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چکیده
یازهاوفعالیتهایاجتماعیبشریاستکهبدونآنامکانتکوینوبسط

غذاوخوراکازمهمترینن

دیگر توانشهای انسانی وجود ندارد .یکی از ویژگیهای بنیادین فرهنگی هر جامعه آداب مربوط به
خوراک مردمان آن جامعه است .مسئلة اساسی نوشتار حاضر از این قرار است که آیا میتوان برای
ساختفرهنگیخوراکایرانیانالگوهاییترسیموطراحیکردواینکهچهتغییراتیدرساختفرهنگ
غذاییایرانیاندرخاللتاریخبهوجودآمدهاست.فرضیةاصلینوشتارمتضمناینایدهاستکهمیان

طوریکه در جامعة

نوع جامعه و کنشهایی غذایی مردم ایران ارتباط وثیقی برقرار بوده است؛ به
گماینشافتی ایران ماقبل معاصر ،کنشهای جمعی در رفتارهای غذایی سیطره داشته و با پیدایش
جامعة گزلشافتی رفتارهای فردی بر عرصة غذا حکمفرما شده است .نتایج پژوهش مؤید سه الگوی
اسالمیوالگویمدرنکههریکواجدویژگیهایخاص

غذاییاست:کهنالگویایرانی،الگویعربی-

خود هستند .در کهنالگوی ایرانی ابزار فلزی و چوبی مانند قاشق و کارد استعمال میشده است؛
اسالمیغذاباسهانگشتصرفمیشدهاست.دوالگوینخستباوجود

درحالیکهدرالگویعربی -

کاسهشدن
هایجمعیمانندهم 


تمایزاتشان،برآمدهازجامعةگماینشافتیبودندودراینسطحکنش
ایازهمبستگیاجتماعیاست،سیطرهدارد،امادرالگویسومکهازفرنگواردشدهاست،


کهجلوه
کنش فردگرایانه مانند استعمال قاشق ،چنگال ،کارد و بشقاب اختصاصی غلبه دارد که این ساخت
شمارمیآید .


ایازجامعةگزلشافتیبه

فرهنگیجلوه
غذا،جامعهشناسیغذا،فرهنگ،فردیناندتونیس،گماینشافت،گزلشافت .

واژههای کلیدی:

۰
استادیاردانشگاهبینالمللیامامخمینی؛ khazaei@HUM.ikiu.ac.ir
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مقدمه و بیان مسئله
آیدوبرخالفآنچهاغلبتصورمیشود،


شمارمی

غذاازجملهصورمهمزندگیمادیبشریبه
درساحتحیاتانسانیبسیارمهموتأثیرگذاربودهاست.اهمیتخوراکتنهابهسیرکردن
یست،بلکهغذادرطولتاریخموجدتغییراتاجتماعی،جنگهایبزرگ

شکمآدمیانمنحصرن
وحتیپیشرفتاقتصادیبودهاست.بهقولیخوراکبنیادهمةتمدنهارابرهمریختهاست

(ستندیج .)1 :۰۹10 ،مسئلة نوشتار حاضر از آنجا نشئت گرفته است که نگارنده همچون
کردبرخیرویههاوآدابغذاخوردنو


هاتصورمی

پنداشتعمومیقاطبةپژوهشگرانتامدت
وسایلمرتبطباآنماننداستعمالقاشقوکاردمربوطبهدورةمعاصروحاصلتعاملباتمدن
دانست.بهعنوانشاهد


ایبرایاینرفتارمتصورنمی

اروپایمدرناستوازاینمنظرپیشینه
احسان طبری طوری دربارة کارد و چنگال سخن میگوید که گویی ابزارهای غذاخوردن
محصولتمدنفرنگاست(طبری،بیتا،)۰۰:امادرخاللمطالعاتآشکارشدکهایندیدگاه

طوریکه ایرانیان در روزگاران گذشته از رویههایی استفاده میکردند که

درستی نیست؛ به
اینپژوهشدراینقبیلسوژهها

شباهتبهفرهنگغذاخوردندورةمعاصرنبودهاست؛بنابر


بی
هایمفقودةفرهنگیایرانیانرادرگذشتههایدورونزدیککشفکند.


تواندبرخیحلقه

می
منظورمسئلةاصلیپژوهشایناستکهچهالگوهاییرامیتواندررفتارغذاییمردم


بدین
ایراناحصاکرد؟مقالةحاضرسهالگویاصلیغذاخوردنایرانیانرادرخاللتاریخشناساییو
فرضهاییمرتبطباغذاکهبهآناشارهشد،باتردید
تبیینکردهاستوبااینپژوهشپیش 

مواجهشدهوچشماندازنوینیبرموضوعطرحشدهاست.


چارچوب نظری
ایبهترمیتوانالگوهایغذاخوردنراایضاحکرد،پژوهشگررابر


اینموضوعکهباچهنظریه
پردازانمرتبطبااینبحثرابررسیکند.درمیاننظریهپردازانکالسیک


آنداشتتانظریه
ترینمورخاننظریهپردازسراسرتاریخ،بیشازهرفرددیگری


خلدون،یکیازبزرگ

شایدابن
نظرمیرسد.ویازنسبتاقلیموخوراکسخنگفتهاست؛


برایتحلیلاینموضوعمناسببه
کهبخشاعظمیازایرانراهمشاملمیشود،

هدراقالیممعتدلیعنیاقلیمهای ۹و 0

اینک
)ومیتواننتیجهگرفتکهخوراکمناسبو

هااعتدالیاست(ابنخلدون۰5۱:۰۹28،


خوراک
دهدکههمینانسانمیانهحالاستعدادساختن


حالومستعدراپرورشمی

معتدلانسانمیانه
ندکاردوقاشقرادارد؛وگرنههمچنانکهابنخلدوناشارهدارد،مردمانآفریقااز

ابزاریمان
پوشیدنبیبهرهبودند .


ابزارتمدنوحتیلباس
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با وجود این ،پس از بررسیهای بسیار به دالیلی نظریة جامعهشناختی فردیناند
)جامعهشناسآلمانیمدنظرقرارگرفت.ازآنجا کهنقطةکانونیبحث

تونیس۰1۹2-۰225(۰
ایباساختفرهنگیخاصبهجامعهدیگربود،پژوهشگربهدنبال


مقالةحاضرگذارازجامعه
نظریهپردازانی رفت که به این تغییرات توجه کرده بودند .بسیاری از نظریهپردازان اجتماعی

کالسیک درصدد بودهاند ماهیت انتقال از جامعة سنتی به مدرن را ایضاح و تبیین کنند.
اسپنسر 8جامعة نظامی پیشامدرن را با جامعة صنعتی مدرن مقایسه کرد و دورکیم ۹نیز در
تبیین این دو دوران از همبستگی مکانیکی و ارگانیکی سخن گفته بود ،اما مشهورترین
مفهومسازیازسویتونیسصورتگرفت.ویدرسال ۰227کتابمهمخودگماینشافتو

مفاهیمهمبستگیمکانیکیوارگانیکیدورکیمراباژگونهارائهمیدهد.

گزلشافت را نوشتکه
از دیدگاه تونیس ،تمام ارتباطات اجتماعی نتیجة اراده افراد به گردهمآمدن است .نظریة
گماینشافتبراینایدهاستواراستکهدروضعطبیعییااصلیوحدتویگانگیکاملیاز
ارادههای انسانی وجود دارد (تونیس .)88 :8۱۱۰ ،به نظر تونیس نوعی اراده به نام ارادة

0
طبیعی وجودداردکهعاطفیوبیانگرکلیتراهورسمزندگیاست،امانوعیدیگریازاراده،
ایازمبادالتبهصورتابزاریاز


استکهوسایلواهدافرادرمجموعةپراکنده
ارادةعقالنی 5
هم جدا میکند .ارادة طبیعی سبب پیوندهای عاطفی اجتماع میشود و ارادة عقالنی به
پیوندهای غیرشخصی اجتماع میانجامد .گماینشافت از ارادة طبیعی همدردی انسانی با
آید،اماارادةعقالنیموجدشکلگیریگزلشافت


وجودمی

بستگیوتعلقبه

احساسنیرومندهم
میشودتابههدفیعمدتاًمبتنیبر محاسباتفکریدربارهوسایلکارآمدبرسد(الو:۰۹15،

 .)872-875در اینجا گزلشافت مانند نظامی مکانیکی عمل میکند و زندگی شهری ،پول و
گریهای عقالنی از ویژگیهای اصلی آن هستند؛ درحالیکه گماینشافت
تجارت و محاسبه 
همچون واقعیتی ارگانیکی عمل میکند و از ویژگیهای آن نهادهایی از قبیل خانواده و
روستاست.درگماینشافتکهتقدمتاریخیبرگزلشافتدارد،مردمبایکدیگراتحادواتفاقو
دربرابریکدیگروظایفمتقابلیدارند،امادرگزلشافتباوجودعواملوحدتبخشدراصلاز

حالیکهدرگماینشافتپیوندهایصمیمی ونزدیکیمیانافرادوجود
یکدیگرجداهستند؛در 

گیردوافرادنقشهاراتاجاییانجام


دارد،ولیدرگزلشافتروابطمکانیکیورسمیشکلمی
دهندکهبامنافعشخصیآنهاتناسبداشتهباشد(همان).بهسخنبهترگزلشافتزندگی


می
درحوزةعمومیاست(تونیس .)۰2:8۱۱۰،
1

Ferdinand Tönnies
Herbert Spencer
3
Émile Durkheim
4
Wesenwille
5
kurwille
2
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شناسیتونیستیپایدهآلیاستکهممکناستهمواره


صطالح
البتهبایدتوجهداشتکها
باواقعیتسنخیتنداشتهباشد.درمقالةحاضر،نگارندهبااستمداداز مفهومسازیتونیسی،
شیوهایخوراکایرانیانورفتارهایهمبستهباآنرادراینچارچوبتأویلوارزیابیکرده

غذاخوردندردورانماقبلمدرندرایرانمیتواندیکیاز

معناکهشیوههاوآداب 


است.بدین
شمارمیآمدهوغذاخوردن


بستگیاجتماعیدرایرانونمودیازگماینشافتبه

هایهم

جلوه
منزلةکنشیجمعیسببتکوینروابطصمیمیودوستانهمیشدهاست.درمقابلآن،آداب


به
جارودورانپهلویکهاندکاندکبافردگراییتشخص

ورسومخوراکایرانیانازاواخرعصرقا
آیدکهموجبتضعیفهمبستگیاجتماعیو


شمارمی

یابد،نمودیازجامعةگزلشافتیبه

می
پیوندهایعاطفیدرجامعةایرانمیشود .


پیشینة پژوهش
الیاسجامعهشناسآلمانیدر«فرایندتمدن» ۰درسال ۰1۹1اولینمطالعاتجامعپیرامون

8
رفتارنیکوی اروپاییانازقبیلآدابورفتارهایسرمیزغذاراآغازکرد.اوگذارازرفتارهای
شدوبهجای


مردمدرقرونوسطیبهعصرجدیدراکهبارعایتبهداشتواحتراممتمایزمی
لیسیدن ،هورتکشیدن و دهان خود را با لباس پاککردن با رفتارهایی از قبیل استفاده از
دستمال همراه بود ،جزئی کلیدی از تمدن غربی درنظر گرفته بود (وارد.)8۰8 :8۱۱2 ،
همچنین دریدا ،فیلسوف فرانسوی از جمله اندیشهورزانی است که به غذا توجه کرده است
(کریچلی.)21:۰۹25،بااینحالنهالیاسونهدریداازالگوهایرفتاریخوراکسخنیبه
میان نیاوردهاند .ضمن اینکه در پژوهش حاضر دیدگاه ارزشداورانة متفکرانی مانند الیاس
کاسهشدنافراددردورانکالسیکدربرابربشقاب
پذیرفتهنیست؛دیدگاهیکهبربنیادآنهم 

و غذای اختصاصی بهمثابة فرهنگ پستتر در برابر فرهنگ متعالی بازنمایی میشود .دربارة
خوراکووضعتغذیهایرانیانمقاالتیبهرشتهتحریردرآمدهاست،امادرموردموضوعمقاله
حاضر،هیچپژوهشیصورتنگرفتهاست.

یافتههای پژوهش
پژوهش حاضر نشان میدهد این طرز تلقی که کنشهایی مانند استعمال کارد ،قاشقهای
چوبیوفلزیو مانندآنهادرصحنة غذا برای نخستینباردردورانمعاصرودرتعاملبا
فرهنگ اروپا شکل گرفته است ،چندان درست نیست .بدینمعنا که در دوران ایران باستان
برخیرویههاوآدابماننداستفادهازقاشقوکاردونیزدرآوردنهستةخرماوقراردادنمغز

The civilizing process

Good behavior

1
2
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هنگوسنتهای

بادامدرجوفآنوجودداشتهکهجامعةایرانبعدازاسالمتحتتأثیرفر
عربی آن را به فراموشی سپرده است .درواقع سنت عربی غذاخوردن با سه انگشت جایگزین
غذاخوردنباوسایلوابزارچوبیوفلزیشدهاست.درچنینشرایطیبودکهبرخیطبقات
باالیجامعةایرانیدراواخرعصرقاجارآدابووسایلمربوط بهغذارااز فرنگیهاگرفتند،
آنکهازسابقةچنینکنشهاییآگاهباشند .


بی

کهنالگوی ایرانی
۹

8

فوئر باخ ۰و به تأسی از او مارکس برخالف اندیشهورزان سنتی و مدرن آن مانند ارسطو ،
تصورمیکردند2،براینباور

دکارت0وهگل5کهتفاوتانسانوحیوانرامعیارهای«عقالنی»
بودندکهانسانقبلازتفکربایدبیاشامدوبخوردتابعدبتواندبیندیشد(برلین)۰82:۰151،؛
بنابراینتفکروپدیدةآگاهینزدمارکسبهمسئلةثانویدربرابرحیاتمادیبدلمیشودو

بعدهامفهومبنیادینکاردرایناپیستمهتعریفمیشود.درحقیقتنخستینعملیکهانسان

د،ایناستکهانسانبهتولیدلوازمضروریزندگیخودمیپردازد

راازحیوانمتمایزمیکن

(بودریار.)88:۰175،ازدیدگاهمارکسانسانحیوانیابزارسازاستوماشاهدیمکهایرانیان
هامهارتداشتند؛ازاینرونخستین


تبعآناستعمالآن

باستاندرساختابزارهایغذاییوبه
الگویی که میتوان دربارة غذاخوردن در ایران عنوان کرد ،الگویی است که نگارنده آن را
الگویایرانینامنهادهومقصودازآنشیوههاورفتارهایخاصایرانیانازروزگارانکهن


کهن
2
7
تاقبلازوروداسالمبهایراناست.درمقالهحاضر،بهشیوةبرودل وزمانبلندمدت مطمح
نظر او با سوژة تاریخی مواجه شدهایم .به سخن دیگر برای شناسایی الگوهای غذاخوردن
مردمانبایدزمانبلندمدتیدرنظرداشتهباشیمکهمشتملبرقرونمتمادیوشایدهزارههم
باشد .در چنین برش زمانی ساختارهای جامعه از جمله ساختارهای فرهنگی مانند آداب
خوراکشکلمیگیرند .

اطالعاتبسیاراندکیدربارةغذاخوردنمردمانایراندرمنابعتاریخیموجوداستواین
مسئله دربارة دوره ایران باستان به شکل بسیارحادتری خود را نشان میدهد .این اطالعات
1

Feuerbach
Marx
Aristotle
4
Descartes
5
Hegel
2
3

براینمونههگلدرکتابعقلدرتاریخانسانراموجودیاندیشهگرمعرفیکردهاستوهمیناندیشهرامعیار

2
تمیزانسانازحیوانتلقیمیکند(هگل .)80:۰۹27،

7
Braudel
La Longue Durée

8
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اندکبیشترناظربهفرمانروایانوافرادبرجستةتاریخیاست.متونکالسیکیونانینخستین
المتوخوراکعنایتداشتهاند(هکینگ)0۱۱:۰۹2۱،وهمان

متونیهستندکهبهمسئلةس
متونی بهشمار میروند که اطالعاتی دربارة رفتار مردمان آن دوران مانند مصریان و ایرانیان،
ویژهشاهانهخامنشیارائهمیدهند؛برایمثال مصریانبهقولهرودوتبیشازهرملتو


به
قوم دیگری مذهبی بودند و کاهنانشان هر چیزی را نمیخوردند .برای کاهنانمصری غذای
بهگفتةگزنفونیکیازعاداتدیرینة
پختمیشد .

مقدس( ۰هرودوت ۹۰1:۰175،و)۹8۰
پارسیان این بود که هنگام راهرفتن چیزی نمیخوردند (گزنفون ،بیتا 87۹ :و  .)870در
هایهخامنشیکهازپاسارگادبهدستآمدهومتعلقبهسدة0تا5قبلازمیالداست،


گنجینه
قاشقیازنقرهباساختیدرنهایتظرافتبهدستآمدهکهدستةخمیدهآنبهسریکمرغابی

).ظرفهایمعمولیغذاخوری،یعنیکاسه،بشقابوکوزهو

ختممیشود( 8کخ۰15:۰۹2۱،

پیالهدردورةهخامنشیانهمهازسفاللعابداربودهاست.هرروزهزارحیوانازجملهخوک

وخربرایشاهانهخامنشیذبحمیشد(بریان.)2۰0:۰۹71،

(پلوتارک)5۱8:۰۹۹2،اسب ۹
بهظاهر همین تجمالت مربوط به غذای شاهان هخامنشی بعدها از سوی اسکندر مقدونی

درواقعرابطهایمیانتجملو

بهمنزلةیکیازدالیلاضمحاللاینامپراتوریتلقیشدهاست.

هایدورمتصوربودهاست؛چنانکهاسکندرهنگامیکهبهاقامتگاه


زوالفرمانرواییازگذشته
پارسیانواردشد،دستوردادرژیمغذاییراکهرویستونمفرغیترسیمشدهبود،شکستند.
همچنیندرواکنشبهناهاروشامشاهانهایکهبرایاوترتیبدادهشدهبود،بهدوستانخود

خاطرنشانکردکهاینرژیمغذاییتنوروانآدمیراناتوانمیکندودلیلشکستپارسیان

راهمینموضوععنوانمیدانست(0بریان .)2۰۱:۰۹71،

دردورةهخامنشی«درایرانرسمبودکهاحدیبرسرمیزغذایشاهاذنجلوسنداشت،
مگر مادر و زنش» (پلوتارک .)02۹ :۰۹۹2 ،پلوتارک زمانی که دربارة پاریزاتیس و استاتیرا
Sacred Food

1

تصویریازاینقاشقمنحصربهفرددراثرکخوجوددارد(کخ.)۰12:۰۹2۱،

8
   ۹پروکوپیوسمورخرومیدرموضعیازاثرمهمشاشارهداردکهپائولوسوچهارصدتنازهمراهانشروزیرا
هاروزبعدراهحلرادراستفادهازگوشت


اینکهآن
بدونغذاسپریکردندوشبیرادرهمانوضعیتگذراندندتا
هایخوددیدند،اماآنهااحساساکراهبهجهتنوعغیرمعمولاینغذاداشتند(پروکوپیوس:۰128،


برخیاسب
هاگوشتاسبنمیتوانستدرشمارغذاها


شودکهبرایرومی

)؛بنابراینازسخناینمورخبیزانسیآشکارمی
1
قراربگیرد .
هایایرانیمعاصرماننداعضایسازمانهایمجاهدینخلقوفدائیانخلقنیزخوردن


برخیازمارکسیست
0
اصطالحبورژواییراممنوعاعالمکردهوخوردنغذاهایآنچنانیرادرغلتیدندرمغاک


غذاهایباکیفیتوبه
تباهیتلقیمیکردند .
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کاسهشدن اشاره
صحبت میکند ،به یکی از نشانههای مهم جامعة گماینشافتی یعنی هم 
کند.ویمینویسد«:غالباًهردوبایکدیگربهغذاخوردنونوشیدنمیپرداختند...لذااز


می
یکگوشتدریکظرفغذامیخوردند»(پلوتارک.)5۱8:۰۹۹2،بریاندربارةسلوکاردشیر
سومدرهنگامغذامیگوید«:اردشیرسومدودستخودرادرازکردوبادستراستیکیاز

کاردهایبزرگیراکهدرنزدیکیاوبودبرداشتوبادستدیگر،بزرگترینگردةنانراگرفت،

بررویآنگوشتگذاشتوباکاردقطعاتیازآنبریدوبااشتهایتمامبهدهانبرد»(بریان،
 .)2۰0:۰۹71
پارسیانمنعشدهبودندازاینکهبرسرسفرةخویشلگنبیاورند(گزنفون،بیتا.)87۹:

برای نوشیدن ابزار گوناگونی الزم بود .نخست ساقیها شراب را از مشکهایی که از جنس
پوست بز یا گوسفند درست شده بود ،به خمرهای بزرگ میریختند .سپس با مالقهای بلند
شراب را از خمره برمیداشتند و به سبویی که روی آن یک الک صافی قرار داشت ،سرازیر
هاراازسبوپرمیکردند(کخ:۰۹2۱،


هاپیاله
میکردندتاشرابکامالًشفافشود.سپسساقی

.)8۱1ازمنابعمعتبرعصرساسانیکهازمنظرتاریخاجتماعی -فرهنگیمهماست،خسرو
قبادان و ریدکی هستند .در این نوشتار بسیار مختصر که در قالب گفتوگویی میان خسرو
انوشیروانوریدکسامانیافتهاست،مبحثغذادردرجةاولاهمیتقراردارد.ازایننوشته
شویمایرانیانعهدساسانیچهتنوعغذاییداشتهاند.بنابرگفتةریدک،گوشتگاو،


متوجهمی
۰
،گوزن،گراز،گاومیش،گورخانگی،خرگوش،خوکخانگیو...درزمرةبهترینگوشتها

گور
برایغذاهایگوناگونبودهاست(متونپهلوی(خسرووریدک) .)75-7۹:۰۹7۰
هنگام صرف غذای پادشاهان ساسانی 8مانند هخامنشی کسی حق سخنگفتن نداشت
میشدند
همطعام» 
ودرمهمانیهایمهمشاهانساسانیبامهمانخود« 

(مشکور)۰1:۰۹05،
(طبری .)25۱ :۰۹22 ،یکی از بدایع فرهنگ غذایی ایران عهد ساسانی این بود که برای
کردندودرجوفآنمغزبادامقرارمیدادند ۹واین


پادشاهانساسانیهستةخرماراجدامی
مسئلهبهصراحتدربارةقبادپادشاهساسانینقلشدهاست(همان).بنابرآنچهدراینجاگفته

شد،درایرانباستانرویههاییخاصبرایغذاخوردنوجودداشتهاستوگرچهشایدتغییراتی

انجهتبهرامگورمینامیدندکهاینپادشاهساسانیبهشکارگورخرعالقة

 ۰بهرامپنجمپادشاهساسانیرابد
وافریداشت(خوارزمی .)۰۱8:۰۹28،
کردند،فردیمقداریازغذایشاهرامیچشیدتااحیاناًغذا


قبلازآنکهپادشاهانساسانیقصدخوردنغذامی
8
اطالقمیکردند(مشکور:۰۹05،

خوانساالر»
سمینباشد.اینسمترادراصطالح«بذشخوار»وآشپزباشیرا« 
 .)8۰
پنداشتقراردادنمغزگردویاچنانکهدرعهد


نگارندهتاقبلازمطالعةتاریخبلعمیهمچونتصورعمومیمی
۹
ساسانیرواجداشتهاست،مغزبادامدرجوفخرماابداعمتأخرفرهنگغربیاست .

هایانسانشناسیایران،دوره،۰۱شمارهپیاپی،۰1بهاروتابستان۰۹11


پژوهش
820

اندکدرهردورهبوده،یکالگویکلیحاکمبودهاستکهبراساساینالگوپادشاهانایرانیو
احتماالً طبقات مرفه جامعه از ابزار فلزی و چوبی مانند قاشق و کارد بهمنظور غذاخوردن
استفاده میکردند .در این الگو ،گوشت حیواناتی مانند خوک ،گور و خر برای غذا استفاده
اسالمیبهتدریجمحوخواهدشد .

شدکهالبتهاینرویههاباسیطرةالگویعربی-


می

الگوی عربی -اسالمی
هایهمجوارمانندایران،تأثیراتدینجدیدو


العربوفتحسرزمین
باظهوراسالمدرجزیره
تدریجدرسرزمینهایدیگرپدیدارشد.یکیازاینتأثیراتبهغذاو

هایقومیعرب 
هابه


سنت
قدریاهمیتداردکهبهمعیاریبرایایمانمبدلمیشود


شود.اینقضیهبه

خوراکمربوطمی
(المستنصر باهلل ثانی .)0 :۰15۱ ،در قرآن آیاتی وجود دارد که به موضوعات خوراک اشاره
کردهاند.درآیة  22سورة مائدهآمدهاست«وازآنچهخداوندروزی شما گردانیده،حاللو

پاکیزهرابخوریدوازآنخداییکهبدوایمانداریدپروادارید».درآیة ۹سورةمائدهخوردن
گوشتمردار،گوشتخوک وآنچهبهنامغیرخداکشتهشدهباشد،حراماعالمشدهاستو
حتی حیوان حاللگوشتی هم که خفه یا با چوب کشته شده باشد ،حرام شمرده میشود.
اهللنگفتهباشند،حراماست؛ازاینرو


هابسم

طورگوشتحیواناتیکهدروقتکشتنآن

همین
طیفتوتنامةقصاب،بهشمارة.)0۱0:2212/1در

برایذبحقواعدیمقررشدهاست(نسخةخ
مذهبشیعهنیزگوشتاستروگورمکروهاست(قزوینیرازی .)20۰:۰۹۹۰،
شود،اینبهمعنایحاللبودنتماماعضای


بایدتوجهداشتکهاگرحیوانیحاللاعالممی
آننیست.چنانکهبرایمثال«درگوسفندچندچیزحاللاستوچندچیزحراماستوچند
چیزمکروه.آنچهحاللاست،پشموگوشتوپیهودنبهومغزوآالتوآنچهکهمکروهاست...
بوغزلوورودهووگوشهایدلوآنچهحراماستخونوعدودیومغزپشتو...وزهرهو

سیاهی حدقة چشم( »...همان) .در مذاهب اسالمی دربارة حاللبودن یک حیوان
فنظرهایی وجود دارد؛ چنانکه شیعیان گوشت خرگوش نمیخوردند ۰،اما اهل تسنن
اختال 
کنند(ابنبطوطه.)۹22:۰۹72،بنابرآنچهگفتهشداسالمدینیاست


گوشتآنرامصرفمی
کهتابوهایبسیاریدربارةغذابههمراهدارد.ایرانیانقبلازاسالمبهندرتباچنینتابوهایی

دند.ازمنظرجامعهشناختیاعمالیمانندممنوعیتغذاییدراسالمشاهدیازاقتدار

مواجهبو
8
سنتیموردنظروبراست(سنت.)81:۰۹1۰،راسل فیلسوفتحلیلینیزدربارةنسبتغذا،
تابو و اقتدار میگوید :بنا بر مذهب تابو افراد قبیله حق نداشتند در کاسة رئیس قبیله غذا
شد،ولیگوشتآنرانمیخورند(دالمانی:۰۹۹5،


ةقاجارخرگوشهمشکارمی
 ۰براساسگفتةدالمانیدردور
 .)882-887
2
Russell
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بخورند؛ زیرا براساس عقیدة تابو هرکس دست در کاسة رئیس قبیله میکرد ،ممکن بود به
هالکتبرسد(راسل،بیتا.)۹۱:باظهوراسالموتغییردیندردویاسهقرننخستدرخوراک

ایرانیان و تابوها تغییراتی بهوجود آمد؛ درحالیکه در دوران باستان گوشت حیواناتی مانند
شمارمیآمد،اماباظهوراسالمخوردنگوشتبرخی


غذاهایشاهانهبه
خوک،خرواسبجزء 
حیواناتمانندخرواسبمکروهوخوکحراماعالمشدوگوشتاینحیواناتازچرخةغذایی
ایرانیانومسلمانانحذفشد؛بههمندلیلاسالممیانغذایحاللوحرامتفاوتفراوانی
قائلشدهاست.
زندگیاعرابدرآغازبسیارسادهبودودرصدراسالمغذایمردمازیکقسمیادوقسم
کرد.براساسروایاتمختلفرسولخداباسهانگشتغذامیخوردوتوصیهشدهبود


تجاوزنمی
کهبادستراستغذاصرفشود(طباطبایی ۰88:۰۹21،و)۰81واینکهدرسخنانایشان
به شستن دست قبل و بعد از غذا توصیه شده است (االعسم ،بیتا )82 :میتواند به شیوة
غذاخوردنعربهایعنیغذاخوردنباانگشتاندستمربوطباشدکهدرایرانبعدازاسالمهم
).برخالفآنچهتصورمیشود،پژوهشدربارةغذا

موردتوجهقرارگرفت(االرجانی855:۰۹۹2،
ت.ابنندیمفهرستیازکتبیراکهدربارةغذاهانوشته

درگذشتههایدورنیزمدنظربودهاس

۰
شده،ذکرکردهاست:کتابالطبیخ نوشتةحارثبنیشخر،کتابالطبیخنوشتةابراهیمبن
مهدی،کتابالطبیختألیفابنماسویه،کتابالطبیختألیفمخبره،کتابالطبیختألیفاحمد

بنطیب،کتابالطبیختألیفابراهیمبنعباسصولی،کتابالطبیخالمرضینوشتةرازیو
)،اماکهنتریناثرآشپزیدردسترسدردورةاسالمیمتعلقبهوراق

(...ابنندیم52۰:۰۹2۰،
نویسندهآغازسدة 0استکهکتابشبهنامالطبیخواصالحاالغذیهالماکوالتاست(مناظر
احسن .)۹2:۰۹21،
هادرنهضتشعوبیگریدرقرندوموسوم


انیانوعرب
یکیازمباحثمهمدرجدالایر
هجریمسئلةغذابودهاست.بهظاهرایرانیانبهشیوةغذاخوردنخود،یعنیاستفادهازابزار

فلزی مباهات میکردند و در برابر آن اعراب و طرفدارانشان در برابر آن موضع میگرفتند:
«اینکه ایرانیان (عجمان) با کارد و چنگال 8غذا میخورند و آن را جزء آداب خوب و مفاخر
خویش برمیشمارند ،خودستائی نابموردی است؛ زیرا به دست غذاخوردن لذت دیگر دارد و
برند،هممفسدغذاستوهمازلذتوخوشگذرانی


افزاریکهایرانیاندرغذاخوردنبهکارمی
(جمالزاده .)75:۰۹08،

آنمیکاهد»

۰طبیخدرزباناهلحجازبهمعنایغذاییاستکهخورشدارد .
اندوتاکنونمستنداتقابلقبولیدراینبارهیافت


نگارندهتردیدهایجدیداردکهایرانیانباچنگالآشنابوده
8
نکردهاست .
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عناستکهتاقرنسومهنوزبرخیایرانیانبراساسسنتهایپیشینخودغذا

اینبدانم
خوردند؛درحالیکهایرانیانخوردنغذاباابزارفلزیمانندقاشقرا


راباابزارفلزییاچوبیمی
۰
دانستند،اعرابآنرامایةبدمزگیخوراکتلقیمیکردند ،اما


مایةمباهاتوبرتریخودمی
رویههای ایرانیان و بیزانسیها در حوزة غذا کموبیش بر اعراب ،بهویژه در عصر
به هر شکل  
عباسی تأثیر بسزایی داشت .در عهد امویان اعراب هنگام صرف غذا پیشبند میبستند و
شد.هنگامغذارویکرسیمینشستند


کردندکهازچوبساختهمی

هاییرااستفادهمی

قاشق
ومیزغذاییجلویآنانبودکهرویآنپوششیگستردهبودند(حسنابراهیمحسن:۰۹18،
.)02۹درحقیقتعباسیان 8درسطوحمختلفسیاسی،اجتماعیوفرهنگیازایرانوبیزانس
نظرمیرسدتحتتأثیرایرانوبیزانسالگوهایعربیغذاخوردندر


کردند.به

الگوبرداریمی
جامعةعباسیتاحدیرنگباختهبود.استعمالقاشقوکارددرمیانظریفانچنداناندک
نظرمیرسداستفادهازقاشقدرمیانمردمطبقةباالیاجتماعمتداولبودهاستو


نبود.به
قاشقهاراکالًباشیشه،مسیاسیموزرمیساختند(مناظراحسن.)۰22-۰27:۰۹21،مردم

کشیدندوانگشتانخودرامیلیسیدند،گوشت

مؤدببرخالفزهادکهگوشترابهدندانم 
ی
را با کارد میبریدند و از لیسیدن خودداری میکردند ،اما مردم جامعة عباسی بیشتر از
ایشریکمیشدند،


گرفتند،اماچونچندتندرکاسه

منظورخوردنبهرهمی

انگشتانشانبه
هرکسبهفردیکهدرکنارشنشستهبود،توجهداشت(همان۰22:و.)۰25
هایطالونقرهدرداخلقدحهاسخنگفته


هاازکاربردقاشق

بطوطهدریکیازمهمانی

ابن
هایچینینیزباقاشقهایچوبیحاضربودتاکسانیکهازاستعمالظروفطال


است،اماکاسه
و نقره پرهیز داشتند ،از آنها استفاده کنند (ابنبطوطه .)۹22 :۰۹72 ،حتی وی در شهر
صنوب/سینوبمشاهدهکردهبودکهمردماندرداخلدکانحشیشراباقاشقمیخوردند

(همان .)۹27:
بهمنزلةاصلیاساسیبهرسمیتشناختهشود؛
بایستهاستکهنسبیتگراییفرهنگی  Cultural Relativism

۰
شناسیاست.بدینمعناکهنگریستنبهباورهاورسومافرادوجماعاتدیگر


اصلیکهامروزهازاصولاساسیانسان
هابایدتحلیلوارزیابیشود.دراینچشماندازبا


نگیخودی
درچارچوبفرهنگآندیگریونهبامعیارهایفره
فرهنگیتلقینمیشود .


دستیابااستفادهازابزاریمانندکاردوچنگالغذاخوردنفرهنگمتعالییابی
طوریکهواثقخلیفةعباسیازحنینبناسحاقخواستتا


غذابرایخلفاهماهمیتبسیاریداشتهاست؛به
8
کتابی دربارة غذا ،دوا و اعضای تن تألیف کند (مسعودی .)018 :۰۹2۱ ،در معالجات پزشکی هم غذا نقشی
طوریکهوقتیفضلبنیحییبرمکیبهبیماریبرصمبتالشد،جاثلیقپارسکه


کنندهداشتهاست؛به

تعیین
رشیهاپرهیزبایدکردنوغذا
بهترینطبیببود،درمعالجاتخودبرایدردپاابرازداشت«ازکللبنیاتوت 
نخودآببایدخوردنبهگوشتماکیانیکسالهوحلوا،زردةتخممرغرابهانگبینبایدکردنوازآنخوردن»

(نظامیعروضیسمرقندی .)12:۰۹72،
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بهتدریج فرهنگ عربی-اسالمی در ایران سیطره پیدا کرد و ایرانیان
در قرن  ۹و   0
غذاخوردن به شیوة قوم عرب را پذیرفتند .جلوة اصلی این تغییر در حذف ابزار فلزی چون
اشقوکاردازصحنهسفرةغذاییبودودرعملبهجایآنغذاخوردنبادستشیوععام

ق
تنهابادستغذامیخوردند،بلکهحاشیةظروفو


هجریایرانیاننه
یافت.همچنیندرقرن 5
طوریکهبیهقیدرتوضیحجشنمهرگانومراسمآنبهغذاخوردن


لیسیدند؛به

هارامی

کاسه
ارهمیکند...«:بزرگاندولتبهمجلسحاضرآمدندوندیماننیزبنشستندودست

درباریاناش
۰
بهکارکردندوخوردنیعلیطریقاالستالتمیخوردند» (بیهقی.)785:۰۹25،درهمین

ارتباط بسحق اطعمه شیرازی از قول پهلوان عبداهلل عراقی میگوید ...« :بسودای ماهیچه پر
اآنیارحلوا،دمیهمکاسهباشم»(بسحقاطعمهشیرازی.)875:۰۹28،

قیمهمیپختمکهب

خلدونبایکدیگرهمغذاو


تیمورگورکانیوابن
ترینمالقاتهایتاریخ،


جالباینکهدریکیازمهم
ابنعربشاه .)۰5۱-۰01:85۹2،
سفرهشدند( 
هم 

خوردنبیانمیدارد«:اولدستودهنوبینی


خواجهنصیرالدینطوسیذیلآدابطعام
پاککند،آنگاهبهکنارخوانحاضرآیدوچونبرمائدهبنشیند،بهطعامخوردنمبادرتنکند؛

اال که میزبان بود و دست و جامه آلوده نکند و به زیادت از سه انگشت نخورد» (خواجه
نصیرالدینطوسی.)8۹۹:۰۹2۱،اینکهفردبایستهاستباسهانگشتغذابخورد،ناظربهالگوی
عربی-اسالمیخواجهنصیراست.ازمنظرطبقاتیهم،غذاوخوراکتجلیاتطبقاتیباخودبه
وانواعشیرینیهاوگوشتدرزمرةخوراکثروتمندان

همراهداشت؛چنانکهپلو،8حلوا،زولبیا۹

بودوآبگوشت،آش ،نان،0پنیر 5خوراک فقرا.2آب گوشتکهبیشترحاویآب بود،غذای

استالتازبابافتعالبهفعلیاطالقمیشودکهدرآنانسانغذایحاشیهواطرافکاسهراباانگشتپاک

۰
خورد.سلتهمبهمعنایپاککردنآبکاسهباانگشتاندستاست(بیهقی2۹1:۰۹25،توضیحات


کندومی

می
خلیلخطیبرهبر) .
شمارمیآمدهاست،اما برخیمنابعآنراقوتغالب


برنجدرتاریخایرانهموارهغذایطبقاتمرفهجامعهبه
8
مردم معرفی کردهاند .به نوشتة شرلی و دالمانی برنج غذای اصلی مردم در دوران صفویه و قاجار بوده است
،امابهنوشتةشینجوتنهامردمطبقةباالبرنج

(سفرنامةبرادرانشرلی72-77:۰۹22،؛دالمانی)887:۰۹۹5،
گذاشتند(شینجو.)۰۰5:۰۹1۹،


ماندةآنرابراینوکرهاوخدمتکارانمی

خوردندوپسازخاتمةغذاباقی

می
بهنظر میرسد شرلی و دالمانی دچار خطا شدهاند و مثل «لباس پلوخوری» نشانی از جایگاه ممتاز این غذا تا

همیناواخردارد .
۹دربارةزولبیانک:دیوانمسعودسعد17:۰۹20،و .۰52
ناندرفرهنگایرانیدرمعنایمطلقغذااستعمالمیشدهاست؛بهایندلیلکهایرانزادگاهگندمبودهاست

0
(دریابندری .)8۰-8۱:۰۹20،
(شینجو .)۰۰2:۰۹1۹،
«5ناهاروشاممردمطبقةپایینوفقیرفقطنانوپنیراست» 
 2زله به غذایی اطالق میشد که مردمان فرومایه از جایی برمیداشتند و با خود میبرند (بزم دیرینه عروس،
 .)۹7۱:۰۹28
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شمارمیآمدکهتقریباًهرروزهدرسفرةمردمانعادیدیدهمیشد ۰.بهقول


عمومیجامعهبه
آبگوشتونخودآبگفتندمایارانهمهروزهایمچهدرصحتوچه

بسحقاطعمهشیرازی«
درنقاهتوگفتهاند«زرنیغیا،تزددحبا»شایدکهازماسیرشدهباشند(»...بسحقاطعمه

شیرازی .)80۰:۰۹28،
هایهمراهآنقدریدردورانصفویهافزایشمییابدکهدلیل


اطالعاتدربارةغذاوسنت
آنوجودسفرنامههایمتعددازایندوراناست.دالوالهسفرةسلطنتیراتوصیفکردهاست:

«ظروفغذاهمهبزرگودارایسرپوشمدوروبزرگیبودکهانبوهپلوواغذیهدیگرراحفظ
کرد.جنسظرفهانقرهوغالباًازطالییکدستبود»(دالواله.)88۱:۰۹7۱،درسرسفره


می
هایطالکهپرازغذایشاهانهبودقرارمیدادند«.درکنارکاسة


گرفتظرف

تاحدیکهجامی
خورش کهآن همازطالی ناب بود،یک قاشقچوبیقرارداشت ...کهبیشتربرای نوشیدن
شد.دستةقاشقبسیاربلندوجنسآنازچوبخوشبووهمیشهنواست؛زیرا


استفادهمی
بیشازیکمرتبهازآناستفادهنمیکنند.قاشقدیگریبرسرسفرهوجودنداردوازچنگالو

جملهخودشاهبادستغذامیخورند،فقطحامل


کاردنیزاثریدرمیاننیست؛زیراهمه،من
غذاکهوظیفهمستخدمرانیزبرعهدهدارد،بدوناینکهازکاردوچنگالوقیچیاستفادهکند،
با یک قاشق چهارگوش طال که همیشه در دست دارد ،تکههای گوشت را از یکدیگر جدا
میکند.دستمالسفرهنیزوجودنداردوهمهبرایتمیزکردندستازدستمالیکهبرکمر

انداستفادهمیکنند»(همان .)88۰-88۱:


خودبسته
کارمیبرند؛


هایچوبیبه

برایخوردنغذایمایع،قاشق
بهنوشتةتاورنیهدرعهدصفوی«
دانهاستونیزغذاهایدیگررابادستمیخورندوبادستمالخودکه


زیرابرنجراکهدانه
رود،دستراپاکمیکنند»(تاورنیه.)۹۱1:۰۹21،اگرمیزبان


کارمی

جایدستمالسفرهبه

به
ساالرباقاشقبزرگدردستسرپامیایستاد

فردثروتمندیبود،خوانساالرداشتواینخوان

هامیکرد(همان.)۹۰۹:بهنوشتة


وباقاشقبزرگشروعبهریختنبرنجوگوشتدربشقاب
تانبرمیدارندوگاهیبهآنماستهم

تاورنیهایرانیان«برنجرابامشتوگوشتراباانگش
شمارمیرفت؛بنابرایندرایندیدگاههرشهرو


هایقومیبه

ترینصورظهوروتقویتهویت
 ۰غذایکیازم 
هم
منطقه هویت خود را از یک منظر با غذای خاص خود به دیگران نشان میدادند .هر منطقهای روشی برای
کردنخورشداشت.دردورانقاجاردررشتومازندرانخورشهایسیردار(نادرمیرزاقاجار)8۰:۰۹22،


درست
هایبرنجینمانندکوکوسبزیودلمهبرگمیخوردندودرخویوکردستان


شد.اهالیآذربایجانخورش

طبخمی
)وآششلهزردمخصوصمردمپارسیزبانوآشترخینهدرلرستانو

آذربایجانخوردنیهایکشکین(همان88:

).یکیازخورشهای مطبوعطباخانایرانیفسنجانبودکهآنرابامغزگردو،آبانار،

کردستانبود(همان52:
روغنوگوشتمرغدرستمیکردند(دالمانی .)882:۰۹۹5،
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ایبسیاربزرگمانندیکگلولهدرستمیکنندوبهیک


کنندوازمجموعةآنلقمه

مخلوطمی
ضربمیبلعند»(همان).

هیچکساز
کمپفرکهدرمهمانیشاهانةشاهسلیمانصفویشرکتکردهبود،مینویسد «:

ایرانیانبهاستفادهازاینوسائلعادتندارند؛اینهافقط

کاردیاچنگالاستفادهنمیکرد؛زیرا

).فرنگیهاییمانندکمپفر،تاورنیهو

بادستراستخودغذامیخورند»(کمپفر870:۰۹2۹،

اسالمیوپیشترازآنکهنالگویایرانینداشتند.

شاردنهمدریافتیازالگویغذاییعربی-

شکلگیری الگوی مدرن
درجامعةسلسلهمراتبیاروپایقرونوسطیجایگاهفردورفتارهایمناسبجایگاهیکفردرا
در سر میز غذا تعیین میکرد .انتظار میرفت هنگام شام بهترین فقرة غذایی برای دیگران
بایستهنگامصرفغذابیمیلورغبتبرسرسفرهحاضر


عرضهشود.جالباینکهزنانمی
).رومیاندرازکشدربسترغذامیخوردندواروپاییانقرون

میشدند(آدامسون۰22:8۱۱0،

وسطیاستفادهازمیزغذاخوریرامتداولکردند(برودل.)۰۰2:۰۹78،
درانتهایقرونوسطیاستفادهازچنگالدراروپامتداولشد(الیاس.)51:8۱۱۱،غذا
نخوردن چند نفر در یک ظرف غذا ،نینداختن آب دهان و شستن دست پس از خوردن هر
وعدهغذا،جزءژستهاییاستکهازقرونوسطینشئتگرفتهاست(لوگوف.)۰۰5:۰۹1۰،

میداند
این همان رفتارهایی است که الیاس جامعهشناس شهیر آلمانی ،آن را «رفتار نیکو»  
(الیاس 55 :8۱۱۱،و  .)50چنگالهای بسیار بزرگ دوشاخه که برای تقسیم گوشت میان
مهمانانیابرایگرداندنگوشترویاجاقدرآشپزخانهاستفادهمیشد،احتماالًبسیارقدیمی

است،اماباوجودبرخیاستثناءهامصرففردیوشخصینداشتند.چنگالاختصاصیدرحدود
قرن ۰2ازونیزوشایدهمازاسپانیارواجیافتهاست(برودل.)۰18:۰۹78،اروپادرمقطع
سویمدرنیتهگاممیگذاردوازقضایکیازابعادمدرنیتهدرچگونگیو

زمانیقرن۰7تا ۰2
به
۰
ظاهرمیشود؛بنابراینساختفرهنگیمدرنیتهدر

کیفیتغذاخوردنورفتارهایسرمیزغذا 
برابر ساخت سنتی در ایران قرار میگیرد؛ از اینرو در مشاهدات فرنگیها یکی از جلوههای
هایغذاخوردنآشکارمیشود.قاشقدرسرمیز


زعمآناندرهمینشیوه
نگپایین 
تربه

فره
غذای اروپاییان پدیدار شد .قاشقهای ساده اغلب از چوب یا شاخ ساخته میشد ،اما انواع
ترآننقرهایبود(همان).چنگالکهخیلیزودازبیزانسبهونیزآوردهشد،استعمالآن


لوکس
مبهتدریجمتداولشد(لوگوف.)877:۰۹1۰،
ازسدة۰0و ۰5
Table Manners

1
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عصرقاجارمصادفباورودایرانبهتاریخمعاصرخوداستودرهمیندورانروابطبسیار
هایغربیدرحالشکلگیریاست.البتهاینتعامالتدوطرفهبهلحاظ


پیچیدةایرانبادولت
فرهنگی با سیطرة الگوی رفتاری فرنگیها همراه بود و در همین چارچوب شاهد تغییرات
شگرفی در صحنة غذای برخی اقشار اجتماعی هستیم ،اما در بیش از نیمی از عصر قاجار
همچنان الگوی غذایی عربی-اسالمی بر سلوک غذایی ایرانیان حکمفرما بود که البته
.چنانکهزنانباید

یافتههمنبودوهرکساعماززنومردبرمبنایآنرفتارمیکرد


جنسیت
خوردند(بیبیخانماسترآبادی:۰۹7۰،


انگشتیغذامی

نشستندوسه

درسرسفرهدوزانومی
۰
.)۹0درایندوران،عادتغذاییایرانیهاچنینبودکهحدودساعت7یا2صبحچایونان 
شینجو.)۰۰5:۰۹1۹،اگر
شبشاممیخوردند( 

میخورند.حدود۰بعدازظهرناهاروحدود1

ایرانیانمهمانانخارجیداشتند،ناگزیربودندکاربسیارشاقیافتنابزارغذارابرخودهموار
کنند؛ برای نمونه میرزا عبدالوهاب خان وزیر در اوایل دوران فتحعلیشاه ( ۰2۰7م) برای
کوتزبوئهقاشقوچنگالوصندلیتهیهکردهبودتامجبورنباشندمانندایرانیانبادستغذا
بخورند(کوتزبوئه.)8۹2:۰۹25،
سرجانملکمکهدراوایلدورةفتحعلیشاهدرمهمانیپسرصدراعظمایرانشرکتکرده

ایبرایشستوشوی


بود،بهتفصیلآنراشرحدادهاست.برایصرفشامآفتابهولگننقره
اگراروپاییانبهایرانسفرمیکردند،

دستودهانمهمانانآوردند(هالینگبری.)5۹:۰۹2۹،
هارابهزحمتمیانداخت«نبودنقاشقوچنگالوسایرلوازممیزاستکهاگر


چیزیکهآن
هاراباخودبرنداشتهباشد،ازاینحیثبهاوبدخواهدگذشت.بهعالوهنشستنبر

احتیاطاًآن
زمینبررویپاشنةپادائماًبهرسمعثمانیهایابررویزانوبهرسمایرانیانبسیارپرمشقت
است»(فووریه.)5۹:۰۹25،فووریهروزیپسازصرفنهاربااینکهمدتغذاخوردنطولی
نکشید ،برای اینکه از زحمت نشستن روی زمین خالصی یابد ،به عجله از محل غذاخوردن
بیرونآمد .
یبرد،هنگامشاممردمدهکدهدور
اورسلبلژیکیهنگامیکهدرمنجیلگیالنبهسرم 
ویوهمراهانشجمعشدهبودند.بهنوشتةاو«ماناچاربودیمدرمیانیکمشتجماعتیکه
بادقتعجیبکوچکترینحرکتمارازیرنظرداشتند،غذابخوریم.چنگالبیشازهرچیز

دیگرتعجبوکنجکاویآنهارابرانگیختهبود.ظاهراًآنرایکابزارعجیبوحتیخطرناک

کردند؛زیراوقتیکهماچنگالرابهدهاننزدیکمیکردیم،فریادتعجبووحشتاز


تصورمی
زبانهمهبلندمیشد»(اورسل.)۰25:۰۹28،بهنوشتةوامبری«کاردوچنگالوقاشقدر

شدهاست(میرزاعلیاکبرخانآشپزباشی،


دردورةقاجارپنجنوعاعمازسنگک،لواش،تافتونو...پختمی
۰
 .)5:۰۹5۹
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ایران اشیای ناشناختهای هستند .برای فرد اروپایی فوقالعاده زننده است که میبیند صاحب
کندوهرتکهرابهمهمانیمیدهدیاقدح


ایراقطعهقطعهمی

خانهباانگشتانشمرغپخته
شربتیرادورمیگرداندکهتابهنفرآخربرسد،سبیلحناییدهدوازدهمرددرآنفرورفته

است»(وامبری .)2۰:۰۹2۰،
همین طور فووریه غذای سلطنتی را که از نظر او عجیب هم بود ،توصیف کرده است؛
کهدرفرهنگغربیغذاهایگوناگونرایکبهیکسرسفرهمیآوردند،درایرانهمان


درحالی
خورد،فراشها


آوردند.بعدازآنکهشاهغذایخودرامی

جامی

هایک

دورههمةغذاهارافراش
باقیمانده غذاها بخورند (فووریه،
غذاها را جمع میکرد تا دیگران بهترتیب سلسلهمراتب از  
قاشقوکاردوچنگالدرکارنیست،همینکه

.)7۹:۰۹25بهنوشتةدالمانیبرایصرفغذا«
سفره چیده شد ،مهمانان به دور آن جمع میشوند و دو زانو مینشینند» .با دست غذا
زیراایرانیانصحبتکردندرسرسفرهراخارج

صحبتینمیشود؛«


خورندودرمیانغذاهم

می
از نزاکت میدانند( »...دالمانی .)8۹8 :۰۹۹5 ،ناصرالدینشاه نخستین شاه ایرانی است که به
قصدتفرجازایرانپابیرونمیگذاردودرسفرهایفرنگشمیزبهشیوةفرنگیچیدهوآدابو

رسومفرنگیاجرامیشود.درهمیندوران،نخستینتصاویرازغذاهاوآشپزخانه -یابهقول

۰
منابع کارخانه ( -عضدالدوله27 :۰۹72 ،؛ معیرالممالک )82 :۰۹2۰ ،را در دست داریم و
)بهنخستینپادشاهقاجاریمبدلمیشود

شاهکهباقاشقغذامیخورد(همان8۹:


ناصرالدین
که از قاشق استفاده میکند .قاشقتراشی اینک به صنعتی مبدل شده بود که برخی شهرها
چونخوانساربدانشهرهبودند(سیفالدوله.)۹71:۰۹20،بااینحالدردورانقاجاربیشتر

ظروف،قاشقوچنگالازفرانسه،آلمانواتریشواردمیشد(کرزن .)۰8۹:۰۹7۹،

بنابراین به نظر میرسد این روایت فووریه ،پزشک ناصرالدینشاه که «شاه که مثل همة
نشیندبادست،یعنیبیقاشقوچنگالازآنظرف


ایچرمی...می
ایرانیانچهارزانومقابلسفره
داردومیلمیکند(»...فووریه)7۹:۰۹25،درهمهحالصادقنبودهاست.


غذایخودرابرمی
فووریهپزشکفرانسویناصرالدینشاهدربارةاومیگوید«:شاههمیشهتنهاغذامیخوردوعادت
).بههرحالگروههاییازمردمایرانرفتارهای

مملکتیبراینجاریاست»(فووریه۰05:۰۹15،
اروپائییانمقیمایرانراازنزدیکمشاهدهمیکردندوبهتدریجتحتتأثیررفتارهاینوینمربوط

بهغذاقرارمیگرفتند.ازاواخردورانناصری،رواجالگویمدرنغذادربرخیشهرهاونزدبرخی

السطاندوتصویرازدومرداصفهانیرادرحالغذاخوردننشانمیدهد.


ابتاریخمسعودی،ظل
 ۰درپایانکت
همچنینعکسیازتشریفاتآشپزیدردورةناصرالدینشاهوذکرقیمتووزنموادغذاییمانندگوسفند،مرغ
طوربرایمحلغذاخوری


).همین
و...درکتابخاطراتوخطراتمندرجاست(مخبرالسلطنه۰85-۰80:۰۹81،
دربازارتهرانعصریناصرینک:سرنا .25:۰۹28،
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طبقاتوگروههایدرباریوسیاسیشدتیافت.برخیشهرهابهدلیلموقعیتجغرافیاییدر

استفاده از الگوهای فرنگی غذاخوردن پیشگام بودند .همانطور که انزلی در تشکیالت حزبی
پیشروبود،درآدابوسلوکنوینغذانیزبههمینمنوالبود.توصیفبنجامینازغذادرانزلی

شاهبدینترتیببودهاست«:مندر


یعنیچندسالقبلازمرگناصرالدین
سال ۰22۹-۰228
اینجادیدمکهمیزوصندلیفرنگیاستعمالمیکنندوطرزقدیمغذاخوردنایرانی،یعنیبا
دست ،کمکم منسوخ میشود و در طبقات عالیه ،مردم به استعمال کارد و چنگال ،عادی
میشوند» (بنجامین ،بیتا .)72 :این رویه بعد از مشروطیت شدت یافت و استفاده از کارد و

رتبهسیاسیرواجگرفت(بزرگامید.)8۰2:۰۹۹5،صدیقکهبههمراهتنی


چنگالنزدافرادعالی
کالسیهایدارالفنوندرسال ۰۹81ه.ق ۰81۱/ه.شعازماروپابود،درخاطرات


چندازهم
میشودکهبینراهتهرانتابندرانزلیریشارخانمؤدبالملکدرفرصتهایمناسب
خودیادآور  
ومارادراستعمالکاردوچنگالماهرمیساخت؛زیرا

ازآدابمعاشرتدراروپاسخنمیگفت«

خوردندوبرزمینمینشستندوبسیارنادربودکسیکه

تاآنزمانعموممردمبادستغذامی
چنگالبهکارمیبرد»(صدیق .)00:۰۹0۱،

کاردو
خوردندوبهجایقاشقوچنگالازنان


دردورةرضاشاهاغلبمردمهنوزغذارابادستمی
استفادهمیکردند،امارضاشاهکهبیشترمتمایلبهآدابورسومغربیبودوآنراباپیشرفت

دمراهورسمغذاخوردنغربیهارایاد

خواستفرزندانوبهتبعآنمر


دانست،می

مرتبطمی
درایندوران،الویمدرنفرنگیدرصحنةمیزغذاخودرابهمثابة

بگیرند(پهلوی.)01:۰۹72،
فرهنگ برتر و متعالی نشان داد و بهتدریج طبقات و گروههای مختلف مردم الگوی عربی -
اسالمیخوراکراوانهادندوتنهاجنبةحاللوحرامآنالگویسابقدرفرهنگغذاییایرانیان
باقیماند.

نتیجهگیری
دنبالشناساییالگوهایغذاخوردنایرانیاندرخاللتاریخبودوبدینمنظور


پژوهشحاضربه
ازنظریةتونیسبهمنظورفهموتبیینبهترآناستفادهشد.بربنیادایننظریه،نوعجامعهدر

گیریکنشهایانسانی تأثیرگذاراست.درجامعةگماینشافتیماشاهدروابطرودرروو


شکل
صمیمانههستیمودرجامعةماقبلمدرنایران،چهدردورانباستانوچهدوراناسالمیما
ایگماینشافتیمواجههستیم.برایناساسسهالگوشناساییشد.درپارادایمنخست


باجامعه
که کهنالگوی ایرانی نامگذاری شده است ،دادههایی دربارة استعمال ابزارهای فلزی و چوبی
مانندقاشقوکاردمطرحاست.دراینالگومعیارخاصیبرایحاللوحرامغذاهاتعییننشده
استواگرتابوهاییوجودداشتهباشند،اندکهستند.ایرانیانعهدساسانیباابزارهاییغذارا
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مصرفمیکردندوالگویعربی-اسالمیدربرابراینالگودرجامعهایرانظاهرشد.تقابلاین

دوالگودرجدالمیانایرانیانواعرابدرنهضتشعوبیگریهمرخنمودوایرانیانیکیاز

هایخوراکخودتلقیمیکردندوبراعرابکهبادستغذا


هاراشیوه

عللبرتریخودبهعرب
میخوردند ،مذمت روا میداشتند .البته در دوران عباسیان اعراب تحت تأثیر آداب غذایی

هاقرارگرفتندوباکاردوقاشقآشناشدند.ازسویدیگربهتدریجدرایران


ایرانیانوبیزانسی
الگوی عربی  -اسالمی خوراک سیطره یافت .تابو یکی از مهمترین جلوههای فرهنگ غذایی
کهبرخیانواعگوشتچونگوشتخوک،خرواستربهمثابة

ایرانبعدازاسالماست؛بهطو 
ری

تابوازسفرةغذاحذفشد.یکیازویژگیهایبنیادیندرآدابورسوممربوطبهغذاخوردن

اسالمیایناستکهرفتارهاوکنشهایجمعیبررفتارهای

درکهنالگویایرانیونیزعربی-

فردیغلبهدارد.درواقعهمانطورکهدردیناسالممفاهیمومناسکیچونامت،نمازوحج

درحالتجمعیارزشواصالتبیشتریدارد،اینرفتارجمعیدرغذاخوردنهمنقشمهمی
کاسهشدن و
دارد و شاهد شکلگیری رفتارهای فردگرایانه نیستیم؛ بنابراین در این الگو هم 
کاسهشدنافرادنمودیاز
چینشافرادوهم 

شمارمیآید.نوع 


غذاخوردنازیککاسهارزشبه
همان مفهوم گماینشافت مطمح نظر تونیس است؛ درحالیکه در الگوی مدرنی که در اواخر
هایجمعیبهتدریجازصحنهغذا


یابد،کنش

دورةقاجاریهمتولدودردورانپهلویسیطرهمی
حذف شده و الگوهای فردی جایگزین آن میشود؛ درحالیکه در دو الگوی نخست همکاسه
کاسهشدنبابرچسبرفتارغیربهداشتی
آمد،ولیدرالگویمدرنهم 


شمارمی

شدنارزشبه
طردمیشود.درگذارازقواعدوهنجارهایصرفغذاازدورةسنتبهتجدد،شاهدعزیمتاز

سادگیبهپیچیدگیهستیم.نشستنرویزمینجایخودرابهصندلیمیدهد.پیدایشمیز

وصندلیبرسرسفرةغذاازدورةقاجاریکنوعرابطةفردگرایانهراپدیدمیآورد.فردگراییدر

ایازنبودیاتقلیلهمبستگیاجتماعیاست.تونیسباوضعدوگانة


غذاخوردننمودونشانه
گماینشافتوگزلشافتتحلیلبسیاریازپدیدارهایاجتماعیرابرایماسادهسازیکرد.مابا

توانیمبفهمیمکهچرادرمیزوسفرهغذابهتدریجهنجارهاییتعریفوتثبیت


گزلشافتاومی
میشوندکهبافردگراییپیوندناگسستنیدارند.الگویمدرنخوراککهالگویوارداتیفرنگی

بود،خودرادرتقابلباالگویعربی-اسالمینشانداد.اینتقابلدراشکالیازجملهاستفادهاز
دستمالدرفرنگدربرابرآفتابهولگندرایران،میزوصندلیدربرابرنشستنرویزمین،
غذاخوردنباابزارفلزیوچوبیمانندقاشق،چنگالوکارددربرابرغذاخوردنباسهانگشت
رافزادگان و
دست متجلی شد .در ایران عصر قاجار بهتدریج بر سر سفرة شاهزادگان ،اش 
هابشقاب،قاشقوچنگالاختصاصیپدیدارمیشود.جامعهدرسطحگزلشافتیآن


دیپلمات
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چنین تغییر رفتارهایی را به خود خواهد دید که حاکی از اصالت فرد و گسستن پیوندهای
عمیقوروابطدوستانهاست .
یکیدیگرازنتایجمهماینپژوهشایناستکهکاردوقاشقیکهدرایرانباستاندر
هایاجتماعیاستفادهمیشدهاست،همانکاردوقاشقینیستکهدردورةقاجار


برخیگروه
و پهلوی مورد استفاده مردم بود؛ چراکه این کنشها در دو بستر متفاوت فرهنگی شکل
هایجمعگرایانههمراه


اند.دربسترفرهنگیایرانباستاناستفادهازقاشقوکاردباکنش

گرفته
کهدردورةمعاصراستعمالچنگال،قاشقوکاردباکنشهایفردگرایانهمدرنی

بود؛در 
حالی

گراییمیانگروههایاجتماعیچونخانوادهوخویشانراازهم


بستهاستکهروحجمع

هم
میگسلد .قدرمسلماینکه برایحصولتغییردررویههاوآدابخوراک باید زمانبلندمدت

مطمحنظربرودلرادرنظرداشتهباشیمکهدرآنساختارهایجامعهدستخوشتغییروتحول
ترتیبباپژوهشکنونیمیتوانیم


شود.بدین

شوندودرزمانکوتاهاینتغییراتحاصلنمی

می
بگوییمدو گسست عمدهدرحوزةفرهنگ غذاییایرانیان صورتگرفتهوآنوروداسالم به
ایرانودومورودعناصرفرهنگیمدرندراواخردورةقاجاراست.
جدول  .1الگوهای عمدة خوراک ایرانیان
ویژگیها

ابزار خوردن

معیار حالل و حرام

نگرش به فرد

کهنالگویایرانی


کاربردکاردوقاشق
(اقشاراجتماعیمرفه)

نبودمعیارحاللوحرام
(خوردنگوشتخوک،
خرگوش،اسب،خرو)...

وابستهبهگروه+
سنتگرایی

کاسهشدن)
(هم 


عمومیتیافتگیالگوی

عربیـاسالمی

حذفکاردوقاشق+
غذاخوردنبادست
(سهانگشت)

هژمونیالگویمدرن

کاربردقاشق،چنگالو
کارد

نام الگو

برجستگیحاللوحرام

برجستگیحراموحالل

وابستهبهگروه+
سنتگرایی

کاسهشدن)
(هم 

فردگرایی+مدرنیته
(پیدایشبشقاب
اختصاصی)
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منابع
زندگانیشگفتآورتیمور ترجمةکتابعجائبالمقدور فی اخبار تیمور ،ترجمة

ابن عربشاه ( .)85۹2
محمدعلینجاتی،تهران:بنگاهترجمهونشرکتاب .
ابنندیم،محمدبناسحاق(.)۰۹2۰الفهرست،ترجمةمحمدرضاتجدد،تهران:اساطیر .

آشپزباشی،میرزاعلیاکبرخان(.)۰۹5۹سفرةاطعمه،تهران:انتشاراتبنیادفرهنگایران.

سفرنامةابنبطوطه،ترجمةمحمدعلیموحد،جلداول،چاپششم،تهران:آگه .

ابنبطوطه(.)۰۹72

ابنخلدون ،عبدالرحمن ( .)۰۹28مقدمه ،ترجمة محمد پروین گنابادی ،جلد اول ،چاپ دوم ،تهران:

انتشاراتعلمیوفرهنگی .
سمکعیار،بهتصحیحپرویزناتلخانلری،جلد
االرجانی،فرامرزبنخدادادبنعبداهللکاتب( .)۰۹۹2
اول،تهران:انتشاراتدانشگاهتهران .
استرآباد نامه (سه سفرنامه ،وقفنامه و سرگذشت)( .)۰۹22به کوشش مسیح ذبیحی ،چاپ چهارم،
تهران:امیرکبیر .
اشپولر ،برتولد ( .)۰۹25تاریخ مغول در ایران ،ترجمة محمود میرآفتاب ،چاپ دوم ،تهران :انتشارات
علمیوفرهنگی .
جا:بینا .


شرحوتعلیقعبدالرزاقاالعسم،بی
االعسم،محمدعلی(بیتا).االطعمهواالشربه،
افضل الملک ،غالمحسین خان ( .)۰۹2۰افضل التواریخ ،به کوشش منصوره اتحادیه و سیروس
سعدوندیان،تهران:نشرتاریخایران .
).پندیاتجوانمردی،بهاصالحایوانف،بمبئی:مطبعقادری .

المستنصرباهللثانی(۰15۱
،ترجمةعلیاصغرسعیدی،تهران:پژوهشگاهعلومانسانی

اورسل،ارنست(.)۰۹28سفرنامةقفقازوایران
ومطالعاتفرهنگی .
سرمایهداریوحیاتمادی،ترجمةبهزادباشی،تهران:نشرنی .

برودل،فرنان(.)۰۹78
بریان،پییر(.)۰۹71تاریخامپراتوریهخامنشیان،ترجمةمهدیسمسار،جلداول،چاپسوم،تهران:

زریاب .
،بیجا:چاپپیروز .
بزرگامید،ابوالحسن(.)۰۹۹5ازماستکهبرماست 
بسحقاطعمهشیرازی(.)۰۹28کلیاتبسحقاطعمهشیرازی،بهتصحیحمنصوررستگارفسایی،تهران:
میراثمکتوب .
بناکتی،داودبنمحمد(.)۰۹72تاریخبناکتی،بهتصحیحجعفرشعار،چاپدوم،تهران:انجمنآثارو
مفاخرفرهنگی .
بنجامین ،ساموئل گرین ویلر (بیتا) .ایران و ایرانیان (خاطرات و سفرنامه) ،به اهتمام رحیم رضازاده
جا:بینا .


ملک،بی
تمایز:نقداجتماعیقضاوتهایذوقی،ترجمةحسنچاوشیان،تهران:نشرثالث .

بوردیو،پییر(.)۰۹1۰

بهرامی،عسکر(«.)۰۹21آشپزیدورةصفوی»،مجلةگزارشمیراث،سال،5شماره .0۰
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،جلداول،بیجا:سلسلهانتشاراتنگرشونگارشزن .

بیبیخانماسترآبادی(.)۰۹7۰معایبالرجال

بیهقی ،ابوالفضل محمد بن حسین ( .)۰۹25تاریخ بیهقی ،به کوشش خلیل خطیب رهبر ،جلد دوم،
چاپدهم،تهران:مهتاب .

پلوتارک ( .)۰۹۹2حیات مردان نامی ،ترجمة رضا مشایخی ،جلد چهارم ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر
کتاب .
پهلوی،اشرف(.)۰۹72منوبرادرم(خاطراتاشرفپهلوی)،چاپدوم،تهران:نشرعلم .
تاورنیه،ژانباتیست(.)۰۹21سفرنامةتاورنیه،ترجمةحمیداربابشیرانی،چاپدوم،تهران:نیلوفر .
جاماسب جی به دستور منوچهر جی جاماسب  -آسانا (گردآورنده ) ( .)۰۹7۰متون پهلوی (خسرو
وریدک)،گزارشسعیدعریان،تهران:کتابخانةملیجمهوریاسالمیایران .
حسنابراهیمحسن(.)۰۹18تاریخسیاسیاسالم،ترجمةابوالقاسمپاینده،چاپپنجم،تهران:بدرقة
جاویدان.
خواجهنصیرالدینطوسی(.)۰۹2۱اخالقناصری،بهتصحیحمجتبیمینویوعلیرضاحیدری،چاپ
دوم،تهران:خوارزمی .
خوارزمی،ابوعبداهللمحمدبناحمد(.)۰۹28مفاتیحالعلوم ،ترجمةحسینخدیوجم،چاپدوم،تهران:
انتشاراتعلمیوفرهنگی .
،ترجمةهمایونفرهوشی،تهران:امیرکبیر .

دالمانی،هانریرنه(.)۰۹۹5سفرنامهازخراسانتابختیاری
دریابندری ،نجف ( .)۰۹20کتاب مستطاب آشپزی از سیر تا پیاز ،جلد اول ،چاپ هفتم ،تهران :نشر
کارنامه .
،ترجمةشجاعالدینشفا،چاپدوم،تهران:انتشاراتعلمی

دالواله،پیترو(.)۰۹7۱سفرنامةپیترودالواله
وفرهنگی .
جا:بینا .


اهللعباسی،بی

ترجمةروح
جهانیکهمنمیشناسم،

راسل،برتراند(بیتا).

ستندیج،تام(.)۰۹10خوراکوتاریخ،ترجمةمحسنمینوخرد،تهران:نشرچشمه .
،ترجمةعلیاصغرسعیدی،تهران:زوار .

.آدمهاوآئینهادرایران
سرنا،کارال( )۰۹28
شرلی،آنتونیورابرتشرلی(.)۰۹22سفرنامةبرادرانشرلی ،بهکوششعلیدهباشی،تهران:مؤسسة
انتشاراتنگاه .
سنت،ریچارد(.)۰۹1۰اقتدار،ترجمةباقرپرهام،تهران:پردیسدانش .
بهتصحیحعلیاکبرخداپرست،تهران:

سفرنامةسیفالدولهمعروفبهسفرنامةمکه،

سیفالدوله(.)۰۹20

نشرنی .
شینجو،سوزوکی(.)۰۹1۹سفرنامةسوزوکیشینجوسفربهفالتایران( ۰۹8۹هق) ،ترجمةهاشم
رجبزادهوکینجیئهاورا،تهران:طهوری .

صدیق،عیسی(.)۰۹0۱یادگارعمر،جلداول،چاپدوم،تهران:شرکتسهامیطبعکتاب .
طباطبایی،سیدمحمدحسین(.)۰۹21سننالنبی ،ترجمةمحمدهادیفقهی،بهکوششسیدهادی
خسروشاهی،قم:بوستانکتاب.
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طبری ،محمد بن جریر(.)۰۹22تاریخبلعمی ،ترجمةابوعلیبلعمی،به تصحیحملکالشعرای بهار و
محمدپروینگنابادی،تهران:هرمس .
،بیجا:انتشاراتانجمندوستداراناحسانطبری .
طبری،احسان(بیتا).جامعةایراندردورانرضاشاه 

ظلالسلطان،مسعودمیرزا(.)۰۹28تاریخمسعودی،تهران:دنیایکتاب .

عضدالدوله،سلطاناحمدمیرزا(.)۰۹72تاریخعضدی،بهکوششعبدالحسیننوایی،تهران،نشرعلم .
نامهها و رسائل خاکساریه (بیتا) .به تصحیح مهران افشاری ،تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و
فتوت 

مطالعاتفرهنگی .
انسانشناسیخوراک:نگاهیبهمفهومغذاهایقومی-جماعتی» ،در:خوراکو
فکوهی،ناصر( «.)۰۹27
)،بهکوششعلیرضاحسنزاده،تهران:نشرمهرنامگ .

فرهنگ(صص۹1-82
فووریه،ژوانس(.)۰۹15سهسالدردربارایران،ترجمةعباساقبال،بهکوششهمایونشهیدی،چاپ
سوم،تهران:دنیایکتاب .
فووریه،ژوانس(.)۰۹25سهسالدردربارایران(از ۰۹۱2تا ۰۹۱1هق) ،ترجمةعباساقبال،تهران:
نشرعلم .
قزوینی رازی ،عبدالجلیل ( .)۰۹۹۰کتاب النقض ،به تصحیح سید جاللالدین حسینی ارموی ،بیجا:
بینا .

کخ،هایدماری(.)۰۹2۱اززبانداریوش،ترجمةپرویزرجبی،چاپهشتم،تهران:کارنگ .
واسازیوعملگرایی -دریدارندیدرحوزةخصوصیاستیالیبرالیدر

کریچلی،سایمون(«.)۰۹25
حوزةعمومی؟»،در:دیکانستراکشنوپراگماتیسم،ترجمةشیوارویگریان،تهران:گامنو .
کرزن ،ج .ن .)۰۹7۹( .ایرانوقضیةایران ،ترجمة غالمعلی وحید مازندرانی ،جلد دوم ،چاپ چهارم،
تهران:انتشاراتعلمیوفرهنگی .
کمپفر،انگلبرت(.)۰۹2۹سفرنامةکمپفر،ترجمةکیکاوسجهانداری،چاپسوم،تهران:خوارزمی .
کوتزبوئه،موریسدو(.)۰۹25مسافرتبهایران،ترجمةمحمودهدایت،تهران:انتشاراتجاویدان .
جا:بینا .


ترجمةرضامشایخی،بی
گزنفون(بیتا).سیروپدییاکورشنامه،

الو،آلکس(.)۰۹15مفاهیمبنیادینظریةاجتماعیکالسیک،ترجمةفرهنگارشاد،تهران:آگه .
لوگوف ،ژاک (.)۰۹1۰اروپامولودقرونوسطی ،ترجمة بهاءالدین بازرگانیگیالنی ،چاپدوم،تهران:
کویر .
مخبرالسلطنه(.)۰۹81خاطراتوخطرات،تهران:شرکتچاپرنگین .
مستوفی،عبداهلل(.)۰۹20شرحزندگانیمنیاتاریخاجتماعیاداریقاجاریه،جلداول،چاپپنجم،
تهران:زوار.
مسعودسعدسلمان(.)۰۹20دیوانمسعودسعد،بهتصحیحمهدینوریان،جلداول،اصفهان:انتشارات
کمال .
مسعودی ،ابوالحسنعلی بن حسین(.)۰۹2۱مروجالذهبومعادن الجوهر ،ترجمة ابوالقاسمپاینده،
جلددوم،چاپدوم،تهران:بنگاهترجمهونشرکتاب .

هایانسانشناسیایران،دوره،۰۱شمارهپیاپی،۰1بهاروتابستان۰۹11


پژوهش
872

مشکور،محمدجواد(«.)۰۹05مقامشاهدرایرانباستان»،بررسیهایتاریخی،شمارة۰و،8ص۹2ـ
۰
معدن کن ،معصومه ( .)۰۹28بزم دیرینة عروس (شرح پانزده قصیده از دیوان خاقانی) ،چاپ چهارم،
تهران:مرکزنشردانشگاهی .
یادداشتهایی از زندگانی خصوصی ناصرالدین شاه ،تهران :نشر

معیرالممالک ،دوستعلیخان ( .)۰۹2۰
تاریخایران .
مناظر احسن ،محمد ( .)۰۹21زندگی اجتماعی در عهد حکومت عباسیان ،ترجمة مسعود رجبنیا،
تهران:انتشاراتعلمیوفرهنگی.
خوراکهایایرانی،پژوهشاحمدمجاهد،تهران:انتشاراتدانشگاهتهران .

نادرمیرزاقاجار(.)۰۹22
نرسیسیانس،امیلیا(«.)۰۹27خوراک،تابوومرزهایهویتی»،در:خوراکوفرهنگ(صص،)18-2۰به
کوششاسماعیلحسنزاده،تهران:نشرکارنامگ .

بگلوورضاانزابینژاد،تهران:جامی .


بهتصحیحسعیدقره
نظامیعروضیسمرقندی(.)۰۹72چهارمقاله،
وامبری ،آرمین ( .)۰۹2۰زندگی و سفرهای وامبری ،ترجمة محمدحسین آریا ،چاپ دوم ،تهران:
انتشاراتعلمیوفرهنگی 
روزنامةسفرهیئتسرجانملکمبهدربارایراندرسالهای۰2۱۱،۰711

هالینگبری،ویلیام(.)۰۹2۹
،ترجمةامیرهوشنگامینی،تهران:کتابسرا .

و۰2۱۰
هکینگ،یان(«.)۰۹2۱اصالحنفس»،در:فوکودربوتةنقد،ترجمةپیامیزدانجو،تهران:مرکز.
هگل،گ.و(.)۰۹27عقلدرتاریخ،ترجمةحمیدعنایت،چاپچهارم،تهران:انتشاراتشفیعی .
خطیفتوتنامةقصاب،آرشیومجلسشورایاسالمی،بهشمارة 2212/1
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