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هاي نخستين هجري قمري        از رخدادهاي بزرگ تاريخ ايران، ظهور و گسترش اسالم در سده                              : چكيده  

 مقالة    � پژوهش حاضر است     مسئلة ،   زندگي مردم، به ويژه فرهنگ تغذيه                ة چگونگي اسالمي شدن شيو     .   بود  

 پيشااسالمي    ة عنايي تغذيه، نخست الگوهاي فرهنگي تغذيه را در ايران دور                         پيش رو به دنبال فهم تحول نظام م             

) حالل، حرام، مستحب و مكروه(شناساند كه درقالب مفاهيم هاي نظريي را ميگاه چارچوبكند، آنبررسي مي

، ) پذيرش   ( طرد، تعديل      :   سازد، سپس به بازنمايي نوع تعامل مردم ايران، شامل                       نظام معنايي اسالمي را مي          

  .   را فهم نمايد" اسالمي-  ايراني تغذية"پردازد، تا در انتها فرايند توليد نظام معنايي گزينش و تركيب مي

بررسي موضوع فرايند اسالمي شدن الگوي فرهنگي تغذيه با توجه به  رويكرد تاريخ فرهنگي، پژوهش را               

 فرهنگ و مثابةزد، تا در طي آن، با ديدن دين به ساهاي تفسيري و معناكاوانه رهنمون ميگيري از ديدگاهبه بهره

هاي    اجتماعي سده    - ، تحول فرهنگي      » كارل سالزمن     « نظام معنايي دانستن آن، و كاربست روش فرايندي                       

  . تغذيه، بازآفريني و بررسي كندزمينة اسالمي را در مفاهيم نمادين فرهنگ و نيز در ةنخستين ايران دور

 زندگي و    ة لگوهاي فرهنگي ارائه شده توسط اسالم، با شرايط تاريخي، شيو                       هاي ديني و ا      انطباق آموزه         

مردم   . شرايط اقتصادي و اجتماعي ايران، باعث پذيرش الگوي فرهنگي تغذيه و دروني شدن آن گرديده است                                         

از تركيب     .   ايران پس از ورود اسالم با اتخاذ سه رويكرد طرد، پذيرش و  تركيب در اين فرايند شركت جستند                                        

 پيشينة  ايراني پديد آمد كه ويژگي تنوع و تلون و تجمل را از                         ة موزه هاي دين اسالم و فرهنگ ايراني، سفر                  آ 

  .باستاني خود و تحريم خوك، شراب و اسراف و نيز تأكيد بر رزق حالل را از اسالم گرفته بود

   زندگي روزانه اسالمي شدن، ايران، تحول نظام معنايي، تغذيه، الگوي فرهنگ، :كليدي هايواژه
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Abstract: Emergence and spread of Islam in Iran in the 1
st

. A.H. centuries is among the great 

events in the history of Iran. The current research  has studied the ways Iranian people’s way of life 

especially their nutrition habits got Islamized. In order to understand the transition occurred in the 

semantics of nutrition, first, the cultural patterns of nutrition in the pre-Islamic Iran was studied; then 

the theoretical frame that forms the Islamic semantics (of nutrition) with concepts Suchas Halal 

(legitimate), Haram (illegitimate), Mustahab (recommended), and Makruh (disapproved) was 

introduced, and at the end, the ways Iranian people interacted with such concepts namely rejection, 

modification (acceptance), selection, and combination were reviewed so that the process of 

“Islamic Iranian nutrition” semantics coming into existence could be understood. 

Studying the Islamizing of nutrition cultural patterns in an approach based on cultural history 

led the current research to use interpretive and semantic viewpoints so that by considering 

religion as a culture and semantic system and the application of Carl Salzman process method, it 

could review and recreate the social and cultural transition of pre-Islamic Iran in the first 

centuries of emergence of Islam in the symbolic concepts of culture and nutrition. 

The correspondence of Islamic teachings and patterns with historical, economic, and social 

conditions of Iran and Iranian people’s way of life has led to adoption and internalization of the 

(Islamic) nutrition cultural patterns. After the emergence of Islam in Iran, Iranian people took 

part in the process by taking on the three approaches of rejection, acceptance, and combination. 

What came to life by the combination of Islamic teachings and Iranian culture was the Iranian 

meal that had adopted diversity, colorfulness, and luxury from the Iranian ancient history, and 

illegitimacy of pork, alcoholic drinks, and prodigality, and stress on Halal fare from Islam. 

Keywords: Islamizing (to become Muslim), Iran, Transition of Semantic System, Nutrision, 

Cultural Pattern,  Daily Life.  

________________________________________________________________ 

1  Scientific Member of Al-Zahra(PBUH) University   abbasi_m89@yahoo.com 

2  Associate Professor of Islamic History, Kharazmi University   moftakhari@tmu.ac.ir 

3  Assistant Professor in Allameh Tabataba’i University   nfazeli@hotmail.com 



 109   اجتماعي تغذيه در ايران، تا پايان سدة چهارم- فرايند اسالمي شدن الگوي فرهنگي

  مقدمه 

اين   .   هاي نخستين اسالمي بود       از رخدادهاي بزرگ تاريخ ايران، ظهور و گسترش اسالم در سده                             

با درنظر     .   آمد  رخداد بيانگر تحولي عظيم در فرهنگ و شيوة زندگي مردم ايران به شمار مي                              

شيوة »   اسالمي شدن   « :   اصلي پژوهش پيش رو، بدين قرار است                گرفتن اين واقعيت، پرسش          

گونه م و از آن جمله شيوة تغذيه چگونه صورت گرفت؟ دو پرسش ديگر نيز بدينزندگي مرد

الگوهاي شكل     �الگوهاي فرهنگي تغذية رايج در دورة پيشااسالمي چه الگوهايي بود؟                             :   است 

   ها بودند؟گرفته در دورة اسالمي كدام

ردي و   مجموعة تغييراتي است كه در ابعاد گوناگون زندگي ف                      »   اسالمي شدن   « منظور از       

الگوهاي    « جمعي و   
1

ها  رايج در ايران به وجود آمد، تا اين الگوها با هنجارها، ارزش                               »    فرهنگي  

در اين مقاله اشاره به فرايند تحول فرهنگيي » اسالمي شدن«. و نظام فقهي اسالمي سازگار شوند

  :شوددارد كه با دو روش ايجاد مي

ها را تعريف كرده و به وجود             سالم آن   پيدايش الگوهاي فرهنگي جديد تغذيه كه دين ا         .1

  . آورده است

ايجاد تغيير در صورت و محتواي الگوهاي فرهنگي رايج و شكل گرفتة تغذيه در دورة                                 .2

  . پيشااسالمي

گيري و رواج الگوهاي فرهنگي تغذية                   مقالة پيش رو درصدد بررسي چگونگي شكل              

د اين فرايند را در چارچوب نگاهي                 كن اسالمي در زندگي مردم ايران بوده است و تالش مي                       

با توجه به اين كه پژوهش حاضر، فرهنگ را  امري  مستقل و .   تاريخي بررسي كند- تفسيري

هاي مختلف مردم، به بيان تأثيرات               داند، ضمن توجه به زندگي روزانة گروه                    اثر گذار مي      

ندگي روزمره و حتي          فرهنگ بر ابعاد مختلف زندگي انسان، شامل اعتقادات، آداب و رسوم، ز                         

بودن تاريخ نگاري تا سدة هجدهم ميالدي و كمبود                      به دليل سياسي   .   زبان افراد مي پردازد               

مستندات تاريخي مربوط به زندگي طبقات عامه در متون، گاهي از مستندات تاريخي مربوط                                    

يه  به زندگي حاكمان، براي درك فرهنگ مردم آن دوره و فهم فرايند تحول نظام معنايي تغذ                                      

________________________________________________________________ 

الگوهاي . اندكند كه در درون فرهنگي خاص با يكديگر در ارتباط  رفتار داللت ميهاياي از روشبر مجموعه» الگو«اصطالح    1

 .سازندها متمايز ميها و گروهبخشند و در ضمن هر ملت و گروهي را از ساير ملت ثبات، معني و جهت مي،فرهنگي به رفتار انسان

نامة علوم اجتماعي، كتاب نهم، مؤسسة يژه، ومجلة فرهنگ، »الگوهاي فرهنگي«، )1370تابستان(سيدبيوك محمدي: نك

 . 161 -  160، صص642مطالعات و تحقيقات فرهنگي، ش
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  : اند ازها عبارتبا توجه به كثرت كاربرد واژگان ذيل، منظور ازآن.  استفاده شده است

يابد و نظامي از        الگوي تاريخي انتقال يافتة معناست كه در قالب نمادها تجسم مي                      . فرهنگ    

ها به واسطة آن با يكديگر          شود و انسان     ادراكات موروثي است كه در اشكال نمادين بيان مي                       

. كنندط برقرار ميارتبا
1

 �

توان سازماني مشخص از سيماهاي فرهنگي تعريف  را مي) culture pattern(الگوي فرهنگي   

. اي كامل و پايدار بدون توجه به محتوا و ابعا د آن                           كرد، يعني رابطه        
2

توان گفت كه      مي   

زهاي فرهنگي تماي .الگوهاي فرهنگي نمايندة رفتار همه يا اغلب افراد جامعه به شمار مي روند

طور خاص نشأت مي        هاي فرهنگ به طور عام و الگوهاي فرهنگي به                 ملل مختلف، از تفاوت        

به عبارت    .   ترند  الگوهاي فرهنگي واحدهايي بزرگ متشكل از واحدهايي كوچك                          .   گيرند  

اجزاي تشكيل دهندة يك الگو از             .   توانند به واحدهاي خردتري تجزيه شوند                ديگر، الگوها مي       

 و»   مجموعة صفات مشخصه    « ،  » صفت مشخصه   « اند از    ترتيب عبارت      به خرد تا كالن     

»الگو«
3

.  

گرچه در موضوع تغذيه، همة جزئيات آن مانند آداب طبخ، طرز شستشو، نحوة                                . تغذيه  

آداب سفره، تزيينات آن، بردن نام خدا پيش �،)فضلة موش(ها برطرف كردن ناپاكي از خوراكي

تواند بيانگر فرهنگ        ، مي  ) ي زمين نشستن يا دورميز         رو  (   از صرف غذا و حتي گستردن سفره           

تغذية اسالمي باشد، ولي در اينجا منظور ازفرهنگ تغذيه، مراعات يك نظام معنايي خاص                                  

  . براي غذا، يا داشتن نگاه فرهنگي خاص به امر تغذيه است

المي،  هاي موجود در ايران دورة پيشااس                 بررسي زمينه    :   فرايند، روندي شامل سه مرحله است               

پردازد، و مرحلة سوم           هاي معنا بخش و ديني جديد مي           مرحلة تبيين كه به ارائة چارچوب              

  .گرددمنجر به  رواج و گسترش الگوهاي فرهنگي مي

تاكنون جنبة توصيفي داشته و به ساز و كارهاي                 هاي انجام شده در زمينة تغذيه،             پژوهش       

 از تواريخ      (   منابع تاريخي موجود          . اند  رداخته   تبديل و تحول نظام معنايي زرتشتي به اسالمي نپ                 

________________________________________________________________ 

، 70پژوهشكدة تاريخ اسالم، ص: اهللا فاضلي و مرتضي قليچ، تهران نعمت، ترجمةتاريخ فرهنگي چيست، )ش1389(پيتر برگ   1

  :، با مشخصات زيرهاتفسير فرهنگبه نقل از كتاب معروف گيرتز، 

  Clifford Geertz(1973), the Interpretation of cultures‚ New york, pp. 3-30 

 مازيار، انتشارات: ترجمة محمد جواد زاهدي مازندراني، تهران ،فرهنگ علوم اجتماعي ،)1376(گو لدويليام كولب وجوليوس   2

  .         91ص

  .164سيدبيوك محمدي، همان، ص   3
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با توجه به     .   اي هستند و بينش نظري ندارند            ، حاوي اطالعات پراكنده             ) عمومي تا سفرنامه ها      

بنابراين، پس از        .   كاستي موجود، مقالة حاضر، درصدد به كارگيري ديدگاه نظري گيرتز است                           

كنشگران، در برخي موارد تعاليم دين                 هاي اصلي دين،       ورود اسالم به ايران  و تبيين چارچوب                 

اسالم را با شرايط تاريخي، اقتصادي، اجتماعي و شيوة زندگي خود، سازگار يافته و با آميختن                                       

، نشان   ) طرد يا پذيرش      ( هاي دين جديد با فرهنگ پيشين، فهم خود را به شكل رفتاري                       آموزه    

، آفرينش     ند  معتقد گان  يسند نو .   اند و اين همان خلق معناي جديد و فرهنگ جديد است                    داده    

  .   ايراني درموضوع تغذيه، نتيجة فرايند مذكور بوده است- فرهنگ تركيبي اسالمي 

  چارچوب نظري 

كليفورد گيرتز     ِحاضر، با بهره گيري از آراء             پژوهش   
1

 و ارائة ديدگاه نظري وي در باب دين و                     

ديدن   ( فيليپ كارل سالزمن      نظام معنايي دانستن آن و توجه به مناسك و تكيه بر روش فرايندي                 

 تفسيري و معناكاوانه دريابد كه در               - ، سعي دارد با رويكرد تاريخي          )تاريخ به مثابة يك فرايند

گيري فرهنگ اسالمي در زمينة تغذيه، به صورت يك روند، چگونه صورت                            ايران شكل    

  .گرفته است

طور  تفسيري به دين، به       ترين مروج رويكرد          شناسان معاصر، گيرتز مهم      در ميان تمامي مردم        

از آنجا كه      .   عام به فرهنگ، در برابر رويكرد تبييني به اين دو موضوع به هم پيوسته است                              

. ها علوم اجتماعي علوم معناكاو هستند، اين پژوهش به دنبال شرح و فهم داليل است، نه علت                                 

معه، تفسير و    هاي اجتماعي مردم ايران و عناصر فرهنگي جا                 در رويكرد تفسيري گيرتز، كنش            

  . گردد تأويل مي

شناسي درصدد تفسير     اي از معناها معرفي كرده است و با نشانه                   وي، فرهنگ را شبكه          

معناست، نه كشف قوانين؛ و معتقد است هر فرهنگي ساختار معنايي دارد و همة عناصر                               

 جامعه،   بنابراين، تفسيرما از فرهنگ مردم يك               .   موجود در آن با هم ارتباطي ساختاري دارند                    

بايستي انسجامي منطقي داشته باشد و همة عناصر موجود در فرهنگ يك اصل واحد را                               

ديده، در نتيجه        )   متن   ( textشناسان پيش از خود، جامعه را مانند              گيرتز برخالف مردم        .   بگويند  

را براي فهم فرهنگ در پيش گرفته، بنابراين معتقد است بايد                           )    متني textual( هاي   روش   

  . را گوش كردها فرهنگ

________________________________________________________________ 

1  Clifford geertz 
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هاي فرهنگي موجود در جامعة ايران دورة                     مقالة پيش رو، طي سه مرحله، ابتدا زمينه                    

نمايد كه در     هاي كلي معنابخشي را معرفي مي          گاه چارچوب      كند، آن    پيشااسالمي را  بررسي مي        

ر انتها،    سازند؛ و د     هاي  فقهي و بايدها و نبايدها، الگوي فرهنگي تغذيه اسالمي را مي                        قالب نظام    

  .نماياندبندي شده، ميشكلي طبقهتعامل و كنش جمعي مردم ايران را در برابر دين جديد به

  : الگوي فرهنگي تغذيه در ايران پيش از اسالم. 1

براي فهم     .   هاي مهم براي شكل دادن به الگوهاي فرهنگي در هر جامعه، تغذيه است        از موضوع

 ساسانيان، ابتدا بايد به اساطير و متون زرتشتي مراجعه                      باورها و نظام معنايي تغذيه در دوران                   

هاي ايراني       ها و اسطوره     فرهنگ مردم ايران باستان در زمينة تغذيه، با مراجعه به افسانه                          .     كرد  

بررسي اسطورة ايراني          .   شود هاي زرتشتي، فهميده مي          و نيز كتاب    شاهنامه  و نيز متون كهن، مانند         

. ازساختار فكري و ارزشي مردم ايران است                    آفرينش نخستين انسان، حاكي            
1

 خلقت نخستين   

بندهشن  در   )   مشي و مشيانه    ( جفت انساني     
2

در آنجا آفرينش        .   ترين شكل آمده است       نيز به كامل    

ترين شكل   در اين اسطورة ايراني، تغذية گياهي عالي                  .   داند   مي )   ريواس    ( جفت نخستين را از گياه         

در ضمن، واسطة بين تغذية گياهي و            .   شناسدمي خواري را نماد مرگ            غذايي است و گوشت      

كشاورزي و دامپروري و شكار، : گونة تهية غذاكند و از ميان سهاعالم مي» شير«گوشتي را نيز 

كند؛كشاورزي را داراي اولويت و ارزش خاصي معرفي مي
3

 چرا كه كشاورزي پشتيبان حيات       

  .و اهورايي است

هاي زرتشتي      يراني را به ويژه تحت تأثير آموزه                 نمونة ديگر كه ساخت ارزشي فرهنگ ا              

، شاهنامه  در روايت       .    به تشويق ابليس است      شاهنامه  دهد، چگونگي تغذية ضحاك در           نشان مي   

پيش از آمدن ابليس نزد ضحاك، تغذيه گياهي است و ابليس، با آموزش تغذية گوشتي،                                    

    . دهدتنزّل مي) خواريانسان(ضحاك را به حد اسفل 

________________________________________________________________ 

. كندهاي زرتشتيان، كيومرث و شابه و منشابه را مبدأ پيدايش نسل و از گياه ريباس معرفي ميباعودي نيز، به نقل از كتمس   1

: ، تهران1، ترجمة ابوالقاسم پاينده، ج مروج الذهب ومعادن الجوهر،)ش1374(الحسين مسعوديبنعليابوالحسن: نك

                                                                                                                                  .217، ص 5انتشارات علمي و فرهنگي، چ

 . 83 - 81انتشارات توس، صص : ، گزارش مهرداد بهار، تهرانبندهشن، )ش1369(فرنبغ دادگي   2

 - 12مؤسسة مطالعات وتحقيقات فرهنگي، صص : ، گزارش محمدتقي راشد محصل، تهران)ش1366(هاي زادسپرمگزيده   3

13 . 
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هارم چو بنهـاد خـوان     به روز چ  
  

خورش كرد از پشت گاو جـوان        
1

  

گذاري خاص خود نسبت به تغذيه، حد آرماني آن را                       بنابراين، فرهنگ ايراني، با ارزش                    

- كند؛ تغذية ميانجي، تغذيه با شير و تخم            گياهي و حد متقابل و اسفل آن را گوشتي معرفي مي                

. مرغ است   
2

اي كه    ياهي و لبني اثبات شده است، به گونه             در اين نظام معنايي، اولويت تغذية گ                

هايي كه از انواع آمدن خورشپديد. انددانسته) اهريمن(حتي آموزش تغذية گوشتي را از بيگانه 

ها،  آيد؛؛ حتي نام پدر ضحاك در اسطوره                شود، اختراع اهريمن به شمار مي             گوشت تهيه مي   

.ذكر شده است) مردخور(مرداس 
3

  

هاي مربوط به درگذشتگان نيز،            جيح تغذية گياهي بر گوشتي، در آيين            الگوي فرهنگي تر        

 و اندر آن سه شبه،       . . . « :   شود دهد؛ آنجا كه به بستگان درگذشته توصيه مي               خود را نشان مي       

 و نيز چيز تر بر سفره نبايد گذارند، اگر نان و تخم و مرغ ...كار نبايد كنند] به[گوشت تازه را 

.»نهاده باشند، خوب است
4

  

در فرهنگ پيش از زرتشت،           .   نمونة ديگر از فرهنگ تغذيه، نهي از قرباني كردن گاو بود                          

مند و  قرباني كردن گاو بسيار مرسوم بود و زرتشت با ايجاد اصالحات گسترده، سعي در نظام                                  

. هدفمند كردن قرباني داشت          
5

 بويس، با اشاره به برخي قوانين قرباني در عصر هخامنشيان، از                          

ها آن: نويسدكه قرباني جز با حضور مغان و خواندن اذكار روحاني صحيح نيست، مينجمله آ

دادند، نهي شدند؛ چراكه در               حد و حصر حيواناتي كه غذاي انسان را تشكيل مي                   از كشتن بي    

شدند و براي خورشيد و ماه و آتش و باد و                 هاي پيشين، حيوانات زيادي كشته مي              عقايد و آيين     

. گرفتند  ها قرار مي     قلة كوه   اهورامزدا بر         
6

، كه قرباني كردن گاو و           ) مهرپرستي  ( مانند ميترائيسم     

.دانستريختن خون او به زمين را موجب زنده شدن طبيعت و به وجود آمدن گياهان مي
7

  

________________________________________________________________ 

�. 51 - 49، صص ]نابي: [، نيويورك1، دفتر 1جالل خالقي مطلق، ج، به كوشش شاهنامه، )ش1366(ابوالقاسم فردوسي   1

، زبان شناخت، »هاي باستاني ايرانساختار تغذيه در اسطورة مشي و مشيانه، براساس متون زبان«، )ش1389(بهاره مختاريان   2

 . 116پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ص : ، تهران2، ش1س

، )مجموعة نقد، يادداشت، بررسي و نمايشواره(، از چيزهاي ديگر،»اهللا، سفرة ايرانيبسم«، )ش1356(كوبزرينعبدالحسين   3

 . 11انتشارات جاويدان، ص : ، تهران25- 9

 . 373نشرثريا، ص : تهران، )سروش پيرمغان(نيايش براي درگذشتگان، ، )ش1381(كتايون مزداپور   4

�.130، صكتابانتشارات يادوارة: ، تهرانگ و تمدن ايران قبل از اسالمتاريخ مختصر فرهن، )ش1381(احمد تاج بخش   5

  .104انتشارات ققنوس، ص : ، ترجمة عسكر بهرامي، تهرانزردشتيان، باورها و آداب ديني آنها، )ش1381(مري بويس   6

�. 19نشر محور، ص : ، تهرانآشنايي با دين زرتشت، )1381(مهرداد ايزدپناه   7
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هاي خونين ممنوع بود، زيرا چارپاياني كه غذاي بشر را تشكيل                            در آيين زرتشت قرباني             

. گرفتند  كردند، بايستي مورد احترام قرار مي                دادند و براي او كار ميمي
1

مخالفت با قرباني كردن         

. گاو در جامعة جديدالتأسيس كشاورزان اهميت بسيار داشت
2

    

هاي آيين     ، قداست زمين و ارتباط با طبيعت، از آموزه                   ) عنصر ( اعتقاد به تقدس چهار آخشيج   

ها و شكل   ادين در برخي آيين        هاي نم   اي از نظام      اين فرهنگ به شكل مجموعه       .   زرتشتي است    

  .شودغذاها، نمودار مي

. رساند  براي فهم بهتر فرهنگ تغذية مردم ايران، توجه به تنوع محصوالت كشاورزي مدد مي                                     

بر اين اساس، رفتار مردم با زيست جهان بومي خود،                        
3

منطقه را    بخشي از فرهنگ مردم هر          

  .اندلي دوسويه قرار گرفتهدهد و انسان و اقليم با يكديگر در تعامتشكيل مي

اي كه    گونه  ها در ايران، محصول شرايط آب وهوايي متنوع است؛ به                      بنابراين، تنوع خوراكي  

هاي دريايي بود و اهالي مناطق سردسير و                  ، مركز فرآورده          ) ساحلي ( مناطق گرم ومرطوب         

. كردند   هاي دامي و لبني استفاده مي             كوهستاني، متأثر از سبك معيشت خود، از فرآورده                        

همچنين در مناطق خزري، اقتصاد كشاورزي، رواج محصوالت باغي و غالتي مانند برنج را                                        

ترين شهر در مرزهاي ايران،             ترين و جنوبي     اختالف دماي چندين درجه در شمالي              .   شدسبب مي 

.هاي تاريخي آمده است         داد كه ذكر آن بارها در كتاب                هاي ايراني مي       چنان تنوعي به سفره      
4

 

 هاي ايراني، منحصر به دربار پادشاهان نبوده و آثار آن در غذاي                               ل و تفنّن موجود در سفره        تجم

  . شده استتر نيز ديده طبقات پايين

گردد، زمينه را براي تهيه             هاي قديم و بومي سرزمين ايران محسوب مي                تاك كه از رستني        

. كرد  هاي مرغوب فراهم مي         و توليد شراب     
5  

نظر    طبي اين محصول مد      شايد در آغاز مصارف          

هاي اقتصادي توجيهي براي كاربرد ديگر اين محصول گرديد                            بود، ولي كنجكاوي و انگيزه             

بدون شك، تأثير اقليم و مناسبت با آب و هوا، از اسباب پيدايش                ). تأثير دوسوية انسان و اقليم(

________________________________________________________________ 

�.180،ص3بنگاه ترجمه و نشر كتاب، چ: ، ترجمة محمد معين، تهرانايران از آغاز تا اسالم، )ش1349(گيرشمن. ر   1

  .66 فروهر،صانتشارات: ، تهرانشناسائي زرتشت، )ش1378(مهربان خداوندي   2

، 3، سمي تاريخ و تمدن اسالةفصلنام، »تاريخي  رويكردي نوين به مطالعات،تاريخ اجتماعي« ،)ش1386(پورابراهيم موسي   3

 ]. بر اساس مكتب آنال. [147 ص،6ش 

  .فرج بعد از شدت و جامع التمثيل، جوامع الحكاياتهايي مانند ؛ نيز كتاب10كوب، همان، صعبدالحسين زرين   4

انتشارات علمي و : ، تهران2، ترجمة مريم مير احمدي، جتاريخ ايران در قرون نخستين اسالمي، )ش1386( برتولد اشپولر   5

 . 409گي، ص فرهن
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.ها در برخي مناطق بوده استبعضي غذاها و خورش
1

  

هاي اسالمي نيز توجه         ي از شرايط اقليمي ايران بوده، در دوره                       تنوع محصوالت كه ناش          

هاي خود به كاشت و برداشت           آنان در گزارش         .   مورخان اسالمي را به خود جلب كرده است                

هايي چون زعفراني         مقدسي شاهد محصول    .   كنند بعضي محصوالت در بعضي مناطق اشاره مي              

اصفهان و خرما در نرماسير          »   يهودية   « ويز در    واقع در شمال غربي ايران، م              »   دبيل  « نيكو در شهر    

. دارند    كرمان بوده، و گفته است كه مردم اين منطقه خرماي بر زمين افتاده را برنمي                                  
2

  شايد 

ابودلف دربارة حوالي              .   اشارة مقدسي كنايه از  فراواني اين محصول در اين منطقه بوده باشد                             

كه شكر  گويد و اين     ط اهواز سخن مي      بصره و مرغوبيت نيشكر آنجا در مقايسه با ديگر نقا                   

آيد و در شهر نيشابور، عالوه بر معادن مس آن، به ريواس                         عمل مي  »   سيستاني « آنجا بنابر روش        

. كند بسيار درشتش اشاره مي        
3

 اصطخري به بازرگاني شتر در خراسان و مصرف آب چاه در                        

.آنجا پرداخته است
4

  

 تاري مردم مشهود و در مواردي رفتار                  هاي متون زرتشتي در فرهنگ رف              برخي از آموزه          

ها، مانند شناخت گياه       آشنايي با گياهان مختلف و خواص آن             .   مردم  مغاير با متون بوده است            

كافور،    
5

 و استفاده از عطرهاي مختلف در مراسم آييني                 
6

. نماياند    و يا زندگي در شخصي، خود را مي             

 هاي زرتشتيان     ن در گاهنبارها و جشن         توا  گرايش به طبيعت و محصوالت برآمده از زمين را مي                     

) لُرك  ( هاي خشك    به صورت استفاده از ميوه          
7

 در برخي متون منظوم پهلوي         .    مشاهده كرد     

  از گفتگوي نمادين درخت با برخي جانداران و بيان فوايد و كاركردهاي                               » درخت آسوريگ      « مانند   

________________________________________________________________ 

 . 19كوب، همان، ص زرين   1

انتشارات : ، ترجمة علينقي منزوي، تهران االقاليممعرفةاحسن التقاسيم في ، )ش1385(مقدسياحمدابوعبداهللا محمدبن   2

  . 692 و 579، 564، صص 2كومش، چ 

 و  تعليقاتة ابوالفضل طباطبايي، با ترجم،)ق ه341(ة ابودلف در ايران سفرنام،)ش1342(الخزرجي ابودلفالمهلهلمسعربن   3

 . 88 - 86صص  انتشارات فرهنگ ايران زمين،: ، تهران مينورسكيتحقيقات والديمير

انتشارات علمي و فرهنگي، : ، به اهتمام ايرج افشار، تهرانمسالك و ممالك، )ش1368(محمد اصطخريبنابواسحاق ابراهيم   4

�.215،ص3چ

محمد : نك. شود كه از برخي گياهان از قبيل ريحان و بابونه و دو نوع درخت تهيه ميكافور، مادة معطر جامدي است   5

�. 2848،ص 7انتشارات اميركبير، چ: ، تهران3ج، ج6، فرهنگ فارسي،  )ش1364(معين

 . 620 انتشارات دنياي كتاب،ص:  غالمرضا رشيدياسمي، تهران، ترجمةايران در زمان ساسانيان، )1379(آرتور كريستين سن   6

پوشي و عروسي، پس از نيايش و تبرك،  مانند گاهنبارها، سدره،آجيل هفت مغزي است كه در مراسم مذهبي) Lork(لُرك    7

  .شودبين حضار تقسيم مي
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. درخت سخن رفته است       
1

ر برخورد با         مورخان اسالمي از اعجاب سربازان فاتح عرب د                       

.دهندريختند، خبر ميكه آن را به جاي نمك در ديگ غذا ميو اين» كافور«
2

  

مطلب ديگر كه در بحث نحوة تعامل ايرانيان پيش از اسالم با آيين زرتشت، شايستة توجه   

ها و  رود، موضوع نوشيدني         است و بخشي از فرهنگ تغذية دورة پيشااسالمي به شمار مي                      

از خوراكيها كدام ارجمندتر است؟ پاسخ                  « :    چنين آمده    مينوي خرد    در   .   تمشروبات الكلي اس       

. »  خرما و انگور و مِي به اندازه              : ها  گندم، از ميوه       : شير گوسفندان، از غالت        :   دهد  مي 
3

 در همان    

پيداست كه       مي ة دربار    « :   نويسد  هاي شراب مي     ها و بدي    كتاب پس از توضيح دربارة خوبي              

: رسد از به اندازه خوردن مي اين چند نيكي بدو مي                     .   ر تواند شد    گوهر نيك و بد به مي آشكا        

بيفروزد و هوش و حافظه و تخم و خون  را                      ) بدن را    ( و آتش    ) گوارد    ( غذا را هضم كند       

. » بيفزايد   
4

 متون مقدس زرتشتي، مست          -  البته به اندازه         - رغم مجاز دانستن مصرف شراب             علي 

  .شمارندكردن را جايز نمي

و فرهنگ جاري      )   متون مقدس    ( هش حاضر به تفاوت فرهنگ مكتوب   در جاي جاي پژو  

متون  .   يكي از مصاديق اين تفاوت، موضوع مصرف مشروبات الكي است  . مردم اشاره شده است

تاريخي از رواج تهية مشروب و فروش                  
5

در اين     .   كنند  آن در ايران دورة ساساني گزارش مي                   

در آنجا     .   اساني داشته، اشاره شده است           سازي كه بيشتر منشأ س      ها به نواحي شراب         كتاب  

 در جاي ديگر از       .   دانند   گواراترين شراب را شراب بلخي، مرو رودي، بوشنگي، بستي و جوري مي                             

.كاربرد شراب در مراسم آييني زرتشتي، حتي در دوران اسالمي، سخن رفته است
6

هايي گزارش 

به مردم ،حاكي از رواج اين                نيز دربارة تهية شراب مرغوب توسط مردي مجوسي و عرضة آن                      

.نوشيدني در ميان افراد جامعة اسالمي بوده است
7

  

________________________________________________________________ 

بنياد فرهنگ ايران، صص انتشارات :  فارسي ماهيار نوابي نژاد، تهرانة، متن پهلوي ترجم)1346(درخت آسوريكمنظومة    1

 كه روبند ميهن و مان             اروب از من كنندج   ؛ 49- 41

- ؛ نيز عبدالحسين زرين120مركز نشر دانشگاهي، ص: ، تهرانتاريخ تحليلي اسالم تا پايان امويان، )1362(جعفر شهيدي   2

 . 59ص انتشارات اميركبير، ، تهران، )كشمكش با قدرتها(تاريخ مردم ايران، )1373(كوب

 . 34 - 31،صص2انتشارات توس، چ:  احمد تفضّلي به كوشش ژاله آموزگار، تهرانترجمة ،)1364(، مينوي خرد   3

 . 32همان، ص    4

نشر نقره، : ، ترجمة محمد فضائلي،  تهرانتاريخ ثعالبي مشهور به غرر اخبار ملوك الفرس و سيرهم، )1368(ثعالبي نيشابوري   5

 .449ص 

 . 136انتشارات طهوري، ص : به كوشش منوچهر ستوده، تهران، )1362(حدودالعالم من المشرق الي المغرب   6

 .73ابودلف، همان، ص   7
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هيچ نبايد مست شوند، مگر در روز             :   نويسد  سب دربارة پادشاهان هخامنشي مي             نآذرگش      

.پرداختندگساري ميپوشيدند و به ميجشن مهرگان كه لباس گرانبهاي ارغواني مي
1

  

ني زرتشتيان پيش از اسالم رواج داشته، افشرة هوم                     ها كه در مراسم آيي        يكي از نوشيدني       
2

  

گرچه منابع در بارة سكرآور            . روييد   ها مي  بود كه به صورت خودرو در كوه                هوم گياهي    .   بوده   

دليل اصلي رواج اين آيين            .   اند  آور بودن آن صحه گذاشته          اند، ولي بر خلسه       بودن آن ترديد كرده           

.ز نيز جاري و زنده استدر دورة ساساني آن بوده كه تا به امرو
3

  

     آيين نوشيدن افشرة هوم 

كننده و تكاليف روحاني          سن به آيين نوشيدن هوم همراه با طرز تهيه و افراد شركت                     كريستين  

مراسم
4

     .  آن، به شكل مشروح سخن گفته است

 هاي مربوط به شربت هوم، طرز تهيه و علت تقديس آن را بيان                       ماريان موله اسطوره          

يابيم كه هوم به خاطر خشنود كردن فروشي، ستايش                  در خود يسنا در مي        « :   نويسد   مي كند و  مي 

.»شودمي
5

  

  .كردند داند كه برايش قرباني ميدوشن گيمن نيز، هوم را بيش از يك گياه، يك ايزد مي  

بنابراين، قرباني كردن هومه، قرباني كردن يك ايزد در حال مرگ براي ايزدي ديگر بوده                                             

پايان و    وه بر آن، پس از خيرات، موبد و مؤمن قرباني را به سالمتي زندگي بي                                  عال .   است 

  . نوشيدندرستاخيز مي

.داندوي  قرباني كردن هومه در حين يسناخواني را اساساً عملي زندگي بخش مي  
6

       

توان از مخلوط گالب و عسل نام             هاي طبيعي مورد عالقة ايرانيان، مي             اما در مورد نوشيدني  

 .كردند   دانستند كه حتي با آن از اسراي معروف پذيرايي مي                     آنان اين نوشيدني را چنان مهم مي             .   برد  

.ها در مناطق كوهستاني، مخلوط شير و عسل بوداز ديگر نوشيدني
7

  

________________________________________________________________ 

 . 234، تهران، انتشارات فروهر، ص مراسم مذهبي و آداب زرتشتيان، )1372(آذرگشسب   1

شده ار ميكه براي نوشيدن به موجودات الهي نث» هذانئي پتا«، هوم مخلوطي از شير و عصارة گياه موسوم به )homa( هومه   2

  .است

 . 492، ص 5انتشارات آگه، چ: ، تهران)پارة نخست و دوم( ، پژوهشي در اساطير ايران، )1384(مهردادبهار   3

 . 238 -  237كريستين سن، همان، صص    4

 . 82 - 79انتشارات دانشگاه تهران، صص : ، ترجمة ژاله آموزگار، تهرانايران باستان، ]تابي[موله ماريان   5

 . 141 و 137انتشارات فكر روز، صص : ، ترجمة رؤيا منجم،  تهراندين ايران باستان، )1375(دوشن گيمنژاك    6

 . 412 و 402اشپولر، همان، صص    7
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رغم نهي متون از مصرف گوشت، دربارة غذاهاي متنوع عصر ساساني، به چهار خورش علي  

شود،كه در خورش شاهي و رومي برنج نقش عمده                    اشاره مي    خراساني، رومي، شاهي و دهقاني             

، و »والش«خورش شاهي به دستور . دادها گوشت مادة اصلي را تشكيل ميداشت و در همة آن

.مرغسود و نارسود با تخمخورش دهقاني نيز عبارت بود از گوشت نمك
1

  

  الگوي فرهنگي تغذيه در ايران دورة اسالمي.  2

   معنايي اسالم معرفي نظام. 1. 2

شناسي اسالمي تمامي خلقت و كائنات براي انسان، و انسان نيز براي عبوديت آفريده                                در انسان     

. شده است  
2

 حال كه هستي براي رسيدن انسان به تكامل خلق شده است، پس هر عمل يا شيئي                        

هان  معناي رمزي ن      .   گردد   كه اين حركت تكاملي را دچار نقص و كاستي كند، ممنوع معرفي مي           

هاي  ها،  پيشگيري از رسيدن آسيب به جسم يا روح انسان و يا آسيب                  ها و حرمتدر كلية نهي

كلية  :   كند در اين نظام معنايي، تغذيه نيز از همين الگو تبعيت مي                      .   فردي و اجتماعي است         

مشروبات الكلي كه باعث سلب هشياري انسان شود،                  
3

گردد وبه همين گونه          حرام معرفي مي      

. گوشت خوك و مردار و خون و هرآنچه با نام غيرخدا ذبح شده باشداست مصرف
4

تعمق در 

آيات قرآن در زمينة تحريم مشروبات الكلي، نشانگر  تدريجي بودن تغيير الگوهاي فرهنگي                                    

تغذيه است؛ چراكه اين تحريم، طي سه مرحله و در يك دورة هفده ساله                            
5

گرچه   .    انجام شد   

  . دي به اين منع ،كمرنگ بوددر فرهنگ رفتاري مردم پايبن

 بعد از ذكر موارد حرمت غذاها، به                 :  است كه   بقره آن    173نكتة بسيار مهم ديگر در آية             

توجيه اين مطلب در        .   كند كه با نام غيرخدا ذبح شده باشد              حيوان حالل گوشتي اشاره مي           

اسالمي در    گونه است كه جاري دانستن نظام معنايي و تفكر                  چارچوب نظرية گيرتز به اين            

بردن نام خدا،        ) .   مفهوم نيت خير    ( شود كلية امور زندگي براي يك مسلمان الزامي محسوب مي                    

دهد و حتي به تغذية به هنگام عمل كشتن حيوان، مسلمان را در فضايي قدسي و معنوي قرار مي

________________________________________________________________ 

 . 621كريستين سن، همان، ص    1

 . 56/ الذّاريات . »و ما خلقت الجن و االنس االّ ليعبدون«   2

 . 219/  و نيز سورة بقره 91 و 90/ مائده . »م رجس من عمل الشيطان فاجتنبوهانّما الخمر و الميسر و االنصاب  و االزال«   3

 . 115/  و نحل 145/  ؛ انعام3/  و مائده 173/ بقره . »انّما حرّم عليكم الميته و الدم و لحم الخنزير و ما اهلّ به لغير اهللا«   4

 . ق انجام شد. ه4نضير در سال تحريم قطعي مشروبات الكلي بعد از واقعة كوچاندن يهود بني    5
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) ذبح  ( او معنايي اسالمي       
1

پس از ذكر بايدها و نبايدهاي قرآن، به مفهوم برخي                        .   بخشد  مي 

پردازيم كه نظام فرهنگي تغذية اسالمي را در قالب مستحب ومكروه                            احاديث اسالمي مي       

  .كنندتفسير مي

توصيه به خوردن غذاي ساده و پرهيز از تنوع مواد خوراكي در يك وعدة غذايي، مصرف                                  

نمك پيش از غذا،  با آرامش غذا خوردن، نگريستن به طعام، دست نبردن به غذا پيش از                                        

دست كشيدن از غذا پيش از سيري كامل، با معدة پر پا به حمام ننهادن، با معدة                                 گرسنگي،   

سنگين به رختخواب  نرفتن، با دست راست غذا خوردن، بيشتر مصرف كردن گياهان و پرهيز 

ها  هاي متون ديني اسالمي است كه همة آن             از خوردن گوشت به مقدار زياد، برخي از آموزه                        

ها در فرهنگ تغذية ايران دورة اسالمي                   ني داشته و برخي از آن          داليل مستند پزشكي و عقال       

  . مورد عمل قرار گرفته است

 .شود اشاره مي    »   روزه    « پس از ذكر موارد باال، در الگوي فرهنگي تغذية اسالمي، به آييني به نام                                  

ا كند ت  اين آيين، مسلمان را در حوزة اموال شخصي و غذاي حالل خود نيز محدود و مقيد مي                                  

هاي تن، و در يك         زيستي، تسلط بر خواهش        نظام معنايي جديدي ايجاد نمايد كه مبتني بر ساده                 

 شرط صحت روزه،      -  مانند بسياري از دستورات ديني ديگر                  - گرچه   .   كالم، بندگي است       

آسيب نرساندن به خود و ديگران است، ولي شايد پس از نماز، بارزترين نماد مسلماني به شمار                                

  . آيدمي

در الگوي فرهنگي تغذية اسالمي، آيين روزه از جمله الگوهايي است كه از طرف اسالم                                       

در آيين اسالم، تشريع          .   وضع شده، بنابراين هم محتوا و هم شكل آن را اسالم تعيين كرده است                       

روزه ارائة نظام معنايي جديدي است كه با وجود شباهت به روزة مانوي،  از نظر معنا با آن                                        

روزة اسالمي، به         .   خواند   اين مناسك عبادي، مسلمانان را به كنش جمعي فرا مي                  .   تمتفاوت اس    

 روز از ماه  وهمن، ماه گوش و رام،          4پرهيز از مصرف گوشت در  دليل مشابهت با
2

 سازگاري     

با نظام تغذية ايران، عدم حذف مواد خوراكي خاص از برنامة غذايي، كوتاه بودن ايام آن،                                                 

. ، مورد پذيرش جامعة ايران قرار گرفت)در شرايط خاص(د و ناتوان و زنانمعافيت افراد سالمن

________________________________________________________________ 

مثالً براي شتر، از طريق . شودبريدن قسمت مشخصي از گلوي پرنده و چارپا كه براساس حكم فقها جزئيات آن معين مي   1

 يا بر اثر ه مائده، مسلمانان از خوردن هر حيواني كه خفه شد4 و 3در آيات ). نحر(شودچاقو زدن به باالي سينه ذبح انجام مي

ه خوردن يا شاخ زدن حيواني ديگر مرده باشد، يا حيواناتي كه با پرتاب شدن مرده باشند و يا نيم خوردة يك جانور ضرب

 .وحشي، ممنوع شده است

 .170 نشر تيس، ص :تهران ،آيين اختيار ،)ش1381(كوروش نيكنام   2
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هاي بزرگ     هاي شادي به اين مناسبت، آن را به يكي از جشن                   بعدها، برپايي عيدفطر و جشن          

  .ايرانيان مسلمان مبدل ساخت

 و زندگي روزانة  فرد مسلمان است كه                 روزة ماه رمضان، الگويي فرهنگي براي تغذيه                        

هاي موجود در آن،          سفرةافطار، خوراكي         .   آورد    هاي متعددي به همراه خود مي             فرهنگ  خرده   

رسيدگي به فقرا و مستمندان، دوري از اسراف و ولخرجي، سلوك معنوي در عين رها نكردن                                   

  . جسم مادي، از موارد شايان ذكر آن است

 نگرفتن معادل عربي        براي اين عمل و به كار     » روزه«از نظر واژه نيز، اختصاص كلمة فارسي   

اين در حالي است كه در           .   ، نشان دهندة پذيرش جمعي مردم است                » صيام « يا  »   صوم « آن،    

هاي عربي دانشمندان فارسي زبان، با اصطالح قرآني صوم در اين خصوص سخن گفته كليةكتاب

 هاي بسيار زيادي دربارة مفهوم روزه و فرهنگ رمضان نيز، از ديدگاه                                 المثل  ضرب .   شده است  

  .تواند داللت بر نظام نمادين روزه در بين مسلمانان باشدگيرتز، مي

.  فرهنگ عيني مسلمانان ايران سدة نخست، داللت بر رواج حرمت گوشت خوك دارد                                 

هاي   شايد بتوان داليل اين رفتار را، نبودن شرايط زيست محيطي براي پرورش اين حيوان، آموزه        

 ، و عدم عموميت      ) حتي بز و گوسفند و گاو       (   وشت حيوانات    دانستن گ    آيين زرتشتي مبني بر مقدس         

  . مصرف گوشت خوك در بين طبقات عامة مردم، دانست

�بررسي تعامل ها .  2. 2

  ها تماس دو فرهنگ، فرايند و تعامل  .1. 2. 2

هاي كلي معنابخش هر دو آيين و اشارة كوتاه به نحوة تعامل مردم با                             پس از ارائة چارچوب           

شود، كه در طي آن ارزيابي فرهنگ گيرنده از                    به يكي از  مراحل فرايند اشاره مي              دين پيشين،     

گيرد و عناصر از تفسير و درك افراد دريافت كننده مي گذرند،                          عناصر اشاعه يافته صورت مي

.شوندهاي وارد شده قبول يا رد مياي كه برخي از ويژگيبه گونه
1

  

   واكنش طرد و عدم پذيرش. 1. 1. 2. 2

مسلمانان از غذاهاي تر زرتشتيان ايراني،                    :   دانستند    آغاز هر دو طرف يكديگر را ناپاك مي                در  

________________________________________________________________ 

 . 113نتشارات جامعه شناسان، ص ا: نيا، تهران، ترجمة رحيم فرخالگوها و فرايندها، )1389(بي. رابرت ال   1
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 گاو، بز و گوسفند       زرتشتيان نيز در مقابل از گوشت            .   كردند   مانند پنير، ماست و شير، استفاده نمي           

. پرداختند     بايستي به مبادلة غذا با مسلمانان مي             بنابر قانون، زرتشتيان نمي           .   خوردند    مسلمانان نمي    

 اين تحريم غذاي زرتشتيان را به پيامبر                 - ها   به خصوص حنفي    - فقهاي مسلمان نيز      
) ص ( 

 نسبت  

هاي در برابر يكديگر، به دليل ضرورت  امابه زودي اين ديوارهاي بلند و صف كشيدن. دادندمي

  . شدها، از ميان برداشته ميهمجواري و ارتباط متقابل انسان

نهي صريح قرآن و      .   ش طرد، دربارة مصرف مشروبات مطرح است                  نمونة ديگري از واكن            

. كرد   احاديث از مواد سكرآور، هرگونه استعمال، مصرف، توليد و توزيع آن را ممنوع اعالم مي  

هاي دروني و بعد          برخي از محققان، ميل به مصرف مشروبات را مانند جنگ از ويژگي                             

رغم نهي اكيد دين،         آيد، و علي     درنمي     يدانند كه تحت هيچ فرهنگ         غيرالهي وجود انسان مي           

.همواره وجود داشته است
1

  

ترديدي نيست كه عدم پذيرش اين حكم در جامعة ايران پس از اسالم، عمومي نبود و تنها                                     

ولي از آنجا كه موضوع اين تحقيق فرهنگ و زندگي                      .   شدشامل گروهي از افراد جامعه               

 شرايطي كه اين دوگانگي ِدر تفسير. ي، مطرح شودهاي جمعروزانة مردم است، بايد انواع كنش

. هاي سودجويانه و افراط در خوشگذراني اشاره كرد                      توان اجماالً به انگيزه          كند، مي   را ايجاد مي   

هاي  اين واكنش در نهايت منجر به بروز پديدة فرهنگ مخفي مشروبات گرديد كه از   سال                                

  .دامه يافتنخست آغاز شد و تا پايان حكومت عباسيان نيز ا

هايي از روزه در بين             شكل.   هاي طرد، عدم پذيرش دستور روزه بود                    يكي ديگر از نمونه         

درگرايش مانوي كه برخي آن را از فرق زرتشتي                           .   پيروان اديان و ملل ديگر متداول بود                     

برخي نيز معتقدند، كه آئين           .   ايم  رو بوده     اند، نيز، با دستوري با ماهيت روزه روبه                     برشمرده   

ورزيد؛ چراكه بنابر اين              شت با دستور روزه، به دليل كاهش نيروي بدني، مخالفت مي                         زرت   

هاي  سفارش  .   اعتقاد، هدف اصلي انسان، كار و تالش در راستاي پيشرفت دنيوي و معنوي است                               

متون زرتشتي به انسان و كار و تالش در اين جهان به منظور ازدياد محصول دراقتصاد مبتني بر                                       

كند و هم به مسائل       ة الگويي از ديني است كه هم به امور دنيوي افراد توجه مي      كشاورزي، ارائ

هاي فقهي زرتشتي، براي كسي كه روزه                بدين علت است كه در كتاب         .   معنوي و روز بازپسين         

 :چنين آمده است     )   50فرگرد چهارم، بند        ( ونديداد        در  .   شود بگيرد، كيفر و مجازات تعيين مي            

________________________________________________________________ 
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 مانند  .   خواهد ديد       آخرت باالترين كيفر را كه در اين دنيا مقرر است،              كسي كه روزه بگيرد در «

دايرة امر و نهي متون زرتشتي              .   » اعضاي بدن فناپذير وي با يك كارد فوالدين بريده شود                       :   اينكه  

هاي سفالي و چوبي به علت      دربارة ظروف غذا، منحصر به نهي از خوردن و آشاميدن در ظرف

.هاستنجاست پذير بودن آن
1

  

   واكنش پذيرش و تعامل با فرهنگ جديد و بررسي انواع آن . 2. 1. 2. 2

دهد  هاي جديد از عدم تداوم رابطة خصمانه در اين زمينه خبر مي          پژوهش
2

كه اعراب از        و اين   

ها به تفاوت برخورد شيعيان با اين              در عين حال، اين پژوهش           .   خوردند     آغاز از غذاي ايرانيان مي              

- اهل تسنن در همة احكام شرعي، زرتشتيان را ناپاك. كنندسنن اشاره ميموضوع و نگاه اهل ت

نگريستند و در     دانستند؛ ولي شيعيان همه را  به يك چشم مي              تر از يهوديان و مسيحيان مي           

ها و ورود به مسجد، با آنان مانند ساير اهل كتاب برخورد                         كلية احكام ذبح، حمام، خوراكي              

  . كردندمي

هاي ايرانيان در برابر فرهنگ نوظهور، پذيرش و تعامل مثبت بود كه                               اكنش  بنابراين از و         

  :آيدها ميهاي متنوعي داشت، كه در ذيل شرح آنهاي متفاوت وهم زمينهالبته هم شكل

اند و براي      هاي جنگي را آغاز ارتباط ميان دو گروه دانسته                        برخي از محققان، ضرورت             

كنند كه خالد به      ، در حاشية رود فرات اشاره مي               ق .  ه   12ل  وليد در سا    نمونه به رفتار خالدبن         

اساس  .   سربازان مستقرخود در آنجا فرمان داد غذايي را كه ايرانيان تدارك ديده بودند، بخورند                          

اين فرمان را نيز تبعيت از سيرة پيامبر               
) ص ( 

، مبني بر مصرف چنين غذاهايي به نشانة پيروزي،                   

.دانستمي
3

  

، چرخش نظرات نخبگان و دانشمندان هر دو فرهنگ به سمت                        نوع ديگري از تعامل            

روايت منسوب به سلمان فارسي كه زندگي او دو فرهنگ را به                         .   تسهيل روابط اجتماعي بود          

اگر دوستي در ميان آنها داريد، در غذاي او سهيم شويد و                          « :   گويد  هم مرتبط ساخته بود، مي        

در سدة سوم هجري قمري         .   »  او پيروي كنيد      همراه با او سواري كنيد بدون اينكه از تعاليم                      

  را  -  از جمله زرتشتيان         - حنبل نيز غذاهاي تهيه شده به دست اعضاي جوامع ذمي                     احمدبن   
________________________________________________________________ 
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.براي مصرف مسلمانان مناسب دانست
1

  

از سوي ديگر، ضرورت ارتباط تجاري در امر غذا، منجر به جعل احاديث با منشأ كوفي و   

ة  مذهب اهل سنت، تسليمِ اين ميل فراگير شدند و اقالم مواد                    بصري گرديد و فقهاي چهارگان            

ها وجود دارد، براي خوردن                 غذايي را، مادام كه معلوم نشود اثري از مردار يا خوك در آن                                 

.مناسب دانستند 
2

  

آوردند، خريد         به عكس، بزرگان زرتشتي هم كه گاو، بز و گوسفند را مقدس به شمار مي                           

دانستند، مگر هنگام مواجهه با درد و مرگ؛ در برابر نيز                          مجاز نمي   گوشت از غيرزرتشتيان را 

شمردند، مگر آن كه مطمئن باشند آن فرد خواهد                  دادن گوشت به غيرزرتشتيان را جايز نمي                 

. مرد  
3

 نتيجة تساهل، توسعة روابط دو طرف و سهيم شدن در غذا و تجارت موادغذايي، تعديل                                 

  . اقتصادي بوداحكام مذهبي به نفع روابط مادي و

چرخش و تعديل ديگر در احكام مربوط به شكار حيوانات بود كه فقهاي زرتشتي،                                      

ند؛ اما مسلمانان تنها        دانست   حيواني را كه به دست مسلماني كشته و قصابي شده بود، خوردني مي                       

در  .   در صورتي مجاز به خوردن گوشت حيواني بودند كه حتماً به روش اسالمي ذبح شده باشد         

حالي كه در مورد ماهيان، به دليل پاك دانستن دريا، مسلمانان ماهيان صيد شده توسط                                        

. دانستند   زرتشتيان را نيز مباح مي           
4

آن است، به      مطلب ديگر دربارة شكار، تغيير نظام معنايي                 

هاي اشراف بود، در دورة               اي كه شكار، كه در عصر ساسانيان از تفريحات و سرگرمي                     گونه  

.اسالمي اهميت اقتصادي يافت
5

  

حيواناتي مانند گاو، بز و گوسفند، در               :   نمونة ديگري از تعامل، تعديل احكام زرتشتي بود                       

ها، گناه آن حيوان بر ذمة             ن آمد، چون با خوردن گوشت آ            متون زرتشتي مقدس  به شمار مي          

. گرفت  زرتشتيان قرار مي        
6

 اين تقديس و پرهيز از استفاده، در دوران اسالمي تعديل شد و به                             

�. راحتي در سفرة ايرانيان مسلمان قرار گرفت

________________________________________________________________ 
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استقرار اعراب در ايران، آميزش                  .   گونة ديگري از تعامل، تأمين منافع مالي و اقتصادي بود                          

شد؛ به طوري كه به تدريج احكام مذهبي نيز به سمت                   يرانيان را سبب مي       روزافزون آنان با ا            

قطعاً سود مالي زرتشتيان ايجاب           .   تعامل هرچه بيشتر با يكديگر و تأمين منافع مالي متمايل شد                 

اين همزيستي منجر به پديد آمدن           .   تر به خريد و فروش بپردازند             كرد تا با مسلمانان آزادانه             مي 

اي كه برخي منابع از يكسان دانستن غذاي                    امر تغذيه شد، به گونه         فرهنگي مشترك در        

.دهندمسلمانان با زرتشتيان اطالع مي) گوشتي(
1

  

جوادعلي، با . يكي از مصاديق مشخص تأمين سود، بحث فروش و توليد مشروبات الكلي بود  

كيفيت  ذكر اين مقدمه كه اعراب سابقة چنداني در پرورش تاك نداشتند و به همين دليل                                   

هاي  كه تحريم شراب بنابر قرآن، تجارت آن را به جماعت                       ها متوسط بود، و اين         شراب آن    

پس اعراب از قديم با شراب آشنا              :   گيرد  يهودي و مسيحي مختص گردانيده بود؛ چنين نتيجه مي                 

. آوردند     بودند، ولي كمتر به آن روي مي               
2

تسخير كشورهاي غيرمسلمان، طبعاً آشنايي با انواع                    

  .د باده را براي مسلمانان ميسر ساختجدي

تهية مشروب از موادي مانند خرما، انجير، آلبالو، توت، گندم و جو، نيشكر و عسل، و                                         

ها، داللت بر تداول و رواج آن در بين مردم، حتي                            صدور احكام فقهي دربارة هركدام از آن                    

ايران، با توجه به اجازة بزرگان                 بنابراين زرتشتيان         .   كند ها پس از ورود اسالم به ايران، مي                 سال 

هاي نخست حضور اسالم در          در سال   .   اند  ديني خود، اقدام به تهيه و فروش مشروب نموده                        

ايران، به دليل سود مالي و نيز اقبال فراوان اعراب، بهترين نوع شراب توسط ايرانيان و گاهي                                             

.رسيدموبدان به فروش مي
3

  

  گزينش بررسي فرايند تركيب يا .  3. 1. 2. 2

خواهيم بدانيم       بدين معني كه مي     .   گيرد، نتيجة فرايند است        آنچه در اينجا مورد بحث قرار مي              

ها، آنچه در سدة چهارم هجري قمري به بعد بر فضاي                   ها و قبول    ها، حذف    در پايان همة تعديل        

ني و  آيا الگوي برجاي ماندة باستا            .   فرهنگي جامعة ايران تسلّط داشت، كدام الگوي تغذيه بود                       

  زرتشتي محض بود؟ آيا الگوي فرهنگي تغذية اسالمي محض بود؟ و يا تركيبي از هر دو؟
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آنچه در آغاز بايد گفت، اين است كه آداب و فرهنگ غذا خوردن در ايران سدة چهارم ،      

. مانند ساير آداب ديگر، تركيبي بود از آداب باستاني ايران با آداب و رسوم اسالمي                                       
1

 احكام   

ها، فرهنگي واحد را به كلية مسلمانان ارائه كرده كه                         ها و نوشيدني    ارة خوردني      اسالمي درب     

 اين احكام مسلمان را از غيرمسلمان جدا                .   بوده است    )   طاهر و نجس    ( مبتني بر حالل و حرام         

كند، كه در آن       امر مي   )   ذبح  ( فقه اسالمي، پس از تعيين حالل و حرام، به كشتار آييني                     .   ساخت 

.بخشد به عمل اعتبار مينيت قرباني كننده
2

هاي كلي معنابخش را ارائه دين اسالم اين چارچوب

هاي جديد را كه در قالب حالل و حرام معرفي                    كرده بود و مردم ايران سعي كردند اين آرمان                      

شان شده بود، با شكل زندگي روزانه  و شرايط زيستي و كشاورزي و محصوالت غذايي متنوع                                  

  . يب و التقاط، فرهنگ اسالمي سربرآوردتركيب كنند تا از آن ترك

در غذاهاي گوشتي ايران ساساني، گوشت خوك                      
3

 و سمور و خرگوش از لذيذترين                

. اند  هاي سرد بوده      گوشت 
4

 .هاي حرام و مكروه از فهرست غذاها حذف شدند                   اين غذاها با عنوان         

تكلّف  سيار ساده و بي     الگوي غذايي كه سربازان عرب فاتح با خود به ايران آورده بودند نيز، ب                                    

شد كه عمدة شير و گوشت هم از شتر فراهم             بود و شامل خرما، لبنيات و گاهي گوشت مي               

هاي ايراني       كم با غذاها و خورش         پس از فتح ايران و ديگر كشورها، ذائقة اعراب كم                       .   گرديد   مي 

 ها كه تا آن    ، عرب   وليد و سپاه ساساني روي داد           لّيس كه بين خالدبن      ِپس از پايان جنگ ا        .   آشنا شد 

ها  ديده، و نه حلواي شكر چشيده بودند، در برخورد با اين خوردني                             )   رقاق   ( وقت نه نان تُنُك       

.دست و پايشان را گم كردند
5

  

هاي اخالق، ساده زيستي در غذا را به عنوان يك ارزش فرهنگي                             در همان حال كه كتاب           

هاي خسرواني        شت به سنت كرد، در سطح حكام و رؤساي جامعه، نوعي برگ                      ترويج مي    

هاي ساساني و تأسيس سعي بر تقليد كامل از حكومت) به ويژه عباسيان(حكام . شدمشاهده مي

________________________________________________________________ 
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هاي پرآوازه در          ها و ضيافت   هاي متكلّفانه ،آراستن سفره         خرج  .   تيسفوني جديد در بغداد داشتند           

  . أثير بسيار داشتاثر نفوذ برامكه، در ترويج ذوق و غذاي ايراني در بين طبقات ممتاز ت

اي كه    ديدگان دوران عباسي، توجه خاصي به علوم غذايي داشتند؛ به گونه                          خليفه و آموزش        

گونه    وراق، اين       الطبيخ  هاي متقدم آن عصر، مانند           از كتاب    .   اين علوم، اهميت زيادي پيدا كرد                

اي   ويژه   هاي آشپزي    آيد كه خلفاي عباسي و خانواده و وزيران ايشان هر يك كتاب                             برمي  

هاي واثق، معتصم و        مانند كتاب    :   هاي مناسب داشتند     متضمن دستورهايي براي تهية خوراك              

.هارون الرشيد بدون پزشك بر سفره نمي نشست . معتضد
1

   

  . ساختهاي الكلي نيز خود را نمايان مياين فرهنگ دوگانه در مورد نوشيدني  

عصر اموي و چه در عصر عباسي،            در فرهنگ رسمي و بيروني خالفت اسالمي، چه در                     

مجاز بودن مسكرات مشاهده نشده و مسلمانان حتي از حضور در مجلسي كه در آن شراب                                  

، از همنشيني نكردن با          » كافي  « هاي روايي، مانند            در كتاب    .   اند  شود، نهي شده    نوشيده مي   

ة او و اعتماد       گسار، سالم نكردن به او، نرفتن به عيادت وي، حاضر نشدن در تشييع جناز                               باده   

. نكردن به وس، در امور مالي سخن گفته شده است                 
2

 تازيانه     80 فقها همچنين از جاري كردن           

. گويند  بر مست مي   
3

، ) ق .  ه 101  -   99( هاي عمر دوم       رغم نهي قرآن و با وجود تالش              پس علي  

 عباسيان نيز كه تحت تأثير فرهنگ ايراني قرار                 .   خواري، در دربار امويان رايج بود                       شراب  

نوشيدن شراب، حتي در دربار             .   دانستند   داشتند، نوشيدن شراب را از جملة لذايذ زندگي مي                     

. بويه، ساماني، غزنوي و سلجوقي نيز متداول بود                    هاي محلي صفّاري، آل         حكومت  
4

مجازات    

شرابخواري در انظار عمومي به صورت يك قانون، همواره وجود داشت، اما اين قانون در عمل    

اشپولر، يكي     .   خواري را تا حد زيادي ترك كردند                 بعدها مسلمانان شراب       .   شديندرت اجرا مبه

و »   بابك  « خواري را مخالفت با بدعت گزاراني مرتد از اسالم، مانند                             از علل ترك شراب       

.دادندداند كه به نوشيدن شراب اهميت بسيار ميمي» مقنّع«
5
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  ايران پس از اسالم اشاره شد،             گرچه به تفاوت فرهنگي درون جامعة                شايان ذكر است كه        

قمري، ديني و      هاي نخست هجري     اما شاكله و صورت بيروني فرهنگ و تمدن اسالمي در سده                    

به طور قطع در عموم بازارهاي در شهرهاي اسالمي گوشت خوك و يا مشروبات    . اسالمي بود

شود كه   اشاره مي    هايي   ولي در اينجا به تعدادي از گزارش                  .   رسيد الكلي آزادانه به فروش نمي              

 - ها به فهم بهتر شرايط فرهنگي         نويسان انجام گرفته است، تا از خالل آن                     توسط سفرنامه   

  . اجتماعي جامعة ايران نايل شويم

 در مسير عبورش از تبريز و خوي و وان،                   ق .  ه   434ناصرخسرو در گزارش خود به سال                 

فروختند     ند گوشت گوسفند مي    در آنجا گوشت خوك را مان           : گويد  مي »   وسطان  « دربارة بازار          

.نوشيدند بي تحاشيو زنان و مردان ايشان بر دكان نشسته شراب مي
1

  

نامبردار شهرري) آبجو(مقدسي نيز از فُقاع   
2

  . سخن گفته است) كرمانشاه( و قرماسين 

شايد بتوان يكي از داليل وجود مشروبات در جامعةاسالمي را، نگاه ابزاري به اين نوشيدني          

عالوه بر جواز مصرف طبي خمر، در همة مكاتب                    .   حفظ سالمت انسان، تفسير كرد          براي    

. اند  آن اشاره كرده         »   پلَشت بري   « فقهي به كاربرد طبي شراب و خاصيت             
3

 محمدبن زكرياي      

هاي ناشي از     هاي سكرآور، بيماري         مثبت انواع نوشابه       �، پس از ذكر تأثيرات          ) ق .  ه 320:   م ( رازي     

قروح خبيثه و     ( ها  در مواردي شستشوي زخم          .   را برشمرده است      افراط و مداومت در شراب               

.گرفتبا شراب صورت مي) آكله
4

  

طور خالصه دربارة نحوة تعامل در فرهنگ تغذيه بين ايران و اسالم رخ داده                                    آنچه به     

كم به سفرة   گونه كه غذاهاي متنوع و با كيفيت ايرانيان كم                  است، نوعي تأثير و تأثر بود؛ بدين              

،  و گوشت خوك هم به دليل حرام بودن، از طرف                       ) تأثر  ( ن عرب وارد گرديد             مسلمانا  

  ) . تأثير(مسلمانان و زرتشتيان به حاشيه رانده شد 

حذف گوشت خوك و خرگوش از سفرة ايرانيان، به دليل رواج و رونق گوشت گاو، بز                                      

 ايران از اين نهي،          به تعبير ديگر، فهم مردم         .   و گوسفند، واكنش مثبت ايرانيان را در پي داشت                    

ولي در خصوص مشروبات، برداشت و فهم مردم ايران، با توجه به                                 .   برپاية متون ديني بود          

________________________________________________________________ 

 . 9انتشارات زوار، ص : ، تهران3دبيرسياقي، چ  ، به كوشش محمدسفرنامه، )1370(ناصرخسرو قبادياني مروزي   1

انتشارت : ن، تهرا2، ترجمة علينقي منزوي، چاالقاليممعرفة احسن التقاسيم في ، )1385(المقدسياحمدبنابوعبداهللا محمد   2

 . 582ص  كومش،

 . 396 - 393انتشارات سروش، صص : ، تهران)ژارهه(، ترجمة عبدالرحمن شرفكندي قانون در طب، )1362(ابوعلي سينا   3
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در اينجا به برخي از اين            .   اي ديگر صورت گرفت        شرايط اقتصادي، تاريخي و اجتماعي، به گونه                  

  :شود نكات اشاره مي

 عالوة ميل طبيعي انسان        هاي تاك، به      وجود شرايط اقليمي مناسب و پرورش انبوه درخت                     

هاي خاص آيين زرتشت كه ارتباط با طبيعت و شادي گذراني، وجود آموزهبه افراط در خوش

و تالش را در كنار هم آميخته و فرهنگ شادزيستي و شادخواري ايرانيان را به وجود آورده                                         

حصوالت،   بود؛ داشتن شرايط براي تحصيل سود و منفعت مالي از طريق توليد و فروش اين م                                

طلبي انسان، باعث فهمي متفاوت گرديد                مجاز دانستن مشروب هوم در مناسك آييني و زياده                     

  . ايمرو بودهرغم نهي متون ديني زرتشتي از مست كردن، باز هم با اين پديده روبهكه علي

در بدو ورود اعراب مسلمان نيز، ميل طبيعي به خوشي و سرمستي از پيروزي بر ايرانيان، از   

از طرفي، مجاز دانستن فروش              .   سوي برخي فاتحان، زمينة تقاضاي اين فرآورده را ايجاد كرد                            

شراب به اعراب از نظر موبدان،        
1

عالوة انگيزة قوي اقتصادي براي ايرانيان مغلوب، باعث شد،                          به 

پس از تثبيت خالفت اسالمي در ايران، دربار خلفاي اموي و سپس عباسي، محلي براي عرضة                                  

ترين زمينه و بستر براي         رغم نهي قانوني خلفا، قوي          اين تقاضا، به     .   هاي ايراني گردد         شراب  بهترين   

گونه با وجود اعالم مجازات براي تظاهر به                       فعاليت توليدكنندگان اين مواد بود؛ و بدين                     

  . مشروب خواري، فعاليت زيرزميني و پنهان برخي افراد در قلمرو اسالمي همچنان ادامه داشت

اين كنش و واكنش دو سويه، پديدآمدن الگوي فرهنگي غذايي در زندگي روزمرة                                    نتيجة    

فرهنگي كه بايد و      .   خاص جامعة ايران و برخاسته از فضاي فكري و ديني و اقليمي ايران بود                               

. نبايدهاي اسالمي در رأس آن وجود داشته و در عين حال داراي تنوع و رونق خاصي بوده است

توان براي نمونه اين           ود در الگوي فرهنگي تغذية ايراني، اسالمي مي                  هاي موج    از خرده فرهنگ       

 نذورات، بركت و حرمت نان و گندم، قرار                      رزق حالل، حرمت مهمان،            :   مفاهيم را نام برد        

  .براي سيراب كردن تشنگان) وقف(دادن ظروف آب 

 با  دادن به سفره       حوقل از اخالق مردم فارس براي تهية غذاهاي مختلف و رونق                                ابن    

.گويد  ها و فراواني طعام و نيز آماده كردن شيريني و ميوة پيش از غذا، سخن مي                                 خوردني    
2

 

كردن مهمان در اصفهان براي نان و پنير و فراهم كردن غذاهاي متنوع و                               مقدسي دربارة دعوت         

________________________________________________________________ 

گردد، به ويژه هنگامي كه مسلمانان به وشيدن شراب باعث كندشدن پيشرفت گناه و رواج اعمال نيك ميدر آيين زرتشتي ن   1

 . 165؛ چوكسي، همان، ص 34 - 31، صص)1376(مينوي خرد. اعتدال بنوشند

 .169 - 167و  57انتشارات بنياد فرهنگ ايران، صص : ، ترجمة جعفر شعار، تهران االرضةصور، )1340(حوقلمحمدبنابوالقاسم   2
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. گويد  گوناگون سخن مي     
1

 ها پردازد كه در زاويه            مي »   هريسه  «  ابن بطوطه به معرّفي غذايي به نام              

. دادند    به مسافران و تازه واردان مي                
2

ها را    وي برخي از غذاهاي متداول مردم ايران در آن سال                           

با غذاهاي لذيذي از واردشوندگان پذيرائي                        )   شوشتر( در مدرسة تستر      :   دهد  گونه شرح مي    اين  

ان برنج با فلفل كه با روغن پخته بودند، به اضافة جوجة بريان و ن                        :   كردند كه عبارت بود از           مي 

. و گوشت و حلوا     
3

مقدسي صفحات متعددي از كتاب خود را به ذكر محصوالت متنوع زراعي                          

. هاي مختلف ايران اختصاص داده است               و باغي استان     
4

در  » افروشه   «  اشاره به نوعي شيريني به نام           

، » بيار  « منطقة  
5

 وجود يخ دربرخي شهرها مانند ارگان فارس،                   
6

از  (  پخت نوعي نان در شهرستان        

شد،كه گويي با روغن خمير مي) انقصبات گرگ
7

 وجود ليمويي كه مانند زردآلوي ترش بوده و 

اند،   گفته مي »   انبج  « به آن   
8

هاي مقدسي است، كه عالوه بر تنوع اقليمي منطقه،                 از جملة گزارش       

  . نشان از رواج فرهنگ تغذية اسالمي در اغلب شهر ها در سدة چهارم هجري قمري دارد

را دامپرور و غذاي اصلي آنان را لبنيات و مايستنتج                       )   كوهستان   ( جبال   حوقل اغلب مردم        ابن    

. داند   مي )   ماستينه ( =   
9

 كند،  وي غذاي مردم طبرستان، ديلم و گيالن را برنج و ماهي و سير ذكر مي                           

كه از ناحية      داند و اين      و در جايي ديگري از كتابش، قوت غالب مردم خزر را برنج و ماهي مي                              

. كرك به آنجا مي آورند          روس، عسل و موم و          
10

فضالن، دربارة طرز غذا خوردن پادشاه                     ابن  

كه پادشاه پس از اتمام           دهد و اين     اسالوها و استفاده از كارد براي بريدن گوشت، توضيح مي                        

.غذا، شراب عسل درخواست كرد
11

در جاي ديگر وي به استفاده از روغن ماهي و نيز تهية غذا                      

. كند از جو و گوشت اشاره مي          
12

، فرهنگ غذاهاي رايج تا سدة             مفاتيح العلوم     ارزمي در       خو 

شان را توضيح داده، سپس به شرح خواص گياهان و داروها                        ها و طبخ   چهارم و مواد تركيبي آن           

________________________________________________________________ 
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 . 235بطوطه، همان، ص ابن   2

 . 202همان، ص    3

 .  688و 645، 524، 475مقدسي، همان، صص    4

 .547همان، ص   5

 .634همان، ص   6

 .523همان، ص   7

 .709همان، ص   8

 . 116حوقل، همان، ص ابن   9

 . 133 و 123همو، همان، صص    10

 . 82بنياد فرهنگ ايران، ص : ، ترجمة ابوالفضل طباطبائي، تهرانسفرنامه، )1345(فضالنحمادبنبنراشدبنالعباسبناحمد   11

 .؛ در آنجا دربارة نگهداري غذا در چاهي در زيرزمين سخن گفته است29همان، ص    12



 1391 زمستان ،15 ةم، شمارچهارسال ، مطالعات تاريخ اسالم  130

.پرداخته است
1

  

: هايي از عقايد زرتشتي را مشاهده كرد                  توان در فرهنگ تغذية ايران اسالمي، رگه                    مي   

هنگام آب ريختن بر روي          »   بسم اهللا   «  روي آتش يا گفتن        مواردي مانند پرهيز از سررفتن غذا                

آتش براي خاموش كردن آن، نشان از همان فرهنگ قداست آتش و نزديك نكردن آب به                                       

  . كنددفع شرّ مي» بسم اهللا«آن است، كه البته در دورة اسالمي، ايراني مسلمان با 

دهد، وجود      مي بازتاب     نكتة ديگر كه همان فرهنگ اولويت غذاي گياهي بر گوشتي را                         

هايي است كه عنصر اصلي و مواد تشكيل            ها و خورشت    ها، خوراك       آش  شمار زياد و متنوع       

آورد و اكنون نيز به نام            ها، غالت و حبوبات و گياهان فراهم مي                ها، صيفي  دهندة آن را سبزي        

  .  شوندغذاهاي سنتي ايراني شناخته مي

غذاهاي ايرانيان تا حدي بود كه شمار زيادي از لغات                         گيري اعراب از         از سوي ديگر، بهره          

لوزينج،    « :   فارسي در مورد غذا و سفره در فرهنگ و زبان عربي وارد شده است؛ مانند                                     

.»فالوذج،بزماورد ،اسفيد باج، طست، ابريق، كعك و سكباج
2

ِ  از آن   »التبصر بالتجاره « در رسالة 

هاي گرانبها و        كاالهاي قيمتي و سنگ       كه متن كتاب در بارة بازرگاني و                  جاحظ، با آن       

محصوالت شهرها بوده است،         
3

توان به تعدادي از واژگان فارسي موجود در متن عربي آن                             مي 

، ) شاه سبرم  ( ، شاه اسپرغم    ) فستق ( ، پسته  ) جاموس   ( ، گاوميش    ) ترج  ِا ( ترنج   :   اشاره كرد؛ مانند         

).سكر(و شكر) دارصيني(دارچين
4

     

اي از    آورد كه به نمونه        خود آدابي از غذا خوردن را به همراه                     اين فرهنگ تغذية ايراني، با               

گويند كيومرث نخستين كس بود كه بفرمود تا هنگام                 :   نويسد  مسعودي مي    .   شود آن اشاره مي      

رسد اصالح كند و     غذا آرام گيرند تا طبيعت سهم خود بگيرد و تن را با غذايي كه بدان مي                              

ر ضمن غذاي خود به چيزي اشتغال ورزد، قسمتي از تدبير                       زيرا وقتي انسان د         . . . جان آرام گيرد         

شود كه خاطر به آن داده و اين، نفوس حيواني و قواي انساني را زيان                                     او متوجه جايي مي        

________________________________________________________________ 
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.رساند
1

  

نوازي كه گاهي خود را           اين ادب اصيل ايراني، به انضمام قناعت در مصرف و ادب و مهمان                       

هاي غذاي روزانه و سفرة ايراني مسلمان و                   از ويژگي     هاي رنگارنگ نشان داده،              به شكل سفره  

تركيبي است از تمدن گذشته و اخالقيات ارزشمند اسالمي و نيز پايبندي به احكام فقهي                                  

) از عصر ناصرالدين شاه        ( سفرة اطعمه   اي از اين تركيب رادر كتاب               نمونه  .   اسالم در زمينة تغذيه        

وقتي «: نويسد بارة نحوة پخت حلواي آردي، ميدر آنجا پس از توضيح در. توان مشاهده كردمي

در  .   » طفل متولد شود، نذرجناب خامس آل عبانموده و سالي يك دفعه در محرم و صفر بپزند                              

جاي ديگر، در توصيف لرزانك كه نوعي شيريني با نشاسته است، موسم آن را ماه رمضان                                  

. داند   مي 
2

. هاي اسالمي پيوند خورده است             به بيان ديگر، در غذاهاي ايراني تفنن با مناسبت                      

اي مردم ايران را در دو محور               هاي ديني در رفتارهاي تغذيهبرخي محققان تأثيرات عمدة آموزه

دانند و معتقدند، در بخش احكام، اسالم هيچ خوراك معيني را به عنوان ها مياحكام و توصيه

 خوك، مردار، شراب و           ها، مانند    غذاي ديني مقدس تشريع نكرده است، ولي برخي خوراكي                       

.خون، ممنوع شدند
3

     

  گيرينتيجه

- گيري آن در منطقه، بخشي از ابعاد زندگي مردم ايران، به تدريج تحت                              با ورود اسالم و شكل        

در پاسخ به پرسش       . يكي ازآن ابعاد، شيوة تغذيه بود                 .   تأثير باورهاي اسالمي قرار گرفت                 

 مطالعة متون مقدس زرتشتي و اساطير،              : توان گفت    چگونگي اسالمي شدن شيوة تغذيه، مي           

ادبيات و فرهنگ رفتاري ايران دورة پيشااسالمي، محقق را به ترجيح الگوي تغذية گياهي بر                                       

از ديگرسو، شرايط         .   سازد  تغذية گوشتي و پرهيز از مصرف گوشت چارپايان، رهنمون مي                        

شادزيستي ايرانيان و         جويي و     مساعد اقليمي ايران براي پرورش تاك، كاربردهاي طبي، لذت                              

وسعت جغرافيايي . عدم ممنوعيت فقه زرتشتي، مصرف مشروبات را در ايران متداول كرده بود

ايران و توليد انواع محصوالت كشاورزي، دريايي و دامي، به انضمام داشتن تمدني ديرپا و رفاه                                             

________________________________________________________________ 

انتشارات علمي و فرهنگي، : ، تهران1، ترجمة ابوالقاسم پاينده، جمروج الذهب، )1374(الحسين مسعوديبنعليابوالحسن   1

 . 217 - 216صص 

 .76 و 55انتشارات بنياد فرهنگ ايران، صص: ، تهرانسفرة اطعمه، )ش1353(پز باشيميرزا علي اكبر خان آش   2

تاريخ و » قاجاري - مناسبات دين با فرهنگ غذايي مردم در دوران صفوي «، )1390پاييز و زمستان (ابراهيم موسي پور   3

  .135، ص14، ش7، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات، ستمدن اسالمي
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تنوع در ظروف       ها،   ها و آشاميدني     هاي رنگارنگ، تنوع در خوراكي                نسبي، ارمغاني از سفره         

هاي گوناگون در زمينة     المثلها و ضربپذيرائي، داشتن آداب و رسوم متعدد و نيزاشعار، داستان

.ها را به همراه آورده بودخوراكي
1

   

ورود اسالم به ايران، ورود نظام معنايي جديدي بود كه در طي آن، مسلمانان با مفاهيم                                             

تحريم گوشت خوك و توصيه به كشتن            فقهي حالل و حرام، تحريم مشروبات الكلي،                      

هاي نظري خود      آشنا شدند؛ دين اسالم چارچوب            )   ذبح يا نحر    ( حيوانات با روشي مخصوص           

براي تغذيه را، ضمن آيات قرآن، و آداب اخالقي تغذيه را نيز در خالل احاديث معصومين                                       
) ع ( 

 ،

شركت جستند و نظام     معرفي كرد و پس از آن مردم ايران با اتخاذ سه رويكرد در اين فرايند                                  

  : معنايي جديدي را آفريدند

در آغاز زرتشتيان ايران و مسلمانان                    ) .   عدم پذيرش و طرد         (  واكنش يا تعامل منفي         . 1  

خوردند؛ ولي به زودي اين ديوارهاي                     دانستند و از غذاهاي يكديگر نمي             همديگر را ناپاك مي        

 ارتباط دو سويه، از ميان             بلند و صف كشيدن در برابر هم به داليل ضرورت همجواري و                         

  . برداشته شد

استفاده از غذاي        :   شد، از جمله     ، كه اغلب به شكل تعديل ظاهر مي         )پذيرش( تعامل مثبت .2  

همديگر در شرايط جنگي، چرخش نظرات نخبگان هردو فرهنگ به سمت تسهيل روابط                             

ديگر از سوي مردم   تعديل . تر در زمينة تجارت موادغذايياجتماعي و صدور احكام فقهي آسان

  .به منظور كسب منافع اقتصادي با فروش مشروبات الكلي صورت گرفت

، تركيبي از آداب و رسوم باستاني و آداب اسالمي؛                        ِ تعامل به شكل تركيب يا گزينش         . 3  

گونه كه در آغاز ذائقة اعراب از غذاهاي بسيار ساده به غذاهاي متنوع و رنگارنگ ايراني            بدين

تكلّف بودن در غذا،         زيستي و بي    هاي ادب و اخالق، ساده            حال كه در كتاب        همان در. متمايل شد

گرديد، در سطح حكام و رؤساي             مي   به عنوان معياري براي تهذيب و تربيت اخالقي معرفي                      

- حكام عباسي سعي داشتند از حكومت         .   گرديد   جامعه، برگشت به سنن خسرواني مشاهده مي              

ضوع به بروز پديدة تفاوت فرهنگ رسمي و بيروني خالفت                      اين مو   .   هاي ساساني تقليد كنند     

  .اسالمي با فرهنگ دروني و واقعي مردم منجر گرديد

نگاهي تفسيري و معناكاوانه به دين و ديدن دين به مثابة                       ( براساس چارچوب نظري تحقيق             

________________________________________________________________ 

نمودهاي فرهنگي و اجتماعي در ادبيا ت  ،)1379(محمود روح االميني: راي آشنايي با نمادهاي سمبليك تغذية ايراني، نكب   1

 . ارائه كرده استدرخت آسوريكوي در بخش نخست كتاب، پژوهشي مردم شناختي در منظومة . انتشارات آگاه: ، تهرانفارسي
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ادي،   هاي متون ديني، آن احكام را با شرايط اقتص                   ، مردم ايران، پس از دريافت آموزه                    ) فرهنگ  

اجتماعي و تاريخي خود تركيب نمودند و به فهمي تازه دست يافتند كه اين فهم جديد، همان                                  

  :شودهاي آن اشاره مي ايراني است كه در زير به برخي از ويژگي- نظام نمادين معنايي اسالمي

در اولويت قرار دادن دستورات فقه اسالمي، شامل ذبح، حالل، حرام، مكروه، همراه با                                               

 تعاليم اخالقي در باب تغذيه، مانند قناعت در مصرف، دوري از اسراف، توجه به                                         اصول  

  .محرومان و نيازمندان، پايبندي به آيين و مناسك روزه

  منابع و مĤخذ

�.انتشارات فروهر: ، تهرانمراسم مذهبي و آداب زرتشتيان، )1372(آذرگشسب، اردشير  - 

مقاالت و    ،  » هاي فارسي آن       جاحظ و واژه       » ر بالتجارة    التبص  « رسالة   « ، ) 1375زمستان    ( آذرنوش،آذرتاش             - 

�.انتشارات دانشگاه تهران: ، تهران60- 59دفتر �،هابررسي

�.انتشارات بنياد فرهنگ ايران: ، تهرانسفرة اطعمه، )1353(اكبرخانآشپرباشي، ميرزا علي  - 

: حمد شاكر، لبنان، بيروت          ، صححه شيخ ا  الخراج    ،   ) م 1990( ابويوسف   القاضي  ابراهيم    بن اعثم، يعقوب     ابن    - 

  .دارالحداثه

�.3علمي و فرهنگي، چ:  موحد، تهرانعلي، ترجمةمحمدسفرنامه، )1361(بطوطهابن  - 

انتشارات بنياد فرهنگ          :   ، ترجمة جعفر شعار، تهران          االرض    � صور ، ) 1340( محمد حوقل، ابوالقاسم       ابن    - 

�.ايران

انتشارات     :   ، ترجمة ابوالفضل طباطبائي، تهران              سفرنامه  ،  ) 1345( حماد  بن راشد  بن العباس   احمدبن     فضالن،   ابن    - 

  .بنياد فرهنگ ايران

 ترجمة ابوالفضل        ، ) هق 341( ة ابودلف در ايران            سفرنام  ، ) 1342( المهلهل  مسعربن  ،   الخزرجي    ابودلف      - 

  .انتشارات فرهنگ ايران زمين: ، تهران مينورسكي و تحقيقات والديمير تعليقاتطباطبايي، با

  .انتشارات سروش: ، تهران)ژارهه(، ترجمة عبدالرحمن شرفكنديقانون در طب، )1363(ناابوعلي سي  - 

:  بيروت   - ، صححه شيخ احمدمحمدشاكر، لبنان         الخراج    ،  ) م 1990( ابراهيم    بن ابويوسف، القاضي، يعقوب           - 

�.دارالحداثه

: ، تهران    نيا ، ترجمة مسعود رجب       زندگي اجتماعي در حكومت عباسيان             ،  ) 1369( احسن، محمدمناظر        - 

  .انتشارات علمي و فرهنگي

: ، تهران    2، ترجمة مريم ميراحمدي، ج            تاريخ ايران در قرون نخستين اسالمي                 ،  ) 1386( اشپولر، برتولد        - 

�.انتشارات علمي و فرهنگي

  .، تهران، نشر مركزدانشنامة مزديسنا، )1374(اوشيدري،  جهانگير  - 

�.نشر محور:  تهران،آشنايي با دين زرتشت، )1381(ايزدپناه، مهرداد  - 



 1391 زمستان ،15 ةم، شمارچهارسال ، مطالعات تاريخ اسالم  134

پژوهشكدة    :   فاضلي و مرتضي قليچ، تهران         اهللا   نعمت ، ترجمة   تاريخ فرهنگي چيست      ،  ) 1389( برگ، پيتر      - 

�.تاريخ اسالم

  .انتشارات ققنوس: ، ترجمة عسكربهرامي، تهرانزردشتيان، باورها و آداب ديني آنها، )1381(بويس، مري  - 

  .نشر آگه: پارة نخست و دوم، تهران ايران، پژوهشي در اساطير، ) 1384(بهار، مهرداد  - 

انتشارات يادوارة           :   ، تهران    تاريخ مختصر فرهنگ و تمدن ايران قبل از اسالم                  ،  ) 1381( احمد    تاج بخش،      - 

  .كتاب

 غرر اخبار ملوك       به   مشهور  ( تاريخ ثعالبي      ،  ) 1368( اسماعيل  محمدبن  بن ثعالبي نيشابوري، عبدالملك             - 

�.نشر نقره:  فضائلي، تهران، ترجمة محمد)الفرس و سيرهم

 الرفيعه و ������التبصر بالتجاره في وصف ما يستظرف في البلدان من ، )ش1361/ق1403(بحرجاحظ، عمروبن  - 

    .2تحقيق حسن حسني عبدالوهاب، بيروت، دارالكتاب الجديد، چ االعالق النفيسه والجواهر الثمينه، 

� . التفيض�����: ، بغداد8، جمتاريخ العرب قبل االسال، )م1952(جوادعلي  - 

زرتشتيان مغلوب و مسلمانان غالب در جامعة ايران                    (   ستيز و سازش   ،  ) 1381( چوكسي، جمشيدكرشاسپ       - 

  .انتشارات ققنوس: ، ترجمة نادر ميرسعيدي، تهران)هاي اسالمي نخستين سده

�.تشارات طهوريان: ، به كوشش منوچهر ستوده، تهران)1362(حدودالعالم من المشرق الي المغرب  - 

  .انتشارات فروهر: ، تهرانشناسائي زرتشت،  )1378(خداوندي، مهربان  - 

 :ترجمة حسين خديو جم، تهران          �، مفاتيح العلوم     �، ) 1362( كاتب  يوسف احمدبن   بن خوارزمي، ابوعبداهللا محمد              - 

�.2انتشارات علمي فرهنگي، چ

  .انتشارات فروهر: ، تهرانانهاي ديني زرتشتيپاسخ به پرسش، )1386(خورشيديان، اردشير  - 

 پرسش، ويراستة هيربد تهمورس دينشاجي انكلساريا،                  92متن پهلوي      ، ) شاهنشاهي  2535( داتستان دينيك        - 

�.مؤسسة آسيايي دانشگاه پهلوي: نژاد، شيرازبه كوشش ماهيار نوابي

، ويرايش علي       ، ترجمة موسي جوان       مجموعه قوانين زردشت يا ونديداد اوستا                 ،  ) 1382( دارمستتر، جيمز        - 

  .انتشارات دنياي كتاب: اصغر عبداللهي، تهران

 المعارف �انتشارات بنياد داير: ، تهران1، زيرنظر مصطفي ميرسليم، ج»باده«، )1375(  جهان اسالمدانشنامة  - 

�.اسالمي

�.رانانتشارات بنياد فرهنگ اي: ، متن پهلوي ترجمة فارسي ماهيار نوابي نژاد، تهران)1346(درخت آسوريگ  - 

  .شناسانانتشارات جامعه: نيا، تهران، ترجمة رحيم فرخالگوها و فرايندها، )1389(بي. رابرت، ال  - 

�. مطالعات و تحقيقات فرهنگيمؤسسة: ، ترجمة مهشيد ميرفخرائي، تهران)1367(روايت پهلوي  - 

  .3انتشارات آگاه، چ :  تهران نمودهاي فرهنگي و اجتماعي در ادبيات فارسي،،)1379(روح االميني ،محمود  - 

مجموعة نقد، يادداشت،          ( از چيزهاي ديگر،            » اهللا، سفره ايراني         بسم « ،  ) 1356( كوب، عبدالحسين      زرين     - 

�.انتشارات جاويدان: ، تهران)25- 9)(بررسي و نمايش واره

  . ، تهران، انتشارات امير كبير2،ج)كشمكش با قدرتها(،تاريخ مردم ايران، )1373( -----   - 

�.مركز نشر دانشگاهي: ، تهرانتاريخ تحليلي اسالم تا پايان امويان، )1362( جعفرشهيدي،  - 



 135   اجتماعي تغذيه در ايران، تا پايان سدة چهارم- فرايند اسالمي شدن الگوي فرهنگي

المعارف    � بنياد داير       : تهران   �، 1ج �، دانشنامة جهان اسالم        ،  » باده در قرآن و حديث           « ،  ) 1375( طارمي، حسن       - 

  . اسالمي

  .]نابي[: ، بيروت2، جاحياء علوم الدين، )ق1406(محمد محمدبنابوحامد امامغزالي،   - 

�.1، دفتر 1، به كوشش جالل خالقي مطلق، جشاهنامه، )1366(فردوسي، ابوالقاسم  - 

  .انتشارات توس: ، گزارش مهرداد بهار، تهرانبندهشن، )1369(فرنبغ دادگي  - 

�.4انتشارات زوار، چ: ، به كوشش محمد دبيرسياقي، تهرانسفرنامه، ، )1370(قبادياني مروزي، ناصرخسرو  - 

انتشارات     :   ، ترجمة غالمرضا رشيد ياسمي، تهران           ايران در زمان ساسانيان           ،  ) 1379( رتور   كريستين سن، آ      - 

  .دنياي كتاب

- دارالكتب     :   ، بيروت    6تصحيح و مقابلة علي اكبر غفاري، ج              ،  الكافي   ، . ) ق 1401(   كليني رازي، محمدبن يعقوب          - 

�.االسالميههاي 

: ، تهران    1، ج  معارف نوين جهان اسالم          ال  �داير   ،  » احكام خوراكيها        « ،  ) 1388( كمپو، يوهان ادواردو                - 

�. نشر كتاب مرجع- نشركنگره 

، ترجمة محمد جواد زاهدي مازندراني،                  فرهنگ علوم اجتماعي       ،  ) 1376( كولب، ويليام، جوليوس گو لد              - 

  .انتشارات مازيار: تهران

 انتشارات مؤسسة مطالعات و         :   ، ترجمةمحمدتقي راشدمحصل، تهران             ) 1366(   هاي زادسپرم      گزيده     - 

  .تحقيقات فرهنگي

انتشارات بنگاه ترجمه و نشر            :   ، ترجمة محمد معين، تهران         ايران از آغاز تا اسالم            ،  ) 1349( گيرشمن، ر     - 

�.3كتاب، چ

�.انتشارات فكر روز:  رؤيا منجم، تهران، ترجمةدين ايران باستان، ) 1375 (گيمن، ژاك دوشن  - 

 ،ياجتماع     علوم    نامة  ژه ي و   ، فرهنگ    مجلة   ، » يفرهنگ  ي  الگوها     « ، ) 1370تابستان   ( وك يدب يس  ، ي محمد   - 

�.642ش ،9كتاب ،يفرهنگ قاتيوتحق مطالعات مؤسسة

هاي باستاني     ساختار تغذيه در اسطورة مشي و مشيانه، براساس متون زبان                        « ،  ) 1389( مختاريان، بهاره            - 

�.پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: ، ش دوم، تهران1، سزبان شناخت، »ايران

  .نشر ثريا: تهراننيايش براي درگذشتگان، سروش پيرمغان، ، )1381(داپور، كتايونمز  - 

: ، ترجمةابوالقاسم پاينده، تهرانمروج الذهب ومعادن الجوهر، )1374(دي، ابوالحسن علي بن الحسينمسعو  - 

�.5انتشارات علمي و فرهنگي، چ

  . انتشارات علمي و فرهنگي: تهران ابوالقاسم پاينده، ، ترجمةالتنبيه واالشراف، )1364(-----   - 

  .انتشارات اميركبير:  ج، تهران6، فرهنگ فارسي،  )1364( معين، محمد  - 

: ، ترجمة علينقي منزوي، تهران            االقاليم    	�احسن التقاسيم في معر      ،  ) 1385( احمد  محمدبن  مقدسي، ابوعبداهللا         - 

  .2انتشارات كومش، چ 

  .نشر آگه: ، ترجمة محمدرضا شفيعي كدكني، تهرانتاريخآفرينش و ، ) 1374(طاهربنمقدسي، مطهر  - 

 تاريخ و تمدن      ةفصلنام  ،  »  رويكردي نوين به مطالعات تاريخي      ،تاريخ اجتماعي«، )1386(پور، ابراهيمموسي  - 



 1391 زمستان ،15 ةم، شمارچهارسال ، مطالعات تاريخ اسالم  136

�.6، س سوم، شاسالمي

 ،» قاجاري     - مناسبات دين با فرهنگ غذايي مردم در دوران صفوي                       « ، ) 1390پاييز و زمستان      (   -----   - 

- 113، صص 14، ش  7، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات،س                       تاريخ و تمدن اسالمي          امة فصلن 

141.�

�. انتشارات دانشگاه تهران: ، ترجمة ژاله آموزگار، تهرانايران باستان، ]تابي[م.موله، ماريان  - 

  .انتشارات توس:  احمد تفضّلي، به كوشش ژاله آموزگار، تهرانترجمة، )1364(مينوي خرد  - 

  

– Geertz, clifford(1973), the Interpretation of cultures,selected essays, NewYork: Basic Books, 

pp. 90-112. 

  

  

  


