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-۱مقدمه:
با نگاهی خاص و فرهنگی ،خوراک ی ی از بارزتر ین مشاصهها و عوامل در هو یت باشی به جوامع
انسانی بوده است .شن اخت انواع خوراک و آداب مربوط بدان در یک جامعه ،قدمی اساسی برای درک
فرهنس آن جامعه است .عادات و آداب مربوط به خوراک ،مانند آداب و مناسک فرهنگی ،قادر است
قومی را از قومی دیگر تمایز باشد .موووع آداب خوراک و عادات و چگونگی آن در عصر ساسانی از
جمله مبا ی است که بررسی و تفح در آن به روشن شدن ابعاد ماتلف تاریخ خوراک در عصر ساسانی
و به تبع آن تاریخ اجتماعی این عصر خواهد انجامید .موووع خوراک خود با جنبههای تاریای ماتلفی
اعم از اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،دینی و سیاسی ارتباط دارد .پژوهش در این مورد خود مستلزم تحقیا
گسترده در وزههای ماتلف زبان ،ادبیات ،آیینها و مناسک فرهنگی این عصر است .در این مقا ه ما به
دنبال پاسخ به این سؤال خواهیم بود که آداب و عادات دذایی ایرانیان عصر ساسانی چگونه بوده است؟
بحژ و بررسی ول مبا ژ ماتلف مرتبط با دوره ساسانی در نگاه اول نسبت به سایر دورهها در تاریخ
ایران باستان از سهو ت بیشتری برخوردار استع ز یرا اسناد و مدارک ،شواهد باستانشناختی و متون
ماتلفی از این مقوع زمانی برجای مانده است .اما از یک رخ بیشتر این مدارک برجای مانده مربوط به
تاریخ سیاسی است و از رخ دیگر همین تنوع منابع ،خود کار و وظیفه پژوهشگر را دشوار مینماید.
خوشباتانه در خالل متون دینی و سیاسی ن اتی مورت شده است که گاه به روشن شدن ووعیت اجتماعی،
فرهنگی و مذهبی این دوره نیز کمک می کند .افزون بر آن جای هی ش ی نیست که روابط سیاسی و
تجاری شاهنشاهی ساسانی با سایر دول و ملل منجر به راه یافتن مسائل مربوط به آنها در متون تاریای و
دینی این سرزمینها شده است .از جملهی این متون میتوان به توار یخ رومی ،ارمنی ،چینی ،هندی و
سر یانی اشاره کرد .همچنین با پیروزی اعراب مسلمان بر شاهنشاهی ساسانی و سقوط این سلسله ،تحت
ومت و تسلط خالفت اسالمی ساموی -عباسی تاریخنگاری اسالمی ش ل گرفت که تأثیر خداینامه-
های بازمانده از دوره ساسانی را میتوان در آنها یافت که در این مقوع زمانی باش ز یادی از آنها به زبان
عربی ترجمه شده بود.
در مورد موووع مورد بحژ این پژوهش یعنی آداب خوراک در عصر ساسانی پژوهشگران چند دسته از
منابع را در اختیار دارند .دسته اول آثار و اشیای باستانشناختی برجای مانده از این دوره است که شامل
ظرخ و ظروخ مربوط به بخ و سرو دذا میشود .افزون بر آن ،باورها و اعمال دینی در همه جوامع
شناخته شده بشری یافت میشوند .هر سیستم اعتقادی سلیقه خاص خود را در مورد خوراک دارد .هر
کدام از ادیان جواب خاصی برای این سؤال دارند که چه خوراکی برای خوردن پیروان آن دین مجاز است
و چه مناسبتی با دستورات دینی دارد؟» .دین زردشتی نیز به عنوان ی ی از قدیمیتر ین ادیان جهان ،در
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هو یت باشی و عادات و آداب زندگی ایرانیان بهو یژه در دوره ساسانی نقشی بارز ایفا کرده است .متون
دینی زردشتی مسائلی را در مورد ا ام و شیوههای مورد تأکید در مورد پاتن و خوردن خوراک و آداب
مربوط به آن دربر میگیرد .اوستا ،مهمتر ین متن زردشتی است که در برخی از باشهای آن به اعتقادات
پیامبر ا ین دین ،زردشت و پیروان ناستین او درباره خوراک و چگونگی به عمل آوردن آن ،تمیزی و پاکی
و مسائلی از این دست نیز اشاره شده است .1در برخی از جلدهای متن پهلوی ردینکل رد مانند جلد پنجم،
ششم و هفتم درباره ا ام دین زردشتی در باب شست و شوی دستها پیش از صرخ خوراک ،2رعایت
س وت به هنگام خوردن خوراک ،3چگونه خوراک خوردن ،4خوردن به قدر رفع گرسنگی5و ا ام مصرخ
انواع گوشت6سان رفته است.
ٔ
پیشینه پژوهش:
-2
ی سا یان اخیر تحقیقات چندی در ارتباط با تاریخ خوراک در ایران صورت گرفته است که در آنها هم به
صورت گذرا و پراکنده به آداب و عادات خوراک در عصر ساسانی اشاره شده است .محمد علی امام
شوشتری در پژوهشی با عنوان هنرهای ز یبای خوراکپزی و خوانآرایی در ایران باستان» با ت یه بر منابع
عربی ابزارها و موادی که در خوراکپزی و سفرهآرایی بهکار میرفته ،نوشابهها ،خوراکها و شیر ینیها،
آیینهای مهمانداری و بزمآرایی در ایران باستان را مورد پژوهش قرار داده است .ژا ه آموزگار در مقا ه
نمونههایی از هنر خوا یگری در فرهنس کهن ایرانی» با توجه به نوشتههای پهلوی به هنر آشرزی در این
دوره از تاریخ ایران پرداخته است .سعید نفیسی در تاریخرتمدنرایلانرساسانی به شرت برخی مشادل و
مناصس درباری مرتبط با خوراک پرداخته است .تورت در یایی در مقا ه ای با عنوان یستی از میوهها و
آجیلها در سنت زردشتی :بقهبندی ایرانی -یونانی» 7ربه ذکر نام میوهها و خش بار ایران و شیوههای
بقهبندی آنها در دنیای باستان پرداخته است .کتایون مزداپور در مقا ه نگاهی به خورد و خوراک در
ایران باستان» به ذکر انواع خوراک و میوهها ،ظروخ ،ابزار آشرزی و وعدههای دذایی در این دوره پرداخته

 .1تف لی ،تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم ،ص .36
 .2آموزگار ،ژا ه و ا مد تف لی ،کتاب پنجم دین رد ،ص .52
 .3همان ،ص .48
 .4میرفارایی ،بررسی دین رد ششم ،ص .211
 .5راشد محصل ،دین رد هفتم ،ص .259
 .6آموزگار ،ژا ه و ا مد تف لی ،کتاب پنجم دین رد ،ص .56
1. List of Fruits and Nuts in the Zoroastrian Tradition: An Irano-Hellenic Classification.
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است .ایشان به تداوم برخی سنن آشرزی و خوراک تا دورههای اخیر در ایران اشاره میکنند .1کانرا در
باشی از کتاب 2خود ،به بحژ در مورد مفاهیم و آداب و رفتارهای شاهانه و سلونتی دربار ساسانیان
پرداخته که قسمتی از آن مربوط به آداب ش ار ،بزمهای درباری و انواع ظروخ این دوره میباشد.
در یایی در مقا های دیگر با عنوان «دذا ،پاکی و آ ودگی :دیدگاههای زردشتیان درباره عادات دذایی
دیگران»3به مسئله خوراک از در یچهی نگاه دین زردشتی پرداخته است .همچنین مزداپور در مقا های دیگر
تحت عنوان خوردنیها و نوشیدنیها در ایران باستان» در کتاب تاریخرجامعرایلان ،انواع خوراک و آداب
مصرخ آنها در ایران باستان را مورد بحژ و بررسی قرار داده است .پژوهش اور را به نوعی میتوان
م مل مقا هی مذکور محسوب کرد ،چراکه با بررسی آثاری همچون شایست ناشایست ،سور رسخن،
ارداو یلافرنامه ،درخترآسوری ،بندهش ،مینویرخلد ،کارنامهیراردشیلربابکان ،گز یدههایرزادسپل رم و آثار
و متون دوره اسالمی همچون شاهنامه ،ا تا رج ،آثارا باقیه و منابعی از این دست ،آداب خوراک و ا ام و
مناسک مربوط به آن را مورد تبیین قرار میدهد.
-3آداب خوراک در عصر ساسانی:
در رابوه با آداب و رسوم مربوط به خوراک در جامعه ایران عصر ساسانی هم در خالل منابع کهن ا العاتی
به صورت پراکنده یافت میشود که با بررسی و تحلیل آنها میتوان از برخی ابهامات مربوط به این مسائل
کاست .ا العات اندکی که از دورهی اسالمی و هم چنین پیش از اسالم بهدست ما رسیده است ،اکی از
آن است که آشرزی و صرخ خوراک در دربار ایران و در بین بقهی اشراخ و بزرگان جامعه همواره با
تشر یفات بسیار همراه بوده است .استفاده از ملزومات متعدد و همچنین روات انبوه آداب و قواعد دست و
پا گیر را میتوان در راستای جلس نرر ماا بان به ش وه و عرمت شاهنشاه و سایر اشراخ قلمداد نمود.
در این عصر در بین زردشتیان مرسوم بود که هر چیز را که میخواستند به نیازمندان بدهند تا آنجا که
میتوانستند آن را به خوراک تبدیل میکردند و هدیه میدادند .چنانکه در نیهاتوم نسک 4به دستوران می-
آموزند که اگر مردی به مردی دیگر نان دهد ،چنان که خودش به قدر کافی نان داشته باشد سثروتمند باشد-
سیر باشد  ،هر کار خیری سکرفهای که آن مرد در ال سیری انجام دهد سسیر بودن با آن نان  ،برای مرد

 .1مزداپور ،نگاهی به خورد و خوراک در ایران باستان» ،ص ص .55-54
2. The Two Eyes of the Earth: Art and Ritual of Kingship between Rome and Sasanian
Iran, university of California press.
3. Food, Purity and Pollution: Zoroastrian Views on the Eating Habits of Others.

ٔ
گمشده اوستا.
 .4از نسکهای
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باشنده چنان باشد که آن کار نیک را با دست خودش انجام داده است .1از نرر مای زردشتی صرخ
دو وعده دذایی در ول روز بهتر ین کمک به سالمتی بدن بود .وعده صبحانه که سور» نامیده میشد و
دذای شس که به آن شام» 2میگفتند .3در ادامه به تفصیل به بحژ در مورد رسوم مربوط به خوراک در
مناسبتهای ماتلف خواهیم پرداخت.
-1-3آداب خوراک در موسم جشنها:
بر اساش منابع بازمانده در مناسبتهای ماتلف ایرانیان آداب و عادات خاص دذایی خود را داشتند که در
ادامه به آنها میپرداز یم.
بر اساش گزارشهای بازمانده در روز عید نوروز که بزررتر ین جشن ایرانیان بود ،مردم برای ی دیگر ش ر
هدیه میفرستادند .آیین ساسانیان در این ایام چنین بود که پادشاه به روز نوروز به مردم اعالم میکرد که
برای ایشان جلوش و از آنان پذیرایی مینمود .در روز اول و روز ششم نوروز مراسمهای معمول ملی برگزار
میشد .در روز اول ،مردم صب زود برخاسته و به کنار نهرها رفته به هم آب میپاشیدند و شیر ینی تعارخ
میکردند .روز دوم به دهقانان که قدری مقامشان از توده مردم باالتر بود اختصاص داده شده بود .روز سوم
ماصوص دیدار سراهیان ،موبدان و بزرگان کشور بود .روز چهارم را پادشاه برای نزدی ان و خواص خود
قرار میداد و در روز پنجم خانواده و خادمان خو یش را دیدار میکرد .4روز ششم عید ،جشن ماصوص
سال ین و محرمان دربار برگزار میشد 5سهمان332 :ع کر یستن سن . 126 ،125 :1390 ،در این روز قبل
از هر چیز ،بشقاب سیمین با قند سفید و جوز 6هندی تازه و پاک شده به پادشاه تقدیم میشد .سرس پادشاه
روز را با نوشیدن شیر تازه جوشیده که در آن خرمای تازه انداخته بودند آداز میکرد .بعد خرماهای ر یزی
را که میان پوست جوز هندی نهاده بودند میل کرده و به کسانی که دوست داشت از آنها میباشید .وی
شیر ینیهای مورد پسند میخورد .نوشیدن یک جرعه شیر تازه و خوردن پنیر را در آداز این روز را به فال
نیک میگرفتند و همه پادشاهان پارش این کار را نیک میدانستند .7بیرونی اشاره میکند که ایرانیان با
یک عادت ملی در نوروز به هم قند میباشیدند .همچنین او گزارش میدهد که ایرانیان بر این عقیده بودند
 .1شایسترناشایست54 :10 ،

).م نزی2. šām (266 :1373 ،

 .3و یدی ،خرده اوستا ،ص .135
 .4بیرونی ،آثارا باقیه ،ص .285
 ..5بیرونی ،آثارا باقیه ،ص 332ع کر یستنسن ،ایران در زمان ساسانیان ،ص .126 ،123
 .7جا

 ،نوروز باستانی ،ص .15

).م نزی6. gōz (80 :1373 ،
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که هر کس صب روز اول نوروز ،قبل از سان گفتن ،عسل باورد در تمام ول سال از ناخوشیها محفوش
خواهد ماند و هر کس صب روز ششم نوروز قبل از این ه با کسی رخ بزند قند باورد از بدباتی نجات
خواهد یافت 1.از این قبیل اعتقادات تا به امروز نیز در جامعه ایرانی به ور کلی ادامه یافته است .به وری
که ایرانیان بر این باورند انجام هر گونه کار صواب یا خوا در این روز ،بر سرنوشت آنان در سال پیش رو
تأثیرگذار خواهد بود.
بر اساش روایات بازمانده در ا محاسنروراالضدادردر مراسم جشن نوروز که در دربار ساسانیان برگزار
میشد ،خوانی میگستردند و در آن چند عدد نان که از گیاهان و دانههای گوناگون پاته بودند ،قرار می-
دادند .این نانها از دانههای گندم ،جو ،ارزن ،ذرت ،ناود ،عدش ،برنی ،کنجد ،باقال و وبیا بود .مقداری
از این دانهها را نیز در سینی میر یاتند .افزون بر اینها ،در آن خوان هفت شاخهی تر از درختهایی که به
آنها تبرک میجستند ،قرار میدادند ،مانند درختان بید ،ز یتون ،به و انار .این شاخهها را گاه یک یک ،گاه
دو دو ،و گاه سه سه بر یده ،هر شاخه را به نام ی ی از کورههای س=شهرستانها کشور مینامیدند .بر هر
شاخه کلماتی چون افزود ،افزاید ،افزون ،پروار ،فراخی و فراهی نوشته شده بود .همچنین هفت کاسهی
سریدُ ،پر از س ههای سیمین و یک س هی زر ین که همگی ورب سال نو بودند ،به همراه یک دستهی
اسرند در خوان مینهادند .2ناستین چیزی که خورده میشد ،شیر تازه به همراه خرمای تازه بود .سرس
مقداری شیر با نارگیل مینوشیدند و پس از آن ،شیر ینیهای دیگر خورده میشد .ایرانیان در این روز با
نوشیدن شیر خا تازه و خوردن پنیر تازه به آنها تبرک میجستند .3د یل خوردن این خوراکها را میتوان
چنین دانست که این دو قسم از بنیات ،از خوراکیهای اصلی جامعهی دامدار آر یایی بود و همچنین
خاصیت تازگی آنها را میتوان در انتاابشان جهت راوت باشیدن به بدن در آداز سال مؤثر دانست.
به همین نحو در سایر جشنها نیز مراسماتی بود که در آنها انواع ماتلف خوردنیها و نوشیدنیها به
مصرخ میرسید ،که با موا عهی این مراسم و آیینها ،انواع خوراک آن دوران تا دی روشن خواهد شد.
روز تیر که سیزدهم تیرماه بود ،به تیرگان موسوم بود و جشنی با همین نام برگزار میشد .در این روز مردم
گرد هم آمده و گندم و میوه میپاتند4.

 .1بیرونی ،آثارا باقیه ،ص 332ع جا  ،نوروز باستانی ،ص .16
 .2جا  ،ا محاسن واالوداد ،ص ص 78-277ع زر ینکوب ،گزارشی کهن از مراسم نوروز در عصر ساسانیان» ،ص
.192
 .3جا  ،همان ،همان جاع زر ینکوب ،همان ،همان جا.
 .4بیرونی ،همان ،ص .336
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در عید آذر جشن اول که هفتم شهر یور موعد آن بود ،مردمان گرد هم آمده و با هم دذا میپاتند و تفر ی
میکردند1.
در جشن مهرگان ی چند روز و با اجرای مراسمات ماصوصی گردو و سیر و گوشت چرب و دذاهای
گرم میل میکردند و شربتها و نوشیدنیهایی جهت دفع سرما مینوشیدند .در این عید که روز شانزدهم
مهرماه برگزار میشد ،خوردن انار و استشمام گالب را اسباب صیانت از بدباتی میدانستند 2.از سنتهای
این روز ،بر یان کردن گوسفند درسته در تنور بود 3.نان ماصوص مهرگان از آمیاتن آرد هفت نوع دله
گوناگون تهیه میشد دلهها و بوباتی مانند گندم ،جو ،برنی ،ناود ،عدش ،ماش و ارزن .دیگر الزمههای
سفره مهرگان عبارت بود از :ش ر ،شیر ینی و خوردنیهای محلی4.
در ایران باستان روز دوم هر ماه ،بهمن نامیده میشد و روز بهمن از ماه بهمن را که بهمنگان میخواندند،
جشن میگرفتند 5.ایرانیان در این روز ،مراسم خاصی برپا میداشتند ،م ال دیس آشی موسوم به دیس
بهمنجه» بار میگذاشتند و در آن همه گونه دالت ،بوبات ،سبزیهای خوراکی و گوشتهای الل
میپاتند 6.به نوشتهی گردیزی بنا بر رسم عجمان اندر این روز دیگی برزند و از همهی نباتها و دانگوها7
و تامها و گوشتهای هر یوانی اندرو کنند8.
 -2-3آداب خوراک در زمان سختی و جنگ:
وجود سفرههای رنگین و انباشته از خوراک در دربار شاهان ایران را میتوان به نوعی جلوهای از ش وه و
عرمت این دستگاه دانست .دربار شاهنشاهی بدین نحو نرر ماا بان داخلی و خارجی را به خود معووخ
میساخت و قدرت و ابهت خود را به رخ میکشید .وجود فرهنگی دیر پا و پو یا در این سرزمین موجس
شده بود تا برای موقعیتهای متفاوت ،ع س ا عملها و رفتارهای مرتبط با آنها درنرر گرفته شود.

 .1بیرونی ،همان ،ص 342ع کر یستن سن ،ایران در زمان ساسانیان ،ص .26
 .2بیرونی ،آثارا باقیه ،ص ص .339-338
 .3سروشیان ،خوراکهای آیینی و سنتی زردشتیان در ایران» ،ص ص 650-649ع مزداپور ،خوردنیها و نوشیدنیها در
ایران باستان» ،ص .218
 .4مرادی دیاا آبادی ،نوروزنامه ،ص .97
 .5بیرونی ،ا تفهیم ،ص .257
 .6بیرونی ،همان ،همان جا.
 .7دانگو :نوعی دله ،و نیز آشی هفت دانه مرکس از ناود و باقال و عدش و جز آن است ستبر یزی ،1342 ،ت . 821 :2
 .8گردیزی ،تاریخ گردیزی ،ص .525 ،524
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ی ی از موقعیتهای مهم و قابل توجه ،ادار ٔه امور به هنگام قحوی و یا وقوع جنسها بود .در این مواقع
پادشاهان ایران اهتمام بر این امر داشتند که مصرخ خوردنیهای گوناگون را ترک کرده و میز پادشاهی را
برچینند و به خوراکی ساده اکت فا کنند .در این زمان کسی جز موبدان موبد ،دبیربد و افسر بزرر اسواران
ایران سایران سراه بد با شاهنشاه همسفره نمیشد .بر سفره شاه جز نان و نمک و سرکه و سبزی خوراکی
دیگر نمینهادند و شاه و همراهانش از این خوراک ماتصر میخوردند .بعد از آن خوانساالر بقی میآورد
که در آن بزمآورد بود و پادشاه و دیگران اندکی از آن خورده و سرس به تدبیر جنس و تجهیز قوا و راه و رسم
دفاع میپرداختند .بزم آورد نام خوراکی ایرانی بود که از گوشت پاته و تام مرر بخ میکردند .آن را در
نان نازکی پیچیده و مانند نوا ه س قمه میساختند و با کارد قوعه قوعه میکردند و میخوردند .1این دذا
را در عربی اصوال ا قم ا قاوی» ،قم ا غازی» ،قم ا الفا» و نرجس ا مائده» نیز می-
نامیدند .2همچنین آوردهاند که آن خوراکی از ت ههای گوشت کباب شده بود که در میان نان سفید الیه الیه
بر روی هم میپیچیدند و بر آنها سرکه ،یموی نمک زده ،گردو و اندکی گالب و بررهای نعناع می-
ر یاتند .این خوراک ایرانی به دستگاه خلفای عباسی نیز راه یافته بود و نزد بزرگان بغداد آن دوره محبوبیت
بسیار داشت.3
تا زمانی که مش ل بر رخ نشده بود پادشاه روز را با همین خوراکها میگذرانید و زمانی که خور بر رخ
میشد خوان 4شاهی دوباره گسترده شده و آنچه را پادشاه بر خود رام کرده بود روا میکرد و خواص
خو یش را نیز پذیرفته و بار عام میداد .5موبد بزرر نوقی ایراد میکرد ،بعد از او وزرا سان میگفتند.
افسران عا یرتبه در قسمت علیا و عوام در باش سفالی تاالر خوراک میخوردند ،و مراقبت از آنها بر
عهدهی رئیس محافران بود .6پس از اجرای مراسمات ماصوص ،اور ین بر سس مراتس و درجاتشان
بر سر میز دذا مینشستند .پس از اتمام دذا به فرمان شاهنشاه دو بزم ی ی درون ایران و ی ی خارت از ایران
بر پا میشد .7اینکه منرور از خارت از ایران دقیقا چه منا قی بوده توویحی داده نشده است.
 -3-3آداب خوراک در زمان بزمهای درباری:
. 1بلوک باشی ،آشرز و آشرزخانه ،ص .66
. 2مزداپور ،خوردنیها و نوشیدنیها در ایران باستان» ،ص 219ع برای ا الع بیشتر به فرهنس فارسی معین ،ذیل بزماورد
مراجعه کنید.
. 3مزداپور ،خوردنیها و نوشیدنیها در ایران باستان» ،ص .66
).م نزی4. xwān (165 :1373 ،
. 5جا  ،نوروز باستانی ،ص .223
. 6کر یستن سن ،ایران در زمان ساسانیان ،ص .295
. 7جا  ،همان ،همان جا.
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از اسناد و مدارک م توب و دیرم توب سمادی چنین استنباط میشود که زندگی درباری و اشرافی،
افرا ی ،اسرافی ،د رذیر و ذتباش بوده است .در متن پهلوی خسلورورر یدک ،شرت خوراکها ،نوشابه-
ها ،تنقالت و بازیها و سرگرمیهای گوناگون اشراخ و بزرگان آمده است .در این بزمهای سلونتی،
درباریان گرد میآمدند و به خوردن ،نوشیدن ،تفر ی  ،رق و پای وبی میپرداختند .تصو یر این بزمها بر
روی دیسها و بشقابهای نقرهای نقش بسته و شاه را نشسته و نوازندگان را در ال نواختن و دختران را
در ال پای وبی نشان میدهند 1ستصاویر شماره . 9 ،8 ،7

بشقاب نوازندگان ،سده هفتم میالدی ،یافت شده در برستان ،جنس نقره ،زراندود ،محل نگهداری :موزه بر یتانیا
)http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920712000495

 .1خسرو و ر یدک62 ،ع در یایی ،شاهنشاهی ساسانی ،ص .156
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آفتابه یا ابر یا با نقش زنان ،ایران ،قرن ششم -هفتم میالدی ،جنس نقره ،زراندود شده
) https://www.metmuseum.org/art/collection/search/325865ر

بر اساش بررسیهای پژوهشگران شباهتهایی بین رسوم و آداب دذایی دربارهای ایران ساسانی و روم
وجود داشته است .مداقه در منابع رومی و ایرانی نشان میدهد که بارگاه و دربار ساسانیان و رومیان به
سنتها و نمادهای م تس دذایی خود ارزش مینهادند و این مراسم را برای خوشگذرانی و همچنین بحژ
و رقابت برگزار میکردند .هر دو دربار ،سنتهای دذایی خود را ترو یی میدادند و از وجود دذاهای مشابه
و مراسمات ذت می بردند .اع ای دربار در عین دذا خوردن ،در ف ای مالقات رسمی ،بر تات ت یه
داده و محل بزم فرمانروا به ور مستقیم با جایگاه و ف ای اجتماعی در ارتباط بوده است.1

1. canepa, p 183.
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در ا ی که شاه و میهمانانش به صرخ خوراک و عیش و نوش میپرداختند ،تردستان و سایر شعبده بازان
به عملیاتی نریر ر یسمان یا رسن بازی ،زنجیربازی ،تیرک یا دار بازی ،مار بازی ،پرش با لقه یا لقه
بازی ،تیر بازی ،اش بازی ،راه رفتن از روی ناب یا بند بازی ،معلا بازی ،جادوی خیمه زرش ی و
خیمه سرخ ،تیر و سرر بازی ،زره یا ز ین بازی ،گوی بازی ،نیزه بازی ،شمشیر بازی ،چوگان بازی ،تردستی
با بوری سشیشه بازی و میمون بازی در دربار میپرداختند .ومن آن که آشرز سخوا یگر در کنار آتش و
خوراک به کار خود مشغول بود و دهان خود را نیز با پارچهای بسته بود تا خوراک شاهانه آ وده نشود.1
در این گونه بزمها ،پادشاه و میهمانانش بر گرد خوانی جمع میشدند .خدمتگزاران در بقههای سیمین
آراسته و به ز یور ،گوشتهای کباب شده ،کبک دری همراه با سیس زمینی و یموی شیر ین که تنس در کنار
هم چیده شده بود ،میآوردندع همچنین برهای خرد را که به شیر میش پرورده و با اسرردم خوشبو شده بود
به همراه دازی که گرد مروار ید پاشیده بر آن میدرخشید میآوردند .میگساران بادهی گلرنس میآوردند و
میپیمودند ،و میهمانان ساعتها ،و گاه سرتاسر شس را باده مینوشیدند2.
 -3-4همسفره شدن با شاهٔ ،
سفره شاهانه و آداب مربوط به آن:
ش ل ور شاهنشاه بر سر سفره به هنگام بزمها و میهمانیهای درباری در دورههای ماتلف متفاوت
بوده است .با توجه به منابع م توب میتوان چنین گفت که در دربار هاامنشی ،همسفره شدن با پادشاه
زوما به معنای نشستن بر سر یک سفره و یک میز نبوده است .مجا ست و همنشینی مستقیم با شاهنشاه
به ندرت اتفاس میافتاد .در بیشتر مواقع این همنشینی در دو اتاس مجزا که در مقابل هم قرار داشتند اتفاس
میافتاد .شاه در یک اتاس و میهمانان او در اتاقی دیگر به صرخ خوراک میپرداختند .شاه آنان را از پشت
پردهای که مقابل در آو یاته شده بود میدید و ی میهمانانش نمیتوانستند او را ببینند3.
صرخ خوراک در کنار شاهنشاه و در دربار پادشاهی آداب ماصوصی داشت که همگان ملزم به رعایت آن
بودند .هنگامی که شاه دذا میخورد ،کسی نمیبایست به او نگاه میکرد و هی کس نباید دست به پیش-
دستی او دراز میکرد .از دیگر آیینهای شاهی ی ی نیز این بود که پیش روی هر مهمان یک ظرخ از همان
خوراک شاه گذاشته میشد و شاه نباید هی وقت خوراک و یژهای باورد ،ز یرا چنین رفتاری نشانهی
ناوت و خودپسندی و موجس پست شدن ارت شاه بوده است4.

. 1خسرو و ر یدک62 ،ع در یایی ،شاهنشاهی ساسانی ،ص .158
. 2چیتاتی ،بهارخسرو ،ص .94 ،93
3. Plutarch: 5, 3

. 4ا تات ،ص .78
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از دیگر آیینها این بوده که بر سر سفره و خوان شاهنشاه هی کس نمیبایست با او به شوخی یا جدی
سان میگفت و اگر خودش نیز سانی بر زبان میراند ،کسی نمیبایست جواب میداد 1.میتوان چنین
فر .کرد که این قانون جهت رعایت رسم زمزمه کردن یا وات/بات گرفتن بوده است که در میان زردشتیان
روات داشت و ا بته ف رمت و قداست شاهنشاه نیز در این مسئله نمیتوانست بیتأثیر باشد .واژهی
بات سوات قدیم باش مهمی از فرهنس واژگان دینی زردشتی داقل از زمان ساسانیان است و آن ورد
وروری و یژهای است که مقدم بر ،همراه با یا به دنبال عملی خوانده میشود .این دعا همیشه به زبان
اوستایی خوانده میشود و با هدخ قاعدهمند کردن اعمال آیینی با چارچوبی نمادین از گفتار مقدش به کار
گرفته میشود2.
بعد از اتمام دذا ،هی یک از نزدی ان شاه و پیرامونیان او نباید پیش روی او دست خود را میشستند .تنها
کسی مجاز به این کار بود که در پایگاه و بزرگی و خاندان همشأن و همسنس او بود 3.برخاستن از سر خوان
شاهی نیز آداب ماصوصی داشت که میهمانان ملزم به رعایت آن بودند .رسم معهود این بود که چون
شاهنشاه از خوراک خوردن بازایستاد ،دیگران نیز از هر سو برخیزند و مجلس را ترک کنندع به وری که
بهوسیله پردهها و دیوارهای کاخ از چشم او پنهان باشند .اگر بار دیگر میبایست به ور میرسیدند،
شایسته بود که پس از برخاستن او از سر خوان خوراک باشد .چنانچه دوباره برای پذیرفتن آنان مینشست،
افراد میبایست اجازهی مجدد میگرفتند4.
راجع به جایگاه و ترتیس نشستن بر سر سفرهی سور نیز قولهایی برجای مانده است .بدین قرار که هرکسی
می بایست جای خود را بشناسد و در همان محل بنشیند .در دیر این صورت او را از آنجا بلند کرده و به
جای فروتر مینشاندند که این عمل او را در نرر جمع خوار میکرد5.
جایگاه بلندمرتبه و تقدش شاهنشاه در میان ایرانیان ،همسفره شدن با وی و میهمان او شدن را افتااری
بس بزرر جلوه میداد .با موا عه توار یخ کالسیک یونانی به قدمت این باور در میان ایرانیان آ گاه میشو یم6.
آنان که با آداب و رسوم آشنایی داشتند یا از بقه نجبا و مردم فهیم محسوب میشدند و ذتشان نه از

 .1همان ،ص .80
2. Kotwal and Boyce, p 56.

 .3ا تات ،ص .79
 .4همان ،همان جا.
ش.88 ،
 .5ااندرزرآذربادربهرپسل ر
 .6اومستد ،تاریخ شاهنشاهی هاامنشی ،ص .183
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خوردن خوراک ،بل ه خوش وقتیشان از این جهت بود که بر سر میز پادشاه نشسته و با او همسفره میشدند
و این مقام و درجهای بود که همه کس به آن نایل نمیآمد ز یرا پادشاه به آنها
بر اساش گزارش جا هرگاه پادشاه کسی را مینواخت و مایه انس و مورد مال فت قرار میداد تا آنجا
که با وی خوراک را صرخ میکرد ،الزم بود که آن شا در صرخ خوراک ز یادهروی ن ند ،ز یرا این
خصلت در برابر شاه از چند جهت مذموم بود :ناست آن که پرخوری نشان آزمندی و د گی است .دوم
آنکه پرخوری عالمت بیخودی و بیف ری است و ماصوصا در برابر پادشاهان یک نوع بیادبی است.
سوم آنکه پیوسته به خوراکها دست بردن و پیاپی جنبیدن که الزمه آن است ،یک نوع اظهار جرأت و بی
باکی است و بههر ال در پرخواری و ماصوصا بر سر میز پادشاهان هی گونه سنی منرور نیست مگر
آنکه آدمی د قک باشد2.
اگر پادشاه چیزی در برابر مهمان خود مینهاد ،آن شا باید میدانست که این اکرام نه برای خوردن
اوست ،که اگر شاه مقصودش از این عمل مر مت نباشد ،ناچار قصد دارد که او را بسنجد و میزان کف
نفس و خودداری وی را بداند و معلوم بدارد که او تا چه د میتواند در برابر خواستههای نفس خو یش
خودداری کند .بنابراین هرگاه چیزی به او دهد یا خوراکی در برابر شا مینهادند ،کافی بود که سر فرود
آورده ،دست بر آن گذارد که این کار نشانهی ادب و سراشگزاری بوده است3.
دعوت افراد برای قرار گرفتن بر سر سفره شاهنشاه کارکردها و منرورهای متفاوتی میتوانست داشته باشد.
عالوه بر آزمودن میزان رص ،آز ،مع و میزان کف نفس اشااص ،از این ر یا آنها را نمکگیر کرده و
به خود مدیون میساختند .بدین جهت می توان گفت که از خوراک در جهت مقاصد سیاسی نیز بهره-
برداری میشده است.
آذرباد مهر اسرندان پسر خود را چنین نصیحت کرده است :ای فرزندم در مهمانی کردنها میانهروی کن تا
مهماندار باشی یعنی مردم به جهت مهمان شدن نزد تو آیند و روند4.
در مورد رفتن به مهمانی نیز رعایت اعتدال را توصیه میکردند .چنان که آذرباد مهرسرندان توصیه میکند
زود به زود به مهمانی و سور بزرگان مرو تا ستوه آور نباشی!5
وف و عنایت خاصی داشت1.

. 1ا تات ،ص .75
. 2همان ،همان جا.
. 3همان ،ص .77 ،76
. 4مس و یه ،جاویدان خرد ،ص .47
. 5اندرز آذرباد مهرسرندان151 ،ع مزداپور ،خوردنیها و نوشیدنیها در ایران باستان» ،ص .215
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کسانی که به عام خوردن بر سفر ٔه کسی روند در ا ی که او را به عام خوردن در آن مجلس نولبیده باشدع
اگر اهانت شنیدند و خوار شدند ،سزاوار نیست که جز خود کسی را مالمت کند1.
از مانی چنین نقل کردهاند که فرمود خانهای که نتوان کسی را مهمان کرد ،نمیبایست ساخت2.
در یک صحنه که فردوسی در شاهنامه به تصو یر کشیده است ،بهرام گور پادشاه ساسانی را در ال پاتن
خوراک و خرد کردن گوشت در خانهی یک سقای فقیر و مهماننواز میبینیم .میزبان بلند همت و جوانمرد
در برابر گرو نهادن رخت و مشک آب فروشیاش این خوراکها را خر یداری کرده است .ز یرا بهرام برای
آزمایش صحت سااوت و مهمان نوازی او ،دستور داده بود تا کسی از او آب نارد تا رفتارش را در زمان
تنسدستی مشاهده کند و بلندنرری او را ببیند و آزمایش کند .این داستان میتواند نشان دهندهی دنای
بع و رو یه مهماننوازی ایرانیان بهصورت کلی و تی در میان مردمان فقیر و تنسدست باشد:3
گروگران بره پرر مررایره مررردی سرررررد
بره برازار شردَ ،مرشک و آ رت بربررد
برره نررزدیرک برهرررام شررد شررادمرران
خرر یرد آنر بایرسرت و آمرد دمرران
کره مررد از خرورش هررا کرنرد پررورش!
بردو گرفرت :یراری ده انردر خرورش
برر یرد و برر آتررش خررورش هررا فرررزود
ازو برسرترد آن گروشرت برهررام زود
داستان میهمان شدن بهرام گور بر زن پا یزبان نیز گوشهای از فرهنس مهماننوازی ایرانیان را آش ار میسازد
که بر اساش آن میزبان به ردم عدم شناخت دقیا بهرام به همسرش میگو ید که باید برای بهرام برهای
ب شند و آداب مهمانداری را به جای آورند4:
بشد شراه برهررام و ترن را برشررسرت
بریرامد نشرسررت از برر آن رصریررر
بریراورد چَـرریررن و برنررهراد راسررت
برارورد انردکی نران و نراالن برارفرت
چو از خرواب بیردار شد ،زن بره شروی
برره کرشررت برایرد تررا کریرن سرروار
کرره برررز کرریرران دارد و فررر مررراه

کررزان اژدهررا برررود نرررراتررنردرسررت
بره در خرانره بررر پررای بررد مررد پریررر
بررررو تررره و سرررکره و تررازه مراسررت
برره دسررترار چیرری رخ انردر نررهرفرت
هرمی گفرت کرای ُزسرت ناشرسته روی،
برزرگرسررت و از ترراررمرر ٔه نرامرردار،
نرمرانررد هرمری جررز برره برهررام شراه!

. 1مس و یه ،همان ،ص .72
. 2ده اندرز آذرباد و دیگر پوریودکیشان3 ،ع اشه و سرات ،آذرباد مهرسرندان ،ص .121
. 3فردوسی ،شاهنامه ،ت  ،6ص ص .429-426
. 4فردوسی ،شاهنامه ،ت ،6ص .470 ،469

آداب و عادات خوراک در عصر ساسانی

61

 -4-4آداب و احکام نوشیدن شراب و میگساری:
در هنر ساسانی و در میان سراهیان و جنگجو یان ،و همچنین در ادبیات این دوره جشنها و پای وبیها
همواره با وجود شراب ثبت شده است 1.اما نوشیدن شراب میبایست به اندازه باشد .در متون باقیمانده
بارها تأکید شده است که از ز یادهروی در مصرخ شراب باید پرهیز شود .بر اساش روایت جا در بزمهای
شاهی ،میزان نوشیدن شراب برای مهمانان و ندیمان بستگی به رأی و نرر پادشاه داشت اما شهر یاران نیز
به ظرفیت هر کس توجه داشته و در میگساری این ن ات را رعایت میکردند و آنچه را از گنجایش و اقت
ندما خارت بود ت لیف و اجبار نمیکردند ز یرا از انصاخ شاهان به دور بود که ندیمی را بیش از د به
نوشیدن مجبور کنند .چه بسا بهواسوه این کار انسانی میمرد .پادشاهان نیک سرشت و پاک فورت
همان ور که به سالمتی و تندرستی خود توجه داشتند به سالمتی و صحت خواص و نزدی انشان نیز
عالقهمند بودند .ز یرا نرم و سازمان دربار وابسته به وجود آنها بود2.
در مورد میگساری شاهان ساسانی ،داستانی که از دربار اردشیر بزرر نقل میکنند جا س توجه است.
چنین آوردهاند که او دو تن از جوانان هوشمند را گمارده بود که در شسنشینیها اور باشند ،تا آنچه را
که پادشاه به هنگام مستی و میگساری میگو ید در دفتری یادداشت کنند و رسم چنان بود که ی ی از ایشان
کلمات شاه را باز میگفت و دیگری مینوشت و این وقتی بود که مستی بر شاه چیره گشته ،سانی بر خالخ
قانون گفته باشد .بامدادان که خسرو بار میداد ،وقایع نگاران آن چه شبانگاه به دفتر یادداشت کرده بودند
برایش بازمیاواندند .هرگاه شاه چیزی بر خالخ قانون گفته بود ،خود را بدین نحو مجازات مینمود که آن
روز جز نان و پنیر چیزی نمیخورد ،و این همه رعایت بدانجهت بود که بتواند آیین کشور را نگهبانی کردن،
و بر این قدرت داشتن که دیگران را به هنگام تالف و سرکشی به عقوبت رساند3.
در شاهنامه فردوسی نیز داستانی وجود دارد که مربوط به عصر ساسانی است .بر اساش آن در دوره بهرام
گور چشمان ی ی از ندیمان او به نام کیروی به د یل مستی بیش از د در هنگام خواب توسط کالر از
دقه بیرون آورده میشود و به د یل این ادثه ناگواری که اتفاس میافتد شاهنشاه دستور منع نوشیدن
شراب را صادر میکند4.
کرره ای نررامرررداران برررا فرررر و هررروش،
هرم آنررگرره برررآمررد ز درگرره خررروش
 Purity and Pollution: Zoroastrian Views on the Eating Habits ofر1. Daryaee, “Food,
Other”, p 239.
. 2جا  ،نوروز باستانی ،ص .92

. 3ا تات ،ص .95
. 4فردوسی ،شاهنامه ،ت  :4ص ص.442-440
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رامرسرت مرری بررر جررهرران سرر برسرر اگررر پررهرلروانرسررت ،اگررر پرریرشررره ور!
با توجه به عدم وجود اسناد و شواهد کافی ،د یلی برای تأیید یا رد این داستان شاهنامه ندار یم اما ذ
کر این داستان ،خود نشان میدهد که نوشیدن می در این عصر تابع رسوم و آداب خاص خود بوده است.
 -5-4مناصب و مشاغل مرتبط با خوراک:
وجود مناصس متعدد در دربار شاهنشاهی ایران ،سابقهای والنی داشته است .عرمت و گستردگی دربار
موجس گشته بود افراد متعددی با مناصس ماتلف در خدمت شاهنشاه و خانوادهی او باشند .با موا عهی
توار یخ کالسیک ،برخی از مناصس مرتبط با خوراک و تغذیه در دربار هاامنشی را خواهیم شناخت که
بعدا در دورهی ساسانی نیز با مناصبی مشابه آنها مواجه خواهیم شد.
ی ی از این دست مشادل ،شرابدار یا جامدار سلونتی بود که در دربار هاامنشی به قابل اعتمادتر ین افراد
واگذار میشد .چنانکه در زمان اردشیر اول ،نحمیا جامدار بود و در زمان مرانی کمبوجیه ،فرزند
برخاسپ ،ی ی از درباریان عا یرتبه این منصس را برعهده گرفته بود .1در دربار ساسانی نیز شرابها
سرردهی میبد یا شرابدار بوده و او شراب را در مجلس ویافت در میان اوران پاش میکرده است.
ظاهرا نام آبادی معروخ بیرون شهر یزد که اکنون میبد به وم یام تلف میکنند همین کلمه است و به
مناسبت کسی است که این منصس را در دورهی ساسانیان داشته است .2همچنین در عصر هاامنشی با
منصبی با عنوان خوراکآزمای سلونتی روبهرو هستیم که در دورهی ساسانیان شاصی با عنوان و قس
پذشاوارگر/پدشاوارگر چنین مسئو یتی را عهدهدار بوده است .3درباره صا س این منصس گفتهاند که
وظیفهاش مراقبت از خوراک پادشاه بوده و از کلمه پیداست که مرکس از پذش» به معنی پیش و خوار»
از فعل خوردن است و کسی بوده که در ور شاه و پیش از او از خوراک وی میچشیده تا او را از زهرآ ود
نبودن دذا مومئن سازد .این ی ی از مناصس مهم دربار ساسانی بوده و از جمله کسانی که این منصس را
داشتهاند نام مهران گشنسس را که از نجیسزادگان زمان هرمزد چهارم بوده است در تاریخ وبط کردهاند.4
منصس دیگری که اصوالت آن هنوز رایی است منصس خوانساالر» بوده که مسئول و مأمور تهیهی
خوراک پادشاه بوده و سر پرستی از خوان شاهنشاه را برعهده داشته است.5
. 1جونز ،شاه و دربار در ایران باستان ،ص .267
. 2نفیسی،تاریخ تمدن ایران ساسانی ،ص.302
. 3جونز ،همان ،همان جا.
. 4نفیسی ،همان ،ص .306 ،305
. 5نفیسی ،همان ،ص .302
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با نیرومندتر شدن دو ت ساسانی ،با تبع دربار شاهنشاهی نیز به همان اندازه وسعت و رونا یافت .به هنگام
پادشاهی اردشیر اول در فهرست درباریان تنها نام سی تن از بزرگان آمده ،و ی در زمان شاهنشاهی شاپور
ی م این شماره به هفتاد تن رسید .در این فهرست از پایههای تازهای چون خزانهدار شاهی ،اسسدار،
آخوربد ،ناجیربد ،شرابکش ،شمشیردار ،سراختر شماران و پیشگو یان ،زندان بان ،دژخیم ،دردار ،یا
دروازهبان و دیگران یاد شده است1.
فعا یت اقتصادی در شهرها توسط بازرگانان انجام میگرفت که جزو بقهی هوتاشان محسوب
میشدند .داد و ستد و بازرگانی در بازار انجام میشد که امروزه نیز در شهرهای کوچک و بزرر ایران مرکز
اقتصادی هستند .گمان میرود که همانند امروزه هر گروه از کسبه و پیشهوران 2قسمت و یژهای از بازار را
در اختیار داشتند .در این میان برخی از رفهها و پیشهها در ارتباط با خوراک و اسباب و وسایل آن بود.
از این جمله می.توان به مشادلی مانند :نقرهکار ،ظروخ چینی ساز ،کوزهگر یا سفالگر ،نانوا ،کاسه
یاپیا هساز سپیا هگر  ،3دبار سپوستگر  ،آشرز خوراکهای سر پایی کوچک در بازار سخوا یگر و سفرهدوز
یا خوانگر اشاره کرد4.
آشرز را خوا یگر میگفتند .ف خورشگر را نیز برای این عمل بهکار میبردند ،اما خوا یگر کاربرد و
استفادهی بیشتری داشت 5.کسی که رومیزی یا سفره میدوخت را در اصوالت خوانگری» میگفتند.
س
این واژه مم ن است با غت خوانس» به معنای پارچه روی میز دذا که معموال از پوست تهیه میشد در
ارتباط باشد .6با توجه به آثار برجای مانده از تمدن هاامنشی میتوان گفت که استفاده از وسایل و ابزارهای
مربوط به صرخ خوردن خوراک در ایران به دورههای بعد نیز سرایت کرده است.
-6اصطالحات ،ابزارها و ظروف خوراکپزی و خوانآرایی:

 . 1وکونین ،تمدن ایران ساسانی ،ص .107

).م نزی2. pēšag kār (125 :1373 ،

).م نزی3. paygālgar (212 :1373 ،

4. Daryaee, “Bazzars, Merchants, and Trade in Late Antique Iran”,: p 404.

. 5فردوسی ،شاهنامه ،ت  ،1ص .56
. 6تف لی ،فهرستی از صنایع و پیشههای عصر ساسانی» ،ص .56
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واژههای چاشت 1و شام از دورانهای قدیم برای ما به یادگار مانده است .2سور 3که معنای خوراک بامدادی
یا صبحانه را میداده امروزه معنای عام یافته است .4دذایی که مردم را به آن دعوت میکنند سور»
مینامند .همچنین این کلمهای در زبان فارسی به معنی جشن عروسی یا خوراکی است که در این جشن
تهیه میبینند .5با دقت در مورد این مسئله ،به تغییرات و تحوالت صورت گرفته در کاربرد برخی کلمات در
ول ادوار متمادی تاریای پی خواهیم برد.
استفاده از ملزومات متعدد و ماتلف بر سفره و میز خوراک پادشاهان در شاهنشاهیهای ایران باستان
سابقهای والنی داشته است .به وری که ما شاهد نقوش برجستهی مربوط به خدمت اران شاه
هاامنشی ،در ا ی که ی ی از آنها دستمال سفرهای در دست دارد هستیم 6.از دیگر آیینهای درباری
ی ی این بود که دستمال سفرهی شاه باید مانند دستمال رو خشک کنیاش سفید و پاک باشد و هی وقت
یک دستمال را دو بار ب ار نبرند مگر اینکه بهخوبی شسته باشند .7رسم بر این بود که بر کنارهها و اشیه-
های سفرهی شاهی جمالتی مینگاشتند .از خوان انوشیروان چنین وصف دادهاند که به اقسام گوهرها و
جواهرات آراسته شده و جمالتی بر اشیهی آن نگاشته شده بود .8بنا به قول مسعودی فحوای جمالت
این گونه بوده است :هر کس دذا از الل خورد و مازاد آن به اجتمند دهد گوارایش باد .هر آن چه را
به اشتها خوری ،تو آن را میخوری و هر چه را بیاشتها خوری ،آن تو را میخورد.»9
از جمله آیینها و مراسمی که در ایران باستان برای آن اهمیت ز یادی قائل بودند ز یبا کردن و آراستن ابزار-
های دذاخوری و سفرهآرایی و تمیز و پاک نگهداشتن آنها بوده است .عالوه بر اینکه بر بهی سفرهها و
خوانها جمالتی مانند گوارا باد» و شاد باشید» و شاد خورید» مینگاشتند که انسان را به خوردن
تحر یک میکرد ،برای ز یبا و چشمنواز کردن ظروخ نیز ،بر کاسهها و جامها تصو یرهای ز یبا نقاشی و
کندهکاری میکردند 10ستصو یر شماره . 10
).م نزی1. Čāšt (227 :1373 ،

. 2شایسترناشایست12 :3 ،ع مزداپور ،خوردنیها و نوشیدنیها در ایران باستان» ،ص .222
).م نزی3. sūr- bazm (264 :1373 ،
. 4درخترآسوری37 ،ع مزداپور ،نگاهی به خورد و خوراک در ایران باستان» ،ص 54ع مزداپور ،خوردنیها و نوشیدنیها
در ایران باستان» ،ص .223
. 5آذرنوش ،میرزایی و ترکاشوند ،وام واژههای فارسی در کتاب االمتاع وا مؤانس ابو یان تو یدی» ،ص .25
. 6کوک ،ظهور هاامنشیان و بنیانگذاری امررا وری هاامنشی» ،ص .47
. 7ا تات ،ص .79
. 8مسعودی ،مروت ا ذهس ،ص .262
. 9مسعودی ،همان ،همان جا.
. 10امام شوشتری ،هنرهای ز یبای خوا یگری و خوانآرایی در ایران باستان» ،ص .115
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این جام در مازندران کشف و در موزه بر یتانیا نگهداری میشود .جامی با کنده کاریها و نقره کاریهای شگفت انگیز که از
خصوصیات دوره ساسانی است.
) http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920712000495ر

بر سر سفره تما شاخهی سبز درخت و گل میگذاشتند که باشی از آداب سفره بوده است .1شاید بتوان
علت این کار را راوت و تازگی باشیدن به خوان یا میز دذا دانست .چنانکه ا الع دار یم در میان خوان
یا سفره مهرگانی ،گل همیشه ش فته» مینهادند و پیرامون آن را با گلهای دیگر آذین میکردند.2

. 1مزداپور ،نگاهی به خورد و خوراک در ایران باستان» ،ص .53
. 2مرادی دیاا آبادی ،نوروزنامه ،ص .96
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از اسباب ذیل نیز میتوان بهعنوان ابزارهای خوراکپزی در این دوره یاد کرد :پدشاور1ع کاسه یا بشقابی
از جنس سفا ین ،آهنین ،سربین و تی چوبی بوده است .2کفچه 3که قاشا است ،کفگیر ،سبو ،کارد،4
جام ،افسان که سنس چاقو تیزکن برای تیز کردن کارد فوالدین بوده ،5کواره که سفال و ظروخ سفا ین بوده
است ،دیس که از انواع جنسهای ماتلف همچون آهنی ساخته میشد ،بر یزن که اجاس یا تابه بوده،
چرخشت و خم قیف ،دمینه که بادبزن بوده برای بر پا کردن آتش ،زدال و انواع هیزم ،جوال ،جواز که چوب
برنیکوبی و جوکوبی استَ .ور گودا ی بوده که در آن آتش میافروختند و به معنای اجاس و تنور نیز بود.
ََ
کلک هم جای افروختن آتش است .واژه نفت هم از قدیم بهکار میرفته و در آتش دهها نیز گاهی اوقات از
گاز بیعی جهت روشن نگه داشتن آتش استفاده میشده است.6
سفره و مش یزه که باید سفرهی چرمین باشد.7
دستورات اکیدی مبنی بر شستن دستها قبل و بعد از دذا وجود داشت .ا بته نرافت دستها مات به
مواقع دذا خوردن نمیشد و هنگام بامداد و نیایش هم رعایت میشده است .8همچنین با جامه ناپاک
نمیبایست بر سر سفره اور میشدند .پس از عام دندان را با دندانفرش یعنی مسواک ،پاک میکردند
و دهان را شستوشو میدادند .اصوالت قدیمی نوشجان» نیز بازمانده از نوش و خوش» پهلوی است.9
نتیجه:
ا العات بازمانده در وزهی آداب و عادات خوراک بیشتر مربوط به شاهان ،شاهزادگان و قشر مرفه
جامعه ساسانی است .فرهنس ایران ساسانی مجموعهای عریم و پیچیده از آداب و آیینها در رابوه با
خوراک را در خود جای داده بود که این مسئله از یک سو مد ول ش وه و جالل دربار ساسانی در آن روزگار
).م نزی1. padišxwar (117 :1373 ،

. 2شایسترناشایست31 :3 ،ع مزداپور ،خوردنیها و نوشیدنیها در ایران باستان» ،ص .221
).م نزی3. kafča (96 :1373 ،
).م نزی4. kārd (98 :1373 ،
. 5شایسترناشایست28 :10 ،ع مزداپور ،نگاهی به خورد و خوراک در ایران باستان» ،ص 53ع مزداپور ،خوردنیها و
نوشیدنیها در ایران باستان» ،ص .221
. 6مزداپور ،نگاهی به خورد و خوراک در ایران باستان» ،ص .53
. 7درخترآسوری37 :ع مزداپور ،خوردنیها و نوشیدنیها در ایران باستان» ،ص .221
. 8دینکلدرپنجم.7 :12 ،
. 9ارداویلافرنامه11-10 :3 ،ع مزداپور ،نگاهی به خورد و خوراک در ایران باستان» ،ص 54 ،53ع مزداپور ،خوردنیها و
نوشیدنیها در ایران باستان» ،ص .223
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بوده است و از س وی دیگر تحت تأثیر دین زردشتی و آداب مربوط بدان بوده است .مناصس متعددی در
رابوه با پات و تهیهی خوراک در دربار ساسانی وجود داشت که نشانگر اهمیت این مسئله نزد ساسانیان
میباشد.
بررسیها نشان میدهد که جهت برگزاری جشنهای دین زردشتی در دربار شاهی هنجارها و آداب
ماصوصی ووع شده بود .عالوه بر این ،در این درگاه بزمهای متنوع و متعددی بر پا میشد و خوراکهای
گونهگون جهت مصرخ در آنها تهیه میشد .شراب در بزمهای ساسانیان جایگاه و یژهای داشت .ا بته
دستور دین زردشتی مبنی بر رعایت اعتدال در مصرخ شراب در میان شاه و در باریان یک ا گوی رفتاری در
این باب بود ،اما با توجه به برخی شواهد و ایات برجای مانده از این عصر که در متن مقا ه بدانها
پرداخته شد میتوان دش زد که قوانین دینی به صورت مولا رعایت نمیشده است .در زمان وقوع
مصیبتهایی مانند جنس و قحوی نیز آداب خاصی در نرر گرفته شده بودع چنانکه در زمان صل و امنیت
خوراک روشها و مناسک خاص خود را داشت .این مسئله ما را به این امر رهنمون میسازد که در فرهنس
دذایی ایران ساسانی جهت موقعیتهای ماتلف ،رفتارهای متناسس با آن را درنرر گرفته شده بود.
همنشینی با شاهنشاه ساسانی بر سر سفره مشروط به رعایت رفتارها و مناسک خاصی بود .این آداب
نشاندهندهی جایگاه بلند مرتبهی شاه ساسانی و برتری مولا او نسبت به اتباع شاهنشاهی بود .ی ی از
دستورات دین زردشتی در باب آداب خوراک ،نهی انسانها از رص ورز یدن نسبت به خوراک بود .این
مسئله در دربار ساسانی نیز بسیار مورد تأکید بود .چنانکه اگر شاصی در ور پادشاه نسبت به خوردن
خوراکها رص میورز ید و و ع نشان میداد ،از جایگاه خو یش تنزل مییافت و تی به جرگهی د ق ان
میپیوست.
فرهنس دیر پای ایرانی آداب ز یادی را در رابوه با خوراک در خود جای داده بود .مردم عادی جامعه ساسانی
نیز از این قاعده مست نی نبودند .آداب متعددی در مورد فرهنس خوراک ایرانیان این دوره در منابع به ثبت
رسیده است .برای م ال رسم خوراک دادن به نیازمندان ،شستن دستها پیش و پس از خوردن دذا و ترتیس
نشستن بر سر سفره را میتوان ذکر کرد.
منابع و مآخذ:
-
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بهمن و اسفند ،1393دوره ،5شماره ،5ص .14-1

-
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