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 چینی در عصر صفوی سفرهسفره و  

1 

 2نژادالهه سلیمان

 

 مقدمه 
در    است.های درباری و غیر درباری عصر صفوی  در باال سفره   یادداشت کوتاهی  ذیلمتن  

وین  ذیل عنا )مردمی( عصر صفوی  درباری و غیر درباری  هایاین نوشته کوشش شده تا سفره 
ها، خوراک و سفره مردم،  درباری  ضیافت ها، رسوم  اشخاص و مناصب، سفره و ظروف، خوراک 

 . به صورت کوتاه معرفی گردد  های غذاییانواع خوراک و نان، آداال سفره و سفره و وعده 
 

 اشخاص و مناصب  -1
خود  .  گفتسخن  بودند    درباره افراد و مقاماتی که مسئول اجرای ضیافت در دربارابتدا باید  

اجرای  مقام    مهمترین شاه  شخص   بودمسئول  دربار  در  استضیافت  کمی  ه  نکته  این  شاید   .
نوازی ها و همچنین روحیه میهمان عجیب باشد اما در دوران صفوی به جهت مهم بودن ضیافت 

پذیرایی  در  بود.  ضیافت  و  سفره  بر  نظارت  مسئولین  از  شاه  خود  صفوی،  در  شاهان  شاه  ها، 
حواالت میهمانان بود. هیچ کس  نشست و ناظر بر ا، که در باالی مجلس بود میجایگاه خود

غذا   میهمانان  با  اغلب  عباس  شاه  مثال  عنوان  به  بگیرد.  را  شاه  دید   جلوی  که  نداشت  حق 
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مینمی مجلس  در  بلکه  را  خورد،  آن  تأمین  دستور  داشت  احتیاج  چیزی  کسی  اگر  و  گشت 
ه شاه عباس به  داد. حتی گفته شده است که گاشان را نشان میداد یا به میهمانان جای نشستن می

شاه اسماعیل صفوی نیز زمانی که    1کرد. چید و ظروف غذا را مرتب می دست خود سفره را می 
می غذایی  میخود  خود  غذای  از  جمع  حاضرین   به  از  خورد  که  بود  این  مراقب  مرتب  و  داد 

 2میهمانان خوال پذیرایی شود. 
ایی از مهمانان شاه و سفرای  اندار باشی است، مهماندار باشی وظیفۀ پذیرمقام بعدی مهم

های آنان را به کرد و خواسته خارجی را داشت، وی آنها را در مسیر دربار و منازلشان همراهی می 
 رساند.اطسع دربار می

همچنین   و  مجالس  در  ترتیب  و  نظم  برقراری  مسئول  که  آقاسی  ایشیک  بعدی  مهم  مقام 
پذیرایی برگزا  باشکوه  را ری  میهمانان  او  بود.  می  ها  راهنمایی  خود  مخصوص  جاهای  کرد.  به 

  3سیاول باشی نیز مقامی، در تکمیل مقام ایشیک آقاسی بوده است.
خوان خوان بودند،  دیگر  منصب  دو  باشی  توشمال  و  آشپزخانه  ساالر  کل  متصدی  ساالر 

را  ساالر  از خوانساالر داشت. سانسون، خوان   باشی مقامی باالترشاهی بود، اما ظاهرًا توشمال 
آزمودن غذای  صاحب منصب مخصوص خدمت سر سفره شاه می  داند، که وظیفۀ چشیدن و 

چی و ساالر رئیس آشپزخانه، سفره شاه را داشته است. همچنین در فرهنگ لغات دهخدا خوان 
توشمال چاشنی ظاهرًا  است.  شده  معنی  مربگیر  امور  کلیه  مسئول  و  باشی  تهیه  طبخ،  به  وط 

  4صرف غذا بوده است. 
به هنگام   نبود،  قید حیات  در  باشی  آقاسی  ایشیک  که مسئولی چون  زمانی  نیز  مواقعی  در 

توان  ایستاد. از جمله مشاغل دیگر در این باال می بیگی به جای وی میضیافت گاه موقتًا دیوان 
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چی باشی چی باشی و ُچَرک   ، چینی کشیک1باشی باشی، یمشچیچیباشی، ترشی چیبه سفره 
 اشاره کرد.

 سفره و ظروف   -2
پرداخت آن خواهیم  و ظروف  اجرای سفره درباری  به شرایط  از اشخاص و مناصب  .  پس 

شد. جنس آنها زربفت و یا از جنس ابریشم  های نفیس پهن می های درباری بر روی قالی سفره 
دوران صفویه به شکوه و جسل و تجّمل  های مربوط به  اعس و حریر بود. تمامی کتب و سفرنامه 

هایی که همواره مایۀ حیرت سفرا و نمایندگان خارجی بوده  های درباری اشاره دارند. سفره ره سف
می  اشاره  درباری صفوی  پذیرایی  اسباال  و  ظروف  به  اکنون  شاهی  است.  دربار  ظروف  کنیم. 

 بیشتر از جنس طس بوده است. 
برنج را درخوراک قرار  می ظرفهای بزرگ طسیی که »لنگری« خوانده    های پخته چون  شد 

می می را  ظروف  میهمانان  تعداد  به  زرین  دادند.  ولی  خالی  ُتنگی  از  دالواله  پیترو  چیدند. 
را وسیله می آن  است و  بوده  ناال  از جنس طسی  قلمداد کرده  نویسد که  برای سفره  تزئینی  ای 

سفره  کردند. ظرفهایی نیز در میانۀ  تقسیم می گیرهای طسیی بین حاضرین  است. غذا را با کف 
های درباری زیاد بود و آن  ریختند. طول سفره به شکل لگن قرار داشت که در آن تنّقست را می 

  2دو دلیل داشت تعدد میهمانان و تعدد ظروف. 
می  داده  قرار  هم  نقره  ظروف  گاه  سفره  میان  در  از  البته  شربت  خوردن  برای  است.  شده 

با عمق زیاد استفاده  های  قاشق شد. ظرفهای دیگری هم وجود داشت که مخصوص  میبزرگ 
شد، از جنس طس و بسیار سنگین بود. ریختن آال دهان بود و برای رعایت نظافت استفاده می 

تیزی از جنس طس داشتند بسیار سنگین بودند.  های نوک های سر پوشیده غذا نیز که درالظرف 
ای  غذای شاه را در درون صندوقچه   3ص ترشی از جنس چینی بود.های مخصوها و پیاله کاسه 
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قرار می  بر عهده  مخصوص  نظارت و چشیدن غذای شاه  و آن چنان که گفته شد وظیفه  دادند 
ساالر بود. همچنین بر سفره با فواصل معین ظروفی قرار داشت که مخصوص ریختن پس  خوان
 های خوراک سفره بود.مانده
 

 هاخوراک  -3
خوراک   اصلی  شکل سفره ترین  به  را  آن  که  بود  برنج  ایرانیان،  کل،  در  و  درباری  و های  ها 

می رنگ  طبخ  مختلف  می های  صرف  گوشت  روز  از  وعده  یک  تنها  دربار  در  بر  کردند،  شد. 
های درباری انواع و اقسام خوراک و تنّقست قرار داشت، آنچنان که اسکندر بیگ ترکمان  سفره 

ترتیب  نویسد: »ی میدر عالم آرای عباس به  باورچی و شربتدار  نفر  ... موازی یکصد و بیست 
ها، بر سر سفرۀ شاه، چهار رنگ پلو، میوه   1«. اطعمه الوان و حالوه و تنقالت و مرتبات پرداختند

ها از جمله گوشت ماهی، پرندگان و گوسفند دیده  جات و همچنین انواع و اقسام گوشت شیرینی 
میوه می همچنین  آج شد.  و  خشک  خوراکی های  اقسام  از  شاهی  یل  سفره  بر  که  بود  هایی 
بر سفره شاهی جایی نداشت. نوشیدنی درباریان در ضیافت می نان معمواًل  ها معمواًل  نهادند. 

شراال بود. شاه سلیمان صفوی معمواًل حاضران، خصوصًا درباریان را مجبور به خوردن شراال  
، حقایقی که از چشم وی پنهان است را  خود و حاضرینکرد تا عسوه بر سرگرمی و تفریح  می

ها بود. نکته مهم آن است که هنگامی که شراال  البته شربت و آال نیز بر سر سفره   2متوجه شود.
می میرا  خارج  مجلس  از  مذهبی  علمای  عادت آوردند،  مسکرات  شرال  به  درباریان  شدند. 

آن که   ویژه شود. به بخشوده می  ال، گناه آن داشتند و بر این عقیده بودند که با انجام برخی اعم
  3خریدند. کردند، بلکه آن را از دیگران می خود به تهیه مسکرات اقدام نمی 
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 رسوم درباری ضیافت ها  -4
کرد. در طول شد و اول از همه شروع به خوردن غذا می شاه پیش از همه وارد مجلس می 

از آن جهت مدت صرف خوراک هیچ کس صحبت نمی  به طور  کرد.  قدیم    که  این رسم  کلی 
خوردن غذا با قاشق و چنگال  ایرانیان بود که هنگام غذا سخن نگویند و ادال را رعایت نمایند.  

با دست  نبوده و میهمانان غذا را  آن زمان رایج  با خوردند و حتی گوشت های خود میدر  ها را 
  1.کردند. قاشق تنها برای غذاهای آبکی کاربرد داشتدست پاره می 

ب به ه سرعت خورده می غذا  باالی مجلس مشغول جمع شد  در  افراد  وقتی  که  آوری  طوری 
مشغول   بود،  رسیده  بدستشان  تازه  که  میهمانان  هنوز  مجلس  پایین  در  بودند  سفره  از  ظروف 

دست  غذا  از صرف  پیش  شاه  بودند.  غذا  میخوردن  شستشو  را  »های خود  آنکه  داد.  از  پیش 
برای آفتابه و لگن نقره شاه    سفره بگسترانند  از شستشوی دست و  اسماعیل  او بعد  و  آوردند  ای 

 2...«.روی، آن را با دستمال آبی رنگ ابریشمی زربفتش، خشک کرد
نمی  استفاده  آن  امثال  و  سفره  دستمال  از  اولئاریوس ایرانیان  البته  خود   کردند،  سفرنامه  در 

و   نازکی  جهت  به  را  یوخا  نان  ایرانیان  که،  کردن  پهناآورده  پاک  برای  دستمال،  جای  به  آن  ی 
می  استفاده  خود  چرال  باال انگشتان  این  در  چیزی  سایرین  مورد  این  در  جز  ولی  کردند، 

  3اند. ننوشته 
ها آلوده نشود، میهمانان دستها را دور از خود و اندکی در  پس از پایان غذا برای اینکه لباس 

آفتابه  هوا نگه می از  دست می های طس و مّرصع  آالگن ل  -داشتند و خدمتگزاران  آوردند. پس 
شستشوی دستها هر کس دست خویش را با دستمال زربفت یا ابریشمی لطیفی که معمواًل بر  

کمر می  کار هم خوان آویختند خشک می شال  انتهای  در  و  اتمام شستشوی  کرد  از  پس  ساالر 
بلند سر می  به ترکی آوایی  نیز در جواال ادست  ف داد و دیگران  الله ریاد می زدند: »و  از  الله  «و 
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شایان ذکر است که در هنگام صرف غذا نوازندگان با نواختن موسیقی   1شدند. مجلس خارج می
 کردند. میهمانان را سرگرم می 

 
 خوراک و سفره مردم -5

می وزن  به  را  غذایی  مواد  ایران  حجم،  در  به  فروش  و  از    -فروختند  بعضی  در  که  آنچنان 
این نشان از عقیده و باور ایرانیان در باال    2در ایران قدغن بوده است.  -وم بودهرس ممالک اروپا م

ظروف غذا در میان مردمان عادی برعکس آنچه در دربار بود، معمواًل چینی،  کسب حسل دارد.
سفالی یا مسی بوده است. ایرانیان برای آشپزی از ظرف فلزی و نیز مسین که با قلع سفید شده  

هایی بود که دور کردند. اجاق آشپزی آنان در زمین تعبیه شده و در چند جا اجاقمی بود استفاده
بودند. کشیده  دیوارکی  یا    3آن  و  خار  بوته  هیزم،  از  مکان  نوع  به  بسته  اجاق،  کردن  گرم  برای 

می استفاده  گاو  و  در   4کردند.سرگین شتر  را  خوراک  هیچگاه  اصفهان  مردم  دومانس،  گفته  به 
بضاعت  کردند. فقرا و مردم بی کردند، بلکه نیاز  مواد غذایی خود را روزانه تهیه مینمی خانه انبار

کنند، زیرا وسائل سوخت و  فروشی تهیه می های اغذیه غالبًا برای خود غذای حاضری از مغازه
   5هیزم در اصفهان سخت کمیاال و گران بود.

 
 انواع خوراک و نان  -6

بره و بزغاله، خروس، مرغ و جوجه بود. تخم مرغ نیز  گوشت مورد مصرف معمواًل گوشت  
خوراک جمله  بود.  از  میهمانیها  در  استفاده  گاه  نیز  کبوتر  و  ماهی  و  شکار  گوشت  از  ها 

کردند. مردمان فقیر  مناطق سرد کشور در فصل زمستان گاهی گوشت گاو و گوساله البته به  می
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داشت. انواع دیگر نان، نان لواش و نان    دند. نان به طور کلی شکلی گردخورصورت پخته می 
کردند.  هایشان و حتی به صورت کلی از مسکرات استفاده نمی الناس در سفره سنگک بود. عوام

ها، شربت، آال میوه و آال  نوشیدنی ایرانیان آال و چای و البته قهوه بود. در مجالس و مهمانی
   1د. دادنآمیخته با گسال می 

 
 آداب سفره  -7

مهمانی بلند  در  پایه  میزهای  پشت  و  صندلی  روی  بر  اروپاییان  خسف  بر  ایرانیان  ها 
خوردن غذا   2نشستند.نشستند، بلکه روی قالی و نمد که زمین را با آنها فرش کرده بودند می نمی

نمی طول  به  ساعت  نیم  از  حرف  بیش  کم  غذا  صرف  هنگام  به  ایرانیان  زدند.  میانجامید. 
آفتابه  ی هنگامی که سفره برچیده م با آال گرم  لگن می   -شد،  آوردند تا حاضران دست خود را 

کرد و این موضوع جزیی  بشویند و هرکس دستش را با دستمالی که در جیب داشت خشک می
همچنین برای رعایت نظافت از ظرف مخصوصی به     3از فرهنگ سفره ایرانیان ذکر شده است. 

»توف  می نام  استفاده  غذتان«  هنگام  تا  آن  کردند  در  را  دیگر  چیزهای  و  میوه  پوست  خوردن  ا 
  4بریزند.
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توجهی   مخّلفات  پر  غذاهای  به  و  داشتند  غذا  اصلی  وعده  دو  روز  در  عمومًا  ایرانیان 
ایرانیان شام بود. خصوصًا در دهات غذاهانداشتند. اصلی  تنّوع کم   ترین وعدۀ  غذایی  تری  از 

شد. روز را با شیر و پنیر  ی پخته شده آنچنان که گفته شد در شب خورده میبرخوردار بود. غذا
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ای نان بود. میوه،  صبحانه معمواًل یک یا دو فنجان چای همراه قطعه   1گذراندند. و امثال اینها می 
است. برای ناهار نیز جز    لبنیات و انواع مربا و همچنین ماست جزو الینفک سفره ایرانی بوده

که   نمی روزهایی  گرم  غذای  داشتند،  در  مهمان  غالب  قوت  که  است  آن  نکته جالب  خوردند. 
طبقات  با  کمی  غذا  سفره  نیز  ثروتمند  طبقه  افراد  باال  در  است.  بوده  ماست  ایرانی  صبحانه 

مربا بوده است.    تر متفاوت بوده است. در سفره صبحانه ثروتمندان میوه، شیرینی، پالوده وپایین 
ی که با قطعاتی از گوشت و سبزی و نخود پخته شده بود به عنوان پیش غذا  برای شام نیز از سوپ

کردند و بر روی  کار پهن می سفره قلم   2خوردند.کردند و پس از آن پلو با گوشت می استفاده می 
افراد می تعداد  به  لیمو  فلفآن  تا اشتهایشان تحریک شود. نمک،  از اجزای  گذاشتند  ل و روغن 

پاچه و    -ر خسف تصور عامه،  مردم ایران از اقشار میانی جامعه هرگز کله دیگر سفره بودند. ب 
خوردند. از غذاهای مورد پسند ایرانیان، بورانی بود که از گوشت مرغ و  سیرابی و شیردان نمی 

 شد. سبزی و جو مقّشر درست می 
 

 نتیجه 
پر شکوه های درباری بسواضح است که سفره  از سفره تر و مجلل یار  مردمان عادی   هایتر 

سفره  که  است  این  اشاره  قابل  نکته  اما  است.  ارزش بوده  از  کمی  درباری  ایرانیهای    -های 
آمد هیئت  و  امر رفت  این  و شاید علت  بوده است  به دور  میان مردم عادی  های اسسمی رایج 

می  مهم  عوامل  از  است.  بوده  صفوی  دربار  به  هیئت خارجی  این  تاثیر  در توان  خارجی  های 
هر، آداال و رسوم سفره دانست. منظور از این سخن تأثیرپذیری فرهنگی نیست، بلکه تأثیر  ظا

روابط و مناسبات خارجی ایران عصر صفوی است. مثًس شاه عباس اول که خود گاه میهمانان را  
  توانستند متحد او غریبانی بوده که می  کرده، شاید بدنبال ایجاد روابط بهتر و اتحاد باپذیرایی می 

سفره  روی  این  از  باشند.  عثمانی  یعنی  مشترکشان  دشمن  برابر  گسترانیده  در  رنگین  بسیار  ها 
های آنان نیز آن چنان که  شد. خوراک مردم عصر صفوی نیز بسیار ساده و سالم بوده و سفره می
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شته است. البته آرایش سفره، جزئیات و  گفته شد به دور از تجمل بوده و سبکی کامًس ایرانی دا 
عادی،   مردمان  سفره  سادگی  است.  بوده  افراد  اجتماعی  طبقه  تاثیر  تحت  همیشه  آن،  خوراک 
دلیلی جز میزان توان اقتصادی نداشته و تجمل سفره ثروتمندان و درباریان نشانه عسقه آنها به  

 نشان دادن ثروت و قدرت آنان بوده است. 
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