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  سنبله جادويي گندم

  گندم

شايد اگر انساني جاودانه بر روي اين خاك مي زيست  هيچ چيز همچون چشم اندازي از يك گندم زار احساس ديرينگي را برايش 

به نان در احترام  .و اين وابستگي قدمتي باستاني دارد  وابسته به گندم و نان است زندگي انسان وغذاي او .يادآوري نمي كرد

انسانها احترام خود را به نان در  . سنبله جادويي گندم داردانسان به  هميشگي امروزي كه بركت شمرده شده ريشه در نياز فرهنگ

در اروپاي شرقي رسم است براي خوش امد گويي به مهمان يك براي مثال .فرهنگ هاي مختلف به انواع مختلف نشان داده اند  

مردم اگر تكه ناني را در راه ببينند ان را برداشته بوسيده و به كناري مي نهند تا زير پا  زني در ايران و قرص نان هديه مي دهند

   .نماند 

.  

 

  

 

 

 

 

از طرف ديگر بطور سنتي گرسنگي به همراه نبود گندم و 

در آلمان قديم بر روي .نان به تصوير كشيده شده است 

سنبله هاي گندم و نان سيني وضع دشوار جهان به شكل 

بر  را و اين جمله.هاي بريده شده به نمايش در آمده است 

كهنه بودن نان سخت نيست ولي  ": اندروي سيني نوشته 

شعار سازمان زراعت و همچنين  ".نبود نان دشوار است 

اجازه دهيد نان وجود  ": غذاي سازمان ملل اين است 

  ".داشته باشد 
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گندم از قديمي ترين روينده ها در بين تمام غالت است تقريبا از زمان حضور انسان بر روي سياره سبز كشت گندم نيز اغاز شده  

گندم با . سال پيش از ميالد مسيح بوده است 10000- 8000ن محصول غذايي در حدود است و بسياري قبول دارند كه گندم اولي

را در دل خود توانايي تشكيل خمير توسط انسان امروزي به تصرف در امده است بنابراين سنبله ان محبوب ترين دانه براي پخت 

  .ور به انسان سكني گزيده زارع بوده است جمع آ - ساخته است و مهمترين دليل گذار انسان خانه به دوش شكارچينهان مي 

كشت دانه هايي با قابليت ذخيره سازي به معني اين است كه خانواده يا قبيله نيازي به ادامه حركت به منظور جستجوي غذاي   

نگرش انسان به اين تغيير يكي از مهمترين عوامل تغيير . حيواني و گياهي ندارد و به جاي آن مي تواند در يك مكان سكني گزيند 

بنابر اين مي توان شكل گيري تمدن را نيز وابسته به گندم دانست شايد  . گشته است او زندگي و تحول در سبك زندگي انساني

  . اگرچه انسان پيشتر از شكل گيري تمدن هاي اوليه با گندم آشنا بوده است.گي انسان وابسته به آن بوده است همان گونه كه زند

   .ش باستاني براي مصرف گندم تفت دادن ان بر روي سنگ هاي داغ بوده است معمولترين رو

  

  

  

    

  

  

  

    

    

ل ،مصر ،يونان و رم بر اساس گندم به عنوان تمدن باستاني باب  

مصريها بر اين باور بوده اند كه .گياه اصلي غذايي بنا شده است 

يونانيان تامين گندم را . بوده است  Osirisگندم هديه اي از طرف 

در صدر  ايزد بانوي  Demeterنسبت مي دادند   Demeterبه 

ايزد مي ها همين شايد رو. و نماينده قدرتهاي مولد طبيعت است

ولي .پذيرفته بودند ) الهه زراعت و رستني ها (  Ceresبانو را با نام

در شكل قديمي تر خاستگاه   Ceresشواهدي وجود دارد كه 

سال پيش از ميالد اولين معبد الهه  493در . رومي داشته است 

Ceres   در پاي تپهAventine   يكي از هفت تپه رم باستان

سال پيش از  496اين معبد به خاطر قحطي .ساخته شده است 

ميالد به علت كمبود منابع ذخيره اي دانه اي بنا مي شود و 

Ceres   همان حمايت كننده الهي است تا زندگي به اين تمدن

  . باستاني باز گردد 

 

،خداي گندم،تاج گندم بر سر به   Demeterايزد بانوي يوناني 

  همراه سبدي گندم وآ غوشي پر از خوشه هاي گندم
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  Tetradrachm نقره ايسكه  از ،تاج گندم بر روي سكه هاوير اتص .وجود دارد نيز اما استعاره اي از اهميت اقتصادي گندم    

نشان هايي از زيبا يي  عالوه بر آن  سكه ها اين و. بيستمن تا سكه هاي امريكايي قر سال پيش از ميالد مربوط است 200كه به 

   . در خود ثبت كرده اندنيز  و يا قابي براي نگاه به يك مزرعه فراهم مي سازند را اين سنبله كه جاي تاجهاي زرين مي نشيند

  

 

  

 

  نان

ب جو در هر وعده غذايي آتمامي طبقات  نان و مصريان باستان  با توجه به ثروت و موقعيت تغذيه متفاوتي داشته اند ولي در   

در ان زمان نيز بر اساس نوع  .تهيه مي كردنداگرچه نان را از دانه هاي مختلفي . مصرف و غذاي اصلي به شمار مي رفته است 

  .خمير شكل ورنگ قرص هاي نان متفاوت بوده است 

از آن جمله مي توان به  .نان را نشان مي دهند پخت مراحل مختلف تصاوير هنري به جا مانده بر ديواره آرامگاه ها شواهدي از   

وجود دارد و  Meketra آرامگاهدر مجسمه هايي نيز  .اشاره كرد  تيتانيم به متعلق Saqqara در 5 دودمان آرامگاه تصاوير

شواهدي ديگر را در  Nebamunمربوط به نان گيري و تصاويري در آرامگاه   حسن بني مقبره چندهمچنين تصاويري ديگر در 

  .اختيارمان قرار مي دهند 

 سال پيش از ميالد 200مربوط به  Tetradrachmسكه نقره اي  سکه ھای امريکايی و

•   
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ماده سازی خمير برای پخت نان در مصر باستان بسيار مشکل تر از دوران مدرن است که دليل اصلی آن رامی توان در آ  

ه نان استفاده می گندم سرخی به نام شعير ابليس در آن دوران برای تھي .نوع گندم به کار رفته در آن دوران جستجو  کرد 

ماده سازی گسترده ای داشته است که معمو5 در خانه و توسط زنان صورت می آشعير ابليس نياز به اگرچه .ه است شد

در دسترس بوده انتخاب گشته است و نياز ھای تغذيه ای را در وعده ھای اما به خاطر آنکه ھمواره به اندازه کافی پذيرفته 

  .غذايی بر طرف می کرده است 

 قالب ھایشواھد بدست آمده از قلمرو قديمی نشان دھنده .پخت نان نيز در تاريخ مصر باستان دچار دگرگونی شده است   

از اتشدان ھای مربعی و در قلمرو ميانی .ی گرفته اند است که برای پخت به رديف بر روی بستر زغال گرم قرار مسفالی 

در قلمرو جديد کوره ھای جديد با دھانه باز ديده می شود که . ظروف بلندتر سفالی به ھمراه ھاون ھای بلند تر ديده می شود

  .برای پخت نان ھای صفحه ای بکار می رفته است 

برخJی از ايJن .يافت شده اند بJه اشJکال و انJدازه ھJای مختلفJی بJوده انJد قرص ھای نانی که در قلمرو جديد و در آرامگاه ھا    

اگرچJه طعJم دھنJده ھJای  .قرص نان ھا شکل ھای خاصی ھمچون ماھی و بر خی ديگر اشکال ساده تر صJفحه ای داشJته انJد 

  . عجيبی نيز بکار می رفته است ولی استفاده از آنھا به طبقه ثروتمند جامعه  تعلق داشته است 
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ھمچنين پخت نJان مJورد . نقشی ويژه به عھده داشته است  ير باز با گندم آشنا بوده و کشت آن در شکل گيری تمدنانسان ازد  

بJا گذشJت قJرن ھJا ھنJوز نJان و گنJدم  . وجJود داشJته اسJت توجه بوده و در دوره ھای مختلف شکل ھا و انواع مختلفی از نJان 

  . ھمان جايگاه ويژه خود را حفظ کرده اند
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