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 چکیده

دگرگـونی  دسـتخوش   انتمدني ایـر  فرهنگي وابعاد بسیاري از ، انورود اسالم به ایربا 

دوم های  سدهکه طی  بودآن  آداب مربوط به قلمرو خوراك و ها، شد. یکي از این حوزه

 خالفت ی در دوره انیانایرزندگی اسالم بر چیرگی با دوره تثبیت  انو همزمق تا هفتم 

از مسیرهاي متفاوتي به مـتن  دگرگونیها این  .خود را پیدا کردفرجامین شکل عباسی، 

که عرفا و متصوفه بودند  انو صوفی انعارف ،یکي از این مسیرها .راه یافتي انجامعه ایر

ساز  زمینهیا رفتارهاي خود،  وسفارشها با ، اسالمیهای  دریافت خود از آموزهی  پایهبر 

خـواهیم  شـدند. در ایـن مقالـه     انمفاهیم اسالمي مرتبط با خوراك در ایـر  ییجا جابه

ثیرگذاري پرداخته أبه بررسي این ت انده از این جریانمتون به جا می  کوشید تا بر پایه

  شود.
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  مقدمه

هر تمدن است کـه  نخستین پدیدارگاههای فرهنگی از آن  مربوط بهآداب  خوراك و

کلي نمـود بسـیار    طور به انآثار ادبي ایر چه درآید. این حوزه اگر ي به چشم ميانبه آس

هایي که به شرح حـال   یا کتاب و انصوفیو  انعارفده از انجا م  در آثار به اماکمي یافته، 

ـ ه است. نهاد خـوراك بـه دو بخـش    آمدي جزئیات بیشتر با دقت و، پرداخته نانآ واع ان

به مراتب کمتر از آداب  ،غذاها ی هاي ما درباره شود. یافته آداب غذایی تقسیم مي غذاها و

بـا   که برخورد اسالم با بخش غذاها کمتر و انگفت همچن انتو غذایي است. در واقع مي

هم با این مقوله از این الگو پیروي  انصوفی و انعارفبیشتر بود، برخورد آن  بخش آداب

ي انادبیات عرفـ در  اناین نهاد مهم حیات اجتماعي ایر ی چه که دربارهنآ است.  کرده مي

  دارد با احادیث وارد شده در این قلمرو انطباق فراواندر مواردی بسیار، ده است، انباقي م

از ورود پـس   انایـر اجتماعي  ی هاي مطرح در عرصه یکي از گروه، انو صوفی انعارف

به حسـاب   نانآجزو الگوهاي ه به جایگاهي که نزد عامه داشتند، اسالم بودند که با توج

قرائـت   تفاوت بسیاري داشـت و  انفقیهبا اسالم  نانآ. اگرچه باید گفت اسالم آمدند مي

مـورد   ی به حـوزه  نانآی نگرش  نحوه اما ،متضاد بود انمشترعدر بسیاري موارد با  نانآ

 انی با متن اسالم فقهي نداشت. شاید بتواننظر در این مقاله یعني خوراك، تفاوت چند

کـه   ـــ هاي سخت  کید بسیاري بود که بر ریاضتدر این باره تأ نانآتنها تندروي  گفت

 و نآقـر )، در حـالي کـه در   35 ،1340 (غزنوي، داشتند ــ شد خوراك را هم شامل مي

 نـان آپندها و سفارشـهای  شده بود. نکوهش این گونه رفتارها دین اسالم،  انسخن بزرگ

  متن احادیث است. انتقریبا همي، انمهم در بحث آداب سفره وویژه  به

دك اني انفهاي عر مواد غذایي در کتاب واع غذاها واناشاره به که گفته شد،  انهمچن

که داراي  )84 الدین، نجم (رازی، بود انغذاي اصلي مردم نها،  دادهاین ی  بر پایهاست. 

مین خـوراك خـود   کمتري نسبت بـه تـأ   ی دغدغه، نآي هم بود و با وجود انرزش فراوا

ر تبیش ان). ن179 (بسحق اطعمه شیرازي، »باش و پادشاهي کن انن گداي پاره« ـ داشتند

  بود.آن  ندانمبلوط و  ،جو، ذرت انگندم که ن انفقیر نه نمردم 

تـرین مـواد    انساده بود. سبزیجات که جزو ارز هم بسیار انیانخورش بیشتر ایر انن

ـ ایرداد.  ها را تشکیل مـي  خورش انی اصلي ن هسته، آمد شمار می بهغذایي   نآبـر هـا   يان

هستند و هیچ گیاهي بدون هدف مختص به خود داراي خواص  انگیاهبیشتر بودند که 
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غذاها و چه براي خـوردن بـا   سبزیجات چه براي پخت بیشتر ها از نآنشده است. آفریده 

 کردند. خورش مستقل استفاده مي انن انعنوبه  انن

  

  سان زنگار ، تر و سبز به ها رسته تره
  

  کیو و ترب و کلم چندر، و شلغم و گرز«
 

  »بیکار نروید هیچ جهان صحرای به که
  

  بین نیکو بود چه هر و مکن بدران عیب
  

  )29-28(همان، 

 شـد، کـدو، هـویج، شـلغم     خورده مـي  انبه صورت خام با نتره که ند انمسبزیجاتي 

 انبر استفاده به عنوافزون از این گروه مواد غذایي  ).33 (قشیري، باقالي ،)69 (هجویري،

). غذاي بسیاري از 146 روح، (ابو شد استفاده ميتنقالت  انغذا، در تفریحات هم به عنو

آن  اگرچه جاي ثابت، شد تره محدود مي و انو پیاز و یا ن انسرکه، ن و انبه ن انتنگدست

اما  .)152، 38 (بسحق اطعمه شیرازي، نبود نانآهم مطلوب  انچند انییشدر رژیم غذا

در برخـي مواقـع    نـان آامـا دائمـي نبـود؛    اگرچـه غالـب بـود،     نـان آوضعیت بـراي   این

 (عطـار،  کـرده  انغذاهایي مثل ماهي بری ستند طعم غذاهاي لذیذ را هم بچشند.انتو مي

 (غزنـوي،  قلیه گوشت)، 1/343 قلیه برنج (افالکی، )،404همو، ( مرغ کباب شده )،617

حلواهـا   واع حلواهـا. ان و )29، ان(هم رفت شمار مي ا که جزو غذاهاي مقوي بهشورب ،)95

در  ).26 (بسـحق اطعمـه شـیرازي،    بود انهمواره از غذاهاي دست نیافتني فقرا و صوفی

:  2 شد (افالکی، نميیا عزاداري، پخته  شادي وآیینهای حلواها جز براي مردم فقیر،  انمی

دستور پخت حلواهـاي  چندگاهي،  قاهها، هرازاندر خ انصوفی و انعارفاما  ،)580، 169

 و )507 (هجـویري،  )، حلواي صـابوني 536، 1386 صاری،ان( یذانگوناگون مثل حلواي پ

کردنـد. از   تقسـیم مـي   انمریـد  اندر می و )1/169 (افالکي، دادند حلواي شکري را مي

خـودداري   گردیـد  اسـتفاده مـي  آن  تـري در تهیـه   رژياندیگر حلواها که مواد پر ی تهیه

 شد سبب بروز بیماري ميذاهاي ساده، ها به غنآ ی کردند؛ چرا که به علت عادت معده مي

بلکـه   ،نبودها فقط مخصوص خوردن حلوا نآ ی البته ضعف معده ).536، 1386 صاری،ان(

  .براي تمام غذاهاي سنگین مطرح بود تقریباً

  
  »ندارد کیپا چربی تاب که

 

  نازک بسحق ی معده شد چنان«  
 

  )135(بسحق اطعمه شیرازی، 
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یـا   و )22 ،الـدین  نجـم  ،(رازي قند شکر، ،روغن بر آرد،افزون مواد اصلي این حلواها 

بـراي تهیـه حلواهـا اسـتفاده      معمـوالً هایي هم که  ). روغن2/824 (افالکی، ب بوددوشا

). 134 (نسـفي،  روغن بـادام بـود   و گوسفند ،)162 (قشیری، ي گاوانروغن حیوشد،  مي

حلـواپزي   هـاي  اندکـ  گاهي حلواي مورد نیاز را از ،قاههاانخواها در حل ی بر تهیهافزون 

 ،کردند مي). از دیگر غذاهایي که مردم عادي استفاده 497 ،(قشیري کردند خریداري مي

کـرده   انو هـم بریـ   پز که هم به صورت آب )380 (عطار، مرغ اشاره کرد به تخم انتو مي

مـرغ را در   تخم ،گاهی به جاي آبکردن،  پز اي آباست. بر گرفته مورد استفاده قرار مي

رغ هم بـراي تهیـه کوکـو    م تخم ی خوردند. از زرده فلفل مي با نمک و پختند و سرکه مي

ه و ماسـت از غـذاهاي معمـول    بلغور، عـدس، رشـت   ).123-121 ،(رازي شد استفاده مي

سـیرابي یکـي دیگـر از     .)199، 197، 82، 42 بسـحق اطعمـه شـیرازي،   ( ها بـود  يانایر

پس از پاك کردن  نانآاشاره شده است. آن  ي بهانهاي عرف بود که در کتاب هانآغذاهاي 

گوسفند نیـز از غـذاهاي    ی . پاچه)21 :1352 صاري،ان( خوردند مي را پخته وآن  ،قیقد

 )rovvasiرواسـي (  انشـد؛ یـا از دکـ    که بـه دو صـورت تهیـه مـي     بود انیاندلخواه ایر

 معموالً پاچه) (کله کیپا ).54 (عطار، شد ميپخته یا در منزل  خریداري شده و پزي) (کله

کاسـه   سـالها « آمـد  از آرزوهاي فقرا به حساب ميآن  نبود و خورد انطبقات اعی ی ویژه

اهي ). برنج هم گ167، 165، 153، 126 (بسحق اطعمه شیرازي، »سر پر هوس کیپا بود

ای  ی ویژه عالقهنیز  کشککه به  انچن هم )107همو، ( گرفت قرار مي انصوفی ی بر سفره

  .داشتند

  
  روی زمین گرد سفره به صوفی یک نیست«

  

ـاج   ـدارد احتی   »کو چو ما بر دنبه کشکک ن
  

  )117(همو،

ی  کـه در افـواه عامـه    آش بـود سراغ گرفت، آن  شد از ميقاهها انبارها در خچه نآاما 

 »قهش آش دهنداناست که در خآن  زنده«رفت  شمار می به انهم غذایی بسیار ارزمردم، 

بـه مربـاي   همچـون  آید چیزي  گبین که به نظر مياندر  )garz(  گرز ).119، 87همو، (

  ).353همو، ( ها جاي داشت يانایرهم در سبد غذایي ویج باشد، ه

هـایی کـه بـومي هـر      یـوه مبیشتر  بود. انمیوه بخش مهم دیگر سبد غذایي مردم ایر

حتي مردم فقیـر   گرفت و مردم قرار مي ی در دسترس همه انبا قیمت ارزمنطقه بودند، 
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بـه دلیـل   شـد،   ارد مـي هایي که از مناطق دیگـر و  را داشتند. اما میوهآن  خرید انهم تو

خربـزه از   .)268-267 ،یانمناقـب اوحدالـدین کرمـ   ( مختص اقشار باال بـود  ،نآی انگر

آیـد   شود. به نظر مي ميآن  ي اشارات زیادي بهانمتون عرف هایي بود که در منابع و میوه

دسترس بوده است. خشـکباري را  در اي  میوه ،اغلب مناطق کشور درآن  به دلیل کشت

کردنـد؛ یکـي از ایـن     تـنقالت اسـتفاده مـي    انبه عنوند، آورد ها به دست مي که از میوه

  ).2/936 (افالکی، زردآلو بود ی خشکبار برگه

تاکیدهاي اسالم،  ها وسفارشي به دلیل ارتباط بیشتر با انآداب غذایي در ادبیات عرف

 ،تسـاب ایـن گـروه بـه دیـن     انبـه دلیـل    ،داراي حجم به مراتب بیشتري است؛ در واقع

غـذا خـوردن   آغـاز  شود. براي  هم دیده مي نانآ اناسالم در سخن توجههاي مورد  حوزه

این بوده تا اشتهاي کامل به غذا و گرسنگي وجود نـدارد شـخص بـه    نخستین سفارش 

د ان ستهانغذا خوردن در حالت سیري را باعث ایجاد امراض مختلف د نانآسراغ غذا نرود. 

 ی هاي مهم آداب سفره است. آیه بخش و نه کم ازبیش دازه خوردن، نه ان). 13 (بیهقي،

دازه انـ هـا بـراي تـذکر     انهم در بسـیاري داسـت  » و ال تسرفوا اکلوا واشربو« نآقرمعروف 

بود. نکوهیده خوردن بیش ). کم خوردن پسندیده و جاان(هم است خوردن استفاده شده

فهم زیاد خوردن را موجب افزایش بخارهای معده و در نتیجه تشویش ذهن و کم شدن 

ـ را بازمآن  مداپی و ستنداند و ادراك مي  اناز یـادگیري معـارف الهـي عنـو     انسـ اندن ان

دازه انبه  انعارف). براي مردم عادي سفارش 488 شیخ صدوق، ؛181(ارموي،  کردند می

روي کند کـه   زیاده اننه چند )2/503، 1352صاری، ان( ها بود نوشیدني خوردن غذاها و

بي غذایي بکشـد کـه از گرسـنگي عقـل از      اننه چند شود وات نزدیک انحیوویژگی به 

 انه مریدکنخستین دستورهای اما از . )344، 1362 (نجم الدین کبري، زایل شود انسان

 ؛5/229، 1397 حسام الـدین هنـدی،  ( کم کردن خوراك بودبودند، آن  ملزم به رعایت

شامل هفت مغز بـادام   در مواقعي انعارفخوراك خود  ).19 باخرزی، ؛159، تا بی رازی،

ه روز بود انخوردن یک وعده در شب ،در این موردسفارش بهترین  .)35 (غزنوي، شد مي

). از 343 (عطـار،  بـود  انمتعلق به صـدیق  ،غذایي ی این ترتیب وعده انعارفنگاه  که در

 مجلسـی، ( خـوري بـود  پر از سـیري و  آمـد  بوجـود مـي   انسانهر آفتي که در  آناننگاه 

 حتی اگر این پرخوری با مال حـالل باشـد   )،396، 1348 ،سهروردي ؛205: 1403/10

رفـتن نـور دل    ان) زیرا که سبب سخت شدن و از می169 ،یانکمپ ؛87، 1359 (غزالی،
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 ؛114 (مایل هروي، شد کم شدن شهوات مي خوري موجب لذت مناجات و کم گردید. مي

موجـب  ، آورد وارد مي انسانویت که به معنهایی انزیبر افزون پرخوري  ).6/270 کلینی،

  ). 386-380 محمدی ری شهری، ؛78، 1359(غزالي،  شد فهمي نیز مي کم

حفظ  انباست انند ایراناهمیت خود را م انهمچن انمسلم انیانسفره در فرهنگ ایر

د. اگرچـه  انـ خو را به گـرد خـود مـي    انو میزب انواده و مهمانکرد. سفره بود که جمع خ

آداب غذایی خـود   بخش مهمی از انبه عنوآن  به داختند وان باز سفره میاز دیر انیانایر

و هنگامی  افزود میآن  هم بر مقدس کردن هاي پیامبر(ص) اما سفارشدادند،  اهمیت می

 در ایـن مـورد همـراه    را با کالم پیامبر(ص)آن  را داشتند،آن  بهو سفارش که قصد امر 

ي و یا غذا خوردن اناولین چیزي که براي مهم ).247 عبادی، ؛6/224 بخاری،( کردند می

و در هـر  هـا   وعـده ی  همـه در کوشـیدند   مـی  انیـ انشد سفره بود. ایر واده تدارك ميانخ

دادن بر سر سـفره هـم    ). سبزی قرار153(دهلوي،  شرایطي که باشند سفره پهن کنند

هم سفره  شد. حتی دراویش ی پیامبر(ص) اشاره شده بود اجرا می که در سیره انهمچن

 :1358 (بـاخرزی،  نامیدند ه(ص) میاللّ را سنت رسول نآ آراستند و خود را با سبزی می

  ).66/199 ؛ مجلسی،27، 11 ی،اندهسرخی اصفه ؛133

هـم از   )536 ،نهـج الفصـاحه  ( یا جمعي غذا خوردن اندیگر انمیتقسیم کردن غذا 

گـرد  واده انتمـام اعضـاي خـ    ی بود. بر سـر سـفره   انیانهاي آداب غذا خوردن ایر ویژگي

ستند که خـدا و  اند واده غذا خوردن را امري پسندیده میانخ انمیبا هم و در . آمدند می

فرستند. در صورتي هم که فرد در سفر بـود و   کنند و درود مي نظر مي نانآبر  انفرشتگ

ي انرا پنهـ آن  داد اگر قصد تنها خوردن غذا را داشت غذاي او فقط کفاف خودش را مي

 انبرایشـ آن  تهیـه  اندر حالی کـه امکـ  غذا پیدا نکنند، آن  میلي به انیگرخورد تا د مي

را داشـتند و همسـایه   آن  که مرسوم بود غذایي را که قصد پخـت  انمهیا نباشد. همچن

 .)251، 1319 (غزالي، کردند را نداشت نزد او بازگو نميآن  تهیه انتو

جامعـه بـه   های فرودسـت   الیه انخصوص می بود که به انیانایرهای  قناعت از ویژگی

سـت ظهـور داشـته    انتو مـی ها  که در تمام عرصهانمشاهده بود. قناعت همچن خوبی قابل

ویـژه فقـرا نـوعی رضـایت از      خوراک هم حضـوری پررنـگ داشـت و بـه     باشد، در حوزه

  بودند داشتند.آن  جایگاهی که در

 



 133  آداب خوراک در ادبیات عارفان و صوفیان ایران تا پایان قرن هفتم هجری 

ــب روزی « ــد از غی ــا خورن ــه ت   همیش

ـود  وتـ  درویش ـلحت  خ ـویش  مص ـه  خ ـ د چ   یان

  
  

ــاج       ــا ت ــاه ب ــاله و ش ــی ک ــدایی ب   گ

  »نیست مصلحتی بی که نیست اگرت باش خوش

 )197(بسحق اطعمه شیرازی،            

  
  عدس و خرما و من مزعفر، حلویِ و تو«

  خح

ـاه  آن  کنآ   ـه ش ـدای   انداد ب ـه گ   »ایـن داد  انب
  

  )123 ،(همو

هـاي   بود که به مناسـبت  انیانایر اندر میهای پسندیده رایج  ي دادن از سنتانمهم

، 1382 ،نهج الفصاحه( کید اسالم هم بودو مورد تأ شد رحم برگزار مي مختلف و نیز صله

خاصي بود، البتـه  پیکربندی دادن داراي   يانو مهم انمهمدر دستورهای اسالم، . )402

ناظر به حکمي کلي در  ،کرده است انعنو انوظیفه خوراك و مهم ی چه اسالم دربارهنآ

(ع) انامامـ پیـامبر(ص) و  منسـوب   انخوردن مال حالل است. سخنآن  د بود واین مور

اما شد،  مي دعوت مومن واجب شمردهپذیرا شدن دهند.  این امر را پوشش ميهای  شاخه

ي را رد انسـت مهمـ  انتو فرد مـي یا مال حرام باشد،  و انیتمیطعام تهیه شده از مال  اگر

ی انده مهمان). از ناخو134، 2/103 دارمی،؛ 6/158 کلینی، ؛35 الدین کبري، (نجم کند

ی کـه نـزد   ان). مدت زمـ 740، 726 ،نهج الفصاحه؛ 2/507 صاری،ان(د ان کرده رفتن نهی

سه روزی بود کـه در احادیـث    انهمرفت  شمار می بهشدن   انمطلوب مهم انزم نرفااع

 ،کنـد آسـودگی  احسـاس   انکه مهمـ نآبرای  .)1/20، صاریان( بود کید شدهأتآن  هم بر

 کـرد  ه داشـت آمـاده مـی   انـ چـه در خ نآ بایستی خود را به زحمـت نینداختـه و   انمیزب

ـ   ان). از حقـوق اولیـه هـر مهمـ    35نجم الدین کبری، ، الفصاحه نهج( ، آوردن انبـر میزب

باید در ظرف حالل هـم داده   ،بر مال حاللافزون . است حالل بر سر سفره بودهخوراک 

نوشـیدنی خـود را در ظرفـی     بایست غذا و می ان). یک مسلم156-154 (باخرزي، شود

 بخاری،( حرام بود ظرفهااین  آشامیدن در خوردن وکه چرا  خورد. نقره میو غیر از طال 

 انبزرگـ  ). از نظـر مشـایخ و  2/191 افالکـی،  ؛89 ژنـده پیـل،   ؛1/124 صاری،ان ؛6/340

 جزو واجبات گیرد می در نظر انبرای مهم انشدن به جایگاهی که میزبخرسند صوفیه، 

دادنـد،   جـام مـی  انپیـامبر(ص)   نـد اند را هم می نشستن خو ). نحوه156 (باخرزي، بود

بلند نگه  راست را وی پایانز نشستند و چپ می  پای ؛ بدین صورت که برانصوفی خصوصاً

نباید که بر سر سفره  ان). میزب36، 1363 سهروردی، ؛173ابن قیم جوزیه، ( داشتند می
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 (بـاخرزي،  است خوراك را به چه مقدار خریده نغذا و فال نو غذا خوردن بگوید که فال

چیده شده باشد، شایسته نبـود کـه    غذا هم آماده و ). هنگامی که سفره گسترده و154

 روی انشد و ن می داختهانهنگامی که سفره  باید انرا منتظر بگذارند. نیز حاضر انحاضر

ـ  و ندانخورش نم انتظار نانگرفت، به  می قرارآن   مشـغول کننـد   انخود را با خوردن ن

آورده و سـپس بـراي    انمهمـ  غـذا را بـراي  در آغـاز   ان). میزب138، 1363 (سهروردی،

د. اما باش  خودش داشتهتري به نسبت  جایگاه پایین اناشت. حتي اگر مهمگذ خودش مي

بدون خجالت غـذا خـوردن را    انباید پیش قدم شود تا مهم اندر شروع کردن غذا میزب

شدند  ). چون بر سر سفره حاضر می411محمدی ری شهری، ؛ 274 (شجاع، شروع کند

هـت  امـا ج  یا در دل گفته شود. خواه بلند و)، 6/295 (کلینی، کردند ه آغاز میاللّ با بسم

را از یـاد  آن  ی کـه انـ کردند تا دیگر ه را بلند ادا میاللّ پیامبر(ص) بسمبرپا داشتن سنت 

پـس از   ه غفلت کرده واللّ جاری کنند. اما چون از گفتن بسم اند این ذکر را بر زبان برده

 (بـاخرزی،  کردند می انرا بی» آخره ه اوله واللّ بسم«باشند عبارت   شروع غذا متوجه شده

هــا را  قبــل از خــوردن بایــد دســت ).66/364 جلســی،؛ م4/489 شــیخ صــدوق، ؛133

سفره  ) بر سر66/397 مجلسی، ؛267-257طبرسی،  ؛34 الدین کبري، (نجم شستند مي

 ي ازاننش انباست اندر ایر ثیر مستقیم کالم پیامبر(ص) بود وآغاز طعام با نمک بود که تأ

خوردند. نمـک برداشـتن بـا     گشت از ظرف برداشته و ميان بینیم. نمک را با دو نميآن 

که نباید بـا دسـت کثیـف بـه      انچن  هم شد، ناپسند شمرده مي ،انگشت تر شده با دهان

الـدین   نجم ؛120 (دهلوي، ي بودانزدند چرا که ظرف نمک، ظرفي همگ نمک دست می

هـم   انیانایر انمی ،بود انبق احادیث دارای حرمت فراوکه ط انهمچن ان). ن34کبری، 

شـروع  آن  بلکـه از کنـار   خوردنـد،  نمـی ان آن از میـ  شـد.  یاد میآن  از انراوبا احترام ف

به هیچ وجـه از کـارد    و کردند استفاده از دو دست جدا می با را با ادب وآن  کردند. می

دست را که با طعام آغشته بود با  کردند. به قطعات کوچک استفاده نمیآن  برای تقسیم

گذاشتند. پس  نمیآن  داغ را هم به هیچ وجه بر رویظرف غذای  و کردند نمی پاک انن

 سـتند اند را امری مستحب میآن  خوردن ها را جمع کرده و ریزه  انخوردن هم نغذا از 

  ).227، 1319 (غزالی،

گشـت  انو سـه   )15/527 الدین هندی، (حسام خوردند را با دست راست ميخوراک 

بود و فرد باید ناشایست بسیار  انظروف دیگربردند. نگاه کردن به  کار مي هبراي خوردن ب
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ابن ماجه،  ؛17/141 ،؛ حرعاملی513(هجویري،  نگریست ميفقط به ظرف و غذاي خود 

هـم   انگشـت انشد کـه دسـت و لبـاس آلـوده نشـود و از لیسـیدن        ). تالش مي2/1087

دن ). امـا لیسـی  275 (شـجاع،  ها نگردد ناراحتي هم سفرهی  مایهکردند تا  داري مي خود

 ؛134 (بـاخرزی،  گردیـد  ه بود رعایت میانظرف هنگامی که ظرف غذا جداگ و انگشتان

جویدند و اعتدال را  را خوب ميآن  گرفتند و را کوچک ميها  ). لقمه2/115 شیخ صدوق،

. )66/415 مجلسـی،  ؛4/350 (شـیخ صـدوق،   کردنـد  در سرعت غذا خوردن رعایت مـي 

کردند  ه باز ميانرا هم می اننفر مشترك بود. دهچند  انمیدر غذاهایي که ظرف  ویژه به

 انیـا اسـتخو   در لقمـه خـود ریـگ و    چیزي بر سفره نیفتد. اگر انو مراقب بودند از ده

بیـرون   انرا از دهـ آن  نشودآن  یافتند، باید بسیار آهسته به نحوی که کسی متوجه می

ورده بـه ظـرف،   دن لقمه نـیم خـ  ان). برگرد11 ی،اندهسرخی اصفه ؛276 (شجاع، آورند

چـرا کـه باعـث آزار     ،فـرادی اندر ظـرف  چـه   چه در ظرف مشترک و کاری ناپسند بود.

شـد حتـي    بر سفره حـاکم مـي  خاموشی غذا پس از آغاز ). 229 (غزالی، شد می اندیگر

). حـریص نبـودن بـر غـذا از     65 (عنصـرالمعالي،  گفـت  هم باید کـم سـخن مـي    انمیزب

بود که در راستای مبارزه با نفس اهمیت بسیاری داشت. ایستاده  نانآهای مهم  سفارش

بود. تا جایی که بـرای فـرد ممکـن بـود بایسـتی بـه         غذا خوردن هم به شدت نکوهیده

  ).146 (ابوروح، بر سر سفره غذا بخورد صورت نشسته و

پیش نیاید ضرورتی تا جایي که کوشیدند  میکردند اما  چه آب بر سفره حاضر مياگر

هـم   و )21 ،الرضـا  طب( بودبخش انزی انسانبرای پزشکی ب ننوشند، چون هم از نظر آ

کوزه آن  نوشیدن با از اندیگرناخشنودی ، آغشته به غذا و چربی بوده سبب انکه دهنآ

حتي ساعتي پس از خـوردن هـم   افزون از این گذشته، ). 34الدین کبری،  (نجم شد می

 اننکنـد. همـ   رو روبـه تا هضم غذا را با مشکل  نوشیدند میکردند و سپس آب  ميدرنگ 

د. هنگـام  انفقـط عطـش بـدن را فـرو نشـ      خوردند، تا جرعه آب را هم بسیار آهسته مي

نعیم  ابو( نوشیدند به سه نفس می را نآ گرفتند و نوشیدن باید کوزه را با دست راست می

. )6/339 ری،(بخـا  کردنـد  دم نمـی . بر سر کوزه بـاز )62/293؛ مجلسی9/157 ،یانفهاص

 کلینی،( کردند را در شب رعایت میآن  نشسته خوردن ایستاده خوردن آب را در روز و

ادب بود و   بي انهم کار مردم ان). غرغره کردن آب در ده143-135، باخرزی؛ 6/383
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(خواجـه   ورزیدنـد  بـه شـدت خـوداري مـي    کـاری  به چنـین   زدن  دستسر سفره از  بر

 ).234 الدین طوسی، نصیر

 کردنـد و  ها را خالل مـی  اندند انحاضر ،جمع کردن سفره غذا ویافتن  انپایپس از 

 ی . زیرا طبـق فرمـوده  پرداختند ها می ظرفبه شستن درنگ  بیهم  انیا خادم و انبمیز

د. هنگام میوه خـوردن هـم ظرفـی    ش سبب جلب شیاطین میآن  خیر درتأ پیامبر(ص)

ها کنار ظـرف اصـلی   نآاز گذاشتن  دادند و ار میهای میوه قر زباله ه برای هسته وانجداگ

ناظر بر رعایت  ،یاد شدبیشتر مواردي که در خوردن سر سفره  .کردند خودداری می جداً

 کلینی، ؛143-135 (باخرزی، بودغذا  ی سفره جهت آرامش افراد حاضر بر ،انحق دیگر

کردند و  را جمع ميها  غذا خوردن، سفره انپس از پای. )3/338 ،ی ازدیانسجست ؛6/382

ها را  سفره انها، خادم انکردند. پس از ترك مهم مي انبه جاي دیگري نقل مک انانمهم

 شـد  ها هم جـدا مـي   انکردند، خرده ن ریخته بود پاك ميآن  جمع کرده و اگر غذا روي

  .)125 ،يانمناقب اوحدالدین کرم(

بـه  سـفارش  کند،  می هنجارهای اسالم که با بخش خوراک ارتباط پیدا از یکی دیگر

های اهل فتوت  ترین مشخصه اصلی یکی از انبه عنو است و انخوراک دادن به تنگدست

بخشـش   اهل فتوت سخاوت و شد. یده بود، شناخته میانهم بسیار ریشه دو انکه در ایر

 ،اناالخو تحفة( شمردند می بر انعامل تفاوت خود با دیگر های خود و به فقرا را از ویژگی

دلجـویی از   وخـوراک دادن  بـه   خـود هـای   هانـ خه در انـ جداگ هم به طور انعارف). 24

 انمنـد  عالقـه  و انمریـد  اناز میـ  این کار کـه معمـوالً   ی د. هزینهان پرداخته می انبرگ بی

 کـرد.  بسیاری را جلب می انشد که مردم میزا  انتو، صرف تهیه غذاهای آمد دست می به

یها پخش انمهملوزینه در این  و زیربا هریسه، ،شیرینی گوشت طبخ شده،ند انمغذاهایی 

خـود بـه جایگـاهی بـرای      هم بعداً انارفاین ع اررف). 86 غزنوی، ؛104 ،(ابوروح شد می

ای بـرای   هـم زاویـه   شامل مدرسه هم مسجد و همگاه  و شد تبدیل می اندرویش حضور

الدین کبری  به مزار شیخ نجم انتو مینمونه ). برای 232 بطوطه، بود (ابنخوراک دادن 

کم کـم دارای   قاههاانموجود بوده است. این خ نآ شده در یاداشاره کرد که تمام موارد 

کردند.  می مینتأ رهگذراین  بیشتر نیازهای خود را ازشدند که  می های گوناگونی موقوفه

کوشـش   سـت، از این د باورهاییبه قدرت رسیدند به دلیل  انی که در ایرنمغوال ویژه به

پخـش  بر تهیـه و   افزوندادند.  می انها از خود نش انفتق امور این مک به رتق و بسیاری
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جـا  نآاز دیگر مردمی هم که در  ،های متبرک قاهها و بقعهانخدر  اندرویش انمی خوراک

ـ هـا بـاقی م  انمیوه هم در این مک پخششد. گزارشهایی از  هم پذیرایی می آمدند می   دهان

، شـد  دسـت نمـی  مین غذا از روشهای نـامبرده  ). گاهی هم که تأ239 ،بطوطه (ابن است

(بسـحق اطعمـه    کردنـد  مـی  خـوراک هـای مـردم تقاضـای     هانها بر در خ زاویه انویشدر

هـا پنـاه   انمک انکه بـد  یانمسافر را خرج خود و هآمد  های گرد خوراکو  )141شیرازی، 

کرده و به نـام   استفاده می ءاین روش سوای هم از وجود  کردند. گویا عده می ،آوردند می

و یا  انناآشنای به هر روی،پرداختند.  پول می و خوراکآوری  گرد به دریوزگی و انویشدر

خرسند  ای گونه  به ،داننخواهند م خوراک بیها اناز اینکه در این مک انبا اطمین انگرسنگ

  ).115 (باخرزی،بودند 

ی انن عرفـ در متـو  بخشـند،  اثـر هایی که از بعد روحی در امر خـوراک   حضور ویژگی

خوراک و  ی دو طرفه ی کند. رابطه گذاری اسالم را روشن می ثیرفارسی، فضایی دیگر از تأ

بسـیاری در   مدابساین مطلب،  روایات مشخص شد. احادیث و انروحي در می حالتهای

هـمّ و  فاهیم حالل و حرام اسـت.  م انهم ،مهمترین بحث این بخش متون فارسی دارد.

از راههای مورد تائید اسـالم   ،آورد که به دست می روزییی این بود که انایر انمسلمغمّ 

شد. باید از سفره فردی  ی دادن هم این قاعده رعایت میانمهم ی رفتن وانباشد. در مهم

وظیفه اسـت  نیز  خورد و ،وجود دارد اناو اطمین خوراکحالل بودن  از و پارساستکه 

). این واجب یعنی طلب روزی حالل 245 (دهلوی، غذای حالل داده شود انکه به مهم

 غزالی، ؛175 قشیری، ؛1/3 صاری،ان( است  های اخالق منعکس شده در بسیاری از کتاب

  ).8 باخرزی، ؛1/283

ن آمـد  . بـا باور داشتندروحی خود  حالتهایبر  خوراکثیر به تأدیرباز که از  انیانایر

بسیاری از خصلتها را حتی  نانآدادند.  میبه این نکته اهمیت بیشتری آن  اماحک اسالم و

 خـوراک از  ثرزنـدگی متـأ   هـای  واپسـین لحظـه  تـا   انسـ انی  گیری نطفـه  شکل اناز زم

خورد  می انسانبه غذاهایی که  ای، یک فرایند زنجیرهدر را  انساننطفه  نانآستند. اند می

این  او حالل باشد. خوراکبر این بود که  سفارشرداری مادر هم با انند. در دورانرس می

بوده است. طعامی کـه خـارج از ایـن دسـتور      کدؤمشیرخوارگی هم  انبرای زم سفارش

 کردار ستند که به عمل واند در بدن می چیزهای بدتهیه شده باشد را عاملی برای ایجاد 

ثیرگـذاری  دیگـر مـوارد تأ   از .)135 سـهروردی،  ؛221 (ارموی، خواهد شد منجرخبیث 



 1390مجله ادیان و عرفان، شمارۀ دوم، سال چهل و چهارم، پاییز و زمستان   138

 نـان آ اسـت.  بـوده  انیـ انکرد کـه مـورد توجـه ایر     خوری اشاره کم هایمداپیبه  انتو می

ه را انشـب  نیایشهای و ی اهل بندگی خداوند باشندانسانکردند تا  خوری را رعایت می کم

 نشاط زنـدگی خـود را تضـمین و    هم از دست ندهند. با به کار بستن این نکته شادی و

کردنـد هنگـام غـذا     ). دقـت مـی  19، (باخرزی کردند سستی را از خود دور می کاهلی و

دل را نسـبت بـه    و) 121(بسحق اطعمـه شـیرازی،    نعمت الهی باشند اندخوردن قدر

 آزمنـدی  در دل ذکر بگویند تـا  غذا نخورند و آزمندی ند. باانخود خاشع گرد آفرینشگر

ـ انپیداکنـد. ایر  بندگیا خوردن هم آهنگ غذ برود و اناز می خوراکبه  انساننفس   انی

). 159 ،(رازی بـرای حـق باشـد    معتقد بودند نیت غذا خوردن هم باید حـق و  انمسلم

 ).138 (دهلوی، ساختند جاری می انبا هر لقمه ذکری بر زبهم  گاهی

ده تا انجا م ی بهانهای عرف غذایی موجود در کتابهای  آموزه طباقان اندر ارزیابی میز

 دیـده  بسـیاری  ندیهایانهم گفت انتو می با روایات منابع اسالمی قهفتم  ی سده انپای

 ،نماید این است کـه درصـد بـاالیی از ایـن اسـتنادها      ای که جالب می . اما نکتهشود می

 انصـوفی  و انعارفـ جـا کـه   نآاستناد به منابع حدیثی شیعه است. در واقع باید گفت از 

تعصـب   بـه دیـن،   نـان آو نیز نوع نگـاه   ندانرس ین(ع) میالمومن امیربه خود را  ی سلسله

اسـت   بایستهاین نکته  کردن  یاداز منابع اهل سنت نداشتند. البته  انبر بهرهی به انچند

شیعه(ع) بیشتر مورد توجه  انحدیثی امامدر متون ان آن که آداب غذایی با جزئیات فراو

نیسـتند.   برخـوردار ی در این مورد انمنابع حدیثی اهل سنت از غنای چند قرار گرفته و

ـ  انـ های ایـن گـروه جامعـه ایر    آموزه آداب و دینی و باورهاینفوذ  و حضور  انی را بـا پای

شیعی سوق داد. در واقع مذهب  ی سیاسی اهل سنت به سمت اسالمی با ذائقه چیرگی

ف مختلهای  دست آورد، در الیه ی سیاسی قدرتی به د در عرصهانکه بتونآاز  پیشتشیع 

 انپنهـ  آشـکار و  گرایشـهای ه بـا  اناسالم صوفی فرهنگی بسط داده شده بود. اجتماعی و

 بـه عبـارت بهتـر    بـه و انج این نفوذ همه ی این نفوذ را گسترش داده بود. نتیجه ،شیعی

را به نسبت دیگر قلمروهای آن  بود که انمذهبی جامعه ایر ی نوین ها، چهره سازی انبنی

های آئـین تشـیع    یکی از خرده فرهنگ ،خوراک ی ساخت. حوزهدستگاه خالفت متمایز 

است کـه حضـور ایـن    آن  گفتن دیگر انشای ی نکته که در متن مردم رخنه داشت. بود

ی مورد بررسی در این مقالـه  انهای پای با نزدیک شدن به سده ،یانمتون عرفاحادیث در 
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به سوی تشیع  انیانیرروند حرکت ا اندهنده هم اناین مطلب نش به گسترش است و رو

  است.

  بسـیار ارزنـده   ،دهانجا م ی بهانهای عرف که در کتاب آگاهیهای مربوط به خوراکنوع 

زئیـات  بیشـترین ج  پائین جامعـه حکایـت دارد. معمـوالً    های هاست چون بیشتر از طبق

 از پایگاه طبقاتی باالی جامعه هسـتند،  د،ان دهانجا م ها به فرهنگی اجتماعی که در کتاب

طبقـات   ونـه منـد ن انتو و مـی  دان ای داشته که هم خود زندگی ساده انصوفی و انارفاما ع

ای  مجموعه بوده، ها با این طبقهبیشتر که  نانآهم نوع ارتباط  وپائین جامعه تلقی شوند 

ی زندگی مردم  د در ترسیم نحوهانتو جا گذاشته که می بهرا  هاغذا مربوط به های از داده

  .وجه باشدشایان تعادی 

 

  

  گیری نتیجه

 شـمار  جزای مهم نهـاد فرهنـگ هـر جامعـه بـه     یکی از اآن  آداب مربوط به غذاها و

(اعـم از   انده در طول تاریخ ایرانم جا های به کتاب انبخش در می های این دادهآید.  می

به نسبت دیگر موضوعات بسـیار   )نآند انم سفرنامه و علمی، ی،انعرف تاریخی، ی،انداست

ها در این خصوص از غنای بیشتری  ی به نسبت دیگر دستهاناست. اما ادبیات عرف دکان

به دلیل نوع نگاه خود به دیـن، حامـل آداب غـذایی از دیـدگاه      انارفبرخوردار است. ع

رغـم   بـه مـردم داشـتند،    انای که میـ  العاده نیز به سبب نفوذ فوق تشیع بودند ومذهب 

کردند. فضای ترسیم شـده در ادبیـات    می منتقلمذهب اهل سنت، این نگاه را  چیرگی

در  ها  دادهداشتن این  انهم جریآن  دارد و انپژوهشگری دیگری هم برای  ی فایدهانعرف

تـوجهی قـرار    کـم  مهـری و  مسیر تاریخ مورد بـی  در طبقات پائین است که معموالً انمی

  د.ان گرفته
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