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 چکیده
هایاجتماعیبشریاستکهبدونآنامکانتکوینوبسطیازهاوفعالیتتریننغذاوخوراکازمهم

توانش ویژگیدیگر یکیاز ندارد. آدابمربوطبههایانسانیوجود هایبنیادینفرهنگیهرجامعه

می آیا استکه اینقرار از حاضر اساسینوشتار مسئلة است. توانبرایخوراکمردمانآنجامعه

اکایرانیانالگوهاییترسیموطراحیکردواینکهچهتغییراتیدرساختفرهنگساختفرهنگیخور

وجودآمدهاست.فرضیةاصلینوشتارمتضمناینایدهاستکهمیانغذاییایرانیاندرخاللتاریخبه

کنش و جامعه بهنوع است؛ بوده برقرار وثیقی ارتباط ایران مردم غذایی جامعةطوریهایی در که

کنشگما معاصر، ماقبل ایران پیدایشینشافتی با و داشته رفتارهایغذاییسیطره در هایجمعی

حکم غذا عرصة گزلشافتیرفتارهایفردیبر الگویجامعة نتایجپژوهشمؤیدسه است. شده فرما

هایخاصاسالمیوالگویمدرنکههریکواجدویژگی-الگویایرانی،الگویعربیغذاییاست:کهن

کهنخ در هستند. میود استعمال کارد و قاشق مانند چوبی و فلزی ابزار ایرانی است؛الگوی شده

باسهانگشتصرفمی-کهدرالگویعربیدرحالی شدهاست.دوالگوینخستباوجوداسالمیغذا

شدنکاسههایجمعیمانندهمتمایزاتشان،برآمدهازجامعةگماینشافتیبودندودراینسطحکنش

بستگیاجتماعیاست،سیطرهدارد،امادرالگویسومکهازفرنگواردشدهاست،ایازهمکهجلوه

اینساخت که دارد بشقاباختصاصیغلبه و کارد چنگال، استعمالقاشق، مانند کنشفردگرایانه

آید.شمارمیایازجامعةگزلشافتیبهفرهنگیجلوه

شناسیغذا،فرهنگ،فردیناندتونیس،گماینشافت،گزلشافت.غذا،جامعههای کلیدی: واژه
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 مقدمه و بیان مسئله
شود،آیدوبرخالفآنچهاغلبتصورمیشمارمیغذاازجملهصورمهمزندگیمادیبشریبه

بهسیرکردن اهمیتخوراکتنها تأثیرگذاربودهاست. درساحتحیاتانسانیبسیارمهمو

هایبزرگیست،بلکهغذادرطولتاریخموجدتغییراتاجتماعی،جنگشکمآدمیانمنحصرن

هارابرهمریختهاستوحتیپیشرفتاقتصادیبودهاست.بهقولیخوراکبنیادهمةتمدن

 ۰۹10)ستندیج، همچون1: نگارنده که است گرفته نشئت آنجا از حاضر نوشتار مسئلة .)

هاوآدابغذاخوردنوکردبرخیرویههاتصورمیپنداشتعمومیقاطبةپژوهشگرانتامدت

وسایلمرتبطباآنماننداستعمالقاشقوکاردمربوطبهدورةمعاصروحاصلتعاملباتمدن

عنوانشاهددانست.بهایبرایاینرفتارمتصورنمیاروپایمدرناستوازاینمنظرپیشینه

سخ چنگال و کارد دربارة طوری طبری میاحسان غذاخوردنن ابزارهای گویی که گوید

(،امادرخاللمطالعاتآشکارشدکهایندیدگاه۰۰تا:محصولتمدنفرنگاست)طبری،بی

به نیست؛ رویهطوریدرستی از گذشته روزگاران در ایرانیان میکه استفاده کههایی کردند

هااینپژوهشدراینقبیلسوژهخوردندورةمعاصرنبودهاست؛بنابرشباهتبهفرهنگغذابی

درگذشتهتواندبرخیحلقهمی هایدورونزدیککشفکند.هایمفقودةفرهنگیایرانیانرا

میبدین تواندررفتارغذاییمردممنظورمسئلةاصلیپژوهشایناستکهچهالگوهاییرا

درخاللتاریخشناساییوایراناحصاکرد؟مقالةحاضرسهالگویاصلیغذاخوردنایرانیانرا

هاییمرتبطباغذاکهبهآناشارهشد،باتردیدفرضتبیینکردهاستوبااینپژوهشپیش

 اندازنوینیبرموضوعطرحشدهاست.مواجهشدهوچشم

 چارچوب نظری
برایبهترمیاینموضوعکهباچهنظریه توانالگوهایغذاخوردنراایضاحکرد،پژوهشگررا

درمیاننظریهآنداشتتانظریه بررسیکند. پردازانکالسیکپردازانمرتبطبااینبحثرا

پردازسراسرتاریخ،بیشازهرفرددیگریترینمورخاننظریهخلدون،یکیازبزرگشایدابن

رسد.ویازنسبتاقلیموخوراکسخنگفتهاست؛نظرمیبرایتحلیلاینموضوعمناسببه

شود،کهبخشاعظمیازایرانراهمشاملمی0و۹هایهدراقالیممعتدلیعنیاقلیماینک

تواننتیجهگرفتکهخوراکمناسبو(ومی۰۹28:۰5۱خلدون،هااعتدالیاست)ابنخوراک

حالاستعدادساختندهدکههمینانسانمیانهحالومستعدراپرورشمیمعتدلانسانمیانه

دارد؛وگرنههمچنانکهابنابزاریمان خلدوناشارهدارد،مردمانآفریقاازندکاردوقاشقرا

بهرهبودند.پوشیدنبیابزارتمدنوحتیلباس
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بررسی از پس این، وجود جامعهبا نظریة دالیلی به بسیار فردیناندهای شناختی
ازآنجا(جامعه۰1۹2-۰225)۰تونیس کهنقطةکانونیبحثشناسآلمانیمدنظرقرارگرفت.

پژوهشگربهمقالةحاضرگذارازجامعه دنبالایباساختفرهنگیخاصبهجامعهدیگربود،
نظریهنظریه بسیاریاز بودند. کرده اینتغییراتتوجه به پردازاناجتماعیپردازانیرفتکه

بوده وکالسیکدرصدد ایضاح را مدرن به سنتی جامعة از انتقال ماهیت کنند.اند تبیین
دورکیم8اسپنسر و کرد صنعتیمدرنمقایسه جامعة با نظامیپیشامدرنرا در۹جامعة نیز

هم از دوران دو این مشهورترینتبیین اما بود، گفته سخن ارگانیکی و مکانیکی بستگی
گماینشافتوکتابمهمخود۰227سازیازسویتونیسصورتگرفت.ویدرسالمفهوم

دهد.مفاهیمهمبستگیمکانیکیوارگانیکیدورکیمراباژگونهارائهمینوشتکهراگزلشافت
گردهم به افراد اراده نتیجة اجتماعی ارتباطات تمام تونیس، دیدگاه نظریةاز است. آمدن

یگانگیکاملیاز اصلیوحدتو استکهدروضعطبیعییا استوار اینایده گماینشافتبر
وجاراده انسانی های )تونیس، دارد 8۱۱۰ود ارادة88: نام به اراده نوعی تونیس نظر به .)

وجودداردکهعاطفیوبیانگرکلیتراهورسمزندگیاست،امانوعیدیگریازاراده،0طبیعی
صورتابزاریازایازمبادالتبهاستکهوسایلواهدافرادرمجموعةپراکنده5ارادةعقالنی
می جدا اراهم میکند. اجتماع عاطفی پیوندهای سبب طبیعی بهدة عقالنی ارادة و شود

می اجتماع غیرشخصی همپیوندهای طبیعی ارادة از گماینشافت باانجامد. انسانی دردی
گیریگزلشافتآید،اماارادةعقالنیموجدشکلوجودمیبستگیوتعلقبهاحساسنیرومندهم

مبتنیبرمی :۰۹15محاسباتفکریدربارهوسایلکارآمدبرسد)الو،شودتابههدفیعمدتاً
نظامیمکانیکیعملمی875-872 گزلشافتمانند اینجا در پولو(. زندگیشهری، و کند

محاسبه و ویژگیگریتجارت از عقالنی درحالیهای هستند؛ آن اصلی گماینشافتهای که
می عمل ارگانیکی واقعیتی ویژگیهمچون از و کند وهای خانواده قبیل از نهادهایی آن

روستاست.درگماینشافتکهتقدمتاریخیبرگزلشافتدارد،مردمبایکدیگراتحادواتفاقو
بخشدراصلازدربرابریکدیگروظایفمتقابلیدارند،امادرگزلشافتباوجودعواملوحدت

ونزدیکیمیانافرادوجودکهدرگماینشافتپیوندهایصمیمیحالییکدیگرجداهستند؛در
هاراتاجاییانجامگیردوافرادنقشدارد،ولیدرگزلشافتروابطمکانیکیورسمیشکلمی

هاتناسبداشتهباشد)همان(.بهسخنبهترگزلشافتزندگیدهندکهبامنافعشخصیآنمی
(.8۱۱۰:۰2درحوزةعمومیاست)تونیس،

                                                            
1
  Ferdinand Tönnies 

2
  Herbert Spencer 

3
  Émile Durkheim 

4
 Wesenwille 

5
 kurwille 
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آلیاستکهممکناستهموارهشناسیتونیستیپایدهصطالحالبتهبایدتوجهداشتکها

مفهوم از استمداد با نگارنده مقالةحاضر، در واقعیتسنخیتنداشتهباشد. سازیتونیسی،با

دراینچارچوبتأویلوارزیابیکردهشیوهایخوراکایرانیانورفتارهایهم بستهباآنرا

تواندیکیازغذاخوردندردورانماقبلمدرندرایرانمیهاوآدابمعناکهشیوهاست.بدین

آمدهوغذاخوردنشمارمیبستگیاجتماعیدرایرانونمودیازگماینشافتبههایهمجلوه

شدهاست.درمقابلآن،آدابمنزلةکنشیجمعیسببتکوینروابطصمیمیودوستانهمیبه

اندکبافردگراییتشخصجارودورانپهلویکهاندکورسومخوراکایرانیانازاواخرعصرقا

نمودیازجامعةگزلشافتیبهمی مییابد، بستگیاجتماعیوآیدکهموجبتضعیفهمشمار

شود.پیوندهایعاطفیدرجامعةایرانمی

 پیشینة پژوهش
الیاسجامعه اموناولینمطالعاتجامعپیر۰1۹1درسال۰«فرایندتمدن»شناسآلمانیدر

اروپاییانازقبیلآدابورفتارهایسرمیزغذاراآغازکرد.اوگذارازرفتارهای8رفتارنیکوی

جایشدوبهمردمدرقرونوسطیبهعصرجدیدراکهبارعایتبهداشتواحتراممتمایزمی

هورت لباسپاکلیسیدن، با را خود دهان و استفادکشیدن قبیل از رفتارهایی با ازکردن ه

 )وارد، بود گرفته درنظر غربی تمدن از کلیدی جزئی بود، همراه 8۱۱2دستمال :8۰8.)

اندیشه جمله از فیلسوففرانسوی دریدا، استهمچنین کرده توجه غذا به استکه ورزانی

ازالگوهایرفتاریخوراکسخنیبه۰۹25:21)کریچلی، بااینحالنهالیاسونهدریدا .)

نیاورده ارزشمیان دیدگاه پژوهشحاضر در اینکه ضمن الیاساند. مانند متفکرانی داورانة

شدنافراددردورانکالسیکدربرابربشقابکاسهپذیرفتهنیست؛دیدگاهیکهبربنیادآنهم

غذایاختصاصیبه فرهنگپستو بازنماییمیمثابة فرهنگمتعالی برابر در تر دربارةشود.

درموردموضوعمقالهخوراکووضعتغذی اما هایرانیانمقاالتیبهرشتهتحریردرآمدهاست،

 حاضر،هیچپژوهشیصورتنگرفتهاست.

 های پژوهش یافته
می نشان کنشپژوهشحاضر که تلقی طرز این قاشقدهد کارد، استعمال مانند هایهایی

مانندآن فلزیو دوراچوبیو در براینخستینبار درصحنةغذا تعاملباها در و نمعاصر

بدین درستنیست. چندان است، شکلگرفته باستانفرهنگاروپا ایران دوران در که معنا

قراردادنمغزهاوآدابماننداستفادهازقاشقوکاردونیزدرآوردنهستةخرماوبرخیرویه

                                                            
1
  The civilizing process 

2
 Good behavior 
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هایهنگوسنتوجودداشتهکهجامعةایرانبعدازاسالمتحتتأثیرفربادامدرجوفآن

انگشتجایگزین سه درواقعسنتعربیغذاخوردنبا است. فراموشیسپرده به عربیآنرا

غذاخوردنباوسایلوابزارچوبیوفلزیشدهاست.درچنینشرایطیبودکهبرخیطبقات

فرنگی از را وسایلمربوطبهغذا آدابو قاجار اواخرعصر ایرانیدر گرفتنباالیجامعة د،ها

هاییآگاهباشند.آنکهازسابقةچنینکنشبی

 الگوی ایرانی کهن
باخ مارکس۰فوئر او از تأسی به اندیشه8و ارسطوبرخالف مانند آن مدرن سنتیو ،۹ورزان

براینباور2کردند،تصورمی«عقالنی»کهتفاوتانسانوحیوانرامعیارهای5وهگل0دکارت

(؛۰151:۰82ربایدبیاشامدوبخوردتابعدبتواندبیندیشد)برلین،بودندکهانسانقبلازتفک

شودوبنابراینتفکروپدیدةآگاهینزدمارکسبهمسئلةثانویدربرابرحیاتمادیبدلمی

شود.درحقیقتنخستینعملیکهانسانبعدهامفهومبنیادینکاردرایناپیستمهتعریفمی

ازحیوانمتمایزمی ایناستکهانسانبهتولیدلوازمضروریزندگیخودمیکنرا پردازدد،

ازدیدگاهمارکسانسانحیوانیابزارسازاستوماشاهدیمکهایرانیان۰175:88)بودریار، .)

رونخستینهامهارتداشتند؛ازاینتبعآناستعمالآنباستاندرساختابزارهایغذاییوبه

می که دربالگویی راتوان آن نگارنده که است الگویی کرد، عنوان ایران در غذاخوردن ارة

هاورفتارهایخاصایرانیانازروزگارانکهنالگویایرانینامنهادهومقصودازآنشیوهکهن

مطمح2وزمانبلندمدت7تاقبلازوروداسالمبهایراناست.درمقالهحاضر،بهشیوةبرودل

تاریخ سوژة با او شدهنظر مواجه غذاخوردنی الگوهای شناسایی برای دیگر سخن به ایم.

مردمانبایدزمانبلندمدتیدرنظرداشتهباشیمکهمشتملبرقرونمتمادیوشایدهزارههم

آداب مانند فرهنگی ساختارهای جمله از جامعه ساختارهای زمانی برش چنین در باشد.

گیرند.خوراکشکلمی

کیدربارةغذاخوردنمردمانایراندرمنابعتاریخیموجوداستوایناطالعاتبسیاراند

نشانمی را حادتریخود ایرانباستانبهشکلبسیار دوره دربارة ایناطالعاتمسئله دهد.

                                                            
1
  Feuerbach 

2
  Marx 

3
 Aristotle  

4
  Descartes 

5
 Hegel  

گرمعرفیکردهاستوهمیناندیشهرامعیاربراینمونههگلدرکتابعقلدرتاریخانسانراموجودیاندیشه2

.(۰۹27:80کند)هگل،تمیزانسانازحیوانتلقیمی
7
 Braudel  

8
  La Longue Durée 
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متونکالسیکیونانینخستیناندکبیشترناظربهفرمانروایانوافرادبرجستةتاریخیاست.

(وهمان۰۹2۱:0۱۱اند)هکینگ،المتوخوراکعنایتداشتهمتونیهستندکهبهمسئلةس

میمتونیبه شمار رفتار روندکهاطالعاتیدربارة ایرانیان،مردمانآندورانمانندمصریانو

مصریانبهقولهرودوتبیشازهرملتودهند؛برایمثالویژهشاهانهخامنشیارائهمیبه

کاهنا نمیقومدیگریمذهبیبودندو برایکاهنانمصریغذاینشانهرچیزیرا خوردند.

۰مقدس ۰175)هرودوت، :۹۰1 پختمی (۹8۰و عاداتدیرینةگفتةگزنفونبهشد. یکیاز

راه هنگام که بود این نمیپارسیان چیزی بیرفتن )گزنفون، خوردند 87۹تا: در(.870و

قبلازمیالداست،5تا0متعلقبهسدةدستآمدهوهایهخامنشیکهازپاسارگادبهگنجینه

دستآمدهکهدستةخمیدهآنبهسریکمرغابیقاشقیازنقرهباساختیدرنهایتظرافتبه

هایمعمولیغذاخوری،یعنیکاسه،بشقابوکوزهو(.ظرف۰۹2۱:۰15)کخ،8شودختممی

هرروزهزارحیوانازجملهخوکداربودهاست.پیالهدردورةهخامنشیانهمهازسفاللعاب

(.۰۹71:2۰0شد)بریان،وخربرایشاهانهخامنشیذبحمی۹(اسب۰۹۹2:5۱8)پلوتارک،

مقدونیبه اسکندر سوی از بعدها هخامنشی شاهان غذای به مربوط تجمالت همین ظاهر

ایمیانتجملودرواقعرابطهمنزلةیکیازدالیلاضمحاللاینامپراتوریتلقیشدهاست.به

کهاسکندرهنگامیکهبهاقامتگاههایدورمتصوربودهاست؛چنانزوالفرمانرواییازگذشته

پارسیانواردشد،دستوردادرژیمغذاییراکهرویستونمفرغیترسیمشدهبود،شکستند.

هدوستانخودایکهبرایاوترتیبدادهشدهبود،بهمچنیندرواکنشبهناهاروشامشاهانه

کندودلیلشکستپارسیانخاطرنشانکردکهاینرژیمغذاییتنوروانآدمیراناتوانمی

(.۰۹71:2۰۱)بریان،0دانستراهمینموضوععنوانمی

درایرانرسمبودکهاحدیبرسرمیزغذایشاهاذنجلوسنداشت،»دردورةهخامنشی

زنش و مادر مگر » ۰۹۹2)پلوتارک، استاتیرا02۹: پاریزاتیسو دربارة پلوتارکزمانیکه .)

                                                            
1
 Sacred Food 

 .(۰۹2۱:۰12فرددراثرکخوجوددارد)کخ،تصویریازاینقاشقمنحصربه8
پروکوپیوسمورخرومیدرموضعیازاثرمهمشاشارهداردکهپائولوسوچهارصدتنازهمراهانشروزیرا۹

حلرادراستفادهازگوشتهاروزبعدراهاینکهآنبدونغذاسپریکردندوشبیرادرهمانوضعیتگذراندندتا

:۰128هااحساساکراهبهجهتنوعغیرمعمولاینغذاداشتند)پروکوپیوس،هایخوددیدند،اماآنبرخیاسب

توانستدرشمارغذاهاهاگوشتاسبنمیشودکهبرایرومی(؛بنابراینازسخناینمورخبیزانسیآشکارمی1

.یردقراربگ
مارکسیست0 فدائیانخلقنیزخوردنهایایرانیمعاصرماننداعضایسازمانبرخیاز هایمجاهدینخلقو

ممنوعاعالمکردهوخوردنغذاهایآنغذاهایباکیفیتوبه درغلتیدندرمغاکاصطالحبورژواییرا چنانیرا

.کردندتباهیتلقیمی
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می نشانهصحبت از یکی به همکند، یعنی گماینشافتی جامعة مهم اشارهکاسههای شدن

ویمیمی کند. نوشیدنمی»نویسد: یکدیگربهغذاخوردنو با هردو ازغالباً لذا پرداختند...

.بریاندربارةسلوکاردشیر(۰۹۹2:5۱8،)پلوتارک«خوردندیکگوشتدریکظرفغذامی

اردشیرسومدودستخودرادرازکردوبادستراستیکیاز»گوید:سومدرهنگامغذامی

ترینگردةنانراگرفت،کاردهایبزرگیراکهدرنزدیکیاوبودبرداشتوبادستدیگر،بزرگ

)بریان،«وبااشتهایتمامبهدهانبردبررویآنگوشتگذاشتوباکاردقطعاتیازآنبرید

۰۹71:2۰0.)

بی اینکهبرسرسفرةخویشلگنبیاورند)گزنفون، بودنداز پارسیانمنعشده (.87۹تا:

نخستساقی بود. گوناگونیالزم ابزار نوشیدن مشکبرای از را شراب جنسها از که هایی

خمره به بود، درستشده گوسفند یا مالقهزرگمیایبپوستبز سپسبا ایبلندریختند.

برمی خمره از سرازیرشرابرا داشت، رویآنیکالکصافیقرار سبوییکه به و داشتند

:۰۹2۱کردند)کخ،هاراازسبوپرمیهاپیالهکردندتاشرابکامالًشفافشود.سپسساقیمی

ازمنابعمعتبرعصرساسانیکهازمنظرتاریخاجتم8۱1 فرهنگیمهماست،خسرو-اعی(.

قالبگفت در که مختصر بسیار ایننوشتار در ریدکیهستند. و وگوییمیانخسروقبادان

انوشیروانوریدکسامانیافتهاست،مبحثغذادردرجةاولاهمیتقراردارد.ازایننوشته

گفتةریدک،گوشتگاو،اند.بنابرشویمایرانیانعهدساسانیچهتنوعغذاییداشتهمتوجهمی

ها،گوزن،گراز،گاومیش،گورخانگی،خرگوش،خوکخانگیو...درزمرةبهترینگوشت۰گور

(.75-۰۹7۰:7۹برایغذاهایگوناگونبودهاست)متونپهلوی)خسرووریدک(

ساسانی پادشاهان غذای صرف سخن8هنگام حق کسی هخامنشی نداشتمانند گفتن

شدندمی«طعامهم»هایمهمشاهانساسانیبامهمانخودودرمهمانی(۰۹05:۰1)مشکور،

 ۰۹22)طبری، :25۱ برای(. که بود این ساسانی عهد ایران غذایی فرهنگ بدایع از یکی

واین۹دادندکردندودرجوفآنمغزبادامقرارمیپادشاهانساسانیهستةخرماراجدامی

ادشاهساسانینقلشدهاست)همان(.بنابرآنچهدراینجاگفتهصراحتدربارةقبادپمسئلهبه

هاییخاصبرایغذاخوردنوجودداشتهاستوگرچهشایدتغییراتیشد،درایرانباستانرویه

                                                            
بد۰ نامیدندکهاینپادشاهساسانیبهشکارگورخرعالقةانجهتبهرامگورمیبهرامپنجمپادشاهساسانیرا

(.۰۹28:۰۱8وافریداشت)خوارزمی،
چشیدتااحیاناًغذاکردند،فردیمقداریازغذایشاهرامیقبلازآنکهپادشاهانساسانیقصدخوردنغذامی8

:۰۹05کردند)مشکور،اطالقمی«ساالرخوان»شیراوآشپزبا«بذشخوار»سمینباشد.اینسمترادراصطالح
8۰.)

کهدرعهدپنداشتقراردادنمغزگردویاچناننگارندهتاقبلازمطالعةتاریخبلعمیهمچونتصورعمومیمی۹
ساسانیرواجداشتهاست،مغزبادامدرجوفخرماابداعمتأخرفرهنگغربیاست.
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اندکدرهردورهبوده،یکالگویکلیحاکمبودهاستکهبراساساینالگوپادشاهانایرانیو

ا جامعه مرفه طبقات بهاحتماالً کارد و قاشق مانند چوبی و فلزی ابزار غذاخوردنز منظور

می استفادهاستفاده غذا برای خر و گور خوک، مانند گوشتحیواناتی الگو، این در کردند.

تدریجمحوخواهدشد.اسالمیبه-هاباسیطرةالگویعربیشدکهالبتهاینرویهمی

 اسالمی -الگوی عربی
تأثیراتدینجدیدوهایهمالعربوفتحسرزمینهباظهوراسالمدرجزیر مانندایران، جوار

هایدیگرپدیدارشد.یکیازاینتأثیراتبهغذاوتدریجدرسرزمینهابههایقومیعربسنت

شودقدریاهمیتداردکهبهمعیاریبرایایمانمبدلمیشود.اینقضیهبهخوراکمربوطمی

باهللثانی) المستنصر ،۰15۱ موضوعاتخوراکاشاره(.0: به که دارد آیاتیوجود قرآن در

کرده آیة در است22اند. آمده مائده حاللو»سورة گردانیده، آنچهخداوندروزیشما از و

سورةمائدهخوردن۹درآیة«.پاکیزهرابخوریدوازآنخداییکهبدوایمانداریدپروادارید

وآنچهبهنامغیرخداکشتهشدهباشد،حراماعالمشدهاستوگوشتمردار،گوشتخوک

حالل حیوان میحتی شمرده حرام باشد، شده چوبکشته با یا خفه که هم شود.گوشتی

رواهللنگفتهباشند،حراماست؛ازاینهابسمطورگوشتحیواناتیکهدروقتکشتنآنهمین

در(.1/2212:0۱0نامةقصاب،بهشمارةطیفتوتبرایذبحقواعدیمقررشدهاست)نسخةخ

(.۰۹۹۰:20۰مذهبشیعهنیزگوشتاستروگورمکروهاست)قزوینیرازی،

بودنتماماعضایشود،اینبهمعنایحاللبایدتوجهداشتکهاگرحیوانیحاللاعالممی

حراماستوچنددرگوسفندچندچیزحاللاستوچندچیز»آننیست.چنانکهبرایمثال

چیزمکروه.آنچهحاللاست،پشموگوشتوپیهودنبهومغزوآالتوآنچهکهمکروهاست...

وزهرهوبوغزلوورودهووگوش هایدلوآنچهحراماستخونوعدودیومغزپشتو...

چشم... حدقة سیاهی حالل« دربارة اسالمی مذاهب در حیوان)همان(. یک بودن

چنانفاختال دارد؛ وجود گوشتخرگوشنمینظرهایی شیعیان تسنن۰خوردند،که اهل اما

.بنابرآنچهگفتهشداسالمدینیاست(۰۹72:۹22بطوطه،کنند)ابنگوشتآنرامصرفمی

ایرانیانقبلازاسالمبه ندرتباچنینتابوهاییکهتابوهایبسیاریدربارةغذابههمراهدارد.

شناختیاعمالیمانندممنوعیتغذاییدراسالمشاهدیازاقتداردند.ازمنظرجامعهمواجهبو

راسل۰۹1۰:81سنتیموردنظروبراست)سنت، فیلسوفتحلیلینیزدربارةنسبتغذا،8(.

می اقتدار و غذاتابو رئیسقبیله کاسة در حقنداشتند قبیله افراد مذهبتابو بر بنا گوید:
                                                            

:۰۹۹5خورند)دالمانی،شد،ولیگوشتآنرانمیةقاجارخرگوشهمشکارمیبراساسگفتةدالمانیدردور۰

887-882.)
2Russell 
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زیرا میبخورند؛ رئیسقبیله کاسة هرکسدستدر تابو بهبراساسعقیدة ممکنبود کرد،

(.باظهوراسالموتغییردیندردویاسهقرننخستدرخوراک۹۱تا:هالکتبرسد)راسل،بی

به تغییراتی تابوها و درحالیایرانیان آمد؛ مانندوجود حیواناتی گوشت باستان دوران در که

آمد،اماباظهوراسالمخوردنگوشتبرخیشمارمیغذاهایشاهانهبهخوک،خرواسبجزء

حیواناتمانندخرواسبمکروهوخوکحراماعالمشدوگوشتاینحیواناتازچرخةغذایی

بههمندلیلاسالممیانغذایحاللوحرامتفاوتفراوانی ایرانیانومسلمانانحذفشد؛

 قائلشدهاست.

رآغازبسیارسادهبودودرصدراسالمغذایمردمازیکقسمیادوقسمزندگیاعرابد

خوردوتوصیهشدهبودکرد.براساسروایاتمختلفرسولخداباسهانگشتغذامیتجاوزنمی

(واینکهدرسخنانایشان۰81و۰۹21:۰88کهبادستراستغذاصرفشود)طباطبایی،

غذ از بعد و شستندستقبل بیبه است)االعسم، شده توصیه ا می82تا: شیوة( به تواند

هایعنیغذاخوردنباانگشتاندستمربوطباشدکهدرایرانبعدازاسالمهمغذاخوردنعرب

شود،پژوهشدربارةغذا(.برخالفآنچهتصورمی۰۹۹2:855االرجانی،موردتوجهقرارگرفت)

ابنهایدورنیزمدنظربودهاسدرگذشته ندیمفهرستیازکتبیراکهدربارةغذاهانوشتهت.

نوشتةحارثبنیشخر،کتابالطبیخنوشتةابراهیمبن۰شده،ذکرکردهاست:کتابالطبیخ

ماسویه،کتابالطبیختألیفمخبره،کتابالطبیختألیفاحمدمهدی،کتابالطبیختألیفابن

کتابالطبیختألیفابراهیمبنعب کتابالطبیخالمرضینوشتةرازیوبنطیب، اسصولی،

تریناثرآشپزیدردسترسدردورةاسالمیمتعلقبهوراق(،اماکهن۰۹2۰:52۰...)ابنندیم،

استکهکتابشبهنامالطبیخواصالحاالغذیهالماکوالتاست)مناظر0نویسندهآغازسدة

(.۰۹21:۹2احسن،

گریدرقرندوموسومهادرنهضتشعوبیانیانوعربیکیازمباحثمهمدرجدالایر

به بودهاست. ابزارهجریمسئلةغذا از یعنیاستفاده ظاهرایرانیانبهشیوةغذاخوردنخود،

مباهاتمی میفلزی موضع آن برابر در طرفدارانشان و اعراب آن برابر در و گرفتند:کردند

چنگ» و کارد با ایرانیان)عجمان( می8الاینکه آنغذا مفاخرخورندو آدابخوبو جزء را

وخویشبرمی دارد دستغذاخوردنلذتدیگر به زیرا خودستائینابموردیاست؛ شمارند،

گذرانیبرند،هممفسدغذاستوهمازلذتوخوشافزاریکهایرانیاندرغذاخوردنبهکارمی

(.۰۹08:75زاده،)جمال«کاهدآنمی

                                                            
طبیخدرزباناهلحجازبهمعنایغذاییاستکهخورشدارد.۰
قبولیدراینبارهیافتاندوتاکنونمستنداتقابلنگارندهتردیدهایجدیداردکهایرانیانباچنگالآشنابوده8

نکردهاست.
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هایپیشینخودغذاعناستکهتاقرنسومهنوزبرخیایرانیانبراساسسنتاینبدانم

کهایرانیانخوردنغذاباابزارفلزیمانندقاشقراخوردند؛درحالیراباابزارفلزییاچوبیمی

اما۰کردند،دانستند،اعرابآنرامایةبدمزگیخوراکتلقیمیمایةمباهاتوبرتریخودمی

شکل هر بیزانسیرویهبه کمهایایرانیانو غذا حوزة در بهوها اعراب، عصربیشبر در ویژه

پیش غذا صرف هنگام اعراب امویان عهد در داشت. بسزایی تأثیر میعباسی وبند بستند

نشستندشد.هنگامغذارویکرسیمیکردندکهازچوبساختهمیهاییرااستفادهمیقاشق

:۰۹18نانبودکهرویآنپوششیگستردهبودند)حسنابراهیمحسن،ومیزغذاییجلویآ

درسطوحمختلفسیاسی،اجتماعیوفرهنگیازایرانوبیزانس8(.درحقیقتعباسیان02۹

بهالگوبرداریمی بیزانسالگوهایعربیغذاخوردندرنظرمیکردند. ایرانو رسدتحتتأثیر

استعمالقاشقوکارددرمیانظریفانچنداناندکجامعةعباسیتاحدیرنگباختهبو د.

به ازقاشقدرمیانمردمطبقةباالیاجتماعمتداولبودهاستونظرمینبود. رسداستفاده

(.مردم۰22-۰۹21:۰27ساختند)مناظراحسن،هاراکالًباشیشه،مسیاسیموزرمیقاشق

لیسیدند،گوشتکشیدندوانگشتانخودرامییمؤدببرخالفزهادکهگوشترابهدندانم

می کارد با میرا خودداری لیسیدن از و ازبریدند بیشتر عباسی جامعة مردم اما کردند،

اماچونچندتندرکاسهمنظورخوردنبهرهمیانگشتانشانبه شدند،ایشریکمیگرفتند،

 (.۰25و۰22ن:هرکسبهفردیکهدرکنارشنشستهبود،توجهداشت)هما

هاسخنگفتههایطالونقرهدرداخلقدحهاازکاربردقاشقبطوطهدریکیازمهمانیابن

هایچوبیحاضربودتاکسانیکهازاستعمالظروفطالهایچینینیزباقاشقاست،اماکاسه

آن از داشتند، پرهیز نقره )ابنو کنند استفاده ها ۰۹72بطوطه، و۹22: حتی شهر(. در ی

قاشقمی با خوردندصنوب/سینوبمشاهدهکردهبودکهمردماندرداخلدکانحشیشرا

(.۹27)همان:

                                                            
منزلةاصلیاساسیبهرسمیتشناختهشود؛به Cultural Relativism گراییفرهنگیبایستهاستکهنسبیت۰

معناکهنگریستنبهباورهاورسومافرادوجماعاتدیگرشناسیاست.بدیناصلیکهامروزهازاصولاساسیانسان
اندازباهابایدتحلیلوارزیابیشود.دراینچشمنگیخودیدرچارچوبفرهنگآندیگریونهبامعیارهایفره

شود.فرهنگیتلقینمیدستیابااستفادهازابزاریمانندکاردوچنگالغذاخوردنفرهنگمتعالییابی
برایخلفاهماهمیتبسیاریداشتهاست؛به8 کهواثقخلیفةعباسیازحنینبناسحاقخواستتاطوریغذا

کتابی )مسعودی، تألیفکند تن اعضای و دوا غذا، ۰۹2۱دربارة :018 نقشی(. غذا هم معالجاتپزشکی در
بهتعیین جاثلیقپارسکهطوریکنندهداشتهاست؛ کهوقتیفضلبنیحییبرمکیبهبیماریبرصمبتالشد،

ابرازداشت درمعالجاتخودبرایدردپا پرهیزبایدکردنوغذارشیازکللبنیاتوت»بهترینطبیببود، ها
«مرغرابهانگبینبایدکردنوازآنخوردننخودآببایدخوردنبهگوشتماکیانیکسالهوحلوا،زردةتخم

(.۰۹72:12)نظامیعروضیسمرقندی،
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 قرن ۹در عربیبه0و فرهنگ ایرانیان-تدریج و کرد پیدا سیطره ایران در اسالمی

فلزیچون حذفابزار در اصلیاینتغییر جلوة پذیرفتند. عربرا قوم شیوة به غذاخوردن

دستشیوععاماشقوکاردازصحنهسفرةغذاییبودودرعملبهق جایآنغذاخوردنبا

خوردند،بلکهحاشیةظروفوتنهابادستغذامیهجریایرانیاننه5یافت.همچنیندرقرن

کهبیهقیدرتوضیحجشنمهرگانومراسمآنبهغذاخوردنطوریلیسیدند؛بههارامیکاسه

بزرگاندولتبهمجلسحاضرآمدندوندیماننیزبنشستندودست»...کند:ارهمیدرباریاناش

۰«خوردندبهکارکردندوخوردنیعلیطریقاالستالتمی ۰۹25)بیهقی، درهمین785: .)

قولپهلوانعبداهللعراقیمی ارتباطبسحقاطعمهشیرازیاز گوید: پر»... بسودایماهیچه

(.۰۹28:875)بسحقاطعمهشیرازی،«کاسهباشماآنیارحلوا،دمیهمپختمکهبقیمهمی

غذاوخلدونبایکدیگرهمتیمورگورکانیوابنهایتاریخ،ترینمالقاتجالباینکهدریکیازمهم

(.۰5۱-85۹2:۰01عربشاه،ابنشدند)سفرههم

اولدستودهنوبینی»دارد:خوردنبیانمیخواجهنصیرالدینطوسیذیلآدابطعام

خوردنمبادرتنکند؛پاککند،آنگاهبهکنارخوانحاضرآیدوچونبرمائدهبنشیند،بهطعام

نخورد انگشت سه از زیادت به و نکند آلوده جامه و دست و بود میزبان که اال )خواجه«

د،ناظربهالگوی(.اینکهفردبایستهاستباسهانگشتغذابخور۰۹2۱:8۹۹نصیرالدینطوسی،

اسالمیخواجهنصیراست.ازمنظرطبقاتیهم،غذاوخوراکتجلیاتطبقاتیباخودبه-عربی

هاوگوشتدرزمرةخوراکثروتمندانوانواعشیرینی۹،حلوا،زولبیا8کهپلوهمراهداشت؛چنان

آب نانبودو آش، پنیر0گوشت، آبگوشتکهبیشترحاویآ2خوراکفقرا5، غذای. ببود،

                                                            
انگشاستالتازبابافتعالبهفعلیاطالقمی۰ با تپاکشودکهدرآنانسانغذایحاشیهواطرافکاسهرا

توضیحات۰۹25:2۹1کردنآبکاسهباانگشتاندستاست)بیهقی،خورد.سلتهمبهمعنایپاککندومیمی
خلیلخطیبرهبر(.

اماشمارمیبرنجدرتاریخایرانهموارهغذایطبقاتمرفهجامعهبه8 قوتغالبآمدهاست، برخیمنابعآنرا
کرده معرفی مردم شرلی نوشتة به استاند. بوده قاجار و صفویه دوران در مردم اصلی غذای برنج دالمانی و

امابهنوشتةشین(۰۹۹5:887دالمانی،؛72-۰۹22:77)سفرنامةبرادرانشرلی، مردمطبقةباالبرنججوتنها،
باقیمی براینوکرهاوخدمتکارانمیخوردندوپسازخاتمةغذا (.۰۹1۹:۰۰5جو،گذاشتند)شینماندةآنرا
میبه شدهنظر خطا دالمانیدچار مثلرسدشرلیو لباسپلوخوری»اندو تا« اینغذا ممتاز جایگاه نشانیاز

همیناواخردارد.
.۰52و۰۹20:17دیوانمسعودسعد،دربارةزولبیانک:۹
رانزادگاهگندمبودهاستشدهاست؛بهایندلیلکهایناندرفرهنگایرانیدرمعنایمطلقغذااستعمالمی0

(.8۰-۰۹20:8۱)دریابندری،
(.۰۹1۹:۰۰2جو،)شین«ناهاروشاممردمطبقةپایینوفقیرفقطنانوپنیراست»5
غذاییاطالقمی2 به جاییبرمیزله از مردمانفرومایه که میشد خود با و عروس،داشتند دیرینه )بزم برند

۰۹28:۹7۱.)
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بهقول۰شد.آمدکهتقریباًهرروزهدرسفرةمردمانعادیدیدهمیشمارمیعمومیجامعهبه

ایمچهدرصحتوچهآبگوشتونخودآبگفتندمایارانهمهروزه»بسحقاطعمهشیرازی

تزددحبا»انددرنقاهتوگفته اطعمه)بسحق«شایدکهازماسیرشدهباشند...«زرنیغیا،

(.۰۹28:80۰شیرازی،

یابدکهدلیلهایهمراهآنقدریدردورانصفویهافزایشمیاطالعاتدربارةغذاوسنت

هایمتعددازایندوراناست.دالوالهسفرةسلطنتیراتوصیفکردهاست:آنوجودسفرنامه

غذیهدیگرراحفظظروفغذاهمهبزرگودارایسرپوشمدوروبزرگیبودکهانبوهپلووا»

ازطالییکدستبودکرد.جنسظرفمی (.درسرسفره۰۹7۱:88۱)دالواله،«هانقرهوغالباً

درکنارکاسة»دادند.هایطالکهپرازغذایشاهانهبودقرارمیگرفتظرفتاحدیکهجامی

بر کهبیشتر داشت... یکقاشقچوبیقرار اینوشیدنخورشکهآنهمازطالیناببود،

دستةقاشقبسیاربلندوجنسآنازچوبخوشاستفادهمی زیراشد. بووهمیشهنواست؛

کنند.قاشقدیگریبرسرسفرهوجودنداردوازچنگالوبیشازیکمرتبهازآناستفادهنمی

املخورند،فقطحجملهخودشاهبادستغذامیکاردنیزاثریدرمیاننیست؛زیراهمه،من

غذاکهوظیفهمستخدمرانیزبرعهدهدارد،بدوناینکهازکاردوچنگالوقیچیاستفادهکند،

تکه دستدارد، در همیشه که چهارگوشطال یکقاشق جدابا یکدیگر از را گوشت های

نیزوجودنداردوهمهبرایتمیزکردندستازدستمالیکهبرکمرمی دستمالسفره کند.

(.88۰-88۱)همان:«کنندانداستفادهمیخودبسته

برند؛کارمیهایچوبیبهبرایخوردنغذایمایع،قاشق»بهنوشتةتاورنیهدرعهدصفوی

کهدانه برنجرا بادستمیزیرا دستمالخودکهدانهاستونیزغذاهایدیگررا با خورندو

(.اگرمیزبان۰۹21:۹۱1)تاورنیه،«ندکنرود،دستراپاکمیکارمیجایدستمالسفرهبهبه

ایستادساالرباقاشقبزرگدردستسرپامیساالرداشتواینخوانفردثروتمندیبود،خوان

بهنوشتة۹۰۹کرد)همان:هامیوباقاشقبزرگشروعبهریختنبرنجوگوشتدربشقاب .)

انگش»تاورنیهایرانیان با بامشتوگوشترا دارندوگاهیبهآنماستهمتانبرمیبرنجرا

                                                            
یکیازم۰ بنابرایندرایندیدگاههرشهروشمارمیهایقومیبهترینصورظهوروتقویتهویتهمغذا رفت؛

می نشان دیگران به خاصخود غذای با یکمنظر از را هویتخود منطقهمنطقه هر برایدادند. روشی ای

(۰۹22:8۰یرزاقاجار،هایسیردار)نادرمکردنخورشداشت.دردورانقاجاردررشتومازندرانخورشدرست

خوردندودرخویوکردستانهایبرنجینمانندکوکوسبزیودلمهبرگمیشد.اهالیآذربایجانخورشطبخمی

زبانوآشترخینهدرلرستانو(وآششلهزردمخصوصمردمپارسی88هایکشکین)همان:آذربایجانخوردنی

مطبوعطباخانایرانیفسنجانبودکهآنرابامغزگردو،آبانار،های(.یکیازخورش52کردستانبود)همان:

(.۰۹۹5:882کردند)دالمانی،روغنوگوشتمرغدرستمی
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کنندوبهیکایبسیاربزرگمانندیکگلولهدرستمیکنندوازمجموعةآنلقمهمخلوطمی

 )همان(.«بلعندضربمی

کسازهیچ»نویسد:کمپفرکهدرمهمانیشاهانةشاهسلیمانصفویشرکتکردهبود،می

هافقطایرانیانبهاستفادهازاینوسائلعادتندارند؛اینکرد؛زیراکاردیاچنگالاستفادهنمی

هاییمانندکمپفر،تاورنیهو(.فرنگی۰۹2۹:870)کمپفر،«خورندبادستراستخودغذامی

 الگویایرانینداشتند.اسالمیوپیشترازآنکهن-شاردنهمدریافتیازالگویغذاییعربی

 گیری الگوی مدرن شکل

مراتبیاروپایقرونوسطیجایگاهفردورفتارهایمناسبجایگاهیکفردراسلهدرجامعةسل

تعیینمی غذا میز سر میدر انتظار برایدیگرانکرد. غذایی فقرة بهترین شام رفتهنگام

جالباینکهزنانمی بیعرضهشود. میلورغبتبرسرسفرهحاضربایستهنگامصرفغذا

خوردندواروپاییانقرون(.رومیاندرازکشدربسترغذامی8۱۱0:۰22شدند)آدامسون،می

 (.۰۹78:۰۰2وسطیاستفادهازمیزغذاخوریرامتداولکردند)برودل،

 متداولشد)الیاس، اروپا ازچنگالدر انتهایقرونوسطیاستفاده 8۱۱۱در غذا51: .)

شست نینداختنآبدهانو یکظرفغذا، در خوردنهرنخوردنچندنفر ندستپساز

(.۰۹1۰:۰۰5هاییاستکهازقرونوسطینشئتگرفتهاست)لوگوف،وعدهغذا،جزءژست

الیاسجامعه اینهمانرفتارهاییاستکه آنرا آلمانی، نیکو»شناسشهیر رفتار داندمی«

8۱۱۱)الیاس، :55 چنگال50و میان(. گوشت تقسیم برای که دوشاخه بزرگ بسیار های

شد،احتماالًبسیارقدیمیمهمانانیابرایگرداندنگوشترویاجاقدرآشپزخانهاستفادهمی

چنگالاختصاصیدرحدوداست،اماباوجودبرخیاستثناءهامصرففردیوشخصینداشتند.

۰2قرن رواجیافتهاست)برودل، اسپانیا ونیزوشایدهماز ۰۹78از درمقطع۰18: اروپا .)

گذاردوازقضایکیازابعادمدرنیتهدرچگونگیوسویمدرنیتهگاممیبه۰2تا۰7یقرنزمان

شود؛بنابراینساختفرهنگیمدرنیتهدرظاهرمی۰ورفتارهایسرمیزغذاکیفیتغذاخوردن

می ایرانقرار ساختسنتیدر اینبرابر از مشاهداتفرنگیگیرد؛ در جلوهرو یکیاز هایها

بهنگپایینفره میزعمآناندرهمینشیوهتر قاشقدرسرمیزهایغذاخوردنآشکار شود.

قاشق شد. پدیدار اروپاییان میغذای ساخته شاخ یا چوب از اغلب ساده انواعهای اما شد،

ایبود)همان(.چنگالکهخیلیزودازبیزانسبهونیزآوردهشد،استعمالآنترآننقرهلوکس

 (.۰۹1۰:877تدریجمتداولشد)لوگوف،مبه۰5و۰0ازسدة

                                                            
1
 Table Manners 
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عصرقاجارمصادفباورودایرانبهتاریخمعاصرخوداستودرهمیندورانروابطبسیار

گیریاست.البتهاینتعامالتدوطرفهبهلحاظهایغربیدرحالشکلپیچیدةایرانبادولت

فرنگی رفتاری الگوی سیطرة با همرافرهنگی تغییراتها شاهد چارچوب همین در و بود ه

قاجار عصر از نیمی بیشاز در اما اجتماعیهستیم، اقشار برخی غذای صحنة در شگرفی

عربی غذایی الگوی حکم-همچنان ایرانیان غذایی سلوک بر اسالمی که بود البتهفرما

کهزنانباید.چنانکردیافتههمنبودوهرکساعماززنومردبرمبنایآنرفتارمیجنسیت

دوزانومی مینشستندوسهدرسرسفره خوردند)بیانگشتیغذا :۰۹7۰بیخانماسترآبادی،

۰صبحچایونان2یا7درایندوران،عادتغذاییایرانیهاچنینبودکهحدودساعت(.۹0

(.اگر۰۹1۹:۰۰5جو،شینخوردند)شبشاممی1بعدازظهرناهاروحدود۰خورند.حدودمی

ایرانیانمهمانانخارجیداشتند،ناگزیربودندکاربسیارشاقیافتنابزارغذارابرخودهموار

فتحعلی دوران اوایل در وزیر خان عبدالوهاب میرزا نمونه برای )کنند؛ برای۰2۰7شاه م(

نیانبادستغذاکوتزبوئهقاشقوچنگالوصندلیتهیهکردهبودتامجبورنباشندمانندایرا

 (.۰۹25:8۹2بخورند)کوتزبوئه،

شاهدرمهمانیپسرصدراعظمایرانشرکتکردهسرجانملکمکهدراوایلدورةفتحعلی
برایصرفشامآفتابهولگننقره شویوایبرایشستبود،بهتفصیلآنراشرحدادهاست.

کردند،اگراروپاییانبهایرانسفرمی(.۰۹2۹:5۹دستودهانمهمانانآوردند)هالینگبری،
نبودنقاشقوچنگالوسایرلوازممیزاستکهاگر»انداختهارابهزحمتمیچیزیکهآن
عالوهنشستنبرهاراباخودبرنداشتهباشد،ازاینحیثبهاوبدخواهدگذشت.بهاحتیاطاًآن

بهرسمعثمانیزمینبررویپاشنةپا ابررویزانوبهرسمایرانیانبسیارپرمشقتهایدائماً
«است ۰۹25)فووریه، اینکهمدتغذاخوردنطولی5۹: با فووریهروزیپسازصرفنهار .)

 برایاینکه نکشید، محلغذاخوردناز از عجله به زحمتنشستنرویزمینخالصییابد،
بیرونآمد.

هنگامشاممردمدهکدهدوریاورسلبلژیکیهنگامیکهدرمنجیلگیالنبهسرم برد،
ماناچاربودیمدرمیانیکمشتجماعتیکه»ویوهمراهانشجمعشدهبودند.بهنوشتةاو

ترینحرکتمارازیرنظرداشتند،غذابخوریم.چنگالبیشازهرچیزبادقتعجیبکوچک
آنرایکادیگرتعجبوکنجکاویآن بزارعجیبوحتیخطرناکهارابرانگیختهبود.ظاهراً

کردیم،فریادتعجبووحشتازکردند؛زیراوقتیکهماچنگالرابهدهاننزدیکمیتصورمی
«شدزبانهمهبلندمی بهنوشتةوامبری۰۹28:۰25)اورسل، کاردوچنگالوقاشقدر»(.

                                                            
پختمی۰ تافتونو... لواش، پنجنوعاعمازسنگک، قاجار دورة علیدر است)میرزا اکبرخانآشپزباشی،شده

۰۹5۹:5.)
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اروپاییفوقایراناشیایناشناخته برایفرد اسایهستند. زننده بیندصاحبتکهمیالعاده
قطعهقطعهمیخانهباانگشتانشمرغپخته بهمهمانیمیایرا دهدیاقدحکندوهرتکهرا

دورمی سبیلحناییدهدوازدهمرددرآنفرورفتهشربتیرا بهنفرآخربرسد، گرداندکهتا
(.۰۹2۰:2۰)وامبری،«است

 فووریه اوهمینطور نظر از که را است؛غذایسلطنتی توصیفکرده بود، عجیبهم

آوردند،درایرانهمانکهدرفرهنگغربیغذاهایگوناگونرایکبهیکسرسفرهمیدرحالی

هاخورد،فراشآوردند.بعدازآنکهشاهغذایخودرامیجامیهایکدورههمةغذاهارافراش

می جمع را بهغذاها دیگران تا ترتیبسلسلهکرد از )باقیمراتب بخورند غذاها فووریه،مانده

کهقاشقوکاردوچنگالدرکارنیست،همین»بهنوشتةدالمانیبرایصرفغذا(.۰۹25:7۹

می جمع آن دور به مهمانان شد، چیده میسفره زانو دو و نشینندشوند غذا«. دست با

دندرسرسفرهراخارجکرزیراایرانیانصحبت»شود؛صحبتینمیخورندودرمیانغذاهممی

نزاکتمی دانند...از » ۰۹۹5)دالمانی، ناصرالدین8۹8: به(. ایرانیاستکه نخستینشاه شاه

گذاردودرسفرهایفرنگشمیزبهشیوةفرنگیچیدهوآدابوقصدتفرجازایرانپابیرونمی

می نخستینتصاویرازغذاهارسومفرنگیاجرا درهمیندوران، بهقول-وآشپزخانهشود. یا

 کارخانه -منابع ۰۹72)عضدالدوله، :27 ؛ ۰۹2۰معیرالممالک، داریم82: دست در را و۰(

شود(بهنخستینپادشاهقاجاریمبدلمی8۹خورد)همان:شاهکهباقاشقغذامیناصرالدین

می قاشقاستفاده از قاشقکه برکند. که بود صنعتیمبدلشده خیشهرهاتراشیاینکبه

(.بااینحالدردورانقاجاربیشتر۰۹20:۹71الدوله،چونخوانساربدانشهرهبودند)سیف

(.۰۹7۹:۰8۹شد)کرزن،ظروف،قاشقوچنگالازفرانسه،آلمانواتریشواردمی

می نظر به روایتفووریه،بنابراین این پزشکناصرالدینرسد شاه همة»که مثل که شاه

قاشقوچنگالازآنظرفنشیندبادست،یعنیبیایچرمی...میچهارزانومقابلسفرهایرانیان

(درهمهحالصادقنبودهاست.۰۹25:7۹)فووریه،«کند...داردومیلمیغذایخودرابرمی

خوردوعادتشاههمیشهتنهاغذامی»گوید:شاهدربارةاومیفووریهپزشکفرانسویناصرالدین

هاییازمردمایرانرفتارهای(.بههرحالگروه۰۹15:۰05)فووریه،«کتیبراینجاریاستممل

تدریجتحتتأثیررفتارهاینوینمربوطکردندوبهاروپائییانمقیمایرانراازنزدیکمشاهدهمی

نزدبرخیگرفتند.ازاواخردورانناصری،رواجالگویمدرنغذادربرخیشهرهاوبهغذاقرارمی

                                                            
دهد.السطاندوتصویرازدومرداصفهانیرادرحالغذاخوردننشانمیابتاریخمسعودی،ظلدرپایانکت۰

همچنینعکسیازتشریفاتآشپزیدردورةناصرالدینشاهوذکرقیمتووزنموادغذاییمانندگوسفند،مرغ

خوریطوربرایمحلغذا(.همین۰85-۰۹81:۰80و...درکتابخاطراتوخطراتمندرجاست)مخبرالسلطنه،

.۰۹28:25دربازارتهرانعصریناصرینک:سرنا،
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بهطبقاتوگروه برخیشهرها دلیلموقعیتجغرافیاییدرهایدرباریوسیاسیشدتیافت.

همان بودند. پیشگام غذاخوردن فرنگی الگوهای از حزبیاستفاده تشکیالت در انزلی که طور

انزلیروبود،درآدابوسلوکنوینغذانیزبههمینمنوالبود.توصیفبنجامینازغذادرپیش

شاهبدینیعنیچندسالقبلازمرگناصرالدین۰22۹-۰228سال مندر»ترتیببودهاست:

دیدمکهمیزوصندلیفرنگیاستعمالمی یعنیبااینجا قدیمغذاخوردنایرانی، کنندوطرز

کم میدست، منسوخ عادیکم چنگال، و کارد استعمال به مردم عالیه، طبقات در و شود

شوندمی بی« )بنجامین، 72تا: مشروطیتشدتیافتو از بعد رویه این و(. کارد از استفاده

صدیقکهبههمراهتنی(.۰۹۹5:8۰2امید،رتبهسیاسیرواجگرفت)بزرگچنگالنزدافرادعالی

ه.شعازماروپابود،درخاطرات۰81۱ه.ق/۰۹81هایدارالفنوندرسالکالسیچندازهم

هایمناسبالملکدرفرصتشودکهبینراهتهرانتابندرانزلیریشارخانمؤدبمیخودیادآور

ساخت؛زیراومارادراستعمالکاردوچنگالماهرمی»گفتازآدابمعاشرتدراروپاسخنمی

نشستندوبسیارنادربودکسیکهخوردندوبرزمینمیتاآنزمانعموممردمبادستغذامی

(.۰۹0۱:00)صدیق،«بردچنگالبهکارمیکاردو

جایقاشقوچنگالازنانخوردندوبهدردورةرضاشاهاغلبمردمهنوزغذارابادستمی

کردند،امارضاشاهکهبیشترمتمایلبهآدابورسومغربیبودوآنراباپیشرفتاستفادهمی

میمرتبطمی بهدانست، یاددمراهورسمغذاخوردنغربیتبعآنمرخواستفرزندانو را ها

مثابةدرایندوران،الویمدرنفرنگیدرصحنةمیزغذاخودرابه(.۰۹72:01بگیرند)پهلوی،

به و متعالینشانداد و گروهفرهنگبرتر الگویعربیتدریجطبقاتو -هایمختلفمردم

نالگویسابقدرفرهنگغذاییایرانیاناسالمیخوراکراوانهادندوتنهاجنبةحاللوحرامآ

 .باقیماند

 گیری نتیجه
منظوردنبالشناساییالگوهایغذاخوردنایرانیاندرخاللتاریخبودوبدینپژوهشحاضربه

منظورفهموتبیینبهترآناستفادهشد.بربنیادایننظریه،نوعجامعهدرازنظریةتونیسبه

درجامعةگماینشافتیماشاهدروابطرودررووهایانسانیگیریکنششکل تأثیرگذاراست.

صمیمانههستیمودرجامعةماقبلمدرنایران،چهدردورانباستانوچهدوراناسالمیما

براینباجامعه اساسسهالگوشناساییشد.درپارادایمنخستایگماینشافتیمواجههستیم.

دادهگذاریالگویایرانینامکهکهن است، چوبیشده استعمالابزارهایفلزیو هاییدربارة

مانندقاشقوکاردمطرحاست.دراینالگومعیارخاصیبرایحاللوحرامغذاهاتعییننشده

استواگرتابوهاییوجودداشتهباشند،اندکهستند.ایرانیانعهدساسانیباابزارهاییغذارا
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اسالمیدربرابراینالگودرجامعهایرانظاهرشد.تقابلاین-کردندوالگویعربیمصرفمی

گریهمرخنمودوایرانیانیکیازدوالگودرجدالمیانایرانیانواعرابدرنهضتشعوبی

کردندوبراعرابکهبادستغذاهایخوراکخودتلقیمیهاراشیوهعللبرتریخودبهعرب

میمی روا مذمت غذاییداشخوردند، آداب تأثیر تحت اعراب عباسیان دوران در البته تند.

تدریجدرایرانهاقرارگرفتندوباکاردوقاشقآشناشدند.ازسویدیگربهایرانیانوبیزانسی

مهم-الگویعربی یکیاز تابو یافت. هایفرهنگغذاییترینجلوهاسالمیخوراکسیطره

مثابةکهبرخیانواعگوشتچونگوشتخوک،خرواستربهریطوایرانبعدازاسالماست؛به

هایبنیادیندرآدابورسوممربوطبهغذاخوردنتابوازسفرةغذاحذفشد.یکیازویژگی

هایجمعیبررفتارهایاسالمیایناستکهرفتارهاوکنش-الگویایرانیونیزعربیدرکهن

هدردیناسالممفاهیمومناسکیچونامت،نمازوحجطورکفردیغلبهدارد.درواقعهمان

درحالتجمعیارزشواصالتبیشتریدارد،اینرفتارجمعیدرغذاخوردنهمنقشمهمی

شکل شاهد و همدارد الگو این در بنابراین نیستیم؛ رفتارهایفردگرایانه وکاسهگیری شدن

شدنافرادنمودیازکاسهچینشافرادوهمآید.نوعشمارمیغذاخوردنازیککاسهارزشبه

درحالی تونیساست؛ گماینشافتمطمحنظر اواخرهمانمفهوم در الگویمدرنیکه در که

تدریجازصحنهغذاهایجمعیبهیابد،کنشدورةقاجاریهمتولدودردورانپهلویسیطرهمی

الگوهایفردیجایگزینآنمی و درحالیحذفشده شود؛ الگوینخستهمکه دو کاسهدر

ولیدرالگویمدرنهمشمارمیشدنارزشبه برچسبرفتارغیربهداشتیکاسهآمد، شدنبا

شود.درگذارازقواعدوهنجارهایصرفغذاازدورةسنتبهتجدد،شاهدعزیمتازطردمی

پیدایشمیزدهد.سادگیبهپیچیدگیهستیم.نشستنرویزمینجایخودرابهصندلیمی

آورد.فردگراییدروصندلیبرسرسفرةغذاازدورةقاجاریکنوعرابطةفردگرایانهراپدیدمی

تقلیلهمغذاخوردننمودونشانه تونیسباوضعدوگانةایازنبودیا بستگیاجتماعیاست.

ازیکرد.ماباسگماینشافتوگزلشافتتحلیلبسیاریازپدیدارهایاجتماعیرابرایماساده

تدریجهنجارهاییتعریفوتثبیتتوانیمبفهمیمکهچرادرمیزوسفرهغذابهگزلشافتاومی

شوندکهبافردگراییپیوندناگسستنیدارند.الگویمدرنخوراککهالگویوارداتیفرنگیمی

یازجملهاستفادهازاینتقابلدراشکالاسالمینشانداد.-بود،خودرادرتقابلباالگویعربی

میزوصندلیدربرابرنشستنرویزمین، دستمالدرفرنگدربرابرآفتابهولگندرایران،

غذاخوردنباابزارفلزیوچوبیمانندقاشق،چنگالوکارددربرابرغذاخوردنباسهانگشت

 شد. متجلی بهدست قاجار عصر ایران اشدر شاهزادگان، سفرة سر بر ورافتدریج زادگان

میدیپلمات قاشقوچنگالاختصاصیپدیدار بشقاب، جامعهدرسطحگزلشافتیآنها شود.
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گسستنپیوندهای و اصالتفرد حاکیاز که دید خواهد خود به رفتارهاییرا چنینتغییر

عمیقوروابطدوستانهاست.

قاشقیکه نتایجمهماینپژوهشایناستکهکاردو ایرانباستاندریکیدیگراز در

شدهاست،همانکاردوقاشقینیستکهدردورةقاجارهایاجتماعیاستفادهمیبرخیگروه

کنش این چراکه بود؛ مردم استفاده مورد پهلوی شکلو فرهنگی متفاوت بستر دو در ها

رایانههمراهگهایجمعاند.دربسترفرهنگیایرانباستاناستفادهازقاشقوکاردباکنشگرفته

در قاشقوکاردباکنشحالیبود؛ هایفردگرایانهمدرنیکهدردورةمعاصراستعمالچنگال،

ازهمگراییمیانگروهبستهاستکهروحجمعهم هایاجتماعیچونخانوادهوخویشانرا

رویهمی برایحصولتغییردر مسلماینکه قدر آدابخوراکبایدزمانبلنگسلد. و دمدتها

مطمحنظربرودلرادرنظرداشتهباشیمکهدرآنساختارهایجامعهدستخوشتغییروتحول

توانیمترتیبباپژوهشکنونیمیشود.بدینشوندودرزمانکوتاهاینتغییراتحاصلنمیمی

به آنوروداسالم فرهنگغذاییایرانیانصورتگرفتهو حوزة در بگوییمدوگسستعمده

 نودومورودعناصرفرهنگیمدرندراواخردورةقاجاراست.ایرا

 . الگوهای عمدة خوراک ایرانیان1جدول 

 ابزار خوردن معیار حالل و حرام نگرش به فرد
ها ویژگی  

 نام الگو

وابستهبهگروه+

گراییسنت

 شدن(کاسه)هم

نبودمعیارحاللوحرام

)خوردنگوشتخوک،

 خرگوش،اسب،خرو...(

 اربردکاردوقاشقک

 )اقشاراجتماعیمرفه(
 الگویایرانیکهن

وابستهبهگروه+

گراییسنت

 شدن(کاسه)هم

 برجستگیحاللوحرام

 

حذفکاردوقاشق+

 غذاخوردنبادست

 )سهانگشت(

یافتگیالگویعمومیت

 عربیـاسالمی

فردگرایی+مدرنیته

)پیدایشبشقاب

 اختصاصی(

 حاللبرجستگیحرامو

 

کاربردقاشق،چنگالو

 کارد

 

 هژمونیالگویمدرن
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 منابع
( 85۹2ابنعربشاه تیمور،زندگانیشگفت(. فیاخبار ترجمةکتابعجائبالمقدور تیمور ترجمةآور

محمدعلینجاتی،تهران:بنگاهترجمهونشرکتاب.

د،تهران:اساطیر.ترجمةمحمدرضاتجدالفهرست،(.۰۹2۰ندیم،محمدبناسحاق)ابن

 تهران:انتشاراتبنیادفرهنگایران.اطعمه،(.سفرة۰۹5۹اکبرخان)آشپزباشی،میرزاعلی

،ترجمةمحمدعلیموحد،جلداول،چاپششم،تهران:آگه.بطوطهسفرنامةابن(.۰۹72بطوطه)ابن

)ابن عبدالرحمن ۰۹28خلدون، اومقدمه،(. جلد گنابادی، پروین محمد تهران:ترجمة چاپدوم، ل،

انتشاراتعلمیوفرهنگی.

فرامرزبنخدادادبنعبداهللکاتب) بهتصحیحپرویزناتلخانلری،جلدعیارسمک(.۰۹۹2االرجانی، ،

اول،تهران:انتشاراتدانشگاهتهران.

وقف سفرنامه، )سه نامه سرگذشت(استرآباد و چهارم،۰۹22)نامه چاپ ذبیحی، کوششمسیح به .)

تهران:امیرکبیر.

( برتولد ۰۹25اشپولر، ایران(. در مغول انتشاراتتاریخ تهران: چاپدوم، میرآفتاب، محمود ترجمة ،

علمیوفرهنگی.

نا.جا:بیشرحوتعلیقعبدالرزاقاالعسم،بیاالطعمهواالشربه،االعسم،محمدعلی)بیتا(.

( خان غالمحسین الملک، ۰۹2۰افضل التوار(. سیروسیخافضل و اتحادیه منصوره کوشش به ،

سعدوندیان،تهران:نشرتاریخایران.

،بهاصالحایوانف،بمبئی:مطبعقادری.جوانمردیات(.پندی۰15۱المستنصرباهللثانی)

اصغرسعیدی،تهران:پژوهشگاهعلومانسانی،ترجمةعلیسفرنامةقفقازوایران(.۰۹28اورسل،ارنست)

فرهنگی.ومطالعات

،ترجمةبهزادباشی،تهران:نشرنی.داریوحیاتمادیسرمایه(.۰۹78برودل،فرنان)

،ترجمةمهدیسمسار،جلداول،چاپسوم،تهران:تاریخامپراتوریهخامنشیان(.۰۹71یر)بریان،پی

زریاب.

جا:چاپپیروز.،بیازماستکهبرماست(.۰۹۹5بزرگامید،ابوالحسن)

،بهتصحیحمنصوررستگارفسایی،تهران:کلیاتبسحقاطعمهشیرازی(.۰۹28طعمهشیرازی)بسحقا

میراثمکتوب.

بهتصحیحجعفرشعار،چاپدوم،تهران:انجمنآثاروتاریخبناکتی،(.۰۹72بناکتی،داودبنمحمد)

مفاخرفرهنگی.

)بی ساموئلگرینویلر بنجامین، ایرانیان)خاطتا(. و سفرنامه(،ایران رضازادهراتو رحیم اهتمام به

نا.جا:بیملک،بی

،ترجمةحسنچاوشیان،تهران:نشرثالث.هایذوقیتمایز:نقداجتماعیقضاوت(.۰۹1۰یر)بوردیو،پی

.0۰،شماره5،سالمجلةگزارشمیراث،«آشپزیدورةصفوی»(.۰۹21بهرامی،عسکر)
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جا:سلسلهانتشاراتنگرشونگارشزن.،جلداول،بیعایبالرجالم(.۰۹7۰بیخانماسترآبادی)بی

بنحسین) ابوالفضلمحمد ۰۹25بیهقی، جلددوم،تاریخبیهقی(. کوششخلیلخطیبرهبر، به ،

مهتاب.چاپدهم،تهران:

۰۹۹2پلوتارک) نامی(. نشرحیاتمردان و ترجمه بنگاه تهران: چهارم، جلد مشایخی، رضا ترجمة ،

تاب.ک

چاپدوم،تهران:نشرعلم.منوبرادرم)خاطراتاشرفپهلوی(،(.۰۹72پهلوی،اشرف)

ترجمةحمیداربابشیرانی،چاپدوم،تهران:نیلوفر.سفرنامةتاورنیه،(.۰۹21تاورنیه،ژانباتیست)

جاماسب جی منوچهر دستور به )-جاماسبجی ) )گردآورنده )خس۰۹7۰آسانا پهلوی متون رو(.

.وریدک(،گزارشسعیدعریان،تهران:کتابخانةملیجمهوریاسالمیایران

بدرقةتاریخسیاسیاسالم(.۰۹18حسنابراهیمحسن) تهران: ترجمةابوالقاسمپاینده،چاپپنجم، ،

 جاویدان.

۰۹2۱خواجهنصیرالدینطوسی) چاپاخالقناصری(. بهتصحیحمجتبیمینویوعلیرضاحیدری، ،

تهران:خوارزمی.دوم،

ترجمةحسینخدیوجم،چاپدوم،تهران:العلوم،.مفاتیح(۰۹28خوارزمی،ابوعبداهللمحمدبناحمد)

انتشاراتعلمیوفرهنگی.

وشی،تهران:امیرکبیر.،ترجمةهمایونفرهسفرنامهازخراسانتابختیاری(.۰۹۹5دالمانی،هانریرنه)

نجف) ۰۹20دریابندری، پیازکتاب(. تا سیر نشرمستطابآشپزیاز تهران: چاپهفتم، اول، جلد ،

کارنامه.

علمیانتشاراتالدینشفا،چاپدوم،تهران:،ترجمةشجاعپیترودالوالهسفرنامة.(۰۹7۱دالواله،پیترو)

وفرهنگی.

.ناجا:بیاهللعباسی،بیترجمةروحشناسم،جهانیکهمنمیتا(.راسل،برتراند)بی

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

اصغرسعیدی،تهران:زوار.،ترجمةعلیهادرایرانهاوآئین.آدم(۰۹28سرنا،کارال)

بهکوششعلیدهباشی،تهران:مؤسسة(.سفرنامةبرادرانشرلی،۰۹22شرلی،آنتونیورابرتشرلی)

اه.انتشاراتنگ

ترجمةباقرپرهام،تهران:پردیسدانش.اقتدار،(.۰۹1۰سنت،ریچارد)

اکبرخداپرست،تهران:بهتصحیحعلیالدولهمعروفبهسفرنامةمکه،سفرنامةسیف(.۰۹20الدوله)سیف

نشرنی.

ترجمةهاشمق(،ه۰۹8۹جوسفربهفالتایران)سفرنامةسوزوکیشین(.۰۹1۹شینجو،سوزوکی)

زادهوکینجیئهاورا،تهران:طهوری.رجب

جلداول،چاپدوم،تهران:شرکتسهامیطبعکتاب.یادگارعمر،(.۰۹0۱صدیق،عیسی)

سیدمحمدحسین) ۰۹21طباطبایی، بهکوششسیدهادیسننالنبی،(. ترجمةمحمدهادیفقهی،

 خسروشاهی،قم:بوستانکتاب.
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( محمدبنجریر ۰۹22طبری، بهتصحیحملکخبلعمیتاری(. ابوعلیبلعمی، ترجمة و، الشعرایبهار

محمدپروینگنابادی،تهران:هرمس.

جا:انتشاراتانجمندوستداراناحسانطبری.،بیجامعةایراندردورانرضاشاهتا(.طبری،احسان)بی

،تهران:دنیایکتاب.تاریخمسعودی(.۰۹28السلطان،مسعودمیرزا)ظل

بهکوششعبدالحسیننوایی،تهران،نشرعلم..تاریخعضدی،(۰۹72ه،سلطاناحمدمیرزا)عضدالدول

خاکساریهنامهفتوت رسائل و و)بیها انسانی علوم پژوهشگاه تهران: افشاری، مهران تصحیح به تا(.

مطالعاتفرهنگی.

:خوراکودر،«جماعتی-شناسیخوراک:نگاهیبهمفهومغذاهایقومیانسان(.»۰۹27فکوهی،ناصر)
زاده،تهران:نشرمهرنامگ.(،بهکوششعلیرضاحسن۹1-82)صصفرهنگ

،ترجمةعباساقبال،بهکوششهمایونشهیدی،چاپسهسالدردربارایران(.۰۹15فووریه،ژوانس)

سوم،تهران:دنیایکتاب.

ژوانس) تهران:ق(،ه۰۹۱1تا۰۹۱2سهسالدردربارایران)از(.۰۹25فووریه، ترجمةعباساقبال،

نشرعلم.

عبدالجلیل) ۰۹۹۰قزوینیرازی، جاللکتابالنقض،(. تصحیحسید بیبه جا:الدینحسینیارموی،

نا.بی

ترجمةپرویزرجبی،چاپهشتم،تهران:کارنگ.اززبانداریوش،(.۰۹2۱)ماریکخ،هاید

رندیدرحوزةخصوصیاستیالیبرالیدر-یگرایواسازیوعمل(.»۰۹25کریچلی،سایمون) دریدا

،ترجمةشیوارویگریان،تهران:گامنو.:دیکانستراکشنوپراگماتیسم،در«حوزةعمومی؟

( ن. ج. ۰۹7۹کرزن، ایران(. قضیة چاپچهارم،ایرانو جلددوم، ترجمةغالمعلیوحیدمازندرانی، ،

علمیوفرهنگی.انتشاراتتهران:

،ترجمةکیکاوسجهانداری،چاپسوم،تهران:خوارزمی.سفرنامةکمپفر(.۰۹2۹نگلبرت)کمپفر،ا

،ترجمةمحمودهدایت،تهران:انتشاراتجاویدان.مسافرتبهایران(.۰۹25کوتزبوئه،موریسدو)

نا.جا:بیترجمةرضامشایخی،بیسیروپدییاکورشنامه،تا(.گزنفون)بی

،ترجمةفرهنگارشاد،تهران:آگه.فاهیمبنیادینظریةاجتماعیکالسیکم(.۰۹15الو،آلکس)

ژاک) ۰۹1۰لوگوف، مولودقرونوسطی(. تهران:اروپا چاپدوم، بهاءالدینبازرگانیگیالنی، ترجمة ،

کویر.

،تهران:شرکتچاپرنگین.خاطراتوخطرات(.۰۹81مخبرالسلطنه)

عبداهلل) ۰۹20مستوفی، تاریخاجتماعیاداریقاجاریهشرحزندگان(. چاپپنجم،یمنیا جلداول، ،

 تهران:زوار.

(.دیوانمسعودسعد،بهتصحیحمهدینوریان،جلداول،اصفهان:انتشارات۰۹20مسعودسعدسلمان)

کمال.

ابوالحسنعلیبنحسین) ۰۹2۱مسعودی، معادنالجوهر(. ابوالقاسمپاینده،مروجالذهبو ترجمة ،

وم،چاپدوم،تهران:بنگاهترجمهونشرکتاب.جلدد



 ۰۹11،بهاروتابستان۰1پیاپیشماره،۰۱شناسیایران،دورههایانسانپژوهش872

ـ۹2،ص8و۰،شمارةهایتاریخیبررسی،«مقامشاهدرایرانباستان»(.۰۹05مشکور،محمدجواد)

۰

معصومه) چاپچهارم،۰۹28معدنکن، دیوانخاقانی(، از قصیده دیرینةعروس)شرحپانزده بزم .)

تهران:مرکزنشردانشگاهی.

دوستعلیمعیرالم ۰۹2۰خان)مالک، زندگانیخصوصیناصرالدینشاه،یادداشت(. نشرهاییاز تهران:

تاریخایران.

( محمد احسن، ۰۹21مناظر عباسیان(. حکومت عهد در اجتماعی رجبزندگی مسعود ترجمة نیا،،

 علمیوفرهنگی.انتشاراتتهران:

احمدمجاهد،تهران:انتشاراتدانشگاهتهران.،پژوهشهایایرانیخوراک(.۰۹22نادرمیرزاقاجار)

(،به18-2۰)صصخوراکوفرهنگ،در:«خوراک،تابوومرزهایهویتی(.»۰۹27نرسیسیانس،امیلیا)

زاده،تهران:نشرکارنامگ.کوششاسماعیلحسن

تهران:جامی.نژاد،بگلوورضاانزابیبهتصحیحسعیدقرهچهارمقاله،(.۰۹72نظامیعروضیسمرقندی)

( آرمین ۰۹2۰وامبری، وامبری(. سفرهای و تهران:زندگی دوم، چاپ آریا، محمدحسین ترجمة ،

انتشاراتعلمیوفرهنگی

۰711،۰2۱۱هایروزنامةسفرهیئتسرجانملکمبهدربارایراندرسال(.۰۹2۹هالینگبری،ویلیام)
.سرا،ترجمةامیرهوشنگامینی،تهران:کتاب۰2۱۰و

 ،ترجمةپیامیزدانجو،تهران:مرکز.فوکودربوتةنقد،در:«اصالحنفس(.»۰۹2۱هکینگ،یان)

،ترجمةحمیدعنایت،چاپچهارم،تهران:انتشاراتشفیعی.عقلدرتاریخ(.۰۹27هگل،گ.و)

1/2212،آرشیومجلسشورایاسالمی،بهشمارةنامةقصابخطیفتوتنسخة
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