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  داریتوسعه پا یدر دورنما رانیفرهنگ خوراک در ا یجامعه شناخت یبررسکتاب 

 گفتارپیش

 

 

شوند کهه پهردان ب  هه مو هو  اگر چه امروزه روز در ایران و دیگر کشورهای جهان سوم هنوز کسانی پیدا می

تهریب ی گذش ه ایب مو هو  ییهی از جهدیهای علمی نشمارند، در دو دههراک را مو وعی  رای پژوهشنو

ی ییهی از پیشهگامان های گوناگون دانهش در کشهورهای عهن  ی  هوده اسه ن  هه نوشه هها در پژوهشمو و 

 1پژوهش در فرهنگ نوراک ناورمیانه:

ود دارد و  ه همان مو و  نهوردن و پته ب  سهنده های دیگر در ورایش وجدر مو و  نوراک  سیاری چیز"

شودن در پش  هر دوری یا سینی نوراک همانا یک جهان نوا یده اس  و چه  سا یک فرهنگ و هم چنیب نمی

 هار عهای ی و ارزن نمهادیبن  دارای همچنهیب های گوناگون اج ماعی اس  ویک تاریخن نوراک دارای م نی

درت اج ماعی و سیاسی را  رساند و ممیب اس  نشان از هویه  گروههی در ی قتواند پایهنوراک همچنیب می

ی اج مهاعی، جنسهی ، نهژاد و هویه  قهومی را نود داش ه و یا انگارگانی را در نود پنهان داش ه  اشد و یا یبقه

همچنهیب های تاریتی  اشهدن تواند، کلیدی  رای وارد شدن  ه مو و ی اینها نوراک می نمایاندن افزون  ر همه

 ن2."ی نویش اس  اید افزود که نوراک دارای یک ز ان ویژه

 ن و هو  را داشهمی پردان ب  ه ایهب ی پیش در اروپا نیز کم ر پژوهشگری انگیزه ا وجود ایب تا همیب دو دهه

 ح اه و سیاسی، فلس  ، تاریخ، جغرافیا، اق صادشناسیمردم: جام ه شناسی، های گوناگون ماننداما اینک در میدان

 فرهنگ نوراک ها،نواه در میان ایب رش هی فرهنگ غذا هس ندن نواه نا ارهاد یات،  سیاری درگیر پژوهش در

د کهه اید یادآور شمهم ر   ای داردن از همهجایگاه ویژه (های فرهنگ مادیتریب  تش ه عنوان ییی از  رجس ه)

لیهه  یشه ریب  ها  رای زنده ماندن اسه ، ی انسانهمههای نوراک چیزی اس  که نه تنها از مهم ریب درگیری

ی ر یادشهدهوهشهگژی پ همیب جه   ه گ  ه گرددنی زمیب  ه دور آن میی جانداران کرهی همهتالن روزمره

ازند و پردوردن مینهر روز چند  ار  ه  ،های انساندر اهمی  نوراک همیب  س که  ه یاد  یاوریم که همه ، اال

گاه  ه ن شاید هیچانسا چندیب  ار هم  ه کار پت ب نوراک  پردازندن ،کم نیمی از ایشان در روزه دس ِچه  سا ک

ی و یها ی مانند نقاشهایی مو و در اره ا وجود ایب، های هنری  ه ایب اندازه نپردازدن کارهای دیگری در میدان

 شهده نهدهفرهنگ نهوراک  هه ناموشهی گذرای ارهش پردان ه و در ها پیش  ه نوش ب و پژوهاز سده ،موسیقی

 اس ن 

                                                 
1.1968Claudia Roden, A Book of Middle Eastern Food, London,   

2Claudia Roden, Preface, in: Sami Zubaida and Richard Tapper, A Taste of Thyme: Culinary Cultures of the 

Middle East, London, 1994. 



 

 

ده که شهای پژوهشی مو و  نوراک ییی از پرهوادارتریب مو و  ،ی گذش هولی  جای آن در همیب دو دهه

 شودن یم  رگزارهمایشی نیز در ایب راس ا در اکس ورد  ، ه نشرهای  سیاری نیز انجامیده و همه ساله

میهدان  یهدر هاری فرهنگ نهوراک انجهام نشهده، عهن   غهذایی هدر ارشی در ایران نیز اگر چه تاکنون پژوه

ه ز ان  کاری  تاکنونمیدان فرهنگ نوراک  نود های چندی را سازمان داده اس ن ولی درکاری نود همایش

 فارسی ان شار نیاف ه اس ن 
ژول ی داش ن ایب مهرد کهه  ود که تبار فرانسو ینتس یب ک اب آشپزی که در ایران  ه جاپ رسید از سوی مرد

 ود و در میان ایرانیهان  هه  و مسلمان شده در آمده  ه ندم  در ار قاجارمیالدی  1870در سال  نام داش  3ریشار

ک ها ی  هه نهام  مهیالدی 1903گویا در سهال  های پدرپسرن یوسف از روی نوش هشدن نام ریشار نان شنان ه می

ی ک اب پدرن ک ها ی را نوشه  کهه  رپایه 4ژوزفیب ریشار ه نام  نیز ن دن ر ایب مرددادر ان شا "ی یبانیرساله"

ن ک اب ایب  هانو کهه دارای رسیدهای کنونی های  سیاری تا زمانمیالدی  ه چاپ رسید و  ه چاپ 1920در سال 

ن نویسی آشپزی در ایران تبدیل گردیهدو  ه الگوی ک ابنام داش   ط الدوله  ود، یبانی نشاطلقب در اری نشا
ههای ی ک هابمیالدی، همهه 1670، از زمان چاپ ک اب  انوی یادشده تا سال 5های  رت فراگنری پژوهش ر پایه

در ک اب ژوزفیب  تشهی نیهز  6اندنای در ایب میدان،  جز پیروی از آن نیردهآشپزی چاپ شده در ایران کار تازه

های پس از آن تنها  تشی اس  که  هه راسه ی  هه آشهپزی ی آشپزی فرنگی اس  که در سنجش  ا ک ابدر اره

اند، ههی  پیونهدی  ها آشهپزی های دیگر  ا همیب نام آورده شدههایی که از ک ابپردان ه شده و  تش فرانسوی

ولهی  7شهودنی شهری ایران آن زمهان شهمرده مهیم هی غرب زدگی در جافرنگی نداش ه و  یش از هر چیز نشانه

-اند )و  ه گ  ه فراگنر مورد اس  اده هم قرار نمیی گذش ه  ه چاپ رسیدههای آشپزی که در دههآنگونه ک اب

 ی فرهنگ نوراک ایرانی نبودندنگرف ند( نماینده

ن ییهی جهان هس ند های نوراک دررهنگتریب فایرانیان  ه همراه دیگر مردم ناورمیانه، وامدار ییی از پیشرف ه

نگ تریب فرهاز نامورتریب پژوهشگران  ه نام جک گودی، فرهنگ نوراک ناورمیانه را در کنار چیب، پیشرف ه

نهیب نود،  ه چ داندن ولی نود اروپاییان  ه  اور همیب گودی، تنها در زمان شیوفایی فرهنگینوراک جهان می

 ای دس  یاف ندنرده

وهشهگران اند، ولی همانگونه کهه ییهی پژهایی در درون نود دس  یاف هنوراک اگر چه  ه سبک ایب فرهنگ

  نویسد:ایب میدان می

                                                 
3.Jules Richard  

4.phine RichardéJos  
5.Bert Fragner  

6Bert Fragner, Social Reality and Culinary Fiction: the perspective of cookbooks from Iran and Central Asia, in: 

Sami Zubaida and Richard Tapper, A Taste of Thyme: Culinary Cultures of the Middle East, London, 1994 (b), 

pp. 66-68.  
7Fragner, 1994 (b), p. 68.  



 

 

 
“Certainly with regard to culinary matters we cannot speak of ‘the Arab World’ 

8 .”as a homogeneous domain distinct from Turkey and Iran 

 

ا های نوراک ترک و عرب و ایرانی همگی وامدار یک فرهنهگ نهوراک هسه نند کهه همانهی فرهنگهمه "

 "فرهنگ نوراک ساسانی اس ن

ههان همانها کشورهای مسهلمان ج دارد که فرهنگ نوراک همهدر ایب  اره پژوهشگر دیگری  ه روشنی  یان می

 نویسد:وامدار فرهنگ ساسانی هس ندن او می

 

“…..it should not be forgotten that cuisine of the Turks, as of all Islamic people, 

has been decisively influenced by the Persian cookery.”9 

راک ههای کشهورهای مسهلمان وامهدار فرهنهگ نهوفرهنهگ نباید فرامون کرد که آشپزی ترک، مانند همه "

 "ایرانی هس ندن

 رهنهگ نهوراکی اثرگذاری فیب آورده شده که  سیار کوتاه  ه پدیدهایب جمله از سوی ایب پژوهشگر  رای ا 

زی ب راسه ا چیهی کشورهای مسلمان  یان گردیده اس ، وگر نه کم ر پژوهشگری اروپایی در ایهایرانیان  ر همه

 ر  هاالگونهه کهه دنوش ه که در آن همیب را ا راز نیرده  اشدن ولی پژوهشگران ترک و عرب، همانند ز یده )همان

 کنندنتر  یان می ه شیلی پیچیده (دانس ه و یا نادانس هآمد( همیب جمله را )

ی اثرگذار" ود که  ه جای تر ایب میگونه که در آینده روشب نواهد شد ایب اس  که درس  ا وجود ایب همان

وشهب شهده اینیه امروزه ر ازجدا گ  ه شودن  "رهنگ نوراک ساسانیاناثرگذری ف" "فرهنگ نوراک ایرانیان

مهورد نیهاز  یه،  هه جهه  نداشه ب پیشهینی دس  گذاشه ندسانی امپراتوری ساهایی که  ر گس رهاس  که عرب

گهاه ها و راه و رف ارهای پیشینیان نهود را پذیرف هه و اگرچهه ههی ی آییبآن همه و همهیک امپراتوری ی اداره

های ی ک ابنیردندن افزون  ر ایب از آنجا که همه در  رگیری از آنان هی  کوتاهیولی همپای ساسانیان نشدند، 

گردند کهه نهود وامهدار فرهنهگ نهوراک ساسهانیان  ه دوران عباسی  از می وده و کهب آشپزی  ه ز ان عر ی 

ههای  لنهد زنهدگی شههری و وجهود وجود دوران ی آشپزی نشان ازکه فرهنگ پیچیده الب ه روشب اس  10 ودندن 

ههای نبهود و  هه دوران امپراتهوری نیهز ی دوران فرمهانرانی ساسهانیاندارد، که تنها سان ه توانمند در اری ییبقه

                                                 
8Sami Zubaida, Rice in the Culinary Culture of the Middle East, in: Sami Zubaida and Richard Tapper, A Taste 

of Thyme: Culinary Cultures of the Middle East, London, 1994 (b), p. 97.  
9Charles Perry, The Taste for Layered Bread among the Nomadic Turks and the Central Asian Origins of 

Baklava, in: Sami Zubaida and Richard Tapper, A Taste of Thyme: Culinary Cultures of the Middle East, 

London, 1995, pp. 88.  
10.1989s Kitchen, London, ’CaliphateCf. David Waines, In   



 

 

ههای ی جام ههدر همههایهب فرهنهگ پس از عباسیان نیز اگهر چهه افزون  ر آن، گش ن میانرودی و ایرانی  از می

 همراه  اب نود  از ماند و توانس   ه شیل نتس یاسالمی تا اندلوس اسپانیا گس رن یاف ، ولی نواه نا نواه نمی

 ی نود گردیدنهای ویژهگوناگونیها دچار تاریخ ایب جام ه

 هرستف

 7 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن سرآغاز
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 143 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن آدمتواری( 2-7

 145 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن اوج فرهنگ نوراک ایرانی( 2-8

 145 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ایرانی نان( 2-8-1

 148 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن پلو و چلو ایرانی( 2-8-2

 153 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  تش سوم

 153 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ری پایدادورنمای توس ه درفرهنگ نوراک (-3

 153 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن (آب و ارج آن در فرهنگ ایرانی3-1

 157 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن یانهمیس اد آ رسانی در دوران ساسان(3-2

  165 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ی آب در جهان امروزفاج ه (3-3

 173 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن نوشیدنی( 3-4

 179 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن نوراک و عن   غذایی در دوران مدرن( 3-5

 183 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن مک دونالد زدگی جهان( 3-6

 

 185 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  تش چهارم

  185 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ستب پایانی( 4

 186 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننمیراث فرهنگ ساسانیان (4-1

 187 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن نوراک و هوی  گروهی و ملی گرایی (4-2

 199 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ایی یبقهم هنوراک در اری و جا(4-3

 203 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن های آرمانشهرینوراک در پنداش  (4-4

 205 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن های ایرانی و فرهنگ نوراکآییب (4-5

 209 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ( تقدس نوراک در میان ایرانیان  اس ان4-6

 217 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننری پایدافرهنگ نوراک و توس ه (4-7

 219 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن نواریفرهنگ هند و گیاه (4-8

 223 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ( فرهنگ نوراک و تندرس ی و زیبایی4-9

 225 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن اه زندگیر (4-9



 

 

 

 234 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن پیوس 

  ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن نامهک اب
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