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مقدمه
در سفراامههاق دور افنق كه ههعننان يكي از مناهع معتبار تااري ي شاناخته
ميشناا شرح آداب و رسنم زااوي مردم ها همان هزئما

هسمارق هاه تصانير

كشما شا است تصنير روشني كاه ساماحان از اوضااع اهتمااعي و آداب و
رسنم و سنن ايراامان آن زمان ارائه ميدهنا از حات

آداب و فرهناگ مللاي

حكايت ميكنا كه سفراامهانيا از آاتا دياان كارد اسات از ايان رهگاذر
تغذيه و خنراك ايراامان امز از ديا اين سماحان هه دور اماااا اسات و همشاتر
وردشگرااي كه در دور افنيه هه ايران آما ااا مجذوب خنراكها و غذاهاق
ايراامان شا ااا و ها لذ

و شنق فاراوان از ضامافتهاايي كاه در آاتاا اااناع

غذاها انشماايها و ظروف طال وهند داشته تعريگ كرد ااا
كتابهاق فقتي و احاديث زيادق هه تنامههاق ديناي پمرامانن خانراك و
تغذيه مردم پرداختهااا اما از اين رهگذر و در هررسايهااق اهتمااعي زاااوي
مردم اميتنان دريافت كه آاان تا چه حا در زااوي روزااه خند ايان قناعاا و
تنامهها را هه كار هستهااا هه اين ترتمب ممزان پايبناق مردم هه اين آمنز ها را
تنتا ميتنان در وزارشهاق تاري ي و مشاهاا

مساتقم اااظران هااز هسات

مقاله حاضر ها هررسي وزارشهاق سماحان پمرامنن آداب تغذيه متماناانازق
و مردمدارق كمفمت خنراكها ظروف غذا و مشاغل مرتبط ها اانعت غاذايي
هه اين سنال پاسخ خناها داد كاه وضاعمت خانراك و تغذياه ماردم در دور
افنق چگناه هند است

توصيف فضا و محتواي آداب غذايي دوره صفوي 010

در تقسم هناق كلي و اولمه اقشار اهتمااعي دور اافنق مايتانان هاه دو
دسته خاص و عام اشار كرد خناص در اين زمان شامل دستهها و وارو هااق
م تلفي ميشااا در رأ

اين ورو هاا هاياا شاا و خاااناد او شااهزادوان

علما روحاامان هلنا پايه و دينااسااتران را در ااار ورفات دساته دوم عاماه
مردم از ورو هاق اهتماعي م تلاگ هندااا (ااصاارق  )10 :1300ساماحان و
سفمران كشنرهاق اروپايي كه متمان طبقه اول هنداا وزارش هااق مفصالي از
متماايها و ضمافتهاق اين ورو روايت كرد ااا مستشرقان ريزهمني همچانن
شاردن امز وزارشهايي را پمرامنن زااوي مردم عامه ضبط كرد ااا:

«ضمافت ها و هزم هاق درهارق اعماان و اشاراف از هاماااد تاا شاامگا اداماه
داشت كشمان چپق و قلمان وانش دادن هاه اشاعار حماساى كاه خناانااوان
خنشآواز مىخنااناا و پاايكنهي رقاااه هاا از تفريحاا

ايان هازم هاا هاند»
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(شاردن  1302ج )847 :2پذيرايي هه طنر معمنل ها خنراك هاق متنانع و در
ظروف طال و زرين انر

مي ورفت و اااحبمنصابان منظاگ درهاارق از

قبمل «سفر چي هاشي» «چركچي هاشي» «ترشيچي هاشي» «يمشاچي هاشاي»
و «چمني كشمكچي هاشي» ها خامتگذاران و زيردستان خند وارد ميشااا و هاه
پذيرايي و آماد كردن سفر و چمان غذاها ميپرداختناا (كمپفار )203 :1363
سفر ها و دستمالهاق زرهفت كه در آاتا اقش ولهاايي از طاال و اقار تعبماه
شا هند حنله هاق زرهفت هراق خشز كردن دست ها ظروف زريان سرشاار
از ااناع پلنها طعام م تلگ و لگن هاق طال هراق شستشنق دستهاا در ايان
متماايها استفاد ميشا (همان )204 :خنراكهاق درهاار و اعماان ه صانص
در متمااي ها تننع هسمار داشت هراى ش ص پادشا (شا عباا

دوم) و زااان

حرم هه طنر اختصااي هر شبااهروز دو هار غذا طبخ ميشا هه اين ترتمب كاه
هراى غذاى ظتر چتار هر و سى مر ،و هراى خنراك شب اصگ ايان مقااار
پ ته مىشا (شاردن  1302ج )1210 :3در ضمافت هاق رسمي پذيرايي همشاتر
از اين هند هشقاب هاق طال يا چمنى پر از ممن هاى تاز ياا خشاز كاه هناا هاه
اقتضاى فصل فراه ميشا و ااناع مرها و شامريني هااى خشاز و تار اقال و
اانهاق هادامى هامهاق شراب ممنا اشان و مرااع هارمهااى مرتفاع پلان هاه
راگهاى م تلگ و چاشنيهاق ونااونن ااناع ونشات دام و مار ،خاااگى و
پرااوان م تلگ ها ادويه هاق ونااونن را هراق متمااان هر سر سفر ميآوراا و
هه طنر كلي هلنق هر يز از متمااان پاازد تا همست هشقاب كنچز و هزرگ
از ااناع خنراكيها و غااها قرار ميداداا (دتواله )201 :1384
امااا وضااع طبقااا

عااادق و عماانمي هامعااه شااكل ديگاارق داشاات و از

ضمافت هاق پر زرق و هرق درهارق غذاهاق متننع و ظروف طال خبارق اباند
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فقتي مرهنط هاه حرمات و حلمات غاذاها را در رژيا غاذايي خاند رعايات
ماايكرداااا و ظااروف غااذاق آاااان اغلااب چمنااي ساافالي يااا مسااي هااند
(كاررق  )145:1348شاردن تفاو

ابحااه افراد ممااه حال و متمكن را چنامن

ذكر ميكنا« :ابحااه اش اص متنسطالحال عبار

اسات از ياز ااان كاه در

يز سمنى چنهى راگزد هراق قرار دارد ها مقاارى پنمر و يز كاسه ماسات و
يز كاسه دو ،و يز يا دو انع ممن كه يكى از آاتا غالبااً خرهاز اسات ام،اا
مردمان متمكن و دارا افزون هر مصرف آاچه وفته شا هنگام ارف اابحااه
ممن مرها شمرينى و پالند كه تركمبى از اشاساته و شاكر اسات و هعضاى از
قطعا

قرمه و كلنچاه قنااى هاه كاار ماىهرااا» (شااردن  1302ج)834 :2

هسمارق از مردم عادق كاه در خاااه خاند هاه دلمال كمباند همازم آشاپزخااه
اااشتنا هراق ارف غذا از آشپزخااه هاق عمنمي شتر استفاد مايكردااا هناا
هه وفته شاردن آشپزخااه هايي عمنمي در سراسر ايران وهاند داشات كاه هار
كاام فقط يز انع غذا ميپ تنا و مردم هسمارق هراق تتمه غذا هه آاتا مراهعاه
ميكرداا (همان )830:شاردن درهار اين دكان ها ميونيا« :هلن هريز از ايان
دكانها دو يا سه ديگ هزرگ كه هركاام همست و شاش تاا ساى شسات قطار
دارد روى اهاق هار است در داخل دكان كه ها پارد اى از قسامت هلان هااا
شا يز يا دو ت ت يا اممكت كه هه قار سه پا از سطح زممن هلنااتر اسات
وهند دارد روى آاتا فرشى وسترد شا مشترقها روى آن مىاشمننا و غاذا
مىخنراا ااحبان اين اغذيهفروشيها چنن مناد منرد احتمااج خاند را ارزان
هه دست مىآوراا غذاهاى خند را وران امىفروشنا » (همان)
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آداب و سنتهاي طبخ
وزارش غالب سماحان اروپاايي اشاان مايدهاا كاه پلان مرسانمتارين و
محبنبترين خنراك مردم در دور افنق محسنب مايشاا اسات (شارلي
 /149 :1380فمگااانيروا /91 :1363كااااررق /145 :1348كنتااااريني :1349
/43اولئارين

 )201 :1363پلن هه طريقههاق م تلگ و ها النان ونااونن طبخ

ميشا شاردن در يز متمااي كه چنا سمني پلن هراق پذيرايي آورد هندااا از
شمرينپلن پلن آمم ته هه عصار ااار پلن ممزوج ها آب لممن و زعفران پلان ااام
هرد است (شاردن  1302ج )676 :2طبخ پلن هه طنر معمنل در ايران هه شمن
آهكشي ااجام ميورفت دتواله 1اين انع طبخ را هسامار پسانايا مايدااسات
وق درهار پلنق ايرااي چنمن ميونيا« :پلن هراجى است كه اسبت هه هراجهاى
ما پ ت آن كمتر است و آهكشى شا و آن را ها روغن دم كرد ااا غالباً هاراج
ها ونشت دام يا مر ،طبخ مى شند و هه عالو چاشنى و ادوياه م تلفاى هاه آن
مى زانا دااه هاى هراج هه يكايگر امى چسبا هه طنرى كه وقتاى در قااب قارار
مى ومرد ها وهندى كه هه خنهى پ ته شا اين طنر هه اار ماى آياا كاه خاام
است در داخل پلن ممكن است هادام يا پسته يا كشمش يا ترشى يا شمرينى هاه
ااحاى م تلگ م لنط شا هاشا اين غذا فانق العااد ساال و هاه ذايقاه مان
خنشاينا است هه عالو در منقع سفر امز حمل آن زحمتى فراه اماى كناا و
زود مى تنان آن را ورم كرد و شك را امز زود سمر مىكنا زيارا ياز هشاقاب
پلنى ايران ها چتار هشقاب هراجى كه هه طريق ايتالمايى پ ته شا هاشا هراهار
است » (دتواله )21 :1384

1. P. Della valle
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هند و در زمان شا اسماعمل ميزيسته در رساله «كاراامه» خند همش از همست
انع پلن را معرفي كرد است انراهلل آشپز امز كه آشپز شا عباا

اول هاند در

رساله خند ها عننان «مد ة الحیوة» همش از  57انع پلن ملزوما

و احان طابخ

آاتا را ذكر كرد است (افشار  8 :1389تا )10
احن طبخ پلن غنر « :هماراا سه من ونشت ونسفنا فرهه يا هر فرهه و سان
سان كننا و هه قار چتار من آب در ديگ كننا چنن آب وارم شاند ونشات
همناازاا و كگ هرومراا و سه من غنر درشت خنب دااه كننا و هشانينا و در
هاتق ونشت اااازاا كه همرا ونشت هجنشاا و ياز تكاه ااان خشاز اماز
همناازاا كه تل ي غنر هچمنا چنن غنر هرساا فارود آرااا و ونشات را از
تلگ غنر پاك هشنينا پا غنر را هاه كرهاا

پااك اااف كنناا و هااز هاا

ونشت در ديگ اااازاا و يز چارك پماز قمماه و ياز چاارك ا اند مقشار
همناازاا چنن ونشت پ ته شند هرون آراا و سه من هراج سفما پاك هشانينا
و در ديگ كننا چنن هراج هرسا اور آب زياد

هاشا هكشانا و هتاا كنناا

كه از اول آب زياد امناازاا و يز من روغن ااف داخل كننا و شمن هات كنناا
و دم كننا ساعتي كه هراج هشكفا ونشت را در هاتق هاراج هچمنناا تاا وارم
شند و در محل كشمان هه دستنر هكشنا (همان)138-139 :

آداب تغذيه
در عتا افنق غذا خنردن ايراامان ها غذا خانردن ملال اروپاايي تفااو
زيادق داشته است ملل اروپايي در زمان ارف غذا از ممز اتارخنرق قاشق و
دستمال استفاد ميكرداا اما در كشنرهاق شرقي و ايران مردم هاا دسات غاذا
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ميخنرداا هر روق زممن مياشستنا و از ممز غذا و قاشق استفاد اميكردااا
تاورامه 1آورد است :هراج را ها مشت و ونشت را هاا ااگشاتان هرماىدارااا و
واهى ها آن ماست ه م لنط مىكننا و از مجمنعه آن لقمهاى هسامار هازرگ
ماانا ولنله درست مىكننا و هه يز ضرب مىهلعنا (تاورامه )313 :1383
كاررق 2هتااگرد ايتالمايي كه در ضمافت يكي از حاكماان محلاي اافنق
شركت كرد هند ميانيسا:
« هاز هه همان ادب و احترام درهار من ادامه داد و هراى ارف غاذا دعانت
كرد و هه عنض قاشق ها دست خند هه هشقاب من ماتشى هاراج ري ات ايان
عمل در ايران كامالً طبمعى و مؤدهااه تلقى مىشند در سار سافر غاذا آاكاه
هزرگتر و محترمتر است ها دست خند ست ديگاران را در هشاقابهااى آاتاا
مىوذارد » (كاررق )47:1348
اين منضنع هر خالف اروپا در ايران عتا اافنق امارق عاادق محسانب
ميشا و ايراامان هه همچ وهه آنرا ااپسنا اميدااستنا ها دست غذا خانردن از
اقتضائا

سبز زااوي آن دوران محسنب ميشا البته اين هه معناق آن امست

كه قاشق و لنازم غذاخنرق در دور افنق ااشناخته هند ايان لانازم هار سار
سفر غذا حاضر هند اما كارهردق اااشت يا هه طنر ااحصاارق هاراق غاذاهاق
مايع ماانا سن ،استفاد ميشا (كاررق  /145 :1348تاورامه )379 :1383
رعايت ظرافتهاق غذاخنرق قبل هعا و حمن غذا از تنامههااق ديناي و
رسنم سنتي هند كه مردم هه آن اهتمام ميورزيااا شاجاع شامرازى در كتااهي
ها عننان «ااما الناا » كاه در زممناه سماسات و تااهمر منازل اگاشاته اسات

1. J.B. Tavernier
2. J. Karri
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دارد چنانكه ميانيسا:
«آاكه خنا مضمگ هاشى و خنا متماان در حالات اكال و زماان مؤاكلاه
دست و هامه آلند مگردان و هه سه ااگشات چمازى خانر و دهاان را فارا
مساز و لقمه هزرگ هرماار و در فروهردن لقمه در ديرى و زودى طريق اعتاال
اگا دار و ااگشت ملما و هه النان طعام و ظروف اگا مكن و هر هتترين طعام
منلع و حريص مگرد و هه ديگران هگذار هت صمص كه الّذ طعام كمتر از ديگر
مطعنما

هاشا و از پمش خنيش خنر و چنن در لقمه مكروهاى هاشاا مثال

است نان يا ريگ چنان از دهان همرون آر كه كا هر آن وقنف اماهاا و ابمناا و
چمزى از دهان هه كاسه و اان ممنااز و چنن در مماان چمازى خانردن هاه آب
احتماج افتا هه تعجمل مماشام و آواز دهان و حلق همرون مگذار (شجاع :1356
 205و )206
سماحان دور افنق امز وزارشهاق ها ارزشي از رعايات ايان ظرافاتهاا
ارائه داد ااا شاردن مقاار خنراك روزااه مردم ايران و مشرق زمامن را هسامار
ااچمز ميدااا و در مقاهل مردمان مغرب زممن را هاانارااي پرخنر و شاكمبار
معرفي ميكنا (شاردن  1302ج )819 :2ايراامان در دور افنق حتاي هاراى
حفا و مراعا

ااافت در سفر از ظرفهاق م صناي استفاد ميكرداا كه

همن هر دو افر يكاي از آاتاا را قارار مايدادااا و ماناد زائاا غاذايي را در آن
ميري تنا (دتواله  )188 :1384اولئارين  1اين ظرف م صنص را «تنفتاان»
اامما است (اولئارين

)207 :1363

ايراامان از ديرهاز هه غذاخنردن اه هه عننان ارف غذا و سمر كاردن شاك
هلكه هه عننان انعي وردهماايي و اشسات و هرخاسات اگاا كارد اااا غاذا
1. A. Olearius
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خنردن هه عبارتي يز رخااد اهتماعي محسنب ميشا است تاورامه در اين
هار ميونيا:
«متمااان از ابح در خااهاى كه هه آن دعن

شا اااا وارد ماىآيناا و در

طنل روز هه كارى هز قتن خنردن و قصه وفتن امىپردازاا دم هاه دم هاراى
آاتا قتن و اقل و شمرينى و مرها و ممن هاى فصل ماىآورااا» (تاوراماه :1383
 )313شاردن امز ميونيا« :اانتً ضمافتهاى مردم مشرقزمامن از هاماااد تاا
شامگا ادامه دارد و متمااان در طنل اين ما

اوقا

خند را هه كشمان چپاق

و قلمان حرف زدن خناب پا از ااهار اماز هماعت و شانمان ياا خناااان
اشااعار حماسااى كااه خنااناااوان خاانشآواز مااىخناانااا مااىوذراانااا»
(شاردن  1302ج )847 :2اولئارين

زمااي كه در درهناا هاه سار مايهارد از

روستايي هه اام امازآهاد اام هرد و ها تعجب وفته است كه مردم آاجاا در فصال
تاهستان شبها در پشتهامها غذا ميخنراا و شبهاا هماان هاا مايخناهناا
(اولئارين

)43 :1363

رعايت آداب اهتماعي در سر سفر غذا و انع هرخنرد و معاشار

ممزهاان

و متمااان همه مؤيا رسنم و سنتهاق ديرينه و پسنايا در ممان ماردم اياران
هند است:
«و در سفر پمش متمان كشمان طريق مردم ماورالنتر طريقى امكنست چه
رس ايشان آاكه النان غذا و ااناع اعمت مرتّب سازاا و هرلحااه اانعى از آن
پمش متمان آراا چنن حاّ خانيش از آن اانع هرومرااا ظاروف و كاا هاا
هرداراا و انعى ديگر آراا و همچنمن دمههدم انعى از غذا آوراا ارهااب آداب
احبت وفتهااا هايا كه در احبت و مجلا پمنسته ااتاار انعى از غذا هاشاا
و چنن انعى منتتى شند متمان دااا كه اانعى ديگار در كارسات و خناهناا
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)204

مهماننوازي و مردمداري
از فضملت متمانانازق و مردمدارق ايراامان در طنل تاريخ حكايتها اقال
شا است سماحان غرهي هه اين امر ها شگفتي اگريستهااا و متماايهايي را كه
در ايران هروزار ميشا درخنر تحسمن دااستهااا كنتاريني 1زماااي هاه عنانان
سفمر متمان يكي از ضمافتهاق اوزون حسن هند ذكر است كه واهي حااود
چتاراا افر در سر سفر وق متمان هنداا زيرا اوزون حسن از اينكه ديگاران
امز در غذا خنردن ها وق شريز شناا خنشحال ميشا (كنتاريني )43:1349
شاردن در فصل تغذيه و خنراك ايراامان ميونيا:
«درِ خااه ايراامان هنگام ارف ااهار يا شام هه روى همگان هازاست اه تنتا
كلمه كسااى كه در خااهااا از غذا ستمى داراا هلكه انكرااى كاه همارون منازل
اسب سنارى را اگه مىداراا يا كسااى كه در آن هنگام هه طنر غمرمترقب وارد
خااه مىشناا هه خنشرويى و ورمى پذيرايى مىشناا چنن ايراامان هاه طباع
ك مىخنراا هر چنا افر كه هاىواا متماان هار آااان وارد شاند هاىاصامب
امىماانا ايراامان در فضملت متمانانازى حكايتها مىداانا» (شااردن 1302
ج 830 :2و  )838تاورامه امز هه اين مسئله اشار ميكنا چناانكاه مايونياا:
«ايراامان مردمااى درستكار و شريگ ااا و هر كا كه هه هنگام خنردن غاذا هاا
آاتا هاشا ها طمب خاطر هه او غذا مىخنراانا و از عاد

فراگماان كاه هنگاام

ارف غذا در را مىهنااا هسمار تعجب مىكننا » (تاورامه )314 :1383
1. A. Contarini
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اطعام فقرا امز از همله رسنم پسنايا در فضملت مردمدارق ايراامان هند كه
هه طنر معمنل افراد متمكن و دولتمنا هه اين امر مبادر

مايورزياااا هاراق

اين منانر اماكني وهند داشت كه طبخ غذا و اطعام فقرا در آاجا ااجام ميشا
از همله اين اماكن هقعه شمخ افيالاين در اردهمل هند كه هنا هه وفتاه دتوالاه
ديگ هاى پلن هر روى سى و پنج اهاق هزرگ هممشه هه هار هاند و اطعاام فقارا
ه در زمان ااهار و ه در زمان شاام در آاجاا اانر

مايورفات (دتوالاه

 )296 :1384كاررق امز هه هنگام هازديا از اتاقهاق اين مقبر هه اين منضانع
اشار كرد و وفته است« :اتاق كنچكى هتت اطعام مسااكمن هناا شاا اسات
غرها و مساكمنى كه هاااجا مىآينا ها پارچاهاى ونشات و مقااارى ااان و پلان
رايگان اطعام مىورداا » (كاررق )55 :1348
اولئارين

امز كه آشپزخااه هاروا شمخ افيالاين را ديا هند اطعام فقارا

را همش از هزار افر در هر وعا ذكر كرد است چنانكه هنا هه وفته وق مقاار
اين خمرا

ههقارى هند كه كسي منفق هه خنردن تمام غذاق خاند امايشاا

(اولئارين

 137 :1363و )131

در شتر اافتان امز هنمادهايي وهند داشت كاه تعاااد زياادق از فقماران و
همننايان در آاتا اطعام ميشااا از همله مسجا علي هكارك خااقاا هااامش و
مقبر اهللوردق خان كه اطعام فقرا در آاجا انر

ميورفات (شااردن 1302

ج)1562 1563 1490 :4

کيفيت خوراک و تغذيه
سماحان اروپايي در سفراامه هاق خند هه رواق داد و ستا و وهاند اااناع و
اقسام مناد و كاتهاق خنراكي در ايران اشار كرد اااا هاه طانرق كاه هارح

توصيف فضا و محتواي آداب غذايي دوره صفوي 010

(شرلي  )00 :1380ممن در سراسر اياران و در همشاتر فصانل يافات مايشاا
(تكااارفن  )45 :1351قزوين دامغان و سالطاامه از ااناحي پساتهخماز اياران
محسنب ميشاااا (كااررق  )153 :1348و ايان محصانل را هاه هناا ااادر
ميكرداا (تاورامه  )21 :1383وردو و ااگنر امز فراوان هه دست ميآما و يكى
از اقالم اادرا

ايران هه شمار ميرفت كه در هناوستان هازار خانهى داشات

اين دو محصانل را هازرواااان حتاي هاه كشانر چامن ها ااادر مايكردااا
(كاررق  )153 :1348زيتنن و روغن زيتنن امز در دو ايالت ومالن و مازاااران
فراوان هند (تاورامه )21 :1383
در ايران ها تنهه هه منقعمت هغرافمايي هر شتر خنراك مردم هاا يكاايگر
تفاو

داشت هنا هه وفته تاورامه خنراك معمنلي مردم سناحل خلامج فاار

از حاود هصر تا سنا خرما و ماهي هاند و ماردم از ااان و هاراج هاه ااار
استفاد ميكرداا (همان 307 :و  )301اين در حاالي اسات كاه هناا هاه وفتاه
دتواله مردم مازااران فقط ها خنردن هراج زاا هنداا (دتواله )05 :1384
در اافتان پايت ت افنيان شكن و روااق زياادق در خانارك و تغذياه
مردم ه صنص در دور شا عبا

ديا مي شا شا عبا

و شامخ هتاايي هاا

ايجاد شبكه هاق كامل آهمارق و ارتباطي و هنمان اتادن شتر هازروااي و پرروااق
اجگآهاد هراق تتمه آذوقه شتر زيرهناق زراعي استنارق هراق پايت ات هاياا
فراه آورداا (سمنرق  )139 :1387هازار قمصريه هزرگ ترين و هاشكن تارين
هازار اافتان هند (شاردن  1302ج )1439 :4وهند هازار قمصريه معمار خنهي
هراق اظتاراار درهار رفا اهتماعي و تنسعه داد و ستا در ااافتان محسانب
ميشا (كمپفر  )60 :1363اافتان هه دلمل همعمت زيااد آن واردكنناا ماناد
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خنراكي از ايالتهاق م تلگ كشنر هاند و ماردم آن هممشاه هاراج داشاتنا و
خرياشان فقط شامل ونشت هند كه هه وفنر يافت ميشا (اولئاارين

:1363

)269
شمراز امز از ايالتهاق پر رواق محسنب ميشا هنا هه وفته فمگانيروا 1در
شمراز هروناه ارزاق در حا وفنر وهند داشت هه طنرى كاه هارروز مقااار
زيادى از اهنا

در هازار دستا نرد و فروشارفته هاقى مىمااا و هه همامن

سبب قممت اهنا

هسمار اازل هند كسبهاى كه خانردايهاا را هاراى فاروش

خرياارى ميكرداا اور در فروختن آاتا ها زحمت مناهه ميشااا هناهااى
مااا را ها دقت مىپ تنا و پ ته آاتا را عرضه مايكردااا از ايان رو غرهاا و
هسمارى از اهالى شتر ها هندن اين غاذاهاى آمااد در خاااه خاند غاذا طابخ
اميكرداا (فمگنيروا )146 :1363
مردم در دور افنق از ساه وعاا غاذايي اساتفاد مايكردااا در وعاا
ابحااه و ااهار از غذاهاق سرد و حاضارق و در وعاا شاام غاذاهاق پ تاه
ااارف ماايشااا كاااررق ااابحااه غالااب مااردم را مركااب از اااان و ماساات
(كاررق  )145 :1348و شاردن يز قطعه اان و دو فنجان چااق عنانان كارد
است (شاردن  1302ج )827 :2ارف ممن امز در هنگام ابحااه متااول هاند
(كاررق  )145 :1348اما هه طنر معمنل فقط افراد متمكن و دارا از آن استفاد
ميكرداا (شاردن  1302ج )834 :2ااهار مردم امز هز روزهاايى كاه متماان
داشتنا و از غذاى ورم استفاد ميكرداا ااناع ممان لبنماا
مي شاا (اولئاارين

و مرهاا را شاامل

 / 207 :1363شااردن  1302ج /821 :2تاوراماه :1383

 )370اما هنگام شام از غاذاهاق ورماي مااناا پلان و كبااب اساتفاد مايشاا
(شاردن  1302ج 821 :2و تاورامه )370 :1383
1. G. Figueroa
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اانهاق م تلفي در ايران ديا است او از اااي هه اام ينخا 2ااام

ميهرد كه درازاى آن تقريباً يز ساعا و پتنايش امز همامن اااااز هاند اسات
1. J. Chardin
 2اين اان ه اكننن در هعضي از روستاهاق ايران ماانا روستاق خنوان واقع در محاال و همچنامن
روستاهاق ه ش سامان استان كتكملنيه و هنير احما طبخ ميشند كه شامل اان و شمر اق است كاه از
شمر ااگنر وردو هادام روغن حمنااي و تتمه ميشند
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ونشت خنراكى معمنل ايراامان ونشت ونسفنا هزغاله مر ،و كبنتر هاند
(تاورامه  )370 :1383مصرف ونشت در اياران م اتص هاه حمناااا حاالل
ونشت هند و مردم از خنردن ونشتي كه در شارع ممنانع شاا هاند پرهماز
داشااتنا از هملااه ونشاات خرواانش و خاانك كااه هااه هاامچ عناانان مصاارف
اميشا (فمگنيروا / 146 :1363تاورامه  / 370 :1383شرلي )148 :1380
شاردن 1عاد ايراامان را در مصرف ونشت حمنااا حاللونشات هسامار
ميپسناد و از اين منار معتقا است كه مصارف ونشات در سالنك رفتاار و
سمماق آدمي تأثمر ميوذارد وق دراين زممنه سمماق اروپايماان را هاا سامماق
ايراامان كه اولي ونشت خنك ميخنرد و ديگارق از مصارف آن پرهماز دارد
مقايسه ميكنا و ميونيا:
«اور هه قمافه چتر و راگ پنست مسمحمان كه ه ونشات خانك و ها
مشروها الكلى هه حا وفنر مصرف مىكننا هنگاري درماىيااهم كاه چتار
ايراامان چقار شادابتر روشنتر و ومراتر است و اين وفته كامالً هاا حقمقات
مطاهقت دارد سمماى ايراامان هسى شكفتهتر و هاطراو تر از روى مسامحمان و
راگ چتر و اااامشان امز هسى شفافتار و روشانتار از رااگ عاارض آااان
است » (شاردن  1302ج)832 :2
در وذشته مصرف اان امز هر سر سافر متااوال هاند دتوالاه از ااانهااق
ايرااي تعريگ كرد و آاتا را اازك داير شاكل سافما رااگ و خانش طابخ
معرفي كرد است (دتواله  )11 :1384اما كاررق اانهاق ايران را هسمار اازك
و هيطع دااسته است (كاررق )57 :1348
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(اولئارين

 )201 :1363شاردن امز از اانهايي آمم ته و پ ته هه شاتا شاكر

ياد كرد است وق در ما

چتار سالي كه هه حضنر خناهر شا عبا

ثااي و

عمه شا سلممان هار يافته هند از اانهاق شمريني كه تنسط اين شاهزاد خاا هراق
وق ارسال ميشا هسمار تعريگ كرد است (شاردن  1302ج)829 :2
ايراامان در دور افنق از ااناع شرهت ترشي و مرهاهااق م تلاگ در سار
سفر استفاد ميكرداا شرهت را ها افزودن عصار ااناع ممن ها آماد ميكردااا
(شاردن  1302ج /837 :2كاررق  )114 :1348مرهاهاق هاما و مايع از شاكر
تتمه ميشا و هازارهاق م صنص آن وهاند داشات (فمگانيروا )140 :1363
شاردن پمرامنن ترشي امز چنمن ميونيا :آاان از آمم اتن مقااارى آب اااار ياا
آب لممن و عصار سمر و پماز هه آب شرهتى هه اام ترشى درست ماىكنناا آن
را در كاسههاى هزرگ چمنى مىريزاا هر سر سفر ماىآورااا (شااردن 1302
ج )837 :2تاورامه ممن هاق پرورد در سركه را از اااناع خانردايهااق ماردم
ذكر كرد است (تاورامه )378 :1383
همچنمن در هنگام ارف غذا از شرهت قنا امشكر والب و عصار اااناع
ممن ها استفاد ميشا (كاررق 145:1348و /114شاردن  1302ج)837 :2

ظروف غذا
سماحان اروپايي زمااي كه در ضمافتها و هارهاق عام حاكمان و پادشااهان
افنق شركت ميكرداا محن تماشاق ظروف طاال و راگامن مايشاااا و در
وزارشهاق خند ها حمر

غذا خنردن در اين ظرفها را شرح مايدادااا در

ضمافت هزروي كه در اافتان ها حضنر قشرهاق م تلگ اع از سران ااامي
سفرا و خارهمان مقم اين شتر در درهار هرپا شا هند شاردن درهاار ظاروف
غذا چنمن وزارش كرد است:
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غذاى ايرااى خنرد هندي از ارف كردن آن اغذيه لذ

هسمار هردي اما آاان

كه هروز هه ايران اماما هنداا از شمن هاق پذيرايى و مشاها ظروف و لانازم
غذاخنرى كه همه از طال هند و همش از يز مملمنن هتا داشت غرق حمار

و

شگفتى شااا » (شاردن  1302ج)676 :2
دتواله هتااگرد ايتالمايي كه در ضمافتي در قصرشا عبا

اول در فرحآهااد

شركت كرد هند در واگ ظروف غذاهاق پذيرايي چنمن اگاشته است:
«ظروف غذا همه هزرگ و داراى سرپنش ماور و هزروى هندااا كاه اابان
پلن و اغذيه ديگر را حفا مىكرد هنا ظرفهاا اقار و در اغلاب مانارد از
طالى يكاست هند و هراى قشنگى آاتا را يز در مماان ماىآوردااا خندتاان
مىتنااما تصنر كنما تأللؤ اين فلزا

وران هتا در انر خنرشما هار هااتى سار

حامالن غذا كاه ااگ طانيلى را تشاكمل ماىدادااا چاه مناار هاالبى داشات »
(دتواله )106 :1384
اولئارين

هه عالقه وافر شا عبا

اول هه همعآورق ظاروف طاال اشاار

كرد است چنانكه ميانيسا« :ماا در درهاار شاا اافى ونجمناه هزرواى از
ظرفهاى زرين دياي ونيا فقط شا عبا

هزرگ كه عااد

داشات سافر و

آشپزخااه او پر از ظروف طال هاشا هه تنتايى حاود ساه هازار و ششصاا پنااا
ظرف زرين از خند هه هاى وذاشته است » (اولئارين

)321 :1363

در دور افنق هه غمر از ظروف طال و اقر كه پادشاهان و هزروان از آاتاا
استفاد ميكرداا از ظروف مسي و چمني امز استفاد ميشاا تاوراماه هانا
ظروف غذاخنرق ايراامان را ما سر ذكر كرد است كه هاا قلاع آن را سافما
ميكرداا (تاورامه  )379 :1383اولئارين

از سااخت ظاروف هاال چمناي در
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1

كرمان و شماخي (اولئارين
اادرا

 )379 :1363و ساخت ظروف سافالي در قا و

آن هه تمام شترهاق كشنر خبر داد است (همان )163 :كاررق امز از

ساخت ظروف مسي در هازار اافتان ياد كرد است (كااررق  )83 :1348وق
حتي از دكانهايي در اافتان ياد ميكنا كه ظروف هلنرين ساخت انرمبرگ و
وامز در آاتا فروخته ميشا (همان)83 :
هنا هر احاديث و رواياا

(همااااي  1380ج /619 :1مجلساي )59 :1369

غذا خنردن در ظروف طال و اقر ممننع هاند هاه همامن دلمال ماردم عاادق
هامعه دستنرا

فقتي مرهنط هه حرمت و حلمت غذاها را در رژي غذايي خند

رعايت مي كرداا و اغلب از ظروف چمني سفالي يا مسي هراق اگتاارق ماناد
غذايي و خنردن غذا هتر ميهردااا (كااررق  )145:1348همچنامن پانتك

2

تنضمح داد كاه اغنماا هاراق
حفاا ظااهر شارع در عامن
استفاد از ظروف طال و اقر
قاشااقهاااق اقاار اق را
سانرا دار مايسااختنا تاا
مصااق قاشق اباشا ولاي هاا
آن هتناانا غذا و شرهت را ه
هزانا (پانتك )117 :1361
يكي از پژوهشگران معاار تحري استعمال ظاروف طاال و اقار را از هاااب
اسالم هه دلمل پمشرفت هنبه اقتصاد و رفع هحران احتكاار و تنقاگ ثارو
هريان يافتن و رواق هازار معامال

و

دااسته است (مصاطفنق  )81 :1386البتاه

 1از شترهاق ازديز شمروان كه در هنگهاق ايران و رو

از ايران هاا شا
2. E. Pollock
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وهند داشته است يكي از مانارد مناع اساتفاد از ايان ظاروف در هقعاه شامخ
افيالاين هند كه هه هاق ظروف طال و اقر از ظاروف چمناي هاراق اارف
غذا استفاد ميشا حتي پادشاهان و هزروان امز در اين هقعه هراق اارف غاذا
از ظروف چمني استفاد ميكرداا (اولئارين

)137 :1363

مشاغل مرتبط
در دور افنق افراد و مشاغل متمي در زممناه خانارك و آشاپزق وهاند
داشته است هار عام و ضمافتهايي كه پادشااهان و حكاام هروازار مايكردااا
امروق ااسااي و افراد مت صص زياادق را در ايان حمطاه مايطلبماا مشااغل
مرتبط ها انعت غذايي در دور افنق هه دو دسته تقسم ميشااا :دسته اول
مشاغل و هاشمان درهارق هنداا كه اهممت و اعتبار زيادق داشتنا و دساته دوم
دكانها و كسبهاق كه در مماانها و هازارها فعالمت ميكردااا و مشاتريان آاتاا
اغلب از مردم كنچه و هازار محسنب ميشااا
يكي از مت ترين مقام هاق درهارق «ااباردار هاشى» هند كاه اگتااارى تماام
حبنهااا

و زاد و تنشااه ماانرد اماااز خاانراك درهااار را هااه عتااا داشاات

(كاررق  )160 :1348وق هر اابارها و ذخاير شا اااار

مايكارد و اااحب

منصبااى در زير دست داشت (تاورامه  )252 :1383كاررق در ه اش مناااب
و مشاغل درهار ايران از دو منصب درهارق «آغاسى هاشى» و «متماااار هاشاي»
اام هرد است كه اولي هزرگترين متمااااار متماا اااه شاا و دوماي ماأمنر
پذيرايى سفر هند (كاررق  )160 :1348فماالگن 1كاه هاه عنانان سافمر كشانر
پرتغال هه درهار شا سلطان حسمن افنق آما هند از متماااار و اقااما

وق

1. G. Fidalgo
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اظتار خشنندق كرد و انشته است« :در تمام دها

و قصبا

سر را همانار

آذوقه و خنراك هراى خندمان و اسبهايمان متماا هاند زيارا متمااااار كلماه
مايحتاج ما را از پمش تنسط دو تن از مست امااش فراه مىكارد» (فمااالگن
 )47 :1350هنا هه وفته شاردن يكاي از معتبرتارين مشااغل درهاار «تنشامال
هاشي» هند كه متتر خنالمگران و ااظر همه مطبخها هاند خانانسااتر پادشاا
ااار

هر كلمه امنر مرهنط هه مطبخ را هر عتا داشت وى منظگ هند هر هار

پمشاپمش غذاى م صنص سفر سالطان از هنگاامى كاه از آشاپزخااه همارون
مىهرداا تا چما شان آن هر سر خنان در حركات هاشاا و اماىتنااسات از
ااجام دادن اين وظمفه مت

حتى هنگامى كه شا در حرمسرا هند غفلات ورزد

زيرا منظگ هند در چنمن مناردق ه تا در حرمسارا همچناان پمشااپمش غاذا
حركاات كنااا» (شاااردن  1302ج )1210 :3از تنشاامالهاشاامان دور ااافنق
ميتنان هه ش صي هه اام حسمن خان اشار كرد كه تنشمالهاشاي شاا اافي
هند وق هه دلمل ااجام خاما

شايسته هه رتبه ااار

ارتقا يافت و ش صي هه

اام شاهنردق همز هااشمن او شا (وحما قزويني  )327 :1383تنشمال هاشاي
شا از امتمازا

ويژ اق هرخنردار هاند وقتاى كاه سافر را هرماىچماااا ايان

ااحبمنصب هتترين قسمت غذا را هرمىداشت و هار روى آن كاارد خاند را
فرو ميكرد و هه خااه خند يا هر ها كه مىخناست ميفرستاد (تاورامه :1383
 /252شاردن  1302ج)1210 :3
«سفر چىهاشى» يكي ديگر از منااب درهارق محسنب ميشاا كاه سافر
زرهفت را روق فرش هلنق شا ميوسترااا و زير اار تنشمال هاشاي ااجاام
وظمفه مايكارد (كااررق 166 :1348و )160از تنشامالهاشامان دور اافنق
ميتنان هه ش صي هه اام خلگ همز اشار كرد كاه «سافر چاي» فرهااد خاان
قترمانلن از سرداران ااامي شا عبا

اول هند وق هعاها هه رتباه سافر چاي
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«چرخچي هاشمگرق» هه خاما

وق افزود شا (وحما قزويني )327 :1383

محتسب از ااحب منصبان ديگرق هند كاه در حكا قاضاى پلاما عمال
ميكرد وق ااظر امنر مناد غذايى هند و ها معاواان خند قممت اهناا

را اول

هر هفته هه دقت تعممن مىكرد (تاورامه  )281 :1383اين قاعا هه دساتنر شاا
هنمان اتاد شا هند و طى سلطنت او هسمار مرتبتار از دور هااى هعاا

عبا
مراعا

مى شا (كاررق  )139 :1348اغلب اين ااحبمنصبان كلمه احتماها

زااوى خند را از قبمل ونشت و روغن و هراج و ادويه از سراى شاا فاراه
مىكرداا (تاورامه )252 :1383
هزروان و رهال كشنر امز در خااه هاى خند آشاپزخااه كامال و آشاپزهاى
قاهلي داشتنا (دتواله  )69 :1384از آشپزان درهارق كه در عصر افنيه هه كاار
آشپزق و طباخي مشغنل هنداا يكي حاهي محماعلي هاورچي هغااادق هاند
كه آشپز يكي از اعمان و اشاراف و رهاال عصار شاا اساماعمل اافنق هاند
رسالهاق از او هه اام «كاراامه» هه هاق مااا است كه در انعت طباخي تاألمگ
شا است مؤلگ اين كتاب را در سال  920ق در سفرق كه هه هااب اردهمال
و هه قصا زيار

آستااه شمخ افي رهسپار هند پاا از مراهعات از آن دياار

اگاشته است (افشار  )23 :1389ش ص دوم انراهلل آشپز است كه آشاپز شاا
عبا

اول هند است وق هه اهاز شا عبا

سفرق هه حجاز رفت و پاا از

هازوشت رساله خند هه اام «مید ة الحییدت» را در ساال  1773قمارق انشات
(همان)20 :
انراهلل آشپز در رساله خند افا

استاد آشپز را چنمن ذكر ميكنا:

«استاد آن است كه هه همچ وهه منالنهه از اهتاا تا ااتتا از كار خاند غافال
اشند و هه امما همچ كا اگذارد و عجب و غرور كه افعال شامطان اسات هاه
خند را ااها و هه دياات و اماات منانف هاشا و افت او آن است كه پا از
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داير شرع همرون انتا و در هر وقت از صلوة و انم خاالي اباشاا و مرتكاب
مناهي اگردد ]و[ ظاهر و هاطن خند را پاك و پاكمز اگه دارد و هممع اساباب
و آت
لذ

طبخ را پاكمز اگه دارد و م صنااً ونشت را آهكشاما كاار كناا كاه
طعام و لذ

دست از تقنا و طتار

پماا ميشاند و غمار

و حممات و

هردهارق و خلق خنش و امكنكارق و ها عمله سازوارق تزمه اين كار است و
مردااگي و هلاق خاا داد است از هيحمايي اهتناب هايا كارد و از پار آهاي
احتراز كه را غالب است و هركا كه هاين افتها كه اا يكي و از هسمار
اااكي وفته شا منانف شند او را استاد ميتنان وفت و هاو عاريه امست و
اور اه هاق عمسي آسمان و هاق طنطي شاخسار» (همان189 :و )197
دكانهاق طباخي و اغذيه فروشي از اماكن ديگرق هندااا كاه در آاجاا هاه
مردم اغذيه پ ته ميفروختنا اين دكانها در سراسر ايران داير هندااا و اغذياه
آاتا هه قارى مطبنع هند كه همه ها عالقه فراوان از آاتا خريا ميكردااا حتاى
هزروااان و رهااال امااز از اغذي اه لذيااذ اياان دكااانهااا خرياااارى ماايكرداااا
(دتواله  69 :1384و  )07دن وارسما فمگنيروا زمااي كه در هزير هرمز هه سر
ميهرد از چنا دكان خانراكپازق يااد كارد هاند كاه اااناع خانراكي اعا از
ماهيهااق سار شاا و ممان هااق خشاز و تار در آاتاا فروختاه مايشاا
(فمگنيروا  )54 :1363وق حتي از چنا دكان خنراكپزق كه در همن مسامر تر
تا شمراز و در كاروااسرايي داير هند ياد كرد است (همان)121 :
تاورامه امز از دكانهاق كبااب پازق ااافتان يااد كارد اسات كاه چنااين
ونسفنا آوي ته و سر شا در آاتا وهند داشت و مشتريان هر هاق ونسافنا
را كه ميخناستنا اات اب ميكرداا (تاورامه )378 :1383
چاي ااهها و قتن خااهها امز از مراكزق هنداا كه مردم در آاجا هاه انشامان
چاق و قتن و مصرف تنباكن ميپرداختنا و هه هازى ت تهارد و شطراج مشغنل
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حضار را سرورم مىكرداا (اولئارين

)241 :1363

جمعبندي
دور افنق از لحاظ سماسي و اهتماعي اقطه عطگ متمي در تاريخ ايران
است چنانكه هرخي از پژوهشگران هر اين هاوراا كه شروع تاريخ ايران معاار
ها دور افنق ور خنرد است اطالعا

منحصر هاه فاردق كاه ساماحان از

وضع زااوي اهتماعي آحاد مردم از دور افنق هه هعا داد ااا در هامچ دور
تاري ي وهند ااارد از ايان رهگاذر ساماحان تنهاه وياژ اق هاه خانراك و
كمفمت تغذيه مردم و همچنمن رعايت آداب رسنم خاص در هنگام ارف غاذا
كرد ااا و قريب هه اتفاق همه آاان در اين منرد هه ارائه وازارش و اظتاار ااار
پرداختهااا چنانكه از اين وزارشها هرمايآياا هاه دلمال اقاااما

تجاارق و

هازروااي و همچنمن زيرهناق زراعي استنار در كشنر كه ها اقااما

وياژ شاا

عبا

اول انر

ورفته هند ااناع ممن و خنراكي در كشنر وهاند داشات و

مردم هتر منا از كمفمت و تننع غذايي زيادق هنداا كه البته هه تناساب وضاع و
طبقا

اهتماعي هامعه متفاو

هند اما هه هر حال وضعمت خنارك و تغذياه

مردم در اين دور در كنار اهعاد اهتمااعي مثبات داراق هرخاي اهعااد منفاي و
آسمبرسان هه حما

اهتماعي امز هند اسات همااناا قناعات و كا خانرق

متمانانازق مردم از شا تا رعمت وهند هنمادهاق خمريه و اطعام فقرا
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