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 برگ اصالت و مالکیت اثر 

بر نتایج، ابتکارات، مترتب تمامی حقوق مادی و معنوی 

هایِ ناشیییی ان ان ای ایژ هشوه ، اختراعات و نوآوری

باشد. نقل مطلب می دانشگاه محقق ماددیلی متعلق به 

ان ایژ اثر، با رعایت مقّررات مربوطه و با ذکر نای 

ش و  ستاد راهنما و دان شگاه محقق اردبیلی، نای ا دان

مبالمانع است.

 

 

 ارشیید یکارشییناسییآموخته دان  صگگقیق مفهطمهاین انب 

شته  سالح مگرای تهدیخ.ر شکده ایرانمدود ما عیومم.دان

مدانش ویی به شمارهدانشگاه محقق ماددیلی مماجتمهع 

نامه تحصیلی ان هایانم19/44/77.که در تاریخ7044791169

انعکهسمفرهنگمغذای مایرانلهنمددم خود تحیت عنوان   

شوی ای، متعهد می  دفاع نمودهسفرنهحهمههیمدود مقهجهد

مکه 

گونه مدرك قبالً براي دریافت هیچنامه را ( ایژ هایان9

تحصییییلا یا به عنوان هرگونه فعا یت هشوهشیییی در 

ها و مؤسسات آمونشی و هشوهشی داخل و سایر دانشگاه

 ای.خارج ان کشور ارائه ننموده

 نامه( مسییلو یت ّییّحت و سییقی تمامی مندرجات هایان2

 گیری.تحصیلی خود را بر عهده می

هشوه  ان ای شییده توسیی  نامه، حاّییل ( ایژ هایان9

 باشد.این انب می

( در مواردي كه ان دسیییتاوردهاي علما و هشوهشیییا 4

ای، مطابق ضواب  و مقّررات دیگران اسیتفاده نموده

ّل امانتداری علمی، نای منبع  مربوطه و با رعایت ا

مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در متژ و فهرست 

 ای.منابع ذكر نموده

د ان فراغت ان تحصیل، قصد استفاده یا ( چنانچه بع5

برداري اعی ان نشر كتاب، ثبت اختراع هر گونه بهره

 نامه را داشته باشی، ان حونهو ... ان ایژ هایان

معاونت هشوهشییا و فّناوری دانشییگاه محقق اردبیلی، 

 م ونهاي النی را اخذ نمایی.

نامه مستخرج ان ایژ هایان مقا ه ( در ّیورت ارائه6

ها و ها، سمینارها، گردهماییها، کنفرانسر همای د

انواع م الت، نای دانشگاه محقق اردبیلی را در كنار 

نای نویسندگان )دانش و و اساتید راهنما و مشاور( 

 ذکر نمایی.

( چنیانچه در هر مقطع نمانا، خال  موارد فوق ثابت 7

شیییود، عواقب ناشیییا ان آن )ان جمله ابطا  مدرك 

ح شییکایت توسیی  دانشییگاه و ...( را ، طرتحصیییلا

دانی هذیری و دانشگاه محقق اردبیلی را م ان میما



با این انب مطابق ضیییواب  و مقّررات مربوطه رفتار 

 نماید.
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ها ی مرور زمان طرز تهیه غذا و نحوۀ سررررو آن تلدیه به یر فرهنگ غنی که در میان ملتکردنرد به
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مکیلهتمپژوهش-1

محققحه-1-1

ادامه  ایو بشر بر بود طعام نیاز به ولقت از ابتدایبشرر  نیازهایترین اسراسرییکی از 

 ،ترین شررکهاز ابتداین این ضرررورت تأمی ضررروری بودز  نا گزیر به تأمین این نیا حیات

رسیده است  مدرنیمتنوع وهای بسیار ؛که به روشرعت شرروع شرد تا به حا طلی ممکن از

ایط ج رافیایی و وضعیت اقتصادی انسان بنا به شر غذای مورد نیاز یوه تأمین ووراک وشر

های دیگر های متفاوتی داشررته اسررت و مانند بسرریاری از جنلهوذائقه های مختلف شررکه

اوتصرراصررات وود را به همراه دارد تنوع های مختلف میان ملتدن این مقوله درزندگی تم

مواد  ی کره واکی وسرررعت دارد هر چند شرررایدهاها به اندازه اقوام و ملتغذاها و ووراک

مشرترکات فراوان داشرته باشد ولی بهره برداری و  ها در بسریاری از نقاط دنیااولیه وطعام

در طو  تاریخ ه  نحوه تأمین و میان یر ملت  دارد حتی درآن گونا گونی فراوان  سررررو

به همراه داشررته اسررت امروز بحذ ت ذیه به عنوان  ه توجههایی قابسرررو غذاها دگرگونی

ها و آداب غذاووردن و یکی از شاوص های فرهنگ و تمدن ملت .شرودمیفرهنگ مطرح 

نحوه تهیه و  ها و چه از ننرغذان موضرروع می باشررد چه از ننر انواع و رسرروم مربوط به ای

ا هحرام در بین پیروان ادیانحتی بحذ حلا  و  تناو  و آداب مربوط به پذیرایی و شررریوه

د .ه  اکنون شوه مطالعه فرهنگ غذایی گنجانده میمیان مسلمانان در حوز به وصوص در

 های مختلف یکی ازمعرفی فرهنرگ غرذایی ملتهرای تلوزیونی در بسررریراری از برنرامره

این  ها به آگاهی ازعلاقه انسرران گرشررود و این نشررانهای پر مخاط  محسرروب میبرنامه

ایان این پباشد فلذا با این مقدمه و باعنایت به این علاقه و اهمیت این مطل  ، دره میمقول

قاجار و در مورد شرررود. این ملاحذ حو  زمان مره در همین زمینره ملاحثی مطرح مینرا

باشد و به طور ارجی از فرهنگ غذایی ایرانیان میفرنامه نویسان وس برداشرت مسرافران و

ها بررسررری کنی  با وواهی  انعکراس فرهنرگ غرذایی ایرانیران را از میان وارجیکلی می

  از ه هایی بسرریار معتلربه ایران در آن موقع که سررفرنامه عنایت به اینکه اکثر مسررافران
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د فلذا اکثر ملاحذ حو  برداشرررت اروپاییان از نها بودبره جای گذاشرررته اند اروپاییوود 

این زمینه این سرفرنامه نویسران با مقایسه  سرا دربچه فرهنگ غذایی ایرانیان وواهد بود .

ن ملاحذ کنند . پس بایسررتی درطو  ایهای وود را ابراز میفرهنگ غذایی وود برداشررت

 دهقاعه  از این  هاژاپنیرنامه نویسان دیگر از جمله سرف این نکته مد ننرمان باشرد حتی

فرهنگ وآداب غذایی ایران در ادبیات سفرنامه نویس های غربی در حد  مستثنی نیستند .

قابه توجهی به غذا و چگونگی ت ذیه وآداب و رسرروم مربوط به پذیرایی از مهمان پرداوته 

یخی های تارها در دورهنوشرریدنی غذاها و رسرروم و شررده اسررت . با این حا  این آداب و

یانه عام این سیاحان به صورت رسمی و تاثیر گوناگون بسریار متفاوت بوده اسرت حررور و

 شود.در فرهنگ و عادات غذایی به روشنی مشاهده می

 ش نکاتی را باید مد ننر قرار داد:در این پژوه

ه اهمیت است کپردازی .این موضوع حایز به بررسی فرهنگ غذایی ایرانیان مینخست  

 سررریاحان و ولات قرار گرفته اسرررت ووآداب غذایی چگونه در معرض ت ییر و تحفرهنگ 

فرهنگ  گذر زمان این آداب و در نگیان تا چه اندازه در این ت ییرات نقش داشرررته اند.فر

فرهنگی مردم  از سررویی تفاوت غذایی و غذایی چگونه دسررتخوش ت ییرات شررده اسررت و

از همه مهمتردر بعد مذهلی مورد  ی و اقتصررادی وایران با اروپاییان از لحاظ شرررایط اقلیم

 بررسی قرار وواهد گرفت.

ور طدر حقیقت بررسری فرهنگ غذایی ایرانیان به روشی تاریخی اجتماعی است همین

ثیر دین و ان در شرریوه ت ذیه وتأیاحدر بررسرری این فرهنگ نقش و حرررور اروپاییان وسرر

گیرد وهمچنین ای ایرانیان مورد بررسررری قرار می آموزه هرای دینی در رفترارهای ت ذیه

های دینی در فرهنگ غذایی مورد توجه سررریاحان قرارگرفته آموزهنقش و حررررور دین و 

اسررت با مطالعه دقید در زمینه رفتارهای غذایی سرریاحان متوجه پایلندی به دسررتورات 

نیان شده اند.یا به های دینی ومذهلی ایراهای دینی و آموزهوتوصریه های مندر  در کتاب

غال  بایسرررت ها های دینی که مردم ایران باید درهراو توصررریهتراین آموزهعلرارت دقید

ها عمه نمایند تا چه حدی این قواعد واصو  دینی را ها وناشایستها وشرایسرتونلایسرت

 هایی که سریاحان ومشراهدات مستقی در زندگی روزمره وود به کار بسرته اند در گزارش

ر ن دهای دینی در فرهنگ غذایی ایرانیاآموزه ثیرگر این مطل  اسرررت تأنراظران بیاناین 

ابتدا باید فرهنگ و عادات غذایی مردم ایران  در و باشدیر طلقه متفاوت می یر منطقه و
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اقتصررادی وفرهنگی بررسرری کرد در این پژوهش انعکاس  را با توجه به پایگاه اجتماعی و

 ز ننر سیاحان در دوران قاجاریه محور اصلی قرار گرفته است.فرهنگ غذایی ایرانیان ا

میلهنمحسئیه-1-2

ها، آداب غذایی هر ملت ریشه در فرهنگ آن ملت دارد این فرهنگ شامه باورها، ارزش

شرود با آمدن دین اسرلام در ایران تعدادی از عادات غذایی و اعتقادات مذهلی آنان نیز می

اسلام در قل  مردم ایران به سرعت ریشه دوانید و توانست  این ملت ت ییر پیدا کرد مذه 

یژه وهای زندگی آنان را تحت تأثیر وود قرار دهد تأثیر دین اسلام بهبخش اعنمی از جنله

آیین تشریع پس از تشکیه حکومت صفویه به او  وود رسید و این تأثیر همچنان تا دوره 

قاجاریه  ایران دوره بسیار مهمی است.در دورهدوره قاجاریه در تاریخ  قاجاریه ادامه داشرت.

بیشتر این سیاحان اروپایی علاوه بر مقاصد تعداد کثیری از سیاحان اروپایی به ایران آمدند 

ایران توجه داشته و برای ارضای حس  سریاسری به مردم شرناسری و تاریخ اجتماعی مردم

ز ایران گنجینه فراوانی ا ییخکنجکاوی به ایران سفر کردند به همین دلیه از این دوره تار

سرریاحان اروپایی در مورد بسرریاری از مسررائه با دقت به  وورد.به چشرر  می هاسررفرنامه

یکی از مسائلی که از  انداند و سرعی در مقایسه ایران با کشور وود کرده مشراهده پرداوته

غذایی مردم ایران مسئله غذا و آداب غذاووردن است. فرهنگ  نمانده اسرتها دور نگاه آن

که جز زندگی روزمره ولاینفر ملت ایران اسرت توجه تعداد زیادی از سیاحان به دلیه این

وود جل  کرده اسرررت.آداب غذاووردن، نحوه پخت و تهیه غذا و شررریوه پذیرایی از را به

ها با جزئیات دقید و توصریف کامه به تصرویر کشرریده شده است مهمان در این سرفرنامه

ز سررریراحران بر جنله های مادی ومعنوی فرهنگ غذایی ایرانیان پرداوته اند و تعردادی ا

داشته است را نیز شرح داده ثیر ها تأنیان بر شیوه غذا ووردن آ نطریقه ای که مذه  ایرا

ی توجه بهاقدینی و نیز توصیه های مندر  در ادبیات دینی در حد  تاحکام و دستورااند. 

د و التزام عملی لمنان پرداوته اند؛ با این حا ، میزان تقیؤذاهرا و چگونگی ت رذیه مبره غر

و ها و نلایدها بایده هرای تاریخی گوناگون به این احکام و ورمردم در نقراط مختلف و در د

متفاوت بوده است. اسلام ووردن و آشامیدن بروی شرایسرت و ناشایست های دینی، بسیار

ی حکمی در وجوب ووردن و آشامیدن هیچ ول تحری  کرد غذاها و نوشریدنی ها را به کلی

غذای معینی در متون مقدس و احکام دین وجود ندارد با ظهور اسرلام ت ییرات اساسی در 

نوع مصررف غذاها به وجود آمد. آداب ت ذیه یکی از مسائه مهمی است که در اسلام از آن 
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اس آنچه تاکنون روایات و احادیذ فراوانی وجود دارد براس صرحلت شرده است و درباره آن

اجار که ق ورهگفته شرد پژوهش حاضرر درصدد است تا به مطالعه فرهنگ غذایی ایران درد

است ده شرردهروهای سریاحان اروپایی آدر سرفرنامهثر از فرهنگ اسرلامی بوده اسرت و أمت

وره د آنی یاحان برا بپردازد و نمایی کلی از بازنمایی این فرهنگ و ترررادهایی که این سرر

   دبه تصویر بکش رانگاشته بودند 

 پژوهشممههیسؤال-3م-1

 علارتند از: ست پرسش هایی که پژوهش حاضر در پی پاسخ گویی به آنها 

 ؟چه عواملی بر فرهنگ غذایی مردم ایران تاثیر دارد (9 

   آیا فرهنگ و آداب غذایی ایرانیان در طی گذر زمان دچار ت ییر شده است؟ (2 

  مختلف ایران به لحاظ فرهنگ غذایی چه تفاوت های داشتند؟ مناطد( 9 

مههیمپرسشفرضله-1-4

(عوامه ج رافیایی و تاریخی و اعتقادی و ذائقه بر فرهنگ غذایی ایرانیان تأثیر داشته 9

 است.

(فرهنگ و آداب غذایی ایرانیان ه  به مرور زمان دچار ت ییراتی شرررده اسرررت اما نه 2

 حد ت ییر ظروف و نحوه سرو غذا و تا حدودی پخت غذات یرات اساسی بلکه در 

(در مناطد مختلف ایران تفاوت اسراسی در فرهنگ غذایی وجود ندارد فقط تا حدی 9

 هوا و بروی محصولات محلی تأثیر گذار بوده است.و آب

 مضرودتموماهملتمپژوهشم-1-5

 عصر قاجار فرهنگ غذایی شرامه شریوه پخت غذا، شریوه غذا ووردن ، آداب سفره در

مانند سرایرابعاد زندگی مردم ایران زمین تحت تأثیر دین اسرلام قرار داشت. در دین اسلام 

ت اروایدرمورد شررریوه های ت ذیه از ذب  و نحوه پخت و مصررررف غذا احکام و احادیذ و 

ایران،  مورد آن صحلت شد. پس از ورود اسلام به ن فصره درمتعددی وجود دارد که در ای

ه آداب غذا ووردن را رعایت این احکام مربوط ب للاًق هچ اهر ومردم این سرررزمین چه در ظ

ت ذیه از نگاه سرررفرنامه نویسررران اروپایی دور  یوهاین رفتارهای متفاوت در شررر .دنمی کن

ه پخت در در مواد غذایی و نیز شرریو وعه و تن ذیاز جهت دیگر تنوع نحوه ت مانده اسررت.ن

دارد نیز مورد توجه این  ومی ومعیشرررتیقو  اقلیمی لات مختلف ایران که جنلهمناطد و ای
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 غذایی ایرانیان پرداوته اند وای ید تفاوت هقرار گرفته است. آنان به مشاهده دقسریاحان 

 دوره منابع غنی وجود دارد ذایی آندرنتیجه از فرهنگ غ .اندهآن را به رشته تحریر درآورد

وضررعیت  ت ،اسرر هگرفت رقرا سرریاحان اکثر توجه مورد که اهمیتی حائز نکات دیگر از

ان است. به عنو بوده موثر ایران مردم غذای نوع تلیین جامعه در شارقا صادیقتمعیشتی وا

جملاتی اسرررتفاده می کردند. این د جرامعره از غرذاهای تنرمرفره و ثروتم مثرا ، طلقرات

د نان و هایی ماننجامعه ایران غذاصررورتی اسررت که عامه مردم و طلقه متوسررط و فقیر در

همچنین شریوه غذایی ساکنان شهری و روستایی و ایلاتی . کردندپنیر، چای و... ت ذیه می

 و واص طور به اجارقدوره  توجه نشان داده اند. در تفاوت داشرته اسرت که سیاحان به آن

 انواع و بودی  جدید غذاهای پیدایش  د نمو و رشررد شرراهد تاریخی هایدوره طو  در

 در روزانه که مختلف هاینوشرریدنی انواع و یمهق پلو ، آش، ایران شررامه سررنتی غذاهای

فرهنگ غذایی مقوله ایی  است.گرفتهقرارسیاحان  توجه مورد است، شده می مصررف ایران

تازگی مورد اسرررتقلا  محققان  هعی و مردم شرررناسررری اسرررت. این واژه بتاریخی، اجتما

ا  س د. اما باید در ننر داشت که در رشته تاریخ، در چنگرفته استقرار های مختلف حوزه

تاریخ مقوله فرهنگ غذایی بحثی  ع شده است. بنابراین، دراقاویر اسرت که مورد عنایت و

، دبراساس آنچه تاکنون گفته ش و بدیه است و پرداوتن به آن بسیار حائز اهیمت است. ون

ه و آداب غذا اسررت. بنابراین دانسررتن شرریوملتی  هرفرهنگ غذایی جز جدا نشرردنی از 

ر شاقغذایی ا ایهمواد غذایی استفاده شده، تفاوتووردن، نوع ت ذیه، شریوه سرو غذا، نوع 

اسرررت.  وردارام مختلف از اهمیت فراوانی بروقومختلف یرر جرامعه، تفاوت های غذایی ا

 ارقاجرناپذیر دوره نیان و باتوجه به اهمیت انکابراین اسررراس براتوجره به فرهنگ غنی ایرا

های رنامه فدادن فرهنگ غذایی ایرانیان در سررردرتاریخ ایران، این پژوهش درپی نشررران 

 است. ایییاحان اروپس

محبهن مومپلشلنهمپژوهش-1-6 

مپو)-1–1-6 محوس  میهمحنهس(1331د،ایراهلم مدین بهت

 مقهجهدی-فویصفرهنگمغذای محردممایرانمددمدودانم

صررفویه و قاجار پرداوته موسرری پور به بررسرری فرهنگ غذایی مردم ایران در دوران 

ره صرررفوی با ین دلیه این دوران را انتخاب کرده اسرررت که در ایران دومهبه اسرررت. وی 

یده می شود که بروی آموزه های شیعی، بخشی از رفتارهای رسرمی شدن مذه  تشیع د
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وهش، نویسنده نشان داده است که عمده تأثیر غذایی مردم را شررح داده اسرت. در این پژ

ز یرانیان حو  دو محور احکام و توصررریه ها و نیه هرای مرذهلی در رفتارهای غذایی اآموز

زمانی و مکانی در رفتارهای ت ذیه ای هرای قعیرتمو اعمرا  تننیمرات فرهنگی نراظر بر

ویژه تشیع، هیچ اسلام و به ه ر محور او  نشران داده شرده است کصرورت گرفته اسرت. د

غذایی واص را به عنوان ووراک دینی و مقدس معرفی نکرده اسرررت و محور بعدی تاثیر 

ت ییراتی  ات وی  تننیمایران را ابداع یا تحک آموزه هرای مرذهلی بر فرهنگ غذایی مردم

می شرناسرند که توسط مناسلت های دینی و مذهلی تعریف شده اند. از جمله مناسلاتی 

، اعیراد، سررروگواری ها یا مکان های مقدس زیارتی که بر رفتار غذایی ننیر مراه رمرررران

مردمان تاثیر می گذارد. در این مقاله نویسنده تنها به بعد مذهلی فرهنگ غذایی پرداوته 

هنگ اسررت و کمتر به اصرره این فرهنگ و ریشرره آغازین آن و عوامه موثر دیگر بر این فر

 مطال  اکتفا کرده است. به شرح  ااشاره کرده است. نویسنده تنه

محقمق)-1-6-2 م،مشهرزاد مآئلن م1335ی مو یردس م(نقق

گمغذای منمددیهد مفرهنهدیقگه مههیمسفرنهحهمنویس

 مایرانلهنمدود مقهجهد

غذایی مردم ایران در  محمدی آئین در مقالۀ وود به چگونه به تصررویر کشرریدن آداب

وام به تمدن قکرده اسررت که اها پرداوته اسررت. نویسررنده در این مقاله ادعا سرریاحت نامه

پیشرفته از فرهنگ غذایی غنی بهره مند هستند. محمدی آئین در این کتاب ادعا می کند 

که از ننر سررفرنامه نویسرران بروی از ووراک ها جنله ملی داشررته، بروی براسرراس طلقه 

همچنین بروی عقیده و ورافات در مورد غذا اجتماعی افراد اسررتفاده می شررده اسررت و 

( است و تقریلا به   9912موسری پور)وجود دارد. این مقاله به نسرلت کامه تر از پژوهش 

صررورت همه جانله تر به فرهنگ غذایی نگاه کرده اسررت. در نهایت محمدی آئین در این 

ذهلی دوره ر میراث سرررنتی و ماجاقمی گیرد که فرهنگ غذایی در دوره پژوهش نتیجره 

ه در ایران بوده اسرت. نویسرنده در این تحقید تنها به توصیف پرداوته است و به قلهای 

مصرررف اشرراره کرده اسررت و جنله تاریخی این پژوهش به بعد  تعدادی از مواد غذایی پر

  مردم شناسی آن برتری دارد.
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ققط میزدگمومنسگگکمکشگگ م(2113،حقمقمقی محجق)-1-6-3

 ممددمایران

، «ت علیه شررراهممقاو»لی مجرد کره تاکنون کتاب های متعددی ننیر قدکتر محمرد 

حطی قکتاب 2229 و ننایر این را به چاپ رسررانده اسررت. در سررا « اوانبریتانیا و رضرر»

ی  به فارسی را منتشر کرده است. وی کتابی که مستق9197-9191 یو نسره کشر زرگب

  حطی ساقاشاره به جریان ست. دکتر مجد با تاکنون نداشته ا دنوشرته و چاپ شرده باش

کید می کند که ایران أد، تمیلیون ایرانی شررر92تا8باوتن انهرای فو  الذکر که باعذ ج

این کتاب به اسررنادی که عامه این بوده اسررت. وی در  انی او بانی جنگ جهقر بزرگترین

 میر ثیأنلود ووراک بر فرهنگ غذایی ت ود وحطی شده اند پرداوته است. از آنجایی که بق

توان به اسررت. از جمله نقدهایی که می تگذارد این کتاب برای تحقید حاضررر دارای اهمی

مردم در آن دوران است. تنها اک اره نکردن و نپرداوتن به سیست  ووراین کتاب کرد اشر

حطی از طرف ارتش رقاگان در روزنج از این کتراب به موضررروع ورید غله ایردر فصررره پ

وسیع مردم ایران  ی  وحطی عنقاما به این موضوع که با وجود ت. انگلستان اشاره شده اس

رف می کردند اشرراره صررهای وود چه ماده غذایی مچگونه ارتزا  می کردند و سررر سررفره

  نشده است.

م)ام-1-6-4 ماحلگگقوادیوعی  منسگگگگرین ومودادهلر،

 مغذاههیمحقیمهحطهلعهمقوممناهدانم(1335همکگهدان،

ش مددمحردمم ستهنمفوحن:مپژوه شهر س مغذامومدد شنه

 ممتغذیه

به مطالعه فرهنگ غذایی شهرستان فومن پرداوته اند. پژوهشگران ادهیر و همکاران دو

م وو آداب و رس اام مند و به صرورت توصیفی رفتارهوم نگاری و ننقتحقید از روش ندر ای

بررسرری کرده اند. این تحقید در یر جمع  صرره های گرم سررا  رافت ذیه در ه مربوط ب

 ظگ در حفش از فرهنتحلیلی اهمیت این بخ کرده اسرررت که با دیدی لاشبنردی کلی ت

میت را نشرران دهد. این قوسررجام بین مردم شررهرسررتان و تداوم ان اد ویت، ایجاد اتحهو

ه لجن پژوهش اگرچه یر پژوهشرری کاملاً تاریخی نیسررت اما با نگاه به ریشرره های هویتی

نوع  که یر نوع فرهنگ و یردهد. از جمله اینیخی و اهمیت آن را به ووبی نشران متاری

و جزء لاینفر آن ه د می شاستفاده ر قوم سرلد غذایی چگونه سرالیان متمادی توسرط ی

 گیرد. ارمیقر
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محوادمومدوشمپژوهشم-1-7

ت و تحلیلی اسرراین پژوهش با اتکا بر اسررناد تاریخی و ملتنی بر رویکرد توصرریفی و 

 منابع دست او  انجام شده است. ای وها بر پایه منابع کتابخانهگردآوری اطلاعات و داده

 عحعرف مونققمحنهیم-م1-8

مورد 42ها اسرررتفاده شرررده اسرررت. به این ترتی  محقد در این پژوهش از سرررفرنامه

ه این فصررر ری کرده اسرررت. در ادامهرا مطالعه و فیش بردا جارقااز دوره  یهایفرنامهسررر

 ه شده است: ها آوردترین این سفرنامهتعدادی ازشاوص

 سفرنهحهمکالدامکوللودایسمم-1-8-1

 مسیونرهای ساکن جلفای یکی از انگلیسری وهمسرر سرفرنامه کلارا کولیورایس اصرالتاً

و ش ه وی مطللی در  کلارا رایس چهار بار به ایران سرفر کرد و درمورد حرفه وداصرفهان ب

 ندگی آنان بهاراکولیورایس نویسررنده کتاب زنان ایرانی و راه و رسرر  زلدسررت نیسررت. ک

جار پرداوته اسرررت. وی هدف از نگارش قایرانی در دوره ا اند وضرررعیت زنعلایتوصررریف 

آنان، و نیز ترسررری  وضرررع، سرررفرنامه وود را طرح سررریمای زنان ایرانی و محیط اطراف 

عنوان کرده است. ارزش این کتاب به  ناندرت و شیوه های انجام امور آقمرو قلشرخصیت، 

ی ازشهری تا روستایی، ثروتمند و فقیر ان ایرانزن ه قشررهایدگی همکه زناین دلیه اسرت 

ان ت. به این دلیه که وضعیت زنه است. زبان این کتاب داستان گونه اسرا به تصویر کشید

که در آن  از انتنارنیسررت ت دوروسررط فردی غیر ایرانی نشرران داده شررده اسررایرانی ت

پانزده  از این  هلای مطال  به چشرر  بخورد. فصرربهدر لاز های غیر شررخصرری نیبرداشررت

 کتاب برای پژوهش حاضر دارای اهمیت است. 

 سفرنهحهمههنریمدنهمدالمهن مم-1-8-2

اجار به ایران سفر کرده قخ و سریاح فرانسروی است که درعصر هانری رنه دالمانی، مور

ه ایران و آداب و رسرروم و ب ههایی اسررت کمه  ترین سررفرنامهکتاب وی یکی از اسررت. 

اد واجتماع و فرهنگ آن می پردازد. سفرنامه هانری رنه دالمانی را برای تصرقسریاسرت و ا

هشررری برعهده وایران آورد و ترجمه آن را علی محمد فره نخسرررتین بار صرررنعتی زاده به

ه اوضررراع د او  بدر جل .رده اسرررتکد تحریرجلرنه دالمانی کتاب وود را در چهار  .گرفت

کشرراورزی، بازرگانی و صررنعت و مسررائه تربیتی و  اجتماعی و ج رافیایی ایران و وضررعیت
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جلد دوم به مسائه زنان پرداوته است. در  یانی و مذهلی و آداب و رسوم مختلف ایرانندی

د ید تر در مورد صرنعت ایران و در جلد سروم به سرفرهایش به شهرهای عشقو مسرائه د

ت . این کتاب به دلیه و شرراهرود و تهران اشرراره کرده اسرر آباد و مشررهد نیشررابور سررلزوار

ه سررت کاهاهمیت اسررت. نویسررنده زمانی این کتاب را نوشررت ید بسرریارحائزقتوضرریحات د

 محمدعلی شاه تازه به سلطنت رسیده است. 

 سفرنهحهمللقیمشلکم-1-8-3

انگلیس بوده است که در عصر  همسرر سرفیر« لیدی شریه»وف به معر« ماری شریه»

ناصررالدین شاه به ایران سفر کرده است. وی واطرات وود از ایران که نزدیر به  لطنتسر

واطرات لیدی »آورده و با عنوان طو  انجامید را به صررورت کتاب در دو سررا  و ده ماه به

ه اولا  ببه چاپ رساند. نام اصلی این کتاب به دلیه توجه بیش از اندازه نویسنده « شریه

است. این کتاب در زمره « جلوه هایی از زندگی و آداب و رسروم ایران»و آداب مردم ایران 

ن کتاب از این جهت شود. اهمیت ایاجار محسوب میقدر تاریخ  های معروف تحقیدکتاب

رار قدر مرکز سرریاسررت ایران  فیرانگلیس، تقریلاًوان همسررر سرره عنیه باسررت که وان  شرر

ه دراندرون شاه رفت و آمد داشته است. ی از محدود کسرانی اسرت کت و همچنین وداشر

 این کتاب در سیزده فصه به چاپ رسیده است. 

 سفرنهحهمپوالکم-1-8-4

ان در د ایرانیقییف دد و توصرربه مطالعه عمی« ایران و ایرانیان»پولاک در کتابی با نام 

اب وود نوشته است که تلاش دارد تا از اولا  اجار پرداوته اسرت. وی در مقدمه کتقدوره 

ی به دست دهد. این کتاب زندگی یکی از جال  توجه ترین مله عال  تصویرو رفتار وآداب 

گی تننی  شررده اسررت. بخش او  دارای یازده فصرره اسررت که مربوط به زند شدر دو بخ

ننام سیاسی و صادی، قتم دوازه فصره دارد که به تاریخ ابخش دو ت واجتماعی ایران اسر

ر وود را از یاست. پولاک از اینکه مسافران اروپایی مشاهدات  هعلوم پزشکی ایران پرداوت

ایران تعمی  می دهند انتقاد کرده اسررت ولی وود او نیز در  تفرد و یا یر طلقه به که مل

یده می شررود. در در نوشررته هایش د یهایسرروگیری اهیگ ت و گهه فرو رفته اسرراین ورط

طریقه مهمان داری، جشن ها غذایی ایرانیان،  گه وی، مطال  زیادی درمورد فرهنسفرنام

 ورد. و مراس  به چش  می و
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 سفرنهحهمیهدونمفئوددومکودفم-1-8-5

مین نام درمورد ایران نوشرته اسرت.وی در سفرنامه وود کورف کتابی با هبارون فئودرو

سررلطنت رسرریدن محمدمیرزا و سررقوط  جاللی از جمله فوت فتحعلی شرراه و به  به مطال

سررت و هدف از نگارش این کتاب را اسررت. وی یر نویسررنده روسرری ا هائ  مقام پرداوتق

ای اروپا عنوان کرده است. روسیه از دیاری نسلتاً ناشناوته برووان به جامعه کتابزارش گ

های ها و جشن این حیذ که از پذیراییو از شرده است تهاین کتاب در هجده فصره نوشر

 ایران آن دوره مطاللی آورده است دارای اهمیت است. 

 سفرنهحهمیهدنزم-1-8-6 

و است. در ایرن سفرنامه د حسن سلطانی فر شته آلکس بارنز و ترجمهسرفرنامه بارنز نو

ت توصیف شده است. انگیزه سفر قبه د اجارقعهد فتحعلی شاه یران در واوردرهرمرزی اشر

و  ی به وی محقد شرکه از سروی دولت انگلیس و کمپانی هن موریتی بودأایران م هبارنز ب

ید قیر و به دست آوردن اطلاعات دموریت شرناسرایی بیشتر مسأهدف این مت. ده اسرشر

فصه  5  آن بوده اسرت. این کتاب درهدرباره سراوتارحکومتی ایران و شرخصریت های م

  ماهیت گزارش دارد. ت ونوشته شده اس

 ددوویکمسفرنهحهمگهسپهدم-1-8-7

ایران را به صورت سفرنامه در آورده  ردگاسرپار دروویه تجربیات زندگی سه ساله وود 

در زمان سلطنت فتحعلی 9892-9899ت. دروویه افسر فرانسوی است که در سالهای اس

جز چند فصه که درمورد اوضاع سیاسی و مت داشرته است. سفرنامه او به اقاشراه درایران 

های مردم ایران اوتصاص آیین وتماماً به فرهنگ و زندگی و باورها بوده است  انننامی ایر

وی درباره مسررائلی مانند اولا  مردم شررامه بیسررت و چهار فصرره اسررت.  اب ویکت .دارد

ها و بناها و بازارها و آداب غرذا ووردن، اسرررتحمام، سررررگرمیان،شرررهرهرای مختلف ایر

 گسن پطرزبور میلادی در 9891در رسفرنامه نخستین با نسرراها نگاشته است. ایکاروان

  نسخه به چاپ رسید.952 در

مجونزممدخهطراتمسرههددفودم-8م-1-8

جونز سریاسرتمدار انگلیسری که چند سا  ایلچی انگلیس در ب داد بود و دسررهارد فور

بعد به ایران آمد با واندان زندیان آشنایی داشت و برافتادن این واندان و برآمدن قاجار بر 
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ارونت بتخت شراهی را نیزدیده بود وی به انگلستان بازگشت از سوی دولت انگلستان رتله 

نز و وزیر مختار و ایلچی ویژه راهی ایران شررد سرررهارد و با اسرر  سررر هارد فورد جویافت 

چه دیده و شررنیده اسررت را در این فورد جونز کتابی با عنوان واطراتش نوشررت که هر آن

های همراهانش در های وودش را و ه  از نوشتهها و و برداشتهکتاب آورده است ه  دید

ها و ها و مصرراحلتاین بروورد کتابش بهره برده اسررت و اطلاعات شررایان توجهی در ولا 

دهد بخش او  کتاب در مورد سفر هیئت اعزامی به ایران است ها به وواننده ارائه میسرفر

ها نوشته شده است که در این پژوهش بخش او  مورد استناد و بخش دوم در مورد وهابی

یار دی در اوتباشرد جونز با واقع بینی و حقیقت نویسی و به دور از تعص ، اطلاعات زیامی

گذارد که در جمع بندی مطال  و رسررریدن به نتیجه معقو  کمر شرررایانی به ما مرا می

 کند.می
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ماصولموآدابمحریوطمیهمپذیرای موتنهولمغذامددایرانم-2

مآدابمپذیرای مددمایرانم-1م-2

 ها که نشانه ادب و احترامها یکی ازآداب مه  میان انسانگیری آداب ورسوم مختلف درمیان ملّتبا شکه

عه باشد.اما مطالرایج میها رس  مهمانی وپذیرایی از مهمان است.که کمابیش در میان همه ملّت؛باشددیگر میبه یر

اند دهمهمانداری دقت بیشتری کر های مختلف معمولاً حاکی ازآن است که مردم مشر  زمین در آداب پذیرایی وفرهنگ
اند ها دارد.و مسافران غربی که از شر  و به وصوص از ایران دیدن نمودهواین موضوع اهمیت واصی در میان شرقی

نوازی هستند و مخصوصاً نسلت ها مردمان بسیار مهماناند. و اعتقاد دارند ایرانیید قرار دادهبارها این نکته را مورد تأی

-(.ایرانیان بسیار مهمان دوست و در عین حا  اهه وودنمائی24: 9968به پذیرایی از مسافران توجه واصی دارند)شیه،

( مهمان 16: 9948کنند)دروویه،صی پذیرائی میاز دوستان و آشنایان وود با شکوه و دبدبه وا اند از این رو غاللاً

(.و 78: 9962ی آن را استقلا  گویند)اوبن آداب و رسومی دارد که در همه جا یکسان نیست و مجموعه ،نوازی ایرانی

شود.در میان مسلمانان حداقه تا آن جا که مربوط به مهمان به یکسان رعایت می این مهمان نوازی در میان همه مردم

ی در اکند و هرگز لقمه وان به همان سادگی یر روستایی زندگی می است،امتیازی بین شریف و وضیع نیست. نوازی

گوید:من شخصاً بارها با ذکر این مطل  می گذارد مگر آن که اطرافیانش را در صرف غذا شرکت دهد. بارنزدهان نمی

(.معمولًا 22-9 :9979هیچ لذتی ندارد)بارنز، این انسانها ؛ام، زیرا دور از جمع در این بخشش با فقیر و غنی شرکت کرده

مردم ایران حتی اگر از ننر اقتصادی وضع مساعدی نداشتند اما در مورد مهمان نوازی با روی گشاده و سخاوت بروورد 

های زیادی از این نوع نمونه کردند.مثه قدیمی مهمان حلی  وداست در این مورد؛گویای این حقیقت است.می

د مرکند در راستای این موضوع ذکر میاش جریانی را نوازی در میان ایرانیان دیده می شود. واملری در سفرنامهمهمان

ند ها پذیرایی کللریز از شادی بود که وداوند برای او مهمان فرستاده تا از آن ترکمن به رغ  تهیدستی و نیازمندی،

ن ها رنگ آافتخار مهمانش سر برید روز بعد موفد شد مقداری نان، که هفتهاش تنها یر بز بود که آن را ه  به دارایی

از دیدن این مننره که ما دور طلد پر  را ندیده بود، برای ما فراه  کند او و همسر پیرش، که روبروی ما نشسته بودند،

که کلام قادربه توصیف آن ریختند از گوشت حلقه زده و با ولع تمام روی آن و  شده بودی ، چنان از شادی اشر می

-پذیرایی از مهمان کمابیش مطال  مشابه به ه  هستند و همین (.در مورد نحوه961-972  :9972نیست)واملری،

 در اینجا برای تفصیه بیشتر موضوع اند.ه  ارائه کردهبه مطال  ویلی شلیه  و اولاراً طوردر مورد انواع غذا ها؛ اکثر

ا  اط گردد.باشد بیان میها میی و مقرارات و آداب مربوطه که برچیده از گزارش سفرنامههایی از مرات  پذیراینمونه

شد، اطا  بزرگ مستطیلی شکلی است که مهمانان دورتادور آن پای دیوار برروی غذاووری که بدان دیوان ه  گفته می

گیرد تا به ووبی ناظر مهمانان رار میای قهدایرفرش نمدی به عرض سه پا و ضخامت سه تا چهار )لینی( به شکه نی 

قلو  کلیه تشریفات و رعایت »...گوید: (. دکتر ویلز در مورد اجرای مقررات آداب مربوطه می18: 9948باشد)دروویه،

غذا  به هنگام تعارف« بس  الله»این همه اصو  در تعارفات برای من تا حدودی ثقیه و غیر قابه قلو  بود مثه گفتن 

ای در یر مهمانی که شرکت یا هنگام دعوت تازه واردی ،به نشستن در کنار وودت؛ در همان اولین جلسهبه دیگری، 

هنگام ورودشان به منز  تفاوت زیادی دارد؛ یا از طرید نحوه بلند کردم،متوجه شدم که رفتار میزبان با اشخاص به
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  به استقلا  حتی تا مقابه در منز تر بودن شتافتن،شدن تمام قد به طور کامه او در مقابلشان ، و یا در صورت محترم

همین طرید به هنگام ها را به داوه دعوت کردنش. بهآمدگویی فراوان آنتعنی  و تکری  و ووش و با ادای احترام زیاد،

کلی به در،میزبان نشسته در کنار  که در مورد بعری از میهمانان ،واتمه میهمانی و انجام بدرقه و وداحافنی، در حالی

نگام نشستن هگفتن به«یاالله»ترین اعتنائی درباره بلند شدن به زیر پا یا حتی زد و کوچروودش را به ندانستگی می

ها طوری که بعدکرد.به ها وودداری میآنداد و گاه از تکان دادن سر و تعارف کردن نسلت به ها از وود نشان نمیآن

او را «تو»هنگام مکالمه به جای کلمه ضمیر مفرد ت محترم بودن مخاط  بهمتوجه شدم در این کشور در صور

ار کعالی بهیا ل ت جناب«شما، سرکار»دهند و هرگاه شئونات طرف مقابه بالاتر باشد جمله مورد وطاب قرار می«شما»

ت منتهای ادب و احترام دار رعایبرند اللته ادای این نوع جملات در مورد اشخاص والامقامی است که قصد میهمانمی

از طلقات پایین وانواده یا اجتماع مثه نوکر و کلفت و  که درباره اشخاص دون پایه ،باشد در حالیدر مورد آنان می

به هر نفر از میهمانان پس از نشستن و مستقر شدن سه فنجان چای متوالی و پشت  برندبه کار می«تو»ها امثا  این

همین تعداد ه  قلیان، هر چند که بعری از میهمانان به جای کشیدن قلیان به دود کردن شود و به ه  داده میسر

لیان سره  به قباشد که هر نفر پس از زدن چند پر پشتطرید میطرز استفاده از قلیان ه  بدین پردازند.سیگار می

آن را از جلویش بردارد در بعری از وواهد تا ودمت میکند و یا با اشاره پیشرا به نفر ب ه دستی وودش رد میآن

همراه آورده بودند تا شان را بهشناسی را دیدم که نوکران آنان همیشه قلیان شخصی اربابها اشخاص سراین میهمانی

شان بر روی زمین شان آن را پس از آماده کردن در مقابهکشی کند نوکر مخصوصهر زمان که ارباب میه به قلیان

 (.64-5: 9968)ویلز،«بگذارد

بوده است صاح  باغ  های بزرگ توسرط اعیان شرهر واقعاً جال  و تماشایی و واطره انگیزانجام مراسر  میهمانی 

داد یر روز قله آشپز ها اطلاع میوسیله مستخدمین وود به آنکه از چند روز قله صورت مدعوین را تهیه کرده و به

ورید و تحویه چنین یر رأس گوسفند چا  ه  از بازار میفرستاد ه میو وسایه باغ  همراه سوروساتو نوکرها را به

 باغشد وود صاح پاشی جاده واکی مسیر یا کوچه باغ آغاز میداد از صل  زود ننافت چمن وسط باغ و آبآشپز می

اه با میوه و های لذیذ همرانواع ووراکی پرداوت.قله از صرررلحانه در محه باغ حاضرررر بود و به ردیف کردن امور می

هررای وررانوادگی هرگز اثری از مشرررروبررات الکلی دیررده چنین میهمررانی گردیررد ولی در یرررشرررربررت آمرراده می

 (.952 :9968شد)ویلز،نمی

د یافتندر دوره قاجار که ارتلاط با اروپاییان گسررترده شررده بود و مسررافران اروپایی بیشررتری در ایران حرررور می

اسررتفاده از لوازم و وسررایه اروپاییان ه  گسررترش یافت که این ه  باز برای ادای  پذیرایی به سررلر اروپایی یعنی با

در  هاهای سیاسی داشتند.این شخصیتاحترام بیشرتر به این مهمانان بود مخصروصراً در مورد میهمانانی که مأموریت

ات وود را به نگارش درآورده های نسلتاً مفصلی از مشاهداند. وان  شیه که گزارشهای وود بدان اشاره کردهسفرنامه

های بسریار قشرنگ اروپایی شامه بشقاب و لیوان و ظروف چینی چیده گوید:روی میز داوه چادر،سررویساسرت می

های فرانسوی و همراه دوازده بطری از شرابای بههای نقرهها شش بطری شامپانی با سرپوشکه تا  همه آن شده بود

با توجه به ممنوعیت مشررروب درایران ظاهراً فقط در موارد اسررتثنایی در محافه (. 22: 9968اسررپانیایی بود)شرریه،

برای مهمانان در تالار )وانه آصف الدوله( با  شرد. یا در توصیفی دیگر آمده است کهاروپاییان چنین تدارکاتی دیده می

یز بزرگ مجهز کرده بودند های انگلیسرری بود روشررن کرده و با دو مها و شررمعدانهای مومی که در میان حلابشرمع

و روی میز دیگر که فقط پوششی روی  ها بشقاب و کارد و چنگا  چیده بودندها را به رسر  انگلیسریروی یکی از آن

 (. 917: 9964ها گذاشته شده بود)فریزر،هایی از انواع و اقسام شربتآن کشیده شده بود کاسه

گاه با عزت واحترام و گاه با دوری بخاطر نجس شمردن آنها همراه ها بخصوص اروپاییان در ایران بروورد با وارجی

 نفر انگلیسی هست  شروعبوده است به عنوان مثا  در توصیف برووردی آمده است:وان به مجردی که دانست من یر 
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ی و و شیرین که اجازه نشستن نداده بود معذرت وواهی کرد و بلافاصله مرا نزد وود نشانیدپرسی کرد از اینبه احوا 

ها و اقسام شیرینی که روی سرشان (.فراشان با مجموعه62: 9967یر فنجان شراب سرد شیراز تعارف کرد)لایارد،

ها روی فرش زودی برچیده شد و مجموعه پلو به جای آنگذاشته بودند وارد مجلس شدند بساط مشروبات الکلی به

ای جداگانه آوردند و من د و برای من که اجنلی بودم مجموعهها حلقه زدندور مجموعه-گذاشته شد و میهمانان به

های کثیف وودشان غذا را آلوده و ناونووشحا  شدم که با آنان روی یر سفره ه  غذا نشوم چون آنان با انگشتان

 (.62: 9967نمودند)لایارد،می

ای هیز بسیار طویه که روی قابهایی که در دو سوی یر منویسد: صندلیمی درراستای این توصیفات دو گوبینو 

(مهمانی به سلر 19: 9989ها و تنقلات چیده بودند نشستی )دوگوبینو،بزرگ چینی و کریستا  مملو از انواع شیرینی

گاه نهادند گرچه قرار بود تعداد مهمانان بیست نفر باشد ولی میز طویه زیر میز بزرگی را در وسط تالار اقامت ،اروپایی

د ای به کمر آویخته بوهای رنگارنگ که هر یر به میه وودش اسلحهتعداد زیادی پیشخدمت با للاس رومیزی گ  شد

کردند میز با کمر مستخدمین های چای و قلیان در تالار رفت و آمد و ودمت میدر ته ایوان ایستاده یا با سینی

 انی چیده شد در وسط میز یر ردیفاروپایی قدری به سلر اروپایی و قدری به سلر فرنگی و بیشتر به سلر ایر

 ه  به مقدارهای کریستا  آبی و سفید و زرد و سرخ مملو از گه چیده بودند همه جا را با گه آنکاسه و قدح و گلدان

(. در )اصفهان 968: 9989های مختلف و غیر منن  برای ما تازگی داشت)دوگوبینو،زیاد آراسته بودند و تراک  رنگ

که ینها با اتعارف بین آنان نشست  و بی آنکه منتنر دعوت باش  با آنان به صرف غذا پرداوت  آندرنگ و بدون (بی

 (.52: 9967مسلمان بودند از حرور من سر سفره ناراحت نشدند )لایارد،

جا الدوله به پا وواست و از ایلچی و دیگر مهمانان وواست که همراه او به ساوتمان دیگر روند در آنگاه امینآن

ی آرایش که برورو رفته و بیودریافتی  که کوشش شده ناهار به شیوه اروپاییان داده شود بر روی چندین میز رنگ

هیچ  ه  تلنلار کرده بودند بیهای گوناگون به شیوه پذیرائی ایرانی رویبلند و بروی کوتاه و قوسی شکه بود ووراک

گمان روی ه  کپه شده بود نمود ،اما بیکار را دشوار میها اینووردنیقرینه و تناس  زیرا شمار فراوان و گونه گونی 

ها زیرکلاب بره، املت را زیر وورش مرغ ،واگینه را زیر املت و برنج و جز آن را در زیر همه آن که وورش مرغ راچنان

وی میز بود)موریه دست قاشد و چنگا  و چاقو و دستما  سفره و یر بشقاب رریخته بودند جلو هر اروپایی یر

،9985 :971.) 

اما آداب پذیرایی از میهمانان به سلر ایرانی اوتصاصات وود را داشت که در طو  تاریخ شکه گرفته بود و با  

گرفت.سفره غذا به سلر ایرانی روی زمین گسترده شد و یر نوکر سینی بزرگ مملو از پلو آورد که تأکید انجام می

(.ایرانیان بنا به معمو ،سفره را روی زمین 88: 9924را پخته و پنهان کرده بودند)هردوان،لای آن یر بره کامه لابه

 هامیهمانی در ها را در دهان وود جای دهندشوند که بتوانند ووردنیسفره و  می گسترانند و چنان به سمتمی

ا و هها انگشتانشان میانجی پیوند میان آنو تن پسند بسیار دورهستندهای د ها و نوشیدنیها از ووردنیمعمولاً ایرانی

 (.971: 9985موریه،این پیوند کند و نااستوار بود)سفره بود ولی 

نشستند چون در دوره قاجار هنوز صندلی در ایران چندان رایج نشده بود و این گونه ایرانیان معمولاً روی زمین می

نند: کوار ازاین موضوع صحلت میمدام با لحن گلایه د.ونشستن همواره برای اروپاییانی که عادت نداشتند سخت بو

ها،غذائی که از ووردی  از جمله ووراکیها بر روی دو پا نشسته برای ووشایندشان از انواع مأکولات میمانند ایرانی

اشی ببودند مورد مذا  ما قرار گرفت این مربا کمی ترش لیکن بسیار ووشمزه است آشپز زعفران و شکر پخته کره،

 های مفتو هائی با ریشههای شام بر سر؛ که بر روی هر یر قالیچهشاهزاده از جلو و پشت سرش دوازده آشپز با مجمع

کردند ظاهر داران با مشعه حرکت میشان مشعهها را به شکه مخروطی در آورده ودر جلویطلا انداوته بودند و آن

 های لذیذ تهیهاز چند نوع پلو با ادویه و زعفران و چند قس  گوشت شدند.شامی که محمد میرزا جهت ما فرستاده بود
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گه سرخ قرار داده بودند و در هر قدح قاشد چوبی تو گود  لیمو، های شربت از هر قس  ،شده بود در وسط سفره قدح

 (.65: 2596فلاندن، دار داشت)ای دندانهکه دسته بود

رمز های قگوید:سفره تمیزی را روی میز پهن کرد ،نه از آن سفرهارنست اورسه در توصیف پذیرایی میزبانش می

رد کی واقعی کتان سفید که وقتی آن را باز میکنند ،بلکه یر سفرهها سرتاسر هفته از آن استفاده میرنگی که روس

لی راب محبوی گه زنلد در سرتاسر اتا  پیچیده بود و کارد و چنگا  را با نن  واصی روی میز چید و چند تنگ ش

ها شراب روشن قشنگی به رنگ زرد بود،پشت سر ه  ردیف کرد.بعد از چند لحنه بیرون رفت و ویلی که یکی از آن

گور دار و انی گوسفند و سلدی پر از هلوی آبکردههای گرد برشته ، گوشت سرخزود با نیمروی اشتها برانگیزو نان

 (. 994: 9982سفید و معطربرگشت)اورسه،

مند اش بهرهیغذای کامه ایرانی را در همین گوی تپه در منز  ملر شمعون ووردم که از مهمان نوازنخستین 

 شمارهای بیهای نرم بود نشستی  ودرمیان ظرفبودم برای صرف غذا به رس  مشر  زمین روی زمین که پر از مخده

برای ووشایند مهمان و ووشوقت (.گاهی 998: 9952که مخصوص دهات بودغر  شدی )جکسن،هاییو انواع غذا

رد.به ککردند که حتی مهمانان را ه  شگفت زده مینمودن آنان غذاهای بسیاربه اصطلاح سلطانی و پر طمطرا  تهیه می

 بر پا کرده بود واطریر مهمان اروپاییوانه بهوان در دیوانعلیای که سلطانعنوان مثا  در یر مهمانی پر هزینه

عمه آورد لاشه گوسفند تماماً پخته و شکمش را با کشمش و نمود پذیرایی بهنوع غذایی که برای آنها عجی  می یر

ای از پلو گذاشته و با طرز جال  زینت داده بودند تعدادی پوسته جات معطر پر نموده و بر روی تودهبادام و دیگر ادویه

ای گذاشته و مثه شمع روشن سازی نموده و درون هر پوسته فتیلهنارنج را پر ازکره مذاب کرده و بر روی لاشه جا

 کردند بهرا حمه میالعاده در یر مجموعه بسیار بزرگی که چند نفر به زحمت آنگاه این غذای فو کرده بودند و آن

ای ای از این غذا جکسن ه  صحلت کرده است: نخستین غذ(.در مورد نمونه922: 9967مجلس آورده شد)لایارد،

مند بودم برای صرف غذا اش بهرهیکامه ایرانی را در همین گوی تپه در منز  ملر شمعون ووردم که از مهمان نواز

که هاییشمار و انواع غذاهای بیهای نرم بود نشستی  ودرمیان ظرفبه رس  مشر  زمین روی زمین که پر از مخده

 (998: 9952مخصوص دهات بودغر  شدی )جکسن،

ارنز بااشاره ب انددادند که گوسفندی ذب  کردهکردند به او پی ام میای را به شام دعوت میان موقعی که بیگانهایرانی 

 پزند از لحاظ شکه مدور و قطرهایی که میگوید: ضمناً در آشپزی سرآمد و ممتاز نیستند نانبه این نکته در ادامه می

د مورد استفاده برای طلخ نان از نوع زبر و نامرغوب است و معمولاًبا تشان یر اینچ است آرها دو پا و ضخامسط  آن

 شود وها گرد سفره گسترده میشوند وقتی مهمانها همیشه تازه مصرف میشود این ناناز کدو مخلوط می برشهایی

را دریر آورند این گوسفند گاه گوشت را که یر گوسفند درست است میکند آنهر مهمان جلوی وود را ریز می

ا کنند و هر قطعه گوشت بپزند گوشت را از استخوان جدا کرده به قطعات کوچر مانند نان تقسی  میدیگ روسی می

ریزند که با آب آبگوشت ها را در دیگ میشود حدود دوازده پیاز را ورقه ورقه کرده تمام آنیر تکه نان صرف می

گذارند نحوه صرف غذا و هریر از ظروف را جلوی دو نفر می های چوبی ریختهمخلوط شود سپس غذاها را در ظرف

 (. 47: 9979مانند تهیه آن منحصر به فرد است )بارنز،

 های ناهار واند و بیشتر وعدههای غذایی به صلحانه کمتر پرداوتههای ایرانی و وعدهنویسان در شرح غذاسفرنامه

ویا  استها به صرف شام یا ناهار بودهدلایه این باشد که اکثراًمهمانیاست شاید یکی از مخصوصاًشام مورد توجه بوده

: اًهای اندکی در مورد صلحانه داری  مثلتوصیف اند.دادهاهمیت کمتری می به وعده صلحانه شاید ه  ایرانیان اصولاً

شد به اطا  آوردند و یوسیله دو مرد حمه مپس از نشستن بر سر سفره ، ابتدا دو مجسمه بزرگ چوبی که هر یر به

ها سه بشقاب بزرگ و کوچر قرار داشت درمیان این بشقاب 22الی 95روی زمین نهادند که روی هر کدام در حدود 

های متعدد ی از انواع ماهی : قز  آلا اضافه وورا کچهاررق  پلو همراه با گوشت گوسفند ،بره چندین نوع وورشت به
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های دیگرتهیه شده بود وجود هایی که به شکه املت و صورتریای وزر، با تخ  مرغهای د، ماهی آزاد و سایر ماهی

پرتقا ، آب لیمو، آب اناروغیره نیزمجموعه را  داشت که چند نوع سلزی ،ترشی وانواع و اقسام آب میوه از قلیه آب

صلحانه دو نفر محسوب های این دو مجسمه فقط به عنوان تکمیه می کرد بعد از آن فهمیدی  که محتویات بشقاب

ها و همان شود چون دو بار دیگر و هر باردو مجسمه دیگر به اطا  آوردند که روی همه آنها نیز عیناً همان بشقابمی

که (244-5: 9968های مختلف فرش شد)شیه،بغذاها قرار داشت و پس از چیدن آنها تقریلاً تمام کف اتا  از بشقا

               است.نمونه بارز و تشریفاتی صلحانه 

گی کار بزرهای کرباسی قل نویسد:هنگام ظهر سفرهباشد. دروویه میها در مورد ناهار و شام میبسیاری از توصیف

 آورند مهمانان دستکار آفتابه لگن مسی سفید شده میگاه پنج تا شش نفر ودمتکنند آنجلوی مهمانان پهن می

های بزرگی از کنند سرانجام جلوهردو نفر مهمان به ترتی  درجات دوریمیراست را شسته و با دستما  وود وشر 

گذارند اللته آوردن شیرینی و میوه جنله تجملی و تشریفاتی دارد و شیرینی و بیسکویت و نقه و نلات و میوه می

ده از زی مزبور را شتابهاگذارند سپس به اشاره نوکرها دوریای از آن را بدهن میمیهمانان بیشتر از روی نزاکت تیکه

ه  زدن محتویات آن را والی قدر اربابان ملادی آداب نیستند در یر چش  بهدارند و چون بهجلوی میهمانان برمی

پز مرغ که آب(. نهار علارت بود از ظرف کوچکی ماست و دو تخ 11: 9948آورند)دروویه،گاه شام را میکنند آنمی

درمیان ظرفی از چینی که شلیه به چینی قهوه بود، پیش ما گذاشتند کمی  کرده بودند وکرده بودند و از وسط قطع 

یخ با نانی که به همراهی این ای ه  پنیر تازه در ظرفی مشابه همان ظرف نهاده و قدری ه  انگور و کلوچه و قطعه

 (.99: 9979برای ما آوردند)اولیویه، غذا،

 ها از قلیه شیرینی وآجیه ودیگر تنقلاتز شام برای مهمان انواع واقسام ووراکیها قله اایرانیان معمولاً در ضیافت

فت که توان گشد وبنابراین میمی تعارف گونه تنقلات به آنانکه مهمانان متفر  شوند باز از اینآوردند پیش از آنمی

د گویاست هرودوت مینین بودهباستان نیزرس  چن در ایرا های اویر مکمه اطعمه واشربه پیشین استاین ووراکی

واحد سر سفره  کنند ولی تمام )دسرها را درآنوورند اما )دسر ( بسیار صرف میمایع می که ایرانیان کمتر غذای غیر

ین تراز فراوان (.در دوره قاجار برای وعده شام اهمیتی بیشتر قائه شده بودند تدارکاتی61: 9952نمی چینند()جکسن،

ایی هپختند وبه دنلا  آن دسری از شیرینیهای ایرانی که آنها را به نحوی پسندیده میترین ووراکترین وبهو عالی

  را داشتیبرای پایین دادن آنها شراب عالی مادی»گوید آوردند.فریزر درادامه میکه آن نیز به سلر ایرانی بود می

ار به بسیار مطلوع که ما با تفری  بسی ایبود نوشابهپندارم شراب دانسکی عالی اصفهان و نوعی شامپانی که میوشراب

 (.911: 9964)فریزر،«سلامتی شاهنشاه ووردی 

که : برای بیست نفری مهمان شام ها همه یکسان نلودند از جمله ایناللته اروپاییان در مسرتفیذ شردن از پذیرایی

سرریخی از گوشررت  اف نلود برنج با روغن و مرغ وآوردند غذای بسرریاری به میان آوردند. اما چندان در الوان غذا اوتل

اما هیچ از شررراب و مسررکرات اثری  ها و میوه فراوان .بعررری از ترشرری گوسررفند و آش و برنج و کلاب حاضررری و

ای ماست و چند قرص نان است، (. شرام معمولمان را که ظرفی پر از کلاب شریشلیر ، کاسه12: 9979نلود)اولیویه،

پس از شرام به عنوان دسرر یر فنجان قهوه صرف وواهد شد سماور نیز حاضر شده است و اگر  اندروی میز گذاشرته

(. میهمانان دور سرررماوری که 91: 9961جای قهوه چند اسرررتکان چای بنوشرررد )گروته،تواند بهکسررری بخواهد می

 کردندلد  به شربت میرا شریرین ومهای قند آنووردن چایی که با انداوتن حله جوشرید چملاته زده بودند و ازمی

های غذا را روی سرشان که مجموعهگزاران در حالی(. هنگام صررف شام ، ودمت922: 9952بردند)جکسرن،لذت می

کرده و انواع و  های سرخشردند غذای شرام علارت بود :از پلو و کلاب و سرایر گوشتگذاشرته بودند وارد )لامردون(می

 (. 929: 9967اقسام شربت)لایارد،
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های واص وود را داشت و رس  بود که گاهی شاه برای مهمانی به منز  دوره قاجار پذیرایی از شاه ه  ویژگی در

شدند شاه معمولاً در اوقاتی که شد که این اشخاص با رسوم واص وود میزبان شاه میها مشرف میبروی شخصیت

ان گونه مواقع وازمیکند در اینها دیدارمیز بعریوواهد بند کیسه را شه کند ،اهای سنگین در پیش داردو نمیهزینه

گیر را داشته باشد. این دیدارها به ی دندانکنند که تمو  و توانایی تقدی  تحفهها و رعایا کسی را انتخاب میدرباری

ی عدهوشود اما در منز  بعری دیگر ها به توقف کوتاهی اکتفا میگیرد:در منز  بعری از شخصیتدو صورت انجام می

کند که غذا توسط آشپزش وبا ننارت )پیشخدمت(مخصوصی تهیه شده و مهر شاهی روی آن صرف غذائی را قلو  می

شود برای تهیه غذا، یر لشگر آشپز، شاگرد است و این مهر منحصراً در حرور شاه و موقع صرف غذا برداشته میوورده

شوند جا مهمان است سرازیر میای که شاه در آنر به سوی وانهکار از قصها یر هنگ ودمتدنلا  آنآشپز پادو و به

ه کهای لازم از جی  میزبان است یکی از بزرگترین افتخاراتی که شاه درصورتیی مورد نیاز و هزینهاما ور  همه آذوقه

ت ن ملارک گرفته اسای را با انگشتاکند، این است که لقمهنصی  وی می ،بخواهد میزبان را مورد عنایت وود قرار دهد

انی گیرند کساین ترتی  مورد عنایت شاه قرار میکند گاهی حتی سایر اعرای وانواده میزبان ه  بهو به او مرحمت می

هند، دی لقمه ی )پیش کش(انعام میآورندهدانند و بهنهایت وود را مفتخر میکه مشمو  چنین عنایتی واقع شوند، بی

-12:  9962،گذارد)سرناگیرد و در جیلش میمیقام و منزلتی باشد ،آن را با وقار واص ی لقمه ه  درهرمو آورنده

 هایای از میزبانی ناصرالدین شاه از مهمانان وارجی بیان شده که تا حدود زیادی وصف مهمانی(. همچنین نمونه81

 شاهانه دربار است.

 های کلابهای مختلف و گوسفند و جوجه پخته و سیخنوشته است: چلو پلو و با روغن و زعفران یا وورش فووریه

ای انار هکه گاهی دانه دنلا  یکدیگر به سیخ کشیده و جو جه کلاب شده که درآن یر قطعه گوشت و یر قطعه دنله

های پخته و ویار وام با نمر و میوجات مخصو صاً هندوانه و وربزه با دمجا ن ها انلاشته بودند بایا غوره در شک  آن

-9 :9985ش  باید صرف کنی )فووریه،ها را چه ظهر چه همان و نان لواش و آب یخ غذا و مشروب ما بود و هر روز

52.) 

  کردند.برگزار می ایرانیان قله از وعده غذایی و مخصوصاً شام ه  برای مهمان پذیرایی نسلتاً مفصلی

گذارنرد بررای اسرتفاده از نمرر سرفره مری برای تحریر اشتها انگرور و ویرار و تربچره و برادام و نمرر برر سرر

زننررد گرراهی برره هنگررام صرررف غررذا برره دسررتور برره نمکرردان مرری شسرت راسررت را آهسررته بررا آب دهرران ترکرررده و

رقصررند ولرری معمولرراً غررذا در وانرره برررای سرررگرمی مرردعوین موسرریقی ترررن  کرررده و احیانررا کسررانی مرریصرراح 

ورروردن باقلواهررای کرره بررهحاضرررین در حررالی( 11-922 : 9948شررود)دروویه،اموشرری صرررف مرریسررکوت و و

ترا برره پایران رسرریدن  (.19: 9924هررردوان، بردنرد)نرگ و تررار و آواز لرذت مرریشرردند و از آهشریرین مشرر و  مری

هررای نشسررتند میرروههررای آغررازین ماننررد قلیرران کشرریدن ،قهرروه نوشرریدن و جررز آن در آن اترراقکی مرریپررذیرایی

شرد و چرون همره ووردنرد (نیرزآورده مریه ایرانیران پریش ازوروراک مریفراوان همرراه برا شریرینی و بسرتنی )کر

 (.971: 9985دادند که ووراک آماده است)جیمز موریه ،آنها وورده شد آگهی می

پایان مهمانی و پذیرایی ایرانیان گاه با دعا و قرائت قرآن همراه بوده اسررت اللته بسررته به مناسررلت مهمانی و نیز 

نشست وحالت بود درجای وود می بوده است. یکی از اهه مجلس که معمولاً سیدی بزرگوارموقعیت مدعوین متفاوت 

وواند آیه ای که می پرداوت و هربه وواندن فاتحه یا نخسررتین سرروره قرآن یعنی )حمد( می جدی به وود گرفته و

وزن و آهنگی با گفتن)  گشررود وهرمی ها راکردند هر کس کف دسررتمی آواز تکرار همه مجلسرریان با همان لحن و

 (.495-96 : 9964گرفت)فریزر،ایان میآمین، آمین( پ

آورند وقتی قهوه را ی ترک میدر دید وبازدیدهای رسررمی به هنگام پایان مجلس سرره فنجان چای و درآور قهوه

بپرسد  بایدکه کسی جمع را ترک کند شرود که جلسره پایان گرفته است قله از آنتوزیع کردند، چنین اسرتنلاط می
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: 9969شنود اینجا وانه وودتان است هر طور میه شماست)ویشارد،فرمایید مروص شروم (اغل  جواب می)اجازه می

ل  های صدست مرتلاًمش و  آوردن چای، قلیان ، شربت و میوه هستند نزدیکی(.مستخدمین ه  سینی به988-922

ه های قهوه بدور قلیان همراه با فنجانن صاح  باغ ، یردسرتور میزباگردد بهشر  نشرینی به پایان وود نزدیر می

 (.959: 9968رسد)ویلز،شود و بعد از آن زمان ودا حا فنی فرا میمجلس آورده می

مآدابمنشستنمیرمسرمسفر مومودودمیهمحجیسمایرانلهنم-2-

ر حرمت نشستن بر سر سفره دو هایه  مقررات وود را دارند و از زمان ایرانیان درمورد نحوه نشستن بر سر سفره

 د.کننهای رایج ه  همین مطل  راتأیید میالمثهها و ضربدر میان ایرانیان جایگاهی واص داشته است .تکیه کلام

ا هفلذا برای ورود به مجلس و طرز نشستن بر سر سفره و غذاووردن آدابی در میان ایرانیان متداو  است که در سفرنامه

ند و تکه نشینها برای صرف غذا بر روی زمین میطلد نوشته اکثر سفرنامه نویسان تمام ایرانی ه  بازتاب داشته است.

کند برایش تفاوتی گیرند مردی که سفره را مرت  میهمه درکنارش قرار می کنند وای در وسط اطا  پهن میپارچه

چینند غذایی که از آشپزوانه تا در ورودی را به یا از کنار آن ظروف اش بر روی سفره قدم بگذارد،ندارد که با پای برهنه

 کار برایکند اینگیرد تا در جای مشخص بگذارد بارها از وسط سفره علور میرا تحویه میاطا  آورده شده کسی آن

همیشه چیزی بر سر  کنند و در عوضها امری عادی است چون جملگی وقتی در اتا  هستند کفش به پا نمیایرانی

وید گویزد و با تعنیمی مؤدبانه و حرکت یر دست میپا میوانه بهوقتی غذا بر سر سفره آماده شد ،صاح  د.گذارنمی

 سا  است وکنند. ایران کشوری کهندهد به نام ودا؛ بدین ترتی  شروع به ووردن غذا میکه معنی می«بس  الله»

ه دو وسیله استفاد ها در ووردن از اینو چنگا ؛ اما آنتر از قاشد ترین سرزمین جهان باشد وشاید قدیمیشاید قدیمی

ندن شوند به دهان رسامیهایشان به ووردن مش و با پنجه گشاید،همگیکنند در موقع غذا کسی ل  به سخن نمینمی

: 9962؛ اوژن، 914-15:  9969د مهارتی لازم دارد)ویشارد،انواع غذاها بدون اینکه صحنۀ زننده کثیفی حادث شود وو

پوشاند ،انداوته بودند و ای می(.طلد آداب و رسوم کشور، در وسط سفرۀ چرمینی که روی آن را روپوش پارچه922

مشخص شده بود در « لواش»ها و ماست را روی آن چیده بودند جای نشستن هر مهمان مقابه یر تکه نان ظرف

: 9962نا،بودند)سرمن که یر اروپایی بودم ترتی  دادهقسمتی از تالار یر میز و صندلی با وسائه کامه غذاووری برای 

ها را در وردنیشود که بتواند وگستراند و چنان به سفره و  می(.ایرانی بنا به معمو  ،سفره را روی زمین می928

 (.971: 9985موریه ،دهان جای دهد)

می کند که در کناردست او  ترین فرد مهمان وود دعوتوانه ،از شاوصدر یر مهمانی معمو  ایرانی؛ صاح 

ا ها کنار درسرپنشینندولی اغل  نوکربنشیند و افراد دیگر به ترتی  مقام و منزلت وود بعد از او روی زمین می

جویای «انشالله دماغ عالی چا  است»جمله: و با کندکه همه نشستند ،مهمان اصلی باب سخن را باز میایستند وقتیمی

کند بعد از وجو میها پرسیر مهمان وانه نیز به نوبه وود از چاقی دماغ یرردد.صاح گسلامت مزا  میزبان می

سلامتی در میان همه ردو بد  شده،میزبان یا میهمان به همدیگر که با ادای علارات مختلف تعارفات مربوط به چا آن

 (.72: 9962سرنا،«)تان را از سر ما ک  نکندهوداوند سای»گویندمی

(.نحوه غذا 79بی تا: تان،نشینند و از هیچگونه متکا و یا تشر استفاده نمی کنند)بنن دو زانو روی زمین میایرانیا

ا صحلت هتعج  از این صحنه آور بود. و آنان چون با این شیوه آشنایی نداشتند باووردن ایرانیان برای اروپاییان شگفت

در دهان  شوند و غذا را با دستن موقع غذا ووردن به جلو متمایه میایرانیا اند.اند و اغل  به مقایسه پرداوتهکرده

 ها م ایرت دارد.گذارند این نحوه غذا ووردن شلیه به غذا ووردن حیوانات است با للاسهای فاورو رفتار مؤدبانه آنمی

لندی هد برای من صندلی بددامه می های اروپاییان ک  ه  نیستبن تان با این لحن تحقیرآمیزکه اللته در میان نوشته

آماده کرده بودند و میز تخته یی بود که بر روی دو چهار پایه قرارداده بودند، موقعیت طوری بود که گویی من سلطان 
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پنداشتند. او  قلیان آوردند و بعد قهوه تعارف کردند مرا بازیگر یر صحنه ویمه ش  بازی می آنها هست  ولی یقیناً

مملو از شیرینی و میوه وشر، دیگری سر شیر، وامه و مربا و سومی انواع میوه جلوی من سه مجموعه بزرگ یکی 

ها دسر است و شام را به زودی وواهند آورد دست به چیزی نزدم ولی با اصرار مهمانداران که اینقرار دادند به تصور این

 باری نشد و سخت گرسنه بودم اینغذا شدم ولی چون ولر مش و  به ووردن شدم او  کمی چشیدم و از نو منتنر

ه کرد به وصوص کهای اروپا برابری میهمه چیز بسیار عالی بود و با بهترین شیرینی ووردن پرداوت .بطور جدی به

میز را  ها را بلرند فوراًجا این تنوع وجود ندارد بالاوره از آن همه غذاهای شیرین وسته شدم وواهش کردم آنآن

ره ،بعد کمی قلیان کشیدم بلاو چای آوردند اگر گلاب به آن اضافه نکرده بودند بسیار گوارا بودوالی کردند، سپس 

های چرب، شام را آوردند و من افسوس ووردم که چرا زودتر آن را نیاورده بودند شام علارت بود از انواع ووراک

رغ بریان و کلر و انواع املتها و بادمجان با ماست، کلاب بره و گوشت شکار ، که در ترکیه ه  مرسوم است م

 (. 72پس از صرف غذا مهمانان رفتند)بن تان،بی تا: برنج با رنگ و طع  مختلف های عنی مجموعه

کنند و برای غذاووری جای جای آن از قالی و مخده استفاده میهای ایرانی از صندلی ولری نیست و بهدر وانه 

 شود و تنها یر قرصیر بشقابی گذارده نمیوورند، جلوی هیچا  غذا نمیواصی در ننر نگرفته اند با قاشد و چنگ

ها وآن ه  این کار از دستوورند بلکه برایمی راآن رود و ه کار میهست که ه  به جای بشقاب به نان بسیار نازک

پاک  گیرد نار میکنند دست چپ که هنگام طهارت مورد استفاده قرااز سه انگشت نخستین دست راست، استفاده می

 گذارند، در حالیرا چلیپا وار بر روی شک  می هاها معمولاً دستدارند ایرانیاز ننر پنهان می راشود و حتی آنتلقی می

(. اروپاییان در وصف نحوه  259: 2596فلاندن،  ؛ 89ها دست چپ را پوشانده است)بلوشر،بی تا :که دست راست آن

نشست   باشد : روی زمین دو زانواند که کما بیش مشابه ه  میهای زیادی دادهن گزارشنشستن و غذاووردن در ایرا

انه وکه زیاد ناراحت نلاش  کارد و قاشد و چنگا  حاضر کرده بود صاح وانه با احترام منو ویلی ناراحت بودم صاح 

 (88-19: 9924ریخت)هردوان،های ما میگلاب روی دست

ووردی ، از کارد و چنگا  ما تعج  نشستی  و چون غذا میایرانیان که بودی  برزمین نمیما اروپاییان در میان 

کردند که ما چگونه این همه غذا صرف آوردی ، حیرت میای که در سر سفره میکردند از بسیاری غذا و مقدار اغذیهمی

دند وقتی وندیکنی  بسیار میترتی  می دیدند که غذا را به قسمی دیگرشد ،چون میها بیشتر میکردی  تعج  آنمی

کنی  اگر ما برنج را غیر از پلو و نوعی دیگر کردند که ما شیر و قند داوه قهوه کرده و با نان صرف میکه مشاهده می

 (.84: 9979کردی  گمان داشتند که چیز ووبی نخواهد شد)اولیویه،صرف می

بایست امتحان بکنند این ضیافت شام بسیار سر کشید و میا میهایی بود که سر میز انتنارشان رقاشد و چنگا  

کردند با ابزارهای ناشناسی که به گرم کننده و بامزه بود در دو طرف من دو ایرانی نشسته بودند که هر دو تلاش می

می کنند به شان را زوای را بدون آنکه ل هایشان بگذارند و موفد شدند لقمهشان داده بودند، غذا در بشقابدست

کند آن دو با صدای بلند از طرز غذا ووردن ما و طور که ادب اقترا میگفتند هماندهان بگذارند به ه  تلریر می

 (.961: 9989کردند)دوگوبینو،مزیت آن بر طرز غذا ووردن وودشان تحسین می

اگر ایر لوازم میز است که به زحمت وواهد انداوت نلودن قاشد وچنگا  وس ایران در یر اروپایی را چیزی که 

علاوه نشستن بر زمین بر روی پاشنه پا وواهد گذشت به نداشته باشد از این حیذ به او بدها را با وود براحتیاطاً آن

 (.59: 9985ها یا بر روی زانو به رس  ایرانیان بسیار پرمشقت است)فووریه،دائماً به رس  عثمانی

ولرند ولی با همین یر دست کار بردن قاشد و کارد و چنگا  بیدارند و از بهایرانیان با دست راست لقمه برمی 

سزائی دارند اللته آشپزها نیز در پختن گوشت سر سفره استادی به در پاره کردن گوشت و لقمه برداشتن مهارت به

وود را بلا واسطه  آید ایرانیان دست چپکه به یر اشاره انگشت گوشت و کلاب به لقمه میدهند به طوریور  می

 بر سر سفره نشان نمی دهند برداشتن چیزی با دست چپ بر سر سفره   راهرگز آن  رواین زنند از به کار دیگری نمی
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Abstract 

 

One of the first necessities of human life was nutrition and human beings from the very beginning 
tried to meet this need. Over time, the way food is prepared and how it is served has become a rich 

culture that varied among different nations. Attention has been formed to different geographical 

conditions and tastes. Perhaps the sensible food of one nation is not very pleasant for another nation. 

In this study, travel writers' perceptions of Iranian food culture have been written. Most reports 
indicate that Iranian food is not very diverse, but some have been introduced as very tasty, including 

rice. Iranian and kebab, which are very popular among Iranian dishes, have been reported from 

baking a variety of breads as well as very tasty and hearty Iranian syrups. Writers are located. 
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