
 پیشگفتار مترجم: 

به صورت خیلی اتفاقی با کتاب تاریخ نان در ایران آشنا شدم. کتابی به قلم ویلیام فلور با موضوعی تاریخی  2015در سال 

اجتماعی که در ظاهر با حوزه مطالعاتی من یعنی روابط بین الملل ارتباطی نداشت. با این حال بعد از مطالعه پس از مقدمه و 

وع عالقه مند شدم که تصمیم گرفتم آن را از سایت آمازون خریداری کنم و دو ماه سرفصل های کتاب آنقدر به این موض

 برای رسیدن نسخه فیزیکی آن به انتظار بنشینم. 

پس از دریافت و مطالعه کتاب نیز این اشتیاق تقویت شد و قلم ساده همراه با مباحث متنوع تاریخی اجتماعی کتاب، من را 

اشتیاق سبب شد تا برای پاسخ به برخی ابهام ها و سوال هایی که در حین مطالعه پیش به شدت مجذوب خود کرد. همین 

می آمد، جستجوهای عمیق تری انجام دهم و در حین این جستجوهای اینترنتی به نکته ای برخوردم که واقعاً جای تعجب 

داشته های ما در فضای مجازی، صرفاً  داشت. متاسفانه تا آن زمان کتابی در زمینه نان در ایران نگاشته نشده بود و کل

 محدود به چند مقاله تا حدودی مشابه در مورد اهمیت نان در اسالم یا فرهنگ ایرانی بود. 

از پی بردن این حقیقت بسیار متعجب شدم و از اینکه چرا تاکنون در ایران پژوهشی در مورد نان انجام نشده و نخستین بار 

ن موضوع دست به قلم شده است، هم خوشحال شدم و هم متاسف. همین موضوع سبب یک پژوهشگر خارجی در مورد ای

شد تا تصمیم بگیرم با ترجمه این کتاب، ضمن جبران کم کاری های گذشته، اطالعات ناب این پژوهش عمیق را با 

که با حوزه نان و  پور موضوع را با دوست خوبم جناب آقای اعالییمخاطب فارسی زبان به اشتراک بگذارم. با همین انگیزه 

که با این حال به دلیل وسواسی تاً ترجمه اولیه آماده شد. یمطرح کردم و پس از چند ماه کار مشترک، نهاگندم آشناتر بود 

ده بودم، متن ترجمه را جهت ویراستاری حرفه ای به همکار خوبمان سرکار خانم برای ارایه هر چه بهتر این اثر پیدا کر

با این حال قطعا این و متن بارها و بارها توسط ایشان و من به صورت حرفه ای بازخوانی و بهبود داده شد. خانیانی سپردم 

ر کار دیگری دارای نواقص و کاستی هایی است که از کارشناسان و خوانندگان محترم کتاب می ترجمه نیز همچون ه

 با انتقال آنها به ما در بهبود کار ما را یاری کنند. خواهیم 



با همه این تفاسیر این اطمینان را هم دارم که مطالب ارایه شده در کتاب آنچنان جذاب هستند که مخاطبان خاص و عام به 

در پایان امیدوارم از مطالعه این کتاب لذت ببرید و انشاهلل این کتاب شروعی باشد راحتی با آن ارتباط برقرار خواهد کرد. 
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 دیباچه:

اهمیت و جایگاه ویژه نان در سفره ایرانی بر کسی پوشیده نیست و نان همواره به عنوان یکی از اصلی ترین منابع غذایی 

نواده های مختلف داشته است. ایرانیان باستان از همان ابتدا پس از شناخت غالت، نسبت ایرانیان جایگاه ویژه ای در سبد خا

به کاشت، و مصرف غالت مختلف به ویژه گندم اقدام کردند و اهمیت این ماده حیاتی تا جایی رسید که کمبود یا وفور آن 

 ایفا می کرد. نقش تعیین کننده ای در ثبات یا بی ثباتی سیاسی کشور و حکومت های مختلف 

به لحاظ مذهبی نیز نان همواره حرمت ویژه ای داشته است و در روایت های متعدد ضمن نام بردن از نان به عنوان بهترین 

طعام، از آن به عنوان سرچشمه زندگی یاد شده است. از این رو با توجه به جایگاه ممتاز نان در فرهنگ ایرانی، هر گونه 

 توجهی و بی احترامی به آن، به منزله کفران نعمت تلقی شده و کم شدن روزی را در پی خواهد داشت. بی

با این حال به رغم این جایگاه ممتاز و تاکید مکرر منابع مذهبی و فرهنگی بر لزوم مصرف بهینه نان، متاسفانه سرانه 

باالتر است و سالیانه بخش زیادی از منابع اقتصادی کشور مصرف این کاالی راهبردی در ایران، از متوسط جهانی آن بسیار 

از طریق مصرف نادرست و ضایعات نان از بین می روند. موضوعی که با توجه به خشکسالی های سالهای اخیر و محدودیت 

، امنیت هایی که در زمینه کشت محصوالت مختلف با آن مواجهیم، حتی می تواند با تشدید وابستگی کشور به واردات گندم

 غذایی و دیگر سطوح مختلف امنیت کشور را به مخاطره بیاندازد. 

به هر سو ضرورت اصالح الگوی مصرف نان، بر کسی پوشیده نیست، اما اینکه چرا تالش هایی که در این زمینه انجام شده 

ر ایران کتاب تاریخ نان د باشد.فرهنگ سازی و بی توجهی به مقوله تاکنون چندان موفق نبوده است، شاید به دلیل ضعف 

جمله اقدامات فرهنگ سازی است که به زبان ساده مخاطب را با مراحل مختلف تهیه انواع از به عنوان پژوهشی ارزشمند، 

. این اثر فاخر که به قلم ویلیام فلور به عنوان یکی از ایران شناسان برجسته نان و آیین های مناطق مختلف آشنا می کند

ت، با بررسی ابعاد مختلف فرهنگی، تاریخی، سیاسی و اجتماعی نان در ایران، زوایای جدیدی از کارکرد نان اس نگاشته شده

یش پیش روی خواننده قرار می دهد. خوانندن این کتاب را به تک تک ایرانیان، توصیه می کنم و در جامعه ایرانی را پ

ه نسبت به دشواری های تهیه نان، بزودی شاهد اصالح الگوی و امیدوارم با حساس شدن جامعامیدوارم از آن لذت ببرید. 

 مصرف و کاهش ضایعات نان در ایران باشیم. 


