکی است که اهریمن و دیوان 67-62و  61: 1211جویند )انصاری، می

چنین آمده  12اندرز کودکانشوند.  در متن دیگری با عنوان افتند و ناکار میدر عهاب می
یش )بر سفره( نهید )و اسپرغم( اَبَر را بر سر آب بر دست ریزید و هم سر به پ».... که: 
توان گفت که اسپرغم یا همان گل یا شاخۀ گیاه خوشبوی را به تعداد افرادی می«. نهید...

گهاشتند. برای اشاره به داشتند و در نزد هرکس میبرمی 12دانکه دور سفره بودند از بَرسَم
شده است. با خم کردن سر به ر استفاده میدیگران و یا اعالم اتمام صرف غها از اسپرغم اب
شده را باز به نشانۀ احترام بر سر نهادهسوی سفره برای شکرگزاری اسپرغم بیرون

های بر سر نهید مربوط باشد هم شاید با واژه« برگو  نهادن اسپرغم»گهاشتند. اصطالح می
و  491: 1261داپور، و به بلند کردن شاخۀ گیاه به رسم تعظیم و سالم داللت کند. ) مز

طور که گفته شد به کاربرد اسپرغم در مراسم ( در این متن همان492در  12یادداشت 
 شد.شویم و این که چه آدابی در این مراسم رعایت میآیینی آشنا می

جامانده همواره از های ایران دوران اسالمی بهدر گزارشی که از دیگر مجالس و بزم   
ها را پر از ها ظرفاست از جمله این که در مجالس بزم و مهمانی دهاسپرغم  نام برده ش
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در توصیف مجلسی که جعفر برمکی  تاریخ برامکهکردند. در های مختلف اسپرغم میگونه
خانه بفرمود آراستن به ظرایف و اسپرغم »اند که : در قرن دوم ه.  ترتیب داده بود آورده

 .(127: 1212)به نقل از ابریشمی،  «مغنیان حاضر کرد.ها و نقل و کنیزکان و ها و شراب
های ها در فضای مجالس خود جلوهها و اسپرغمهای دور با چیدن گلایرانیان از زمان

شده که در مجلس سلطان محمود و قدرخان آن دو در بخشیدند. نقلبهاری را تجلی می
های س بسیار با اسپرغمیک خوان نان خوردند و پس از آن به مجلس طرب آمدند و مجل

(. 111: 1247)گردیزی،بودهای گوارا و جواهرات گرانبها آراسته شدهغریب و میوه
های تر آورد که پیش از نان خوردن میوهوشمگیر در تدارك مهمانی می بنهمچنین قابو 

د گهاشتندادند و در مجلس نیز نقل و اسپرغم فراوانی میو خشک در برابر ایشان قرار می
 (.72: 1272وشمگیر زیار، بن)قابو 

 . اسپرغم به مثابة گياهی شفابخش  در متون کهن ايرانی 2-5
رسد اهمیت این گیاه عالوه بر بوی با توجه به آنچه که تاکنون گفته شد به نظر می   

های درمانی و دارویی آن نیز باشد که این نکته با تخو ، زیبایی و لطافت به سبب خاصیّ
بخشی تی که گیاهان در درمانر گرفتن رواج طبّ سنتی ایرانی و اسالمی و اهمیّدر نظ
های درمانی نیست. در این بخش از مقاله تال  خواهد شد که خاصیت دور از فرض ،دارند

 و شفابخشی این گیاه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.  
را چنین توصیف خوریم که خاصیت سپرغم نظامی به بیتی بر می االسرارمخزندر 
 کند:می

 عقل ز بسیار خوری کم شود
 

 دل چو سپرغم سپرِ غرم شرود   
 

 ( 162: 1221)نظامی، 
های خوراکی است و داند. گیاه سپرغم از سبزینظامی در اینجا اسپرغم را سپرِ غم می   

غم و اندوه و برای  نو  آن برای رفعبخشی است، دمیکی از خواص درمانی آن آرامش
-217: 1271احمدی، معالجۀ بیماری ضعف قوای عصبی داروی شفادهنده است ) شازده

211.) 
ای در باب داروشناسی در پزشکی است نام دیگر خود که رساله صیدنهبیرونی در کتاب 

دیدند و کند که شاهان در این گیاه نشانۀ نیک میآن را آ / مورد ذکر کرده و اضافه می
« تغییر ناپهیر»آید که معنی آن گفتند زیرا که نام آن از مَوَرَد میآن تبریک و تهنیت می با

 است و نام فارسی این گیاه دارویی مورداِسپَرَم است. 
گوید که مورد دشتی است و این گیاه در سرزمین بابل وجود رازی دربارۀ این گیاه می

ریحان ریز  -اسپرم به طور کلی و شاهسفرم -یحاندارد که دو نوع سپید و سیاه دارد. ر
برگ وتیزبوی که از نظر شکل با برگ گیاهان دیگر قابل مقایسه است. طبیعت آن اول 
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هایی که برای آن برشمردند گشایش تنگی گرم و پس از آن خشک است. از خاصیت
ام برد. عصارۀ توان نکنندۀ ضعف معده و نفخ میهای اعضا، برطرفنفس، از بین برندۀ ورم

آن با شکر برای رفع درد سینه و تنگی نفس و سرفه مفید است و شستشوی دهان و جویدن 
شود؛ همچنین چنانچه با آب سرد خیس شود های دهان توصیه میآن برای رفع بیماری

گرم و نیز مسافران و بخشد و استشمام آن برای درد سر افراد مزاجاعضای بدن را قوّت می
رساند دور ساختن حشرات موذی مفید است. کوبیدۀ تخم ریحان آسیبی نمی رفع وبا و

  (.22-21: 1222 ،بیرونینقل از:  ،رازیاند )کردهها منع گرچه که اطبّا آن را در ترکیب
در دیگر متون کهن که مربوط به گیاهان دارویی است آمده که این گیاه دارای طبیعت    

کند و اگر آب سرد د است. ضایعات دماغ را حل میگرم است در ابتدا خشک و سپس سر
بر آن ریخته شود و ببویند برای گرمی مزاج شفاست، مقوی معده و بادشکن است و سینه و 

آور کند و اگر با آب سرد مخلوط شود و آن را ببویند خوابشش را از بلغم لزج پاك می
آور است ) ن و خوابگوید که برای حرارت و سوختگی درمامی 14باشد و ماسرجویه
 (.244: 1271انصاری شیرازی، 

ت خاصی برخوردار است و درمانی ریحان از اهمیّامروزه نیز در علم پزشکی و گیاه   
های درمانی زیادی دارد. ضدّ میکروب بودن ریحان را که دارای بوی مشخد و ویژگی

ن گیاه برای درمان نفخ و گیرند. همچنین ایدرمانی آن در نظر می هایمزۀ تندی است از اثر
 ؛تی ممالک دیگر نیز کاربرد داردتحریک اشتها و دستگاه گوار  مفید است. در طب سنّ

های لثه و انعقاد خون در از جمله در طب چینی، برای درمان مشکالت مربوط به کلیه، زخم
 شود در طب هندی، برای درمان گو  درد، آرتریت،قبل و بعد از زایمان استفاده می

های همراه با تب های پوستی، ماالریا و بیماریاشتهایی، خار  و بیماریروماتوئید، بی
کنندۀ قلب است و تی اسالم و ایران گرم و خشک و تقویترواج دارد و در طب سنّ

 آور است.استشمام بوی این گیاه خواب
گیاه  تاکنون گزارشی مبنی بر عارضۀ جانبی مضرّ و خطرناك ناشی از مصرف این   

دیده نشده است تنها موردی که نیاز به توجه دارد این است که مصرف آن در دوران 
 (.944-942: 1292شود )امامی و دیگران، بارداری توصیه نمی

 
 گيری. نتيجه3

ها و فواید گیاه اسپرغم بر اسا  متون کهن خواص، ویژگی ۀپس از بررسی و مطالع
داستانی که پیدایش  شده به شرح زیر است:تبندی مطالب یافحاصل و جمع ،ایرانی

آورد و چنان که مار تخم این گیاه را می ،کنداسپرغم را در زمان خسروانوشیروان نقل می
ای است به همان خاصیت شفابخشی این اشاره ،شودهمین گیاه باعث بهبودی پادشاه می
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شاید داستان پیدایش عالوه بر اینکه  ؛گیاه که در قالب داستان آفرینش آن آمده است
ها باشد زیرا انتساب این گیاه به نامهای از خدایاسپرغم در زمان خسروانوشیروان بازمانده

نگاران ساسانی را واداشته که وقایع، شهریور امشاسپند که نمایندۀ شهریاری مطلوب است
دشاهان ترین پاانوشیروان که از بزرگترین و آرمانیآفرینش اسپرغم را در زمان خسرو

توان در شاهنامه نیز دید. خسرو ساسانی بود بدانند. بازتاب این موضوع را به وضوح می
پادشاهی است که نه فقح در حوزۀ سیاست بلکه در زمینۀ اقتصاد و فرهنگ نیز رونق 

ای بنابراین درنظر گرفتن او به عنوان شهریار مطلوب و نماینده ؛چشمگیری به ایران بخشید
 نیست.   دور از ذهنشود شاسپند که در زمان او اسپرغم آفریده میاز شهریور ام

ای از همه هدیه ،ر ایران باستانبوی خو ، زیبایی، لطافت، آرامش و نشاط در تفکّ 
که اسپرغم همۀ این صفات را داراست. در اغلب  هستند اومزدا و نماد و نشانی از اهوره

بویی که در گیتی برای  ؛خو  آن اشاره شدهمتون کهن ایرانی به زیبایی و همچنین بوی 
نیز در توصیف  بندهش توان یافت و گویا نشان از بوی خدایان دارد حتیآن همانندی نمی
 ورزد. ت کید میآن به بویابودنش 

های او یعنی مزدا و نیز جلوهها و مراسم آیینی نشان از حضور اهورهکاربرد آن در سفره
پهیرد.  ر آنان است که این مراسم شایسته و درست انجام میامشاسپندان دارد و با حضو
های اهورایی با ویژگی درمان و شفابخشی اسپرغم مزدا و نیز جلوهارتباط این گیاه با اهوره

زیرا که تندرستی و سالمتی هدیۀ اهورایی است و بیماری نشانی از اهریمن و  ،مرتبح است
متون کهن آمده اعم از بوی خو ، کاربرد و  همۀ آنچه که در ارتباط با این گیاه در

 مزدا و نیکی و خیر است. خاصیت آن مرتبح با اهوره
 

 هاياداشت
.کتابی به زبان پهلوی که عنوان آن به معنای آفرینش آغازین است و احتماالی تدوین نهایی آن در سدۀ سوم هجری 1

 )نهم میالدی( انجام گرفته باشد.

 مزدا هستند که خود او آنان را آفریده و تعدادشان هفت عدد است.های اهورهایرانی جلوه . امشاسپندان در اساطیر2

کند و . شهریور چهارمین امشاسپند و مظهر توانایی و شکوه است. در جهان مینوی فرمانروای بهشتی را نمایندگی می2

 ست که یاور ضعیفان و مستمندان است.در جهان مادی نمایندۀ فرمانروایی
. متنی به زبان پهلوی و دربردارندۀ مطالب اساطیری و آیینی که نویسندۀ آن معلوم نیست و زمان ت لیف کتاب را  4

 اند. احتماالی مربوط به قرن سوم و اوایل قرن چهارم هجری )قرن نهم و نیمۀ اول قرن دهم میالدی( دانسته
آید و با آمدنش وضعی همانند ال پس از او می. نخستین منجی دین زردشتی که فرزند خود زردشت است و هزارس2

 های اهریمن از بین خواهند رفت.بهشت در زمین حکمفرما خواهد شد و بخشی از آفریده



JOURNAL OF IRANIAN STUDIES 17 /مطالعات ایرانی مجلّۀ 

. این کتاب پهلوی در مورد سفر ارداویراف به جهان دیگر است و احتماالی تحریر آن به شکلی که اکنون در دست 6

 گرفته باشد. است در قرن چهارم یا پنجم هجری انجام 

توان به سلیقه دهد از این رساله میهای خسروپرویز پاسخ میای که در آن جوانی به نام خو  آرزو به پرسش.رساله7

 و ذو  دربار ساسانی پی برد. 
 های ایرانی حایز اهمیت است.های مربوط به زبانای در تورفان که از لحا  یافته. منطقه1

شود و هدایت کنندۀ مردمان به راه راست در گیتی و جهان پس از و سرور زنان دانسته می. ایزدبانویی است که ردّ 9

 مرگ است.

شود و درون یشتن . نان مخصوصی است که در هنگام اجرای مراسم آیینی و مههبی زردشتیان سر سفره گهاشته می11

 شود.روان درگهشتگان خیرات می ها برای امشاسپندان و یا ایزدان و یامراسمی است که در آن از همین نان

 آورند را باج/ باژ و یا باز گویند.وار بر زبان می. تمام دعاهای مختصری که آهسته و زمزمه11

. این متن به صورت پازند در دست است که در آن بزرگ مدرسه دربارۀ رفتار کودکان در خارج از مدرسه به 12

 گوید. خصوص رسم باژ گرفتن بر سر سفره می

شود که در هنگام اجرای مراسم های بریده درختی گفته میگهارند و برسم به شاخه. ظرفی که برسم در آن می 21

 خواندند و منظور از این کار سپا  از داشتن نعمت نباتات بود.گرفتند و دعا میآیینی در دست می

41 .Masarjawaih  م(. 621د زیست )حدوپزشک یهودی ایرانی که در دورۀ امویان می 
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