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*اسالمیدر ایران دورهو غذاهاي آمادههاي غذاییدکان

(قرن دوم تا هفتم هجري)

١دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان/ کبری نودهی

٢دانشگاه فردوسی مشهدرایشندادکتر هادی وکیلی/ 

چکیده
دررونـقایـنگذاشـت.سرپشتراخودپررونق تاریخیهایدورهازیکیهجریهفتمتادومقرونطییرانا
سـطحنسـبیبهبـودواسـطۀبه.بـودمردممادیزندگیوها، حوزۀ اقتصادحوزهاینازیکی.کردبروزمختلفابعاد

تحـوالتیبـاایراندربازارپولی،اقتصادازنیز تجربۀ سطح معینیوشهریزندگیرشدمردم ومختلفاقشاردرآمد
رسـید.میفـروشبـهآنها درغـذاومواد غذاییکههاییدکانشد؛ ازجمله،اضافهآنبهجدیدیمشاغلوروروبه
تخصصـی در چنـدین یک گروه از مواد غذایی مانند لبنیات را بـه صـورتگاهاقتصادی،توجیهدلیلبهکههاییدکان

وتهیـهبـهبود کـههاییدکانوجودتحولاینهایویژگییکی دیگر ازخام،موادفروشبرعالوهوختند.فرمغازه می
تاهای دومسدهمتونبر اساسکوشدمیمقالهاینپرداختند.میآنصرفبرایمکانیتدارکوآمادههایغذافروش
.ها را شرح دهدآنمحصوالتنوعها وویژگیزها را بررسی کند و نیدکاناینرونقوپیداییعللهجری،هفتم

.دورۀ اسالمیایرانخوراک،غذایی،هایدکانها:کلیدواژه
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مقدمه
مـاديوجـوهبه بعد،چهارماز سدۀآنشکوفایيدورانودومقرنازاسالمیتمدنحرکتآغازبامانزهم
تصوررغمعليبود.آنبهمربوطمسائلوخوراكابعاد،اینازیکي.یافتدسترونقاوجبهنیزتمدناین

درشـودميمنـابع مشـخصبررسيبادانند،ایراني محدود میفرهنگرا درغذافروشهايدکانکهعموم
بـابدراطالعـاتیـافتنحـال،بااین.اسـتداشتهها وجودرستوراننوعيبهها ودکاناینانواعنیزایران

وگریختهجسـتهطوربهبایدواستدشوارکاريمدنظر،قرونایراِن درمبحثیناویژهبهاجتماعي،تاریخ
. به طور پراکنده نویسـندگانی گرفتاز آن سراغداستانيوادبيعرفاني وآثارنظیرغیرتاریخيهايکتابدر

مـاعی زنـدگی اجتو محمد مناظر احسن در تاریخ اجتماعی ایراناز جمله مرتضی راوندی در مجلد پنجم 
ها توجه اند. اما به تعداد اندکی از این دکانبه این موضوع در قرون مورد نظر اشاراتی داشتهدر عصر عباسیان

هـای محققـان اقتصـاد و های غذایی در پژوهشاند. دکانها را پرداخته بررسی نکردهداشته، دالیل رونق آن
ان که بایسته بوده مورد توجه قرار نگرفتـه و بـه عنـوان پور نیز آنچنفر و علی بحرانیبازار مانند شهرام یوسفی

و » دکان«نیز در دو مدخل دانشنامه جهان اسالمای داشته است. بخشی از کلیت مد نظرشان نقشی حاشیه
ها در قرون بعد به ویـژه های غذایی پرداخته است. ردگیری این مغازهبه بخشی از کارکردهای دکان» بقالی«

پذیر است.ه دلیل باقی ماندن منابع اختصاصی در این باره به سهولت امکانصفویه بدین سو، ب
باز می گردد اسالمازقبلبه فارسیگویاکهدکانلفظ.اندبودهغذایيهايدکاندارايقدیمازایرانیان

شـعراياولـیناشـعاردرکلمـهاینحکایت دارد.باستانایراندراماکناینوجوداز)،۸۵۶/ ۱۷(منفرد، 
رفته است. باید در نظر داشت خراسـان اولـینکاربهیافتۀ پهنۀ خراسان بودند،پرورشکهزبانفارسيبزرگ
کرد. شاعرانيحفظخوددرراپهلويزبانعناصرازبسیاريوگرفتدر آن شکلدريفارسيبود کهجایي
فروش) به کار ووشري (خریدبیعبرايمکانيمعنايبهراواژهاینفردوسيورودکيطوسي واسدينظیر
بـاآنجا کـهداد؛ مگرميرخکنديبهایرانتمدنيوحوزۀ اجتماعيدرتغییرات»). دکان«اند (دهخدا،برده

در نـوروزجشنباستان مانندرسوموآدابازبسیاريبود. برای نمونه،تضاددرحاکممذهبوایدئولوژي
نداشـت.برخـورديآنبـااسـالمکـرد؛ چراکـهنفـوذهماعرابمیانحتيویافتدورۀ اسالمی نیز تداوم

داشت.وجودنیزباستانایرانها دردکاناینازبرخيگفتتوانميرو،ازاین
، ۲۵۰/ ۸قصـابی (فردوسـی،وجـودازها بود؛ چنانکـهدکاناینوجودمستلزمخودشهرنشینیزندگی

رغم). علی۱۱۲داریم (دریایی، اطالعباستانایرانبازاردرآمادههای مختصرِ نیز خوراکو) و نانوایی۲۵۱
ها نیز موجوددکاناینازتعداد دیگریداداحتمالتوانها، میفروشیاغذیهسایروجودازکافیشواهدنبود
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وخلفـاغـذایدریابیم کـهدرمیفراوانیتجمالتنیزوایرانیانسفرۀ غذایبهتوجهبااین نکته رااند.بوده

کهرونقیبهتوجهبابوده است.باستانایرانازگفتۀ محققان، برگرفتهبهشده وگزارشدورۀ اسالمیبزرگان
دورۀ اسـالمی نیـزها دردکاناینگسترشازبتوانشایددید،خودبهاسالمازپسایرانتمدنیابعاددیگر

.گفتسخن
بـاآمدنـد.میحساببهشهریحیاتاصلیعواملازبزرگ،یشهرهاویژهبهها،شهرها دردکاناین

شـهرها، درمبـادالتایـننیز افـزایشوپولیاقتصادبهورودجمعیت شهری،افزایشمادی،زندگیبهبود
از آن پس ارائۀ اینشد.منتفیزیادیحدها تاخانوادهوافرادتوسطمستقلطوربهعمومیتهیۀ ارزاقامکان

جامعـۀ اسـالمیامـا.شـدنددارعهـدهبازاریانوبازرگاناننشینان،کوچکشاورزان،ازایبکهشراخدمات
در.آنفروشوغذاکرد: طبخنیز تجربهرامرحلۀ دیگریغذایی،خامعرضۀ موادوتولید و توزیعبرعالوه

بـرای نهادنـد.گـامهمصیمرحلۀ عرضۀ تخصبهناچاربهکهبودندروروبهرونقیچنانباگاهمرحله،این
راایـرانغـذاییهـایبـرد. دکاننـامجداگانههایدکاندرلبنیمحصوالتعرضۀ انواعازتوانمینمونه،

کرد:تقسیمدستهدوبهتوانمیکلیطوربه
؛...ومیوهگوشت،حبوبات،گندم،مانندکردند؛عرضه میغذاییخامموادکههایی. دکان۱
بواردیحلواپزی،گری،بریانپزی،کبابهایفروختند؛ مانند دکانمیآمادهغذاهایهکهایی. دکان۲

.شدها میدکاناینادامۀ حیاتها سببآنمعقولسودآوریوداشتندراخودخاصمشتریانکه...و

رونقوپیداییعوامل:غذاییهايدکان
اعـراِب کـرد.آغـازاسـالمتعـالیمتحتراخودجدیدحیاتها، ایرانشورشوپایان جنگوفتحازپس

دنیـایبـهورود.گردیـداسالمهایآموزهپذیراینیزاین تمدنوشدندایرانیتمدنجذبرفتهرفتهمستقر،
ویژهخود بهعظیمتمدنسویبهاسالمجهانخیزش.گشودایرانیوبه روی ایرانایتازههایوادیجدید،

جغرافیـا،نژاد،لحاظبهمتنوعیهایبخشاسالمیخالفت.گرفتسرعتاسیعبخالفتاستقرارازپس
ظهـوراسـالمیمـدارایوتسـاهلروحاتخاذوموانعبرداشتنباکهشدمیشاملرا...وفرهنگاقتصاد،
مختلـفابعـاددرتر،قویپیشینۀ تمدنیبانقاطویژهبهاجزا،اینازکدامشد. هرموجبراشکوفاتمدنی
حسـاببـهآنبخشترینفعالایگفتۀ عدهبهکهبودایراننقاطاینازشدند. یکیگسترشورونقشاهد

).۳۲۲آمد (مطهری،می
بـهریشه داشت: اتصالپیوستههمبهجغرافیایهمیندرایران،البتهواسالمتمدنتحوالتازبسیاری
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بـهبودنـد،سـتیزدرحـالهمتر باپیشکهشورهاییاسالم. کنامبهفرماندهیمرکزیکباتربزرگواحدی
ازجزئـیچـون کشـورشـد؛ها برداشتهکینهها ومرز.تبدیل شدنداسالمواحدامپراتورِی مختلفمناطق

را ایرانسرزمینکهنبودکاردرمقتدریرومدیگر.کردنمیتهدیدراآنمهمیخطرکهشدتریپیکرۀ بزرگ
خوبی مدیریتبهسامانیانمانندشرقهایدولتمرزبانانشرقی را نیزدشمنان.ندکتهدیدمستقیمطوربه
.کردندمیکنترلو

ازجملـهاقتصـادیتولیـداتارتقایآن،برحاکمامنیتوگستردۀ اسالمیجغرافیایاینپیامدهایاز
ارتباطات بهبودنیز) وجنگجایبهکشاورزیها برروستاانسانینیرویتمرکزدلیلکشاورزی (بهتولیدات

مراقبـتوبیرونبهنمانده بود و نگاهباقیدرخور توجهیدشمنچون.بودگسترۀ آنافزایشوونقلحملو
ابعـادصرفمتمرکزترایگونهبهراتوانشیافتفرصتایرانیمسلمانبود،رفتهمیانخارجی ازمواضعاز

دورهایـندرکـهبـودکهندنیایدرتولیدمهموجوهازریباغداوکشاورزی.کنداقتصادجملهازدیگری
یافت.ارتقا

آنصـادراتازبخشـی.شـدمیصـادرتولیـدمـازاد.بودمعیشتیاقتصادازفراترکشاورزیتولیدات
آن پیوسـتگیروسـتاهایها وشـهرمیـان.دیگر بودایالتبهو از ایالتیشهریبرونبخشیوشهریدرون

ها شـهرسـاکنانوروسـتائیانخـودِ نیـازرفعبار برایترهوکشاورزیمحصوالتاغلبوبودبرقرارباالیی
بـازاردرعرضهبرایتولیدمازادگردید.میصادرنقاطدیگربهنیزایقابل مالحظهبخشاماشد؛میتولید

مختلـفنقاطدرذاییغموادتنوعودگرگونیسببامراین.داشتقرارکاردستوردرمیزان چشمگیریبه
اینها دردولتوداشترااصلینقشبازرگانان،سرمایۀ شخصیمحصوالت،اینصدوروتولیددر.شد

صـاحب ترینعمـدهومالـک ارضـیترینبزرگنداشتند. این درحالی بود که دولتتأثیر چندانیمبادالت
شـد (رودنسـون،میمحسـوبخـودقلمـرواقتصـادیقـدرتتـرینبزرگدرنتیجـه،وبـودتبدیلیصنایع

).۵۸و۵۷
ایگونـهبهوشـدندشـهرهغذاییموادعرضۀ بعضیبهبرخی مناطقکهیافتگسترشآنجاتاامراین

زیـرۀ )، ۶۵حوقـل،؛ ابن۱۳۳شـیراز (اصـطخری،گـالبماننـدپرداختند؛تولید و صدور آنبهتخصصی
انتقالسرعتآن. اینامثالو)۲۰۸(اصطخری،خربزۀ خوارزمخراسان،زعفران)،۶۹۳کرمان (مقدسی،

موادهموها شناساندآنبهراگوناگونغذاهاياسالم، همجهانمختلفمیان نقاطارتباطامکاناصوالً و
جهـانبخـشتـرینغنـیغـذایي،ازنظرکهکردیادآوریبایدالبته.افزودآنانسابقغذاهايبهراجدیدي

مقدمـه). بهبـود(افشـار،کـرددگرگـونرامناطقدیگرمسلمانانغذایيهايرژیمهکبودایرانخودِ اسالم



59اسالمیدورهایراندرآمادهغذاھایوغذاییھایدکان94پاییز و زمستان 
دواینغیرمستقیمومستقیمکارکنانمالیوضعیتارتقایبهآنبامرتبطمحصوالتتجارتوکشاورزی

انجامید.حوزه
دروبیشکمتحول). این۲۷۵-۲۵۶، ۱۰۲/ ۵(راوندی، بوداین عواملازدیگریکیشهرنشینیرشد

محتـوایوشـکلپیشـبرندهحرکتـیقالـبدرهای،دولتازفارغوبودجریاندراسالمجهاننقاطتمام
ایگونـهبهکـهبودنـدایتنیـدهدرهمعواملفرهنگواقتصادسیاست،امنیت،.کرددگرگونرااسالمجهان

وظهـورعرصـۀتـرینمهمآن،تلـفمخابعاددرشهرنشینی،.گذاشتنداثر میهمرویبرمتقابلوپیچیده
ویافـتگسترشامنیتواقتصادرونقپیدرشهریبود. از یک سو، زندگیعواملاینمتقابلروابطبروز

عوامـلتکامـلبـهشهرنشـینیحیـاتدیگر،سویشد. ازاسالمیفرهنگ حیاتبروزبرایمناسبیمکان
گرفت. خودبهتریپیچیدهاشکالوشدتحولوییرتغدچارشهریزندگیمظاهرانجامید.میخودایجادی

بـهدورهایـندرکـههـا بودنـدآنتپندۀ اقتصادیقلبواسالمیشهرهایاصلیهایکانونازها یکیبازار
نتایجها ونشانهیکی ازویژهبهمواد غذایی،بازار).۵۶-۲۹، ۱۳۹۰فر، (یوسفییافتنددستخاصیشکوه

.بودمتفاوتایهدوربهورودوشهرنشیناننیازهایگسترشوشهرنشینیاصلی رشد
یـاَحَضـریعمـرانمرحله،اینبهخودنظریۀ عصبیتسدۀ هشتم، درمسلماناندیشمندخلدون،ابن
شـود ومیخـارجبـدویحالتازدر مرحلۀ عمران شهری، جامعه). ۷۵/ ۱خلدون،(ابنگویدمیشهری
تقسـیمساحتدوبهحوزۀ خوراکرا دربشرنیازخلدونگیرد. ابنفرامیراآنابعادتجملوتکلفرونق و

است:کرده
غله و... ؛جو،مانند گندم،الزم است؛ادامۀ حیاتبرایکهضروری. نیازهای۱
).۷۱۷، ۲ها و... (همو، میوهها وخورشمانندتفننی. مواد۲

وافـزایشهـامرحلـۀ غیرضـروریبهورودورحلۀ اولمازعبورداد،رخمدنظرهایسدهایراِن درآنچه
آمـد. به حسـاب مـیتغییراینازهایینمادفروختند،میآمادههایغذاکههاییدکانوجود.بودتشریفات

ماننـد اعیـانیتقریبـاً غـذاهایبلکـهعامۀ مـردم،مالیتوانبامتناسبارزانغذاهایتنهانهکههاییدکان
کردند.میعرضهحلواهاها وشیرینینواعابریانی،لکانه،

امـاکنایـنبـرایوجود تقاضادهندۀنشاناسالمیبازارهایدرحضورشانتداومها ودکاناینوجود
ازدوهرخانه کهدورییاکارزیادیدلیلبهآنان احتماالً بودند.بازاریانخودِ هاآنمشتریانازبخشیبود.

وها تهیـهفروشیاغذیهاینازیکیازراغذاونداشتنددکانترکبرای، زمانیحکایت دارداقتصادیرونق
ومسـافرانمـروروعبـوربودنـد.کاروانیـانومسـافرانمشـتریان،ازدیگـربخشـیکردنـد.میمصـرف
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یکپارچگیتبعاتاز)۱۱۱/ ۵زیارتی (راوندی،وتجاریهایکاروانوبازرگانانعلوم،طالبجهانگردان،
شدند.ها میدکاناینمشتریگوناگوندالیلبهمردممختلفهمچنین، اقشار.بوداسالمجهان

سـیاربـازارنـوعیخـوداردوهـاایـنها بود. البتهدکاناینرونقعواملازنیزنظامینیروهایحضور
مشـاغلانصـاحبوورانپیشـهدهندۀ آنشـکلاصلیاجزایرسدمینظربهکه)۲۸۶داشتند (فخر مدبر،

هایدکانبازارگرمیخود درامراین.بودنظامیاصلی اردوهاینیازهایازبودند. غذامجاورشانشهرهای
.بودمؤثرغذایی

مصرفونظارتتوزیع،شبکۀ تولید،
ازطـبخ. بسـیاریوسازیآمادهتوزیع،کردند: تولید،میطیرامرحلهها چنددکاندرشدهعرضهغذاهای
اطرافروستاهایبهویژهبهوشدتولید میکشورداخلدرایرانیانسبد غذاییکالً ها ودکانایناییمواد غذ
امپراتوریهایسایر بخشحتیوایرانمناطقدیگرمواد غذاییازداراندکانومردماگرچه.داشتبستگی

مـوادبهمربوطنبود وباالچندانوادماینرقمرسدمینظربهکردند،میاستفادهنیزآنازخارجواسالمی
دربیشـترگوشـتیولبنـیهـایفراوردهغالت وانواعها،میوهبود. سبزیجات،طوالنیماندگاریباغذایی
وهاروسـتادرغالبـاهـا،ایرانیغذاییگروهترینبزرگکشاورزیشد. محصوالتمیتولیدهاشهراطراف
اغلـب تولیدمازادبود،خانوادههاینیازرفعآناناولویتوتالشاینکهبا.میگرفتانجامآنساکنانتوسط
مقادیرییاکردندمیعرضهبازرگانانبهمازاد تولید را یا روستاییان خود.دادمیراهاشهرساالنۀنیازکفاف

کردند.میهاشهربدین ترتیب، راهیوپرداختندمیدولتبهمالیاتعنوانرا به
بسـتگیزراعـیاقتصادگسترشوکشاورزیمناسباترشدبهزیادیحدتاشهریمناسباتپیشرفت

تأثیرتحتمتقابلطوربهشهرنشینیوشهررشدازپسخودنیزهاروستااما،)۸، ۱۳۸۷فر،داشت (یوسفی
کرد:تقسیمتوانمیدستهدوبهکلیطوربهمدنظر راهای قرونگرفتند. روستامیقرارآن

شهر؛بادادوستددرحالهای. روستا۱
کـهمعیشـتی)اقتصـاددارایو(خودبسندهطبیعیاقتصاددارایوبازاراقتصادبهوابستههای. روستا۲

).۱۶(همو، بودندطرفدولتمالیاتمأمورانوخودمالکانبافقط
باعثآنسودآوریدورنمایپرداختند.میهاشهربهعرضه محصوالتبهبیشتراولنوعهایروستا

ایـنترتیـب،). بـدین۸کننـد (همـو، گذاریدر ایـن روسـتاها سـرمایهشـهریدارانسرمایهبرخیشدمی
های کنند. سـلیقهتأمینراسفارشیهاینیازهمومعمولهاینیازهمتوانستندمیشهربامرتبطهایروستا
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برخـیاقامتیاشهریتجارترددمانندارتباطیمجاریدیگروگذارانسرمایهاینازطریقکنندگانمصرف
.شدمیمنتقلهاروستاایندرفصولبعضیدرطبقات

درصدیباالبتهوروستاییانکناردرها،شهرگوشتیولبنیهایفرآوردهتأمینوتهیهدرنیزنشینانکوچ
بودنـدخـردبازرگانـانها،شـهربـهگـروهوداینتولیداتمازاددر انتقالواسطداشتند. حلقۀنقشباالتر،

داشـتندهـامکاندیگـریـابـازاردرشـدهخریداریاجنـاسسـازیذخیرهبـرایهاییاز آنان انبارهرکدام.
ماننـدفسادپذیرموادامابود؛ممکنطوالنیماندگاریباموادبرایخصوصبهامر). این۱۶۸حوقل،(ابن

مـواد توزیعازپسشد.میفروختهوبردهمورد نظرمحلبهسرعتبه...وماهیشیر،ها،میوهسبزیجات،
بـهآنعرضـۀوطـبخآمـادۀداراندکـانفروختنـد،میخـاممـوادکـهمشـاغلیهـا ودکانجزغـذایی، بـه

.شدندمیکنندگانمصرف
خریـدارمـالی،وضـعیتبـهبسـتهکـهبودنـدمردماقشارازمتنوعیطیفغذاییهایدکانمشتریان

داشتند؛ طبقاتهمۀازقصابی مشتریانیوبقالیآردفروشی،نانوایی،مانندهاییبودند. دکانآمادههایغذا
آنامثالوحلواپزیپزی،لکانهبریانگری،داشتند. جگرپزی،راخودخاصهایها مشتریدکانبعضیاما

(بسـحقآمـدمیحسـاببـههای گرانغذاوجزآنانهایغذابودند؛ چراکهباالومتوسططبقاتپذیرای
پایینهایقشرپزی،هریسهوفروشیآشبواردی ومانندهاییمغازهمشتریانعمدۀمقابل،در).۲۶اطعمه،
خـودهـا،دکانایـنازکنندگاناسـتقبالبیشترینگفتبایدکلیطوربه). اما۲۹، ۲۸بودند (همو، جامعه

دورخانـهازنیز کهشهردرحاضرکارگرانومسافرانرفتند.میشمارها بهآنهمسایگانکهبودندبازاریان
غـذاییهـایمغازهصـاحبانخریـداران،گونـهاینوجودسبببهها بودند.دکاناینمشتریاندیگربودند،
بـود ). گاهی اوقات این مکان، طبقه باالی دکان ۱۲۹(مقدسي،دیدندمیتدارکآنصرفبرایهممکانی

راخودهایغذاکهفروشی بودندآشو)۱۳۶(دهلوی، طباخینظیرهاییها دکاناین).۸۵۷/ ۱۷(منفرد، 
اززیـهـا نخانواده).۹۸(بیغمـی،کردنـدمیعرضهمشتریانبهآراسته،نحویبههایی،خوانچهیاخواندر

ها بودند.آنمشتریاندیگر
برپـاایـراندربسـیاریهـایخانقاهکـهصوفیگریرواجوغولحملۀ مازپسویژهبهبعدی،قروندر
هـا دکانرونقـیبیعوامـلازو) ۱۱۹اطعمـه،ها (بسحقمکاناینافراد جذبایناززیادیتعدادگردید،

کردند:میاقداممسافرانوفقرااطعامبهطریقچندها بهشدند. خانقاه
؛هاخانقاهوقفیهایزمین. محصوالت۱

مردمی؛. نذورات۲
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).۱۹۷اطعمه،بسحق؛۱۸۳ها (بخاری،خانقاهبهاهدایی مردمآمادۀهای. غذا۳
مـنعکساطالعـیمنـابعدرکنندهمصـرفاقشـاردرآمـدنسـبتبـهآنسـطحیاهاغذامتیقدربارۀ

/۲غزالـی، ؛۲۴۱داشـت (قشـیری،وجـودنیزنسیهفروشنقدی،فروشکناردردانیممیاست؛ اماهنشد
۲۷۵.(

تریناساسـیکهبودحسبهسازمانبر عهدۀمهماینداشت.وجودهموارهغذاییهایدکانبرنظارت
دربـارۀویژهبـهکـهیافـتمیانعکـاسمحـورچنددروظیفهاینها بود.بازاربرنظارتآن،وظایفبخش
نیرنگ،ازخریدوفروشبودنعاریها،پیمانهها وترازوسالمتوصحتداشت:مصداقغذاییهایدکان

ایـن سـازمان، بـرای ). ۹۹هـا (صـرامی،بنـدی کاالنرخنیز و بازارو آبادانینظمبهتوجهاحتکار،بامبارزه
حضور مستمر و نظارت دقیق، مکانی با عنوان دکۀ حسبه در بازار داشت و از دسـتیارانی بـه نـام عریـف یـا 

های غـذایی فراوانـی در بـرد؛ زیـرا مشـاغل و تخصـصمیتر بهرهسریعالسوق برای نظارت کامل و عریف
های محـدود خـود، غـش و توانست با آگاهیهای بزرگ، وجود داشت و محتسب نمیویژه شهرها، بهبازار

های فریبکارانه را در تمام ایـن مشـاغل تشـخیص دهـد. ایـن همکـاران محتسـب را نایـب نیـز دیگر رفتار
شدند تا ِاشراف یاری از مواقع عریف و حتی محتسب از میان اصناف مختلف برگزیده میدر بسنامیدند.می
.)۲۱۸، ۲۱۶، ۲۱۲اخـوه،؛ ابن۳۴۴ها سرعت ببخشـد (سـاکت،ها به فنون مشاغل، به حذف ناراستیآن
شـد: هـای غـذایی بـه چهـار دسـته تقسـیم میهای سازمان حسبه بـر مشـاغل و دکانطور کلی، نظارتبه

غش.نیزاوزان وفروشی و احتکار،اشت، گرانبهد
ایـن های غذایی رعایـت بهداشـت بـود.یکی از تذکرات اصلی محتسبان به صاحبان دکانبهداشت:

مسئله برای دو دسته از مواد غذایی کمتر بود: یکی مواد غذایی خشک مانند حبوبات و گنـدم و دیگـر مـواد 
اما دیگر مشاغل مانند نـانوایی، قصـابی، بریـانگری، عصـاری و غذایی که به پخت و فراوری نیاز نداشتند.

سازی شده در مراحل آمادهوشوی ظروف استفادهکردند. شستسازی را محتسبان همواره بازرسی میشربت
کید ناظران حسبه بود؛ چراکه به طور مستقیم با سالمت جامعه در ارتباط یا عرضۀ محصول نهایی از موارد تأ

انـدازۀ هـا نیـز بهشد. به نظافت افراد شـاغل در دکانبایست با آب تازه و سالم شسته میف میبود. این ظرو
ها پیش از شـروع بند یا شستن دستشد. ازجمله، الزام به استفاده از سربند یا دهاننظافت ظروف توجه می

یز نگه داشتن معابر تم). ۲۶۷، ۲۶۶های همیشگی متولیان امر حسبه بود (کاشفی سبزواری، کار از توصیه
مراقبـت).۸۹اخوه،کردند (ابنها میهای غذاها را در معابر رهآنان نباید پسماندنیز بسیار اهمیت داشت.

).۹۷(همو، امیختن غذای مانده با غذای سالم از دیگر وظایف بهداشتی مأموران حسبه بودیناز
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کردند، مگر در ها و خدمات دخالتی نمیکاالمحتسبان معموًال در تعیین نرخ فروشی و احتکار:گران

خصوص، در هنگام بروز عوامل تهدیدکننـده؛ عـواملی ماننـد صورت شکایت مردم یا در مواقع غیرعادی به
تر، قوت غالب مردم طور مشخصمدت که خوراک و بههای طوالنیقحطی، خشکسالی، جنگ یا محاصره

).۵۰۶کردند (ماوردی،توسط حسبه بر امنیت غذایی نظارت میهاکردند. در این زمان، دولترا تهدید می
کردند قیمت مواد غذایی را متعادل نگه دارنـد؛ چراکـه ایـن مسـئله از عوامـل ها همواره تالش میحکومت

).۵۰۵(سیفی هروی،آمداساسی آرامش جوامع تحت کنترلشان به حساب می
مباحث مهم ورود محتسبان به امر نظارت بر بازار بود. در ایـن ها نیز از پیمانهوهاترازوبازرسیاوزان:

ها از سویی و جلـوگیری از اسـتفاده از ها در دکانهای عمدۀ آنان عبارت بود از: آزمون این ابزارروشراستا،
هـای خودشـان از سـوی دیگـر شده با ابزارگیری محصول عرضههایی که رایج نبودند و اندازهاوزان و پیمانه

.)۳۶، ۱۳۳۶(مستوفی،
هـا بـود. محتسـبان های غذایی و کنترل آنغش در معامله از دیگر موارد ورود محتسبان به دکانغش:

کاربردن مانده برای تهیۀ غذا استفاده نکنند؛ مانند بـهداران از مواد نامرغوب یا شبکردند تا دکاننظارت می
).۸۰اخوه،جای زعفران (ابنکاجیره به
هـا ماننـد و مشاغل مرتبط با غذا همگی در طول سـال فعالیـت دائمـی نداشـتند. برخـی از آنهادکان

های گرم سال مشغول ارائۀ خدمات بودند؛ ها و ماهطور ویژه در تابستانبهفروشیو یخفروشی و بواردیمیوه
هـا این، در ایـن ماهشد. افزون برچرا که کشت و برداشت محصوالت باغی و زراعی در این زمان انجام می

ویژه بـه سـبب هـوای مناسـب بـرای عبـور ایـن امـر بـهشـد.ها یافـت میمشتریان بیشتری برای این مغازه
واسـطۀ پیونـد بههای دائمـی ماننـد نـانواییها بود. اما، دکانهای زیارتی و تجاری و دیگر مسافرتکاروان

سـازی و هایی مانند قصابی و شربتدادند. دکانیاساسی با زندگی مردم پیوسته به مشتریان خود خدمات م
توانسـتند مـواد الزم را در تمـام حلواپزی نیز دائمی بودند؛ زیرا به محصوالت فصلی وابسته نبودند و نیز می

رو نشوند، مـواد الزم را یـا خـود داران برای اینکه با تعطیلی روبهطول سال ذخیره کنند. بسیاری از این دکان
ویژه هـای غـذایی، بـهها را ذخیره کرده بودند. تعطیلی دکانخریدند که آندند یا از بازرگانانی میکرانبار می

ی از امنیـت عنوان نمادها بهرسانی آنشد. برقراری و خدمتها، با حساسیت نگریسته میها و بقالینانوایی
شـد و از عوامـل ارزیـابی ودار میطور کلی، امنیت سیاسی و اقتصادی و اجتمـاعی جامعـه نمـغذایی و به

ای ها نیز نگاه ویـژهها و حکومتدولت).۵۲۳، ۵۰۸، ۴۶۶آمد (هروی، آرامش روانی مردم به حساب می
کوشیدند فضـا را عـادی کننـد (فخـر شدن خزانه و ذخیرۀ خود میبه این حوزه داشتند و گاه، به بهای خالی
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.)۱۰۷مدبر، 
آمـد و در الگـوی کشـاورزی ترین مادۀ غذایی به حسـاب مین و حساستریویژه گندم، مهمغالت، به

نویسـندگان کتـب جغرافیـایی و تـاریخی در ذکـر محصـوالت .ای داشـتتمام مناطق ایران جایگـاه ویـژه
). ۱۵۴، ۱۵۲انـد (قزوینـی، عنوان اولین رقم تولیدات ذکـر کردهها و مناطق، اغلب غله را بهکشاورزی شهر

به تولید محصوالت ویژۀ فروش در بازار تخصص یافته بود، نیز کشت گندم در اولویـت حتی در نقاطی که
گرفتند؛ زیرا خریـد غلـه قرار داشت. درواقع، اکثر مناطق به دلیل اهمیت گندم، خود تأمین آن را به عهده می

؛ ۱۴۳عربشـاه، نهـا (ابرو شود. برای نمونـه، جنگهایی فراوانی روبهاز دیگر مناطق ممکن بود با دشواری
توانسـت ورود ایـن محصـوالت و درنتیجـه، امنیـت ای میهای منطقـهو خشکسالی)۱۹۷بسحق اطعمه، 

رو کند.غذایی ساکنان را با مشکالتی روبه
شهرهای ایران در این قرون بسته به موقعیت سیاسی، جغرافیایی، تجاری و مـذهبی اهمیـت و وسـعت 

هـا، از ه حیات اقتصادی دارای مراتب متعددی بودند. جمعیت مستقر در آنویژه، از نگامتفاوتی داشتند و به
های بیشتری نیز در حـوزۀ نیازترشهری به شهر دیگر، متناسب با این عوامل متغیر بود. شهرهای پرجمعیت

د، هایی مانند بغداهای اصلی بیشتر بود. شهرهای غذایی در شهرغذایی داشتند. به همین دلیل، شمار دکان
های دادند؛ اما در شـهرها را در خود جای میاصفهان، شیراز، نیشابور، هرات، مرو و تبریز اغلب، این دکان

ها به موارد ضروری و پرمشتری های ارتباطی اصلی نیز نبودند، تعداد این دکانتر که در مسیر راهجمعیتکم
.خوردندرت به چشم میشد، بهسوب میهایی که غذایشان تفریحی و تنقالتی محشد و دکانمحدود می

هـای اصـلی جـای داشـتند یـا طور پراکنـده در بازارهای غذایی دو گونه بود: یـا بـهمحل استقرار دکان
ترین عـام).۸۳، ۱۳۵۹؛ سـعدی، ۲۸۷(کالویخـو، شـدهایی مستقل برای آنان ایجاد میها و راستهمیدان

هـای غـذایی فروشی، دکانی از سـنخ دکانای مشاغلی مثل پارچههدر امتداد راستهها نوع اول بود.شکل آن
واسـطۀ مشـتریانش کـه بیشـتر از بازاریـان ها در بازار بهحضور این دکان).۱۳۶نیز وجود داشت (دهلوی،

کردنـد. هـای بـازار را تهدیـد میها به سبب نوع کارشان، همواره دیگـر بخشنمود؛ اما آنبودند، الزامی می
ها بود؛ چنانکه بازار بخارا بـه ایـن دلیـل کـامًال از میـان مشکالت همجواری این دکانز عمدهسوزی اآتش

شدند هایی خاص منتقل میها به میدان). احتماًال به همین واسطه بود که گاه این دکان۱۱۳رفت (نرشخی، 
ن جمع بودند. ساعات ارائۀ در آ...فروشی، طباخی وکه تمام مشاغل غذایی از جمله قصابی، نانوایی، میوه

مسـائل بهداشـتی نیـز از دیگـر عوامـل ). ۲۸۷هـا بیشـتر بـود (کالویخـو، ها نیز از دیگر دکانخدمات آن
.گرفتنددقت زیرنظر میها با کلیت بازار بود که این مسئله را محتسبان بهناهماهنگی این دکان
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ها فروشـیهای موقت یـا دستیی در جایگاههای غذایی که مکان خاصی داشتند، مواد غذاجز دکانبه

نوعی خانگی در ایـران بسـیار باشـند، شد این مشاغِل بهشدند. عوامل احتمالی که باعث مینیز فروخته می
تر آن. شده و امکان فروش سـریععبارت بود از: نداشتن توان مالی برای تهیۀ دکان یا مقدار کم کاالی عرضه

دادنـد و در ذایی را که در خانه تهیه کرده بودند، در َطَبق یا دیگر ظروف قرار میفروشان، غذا یا مواد غدست
کردنـد. آنـان بـه مشـتریان های مسکونی حرکت و با تبلیغ آن، مـردم را بـه خریـد تشـویق میبازار یا محله

مولوی،(؛ اما رویکرد اصلی، معاملۀ نقدی بود)۱۴۸، ۱۳۵۹(سعدی،دادندشدۀ خود نسیه نیز میشناخته
، خرمافروشان یا تمارهـا (عطـار،)۲۱۳(بخاری،فروشانرینییتوان به شمیفروشاندستازجمله).۲۶۳

).۶۵و سقاها اشاره کرد (کرمینی، )۱۴۵؛ میدانی، ۱۰۳/ ۱، ۱۹۰۵
ي مادي و معنوي ایرانیان عقـب زده بـود و نفـوذي آرام امـا گزندازرازرتشتيدینورودشباکهاسالم

دهندۀ چهـرۀ غـذایي ایـن ترین عامـل شـکلدر عمق فرهنگ و تمدن ایراني به جا گذاشته بود، اصليپایدار
فرق اسـالمي در برخـي مـوارد جزئـي دربـارۀ بعضـی از مـواد غـذایي ).۱۴۴-۱۲۷تمدن نیز شد (وکیلی،

ود نداشت.شد، اختالفي وجهاي مدنظر این مقاله عرضه مياختالف فهم داشتند؛ اما دربارۀ آنچه در دکان
ها گوشـت شد؛ برای نمونـه، در قصـابيدقت رعایت ميبهبایست حالل و حرامهاي غذایي نیز میدر دکان

هاي ها شـربتسـازيهـاي حـالل و در شربتهـا ماهيپزيها و ماهيفروشـي، در ماهيحیوانات حـالل
غیرمسکر و امثال آن.

بقالی
اما در فرهنگ عامـه ایـران بـه معنـاي خواروبـار )، ۹۶میدانی،فروش است (بقال در لغت به معناي سبزي

طور کلي، هر آنچه به حوزۀ غذایي مربوط بـود، در ایـن دکـان پیـدا به). ۱/۱۴۳است (تفلیسی، ه فروش بود
یحتـ).۲/۴۱۱؛ سـنایی، ۲۷-۲۶شد؛ مانند خرما، لبنیات، ارده، برنج، ترشی و مویز (بسحق اطعمه،می

).۱۴۹/ ۱: ۱۹۰۵؛ عطـار،۱۱۲، ۱۳۶۹فروختند (جـامی،های فصل را نیز میکه آنان میوهاندگزارش کرده
) و در مناطق با رشد و جمعیـت کمتـر، حـداقل مکـان ۶۰۳/ ۳های غذایی (کولن، ترین دکانها عامیبقال

و ) ۵۲۱/ ۱ی،رفت (کرمینها به کار میند. واژۀ دکان در اصل برای این مکاناعرضۀ محصوالت غذایی بوده
تنها در بازار، بلکه در محالت مسکونی نیـز ها نهبقالیهای فروش کاال نیز اطالق شد.سپس به دیگر مکان

هـای دروازهدر).۸۳، ۱۳۵۹واقع بودند تا نیازهای خانوارها در کمترین زمان ممکن رفـع شـود (سـعدی،
نگـام ورود بـه شـهر و خـروج از آن نیازهـایی ها ضروری بود؛ چراکه مردم بـه هشهرها نیز وجود این دکان
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).۱۶۱داشتند (همو، 

آسیابانی و آردفروشی
شدت بـه این دو به). ۱۰۷، ۱۰۴آسیاباني و آردفروشي از مشاغل مرتبط با خوراک بودند (کردی نیشابوری،

امـا بیشـتر .داشتندخریدند یا خود آسیا هم پیوسته بودند؛ چراکه آردفروشان آرد دکان خود را از آسیابان می
، ۳۳نطنزی،اند (ادیـبصورت جداگانه آوردههای هفتم و هشتم این دو شغل را بههای لغت تا سدهفرهنگ

ویژه نوع آبی و بادی آن، از مناطق مسـکونی آسیاها، به). ۱۰۷، ۱۰۴؛ کردی نیشابوری،۹، ۷؛ میدانی،۳۶
هـایی بـرای عرضـۀ آرد بـه وجـود افرادی مسـتقل، دکاندور بودند. شاید به همین دلیل، صاحبان آسیاها یا 

.آوردند
هـا را ها، بایـد آن). بعد از مدتي با کند شدن سنگ۱۱۰هاي آن بود (گاوان،ترین جزء آسیا سنگاصلي

آسـیا و آسـیاب گفتـه آمدند، آببه آسیاهایي که با جریان آب به حرکت درمي).۷۴اخوه،تراشیدند (ابنمی
ها از چهارپایـان اسـتفاده خراسی نوعی دیگر از آسیا بود که براي چرخش سنگ).۳۰اروقي،شد (قوام فمي
کـرد ميحرکـتبـادنیـرويبـاکـهبـودآسـیایيسـوم). نوع۵۹؛ اسدی طوسی،۱۴۳شد (نخجواني،مي

ها یا). آسـ۴۴ابرو،رفـت (حـافظشد و به کـار میه در خراسان ساخته میژوی). این آسیا به۵۷۳یمین، (ابن
هـا را دارا هـا نیـز مالکیـت برخـي از آنمعموًال شخصي بودند؛ اما بعضي از مؤسسات مدني ماننـد خانقاه

).۷۵کردند (هروي،ها واگذار ميبودند. این آسیاها را واقفان به خانقاه
رزان و دادند، تمیز بود؛ اما غالت متعلق به آسـیابان کـه از کشـاوغالتی که مردم به آسیابان تحویل می

تحویل غالت نیز بـه شد تا سنگ و خاک و خاشاک از آن جدا شود.بایست غربال میتجار خریده بود، می
بـرد کـرد یـا آسـیابان آن را از منـازل مشـتریان بـه آسـیا مییا صاحب غلـه آن را منتقـل میدو صورت بود:

گرفتنـد. ایـن اجـرت حویـل میالزحمۀ آسـیابان، آرد خـود را تردم پس از کسر حق). م۷۵-۷۴اخوه،(ابن
دهم تـا سهم آسیابان بسته به مناطق مختلـف از یـك).۱۵۰/ ۲ممکن بود سبوس گندم یا آرد باشد (غزالی،

کرد که آرد غالت گوناگون از هم جدا باشد؛ چـون حبوبـات و بیستم متغیر بود. آسیابان بسیار دقت ميیك
کردنـد؛ ). مردمي که کشـاورزي نمی۸۴شد (رازی، ه میغالت مختلفی برای آسیا کردن به آنان تحویل داد

آنـان آرد را از آسـیابان یـا آردفـروش ولی قصد داشتند نان خود را در منزل بپزند، ناچار بودند آرد را بخرند.
فروختنـد (عطـار،خریدند و پس از آرد کردن ميصاحبان این مشاغل گندم را از کشاورزان میخریدند.مي

).۱۵۹ری،؛ بخا۶۶۱، ۱۳۸۴
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يرزاز

کوبید و برنج را از آن جدا او شلتوك برنج را با دنگ مي).۴۳کوب است (ادیب نطنزی،َرزاز به معناي برنج
داد و سپس، محصـول نهـایی را در دکـان بـرای فـروش وی گاه این کار را در جایی دیگر انجام می.کردمي

طقی مانند شمال ایران یا خوزستان بود کـه بـرنج از این شغل ویژۀ منا.)۷۲کرد (بسحق اطعمه،عرضه می
).۱۷۲رفت (اصطخری،ها به شمار میمحصوالت اصلی آن

نانوایی
کردنـدخوردن هم تعبیر میترین قلم در سبد غذایی ایرانیان بود تا جایی که از غذاخوردن به ناننان اساسی

روستاییان و برخی طبقات شـهرها ا نانوایی بود.ن دکان غذایی موجود در شهرهیتر). مهم۱۴۵(فخر مدبر، 
خریدند.ها میها بیشتر مردم نان را از نانواییاما در شهر)؛۱۶۰کردند (عبید زاکانی،نانشان را خود تهیه می

دادند (هروی،ترین نماد غذایی ایرانی بود و فراوانی یا قحطی مواد غذایی را با قیمت نان نشان مینان عمده
پزي و نانوایي بر دو نوع بود:ناناست.ن اهمیت تاکنون نیز باقی ماندهیا).۱۲۴ستوفی قزوینی،؛ م۱۳۰

فروختند؛. نانوایاني که آرد از آِن خودشان بود و پس از پخت، آن را مي۱
الزحمـه پختنـد و در ازاي آن، حقشدۀ مـردم را مي. نانوایاني که دکان نانوایي داشتند، اما خمیر آماده۲

).۷۸اخوه،؛ ابن۱۸۸ها بود (بخاری،الزحمه معموًال بخشی از ناناین حق.گرفتندمي
شد دانه و کنجد نیز پخت ميهاي مختلف نظیر زردچوبه، زعفران، سیاهبا ادویهییهاها، ناننانوایيدر

وجـودروشدوننـاشـمارشبـود. بـرايبیشترسادههاينانها ازناناینقیمت). احتماالً ۱۰۱(هروی،
؛ ۲۳۹کردنـد (مجـد خـوافی،رده و قرص استفاده ميگَ الفاظازعدديشمارشداشت: عددي و وزني. در

َمنوزني،روش). در۲۶۶گفتند (سمرقندی،). به گرده َرغیف هم می۵۰۴یمین، ؛ ابن۱۰۲، ۱۳۵۵عطار،
ن یـا).۵۵۶در دکان داشـتند (مولـوی،این کار، نانوایان ترازوییی) و برا۱۰۷مدبر، (فخررفتميکاربه

تر بود.روش رایج
شد های تازه، ترنانه اطالق میبه نانکردند.طور کلی به دو دستۀ خشکنانه و َترنانه تقسیم میها را بهنان

هاي متفاوتی داشتند که بـه چنـد نمونـه از ها، نامها، برحسب روش پخت و شکل آننان).۲۰۱(مباشری،
چي،، فطیـر (فطـوره)۳۷شـد (بغـدادي،کنیم: نان میِده که بیشتر براي ثروتمنـدان تهیـه ميه میها اشارآن

)،۳۰۵ي، چـُخشکار (فطورهنان)،۸۰۵/ ۲؛ تفلیسی،۳۱۶/ ۲(مسعودي،ُکماجنان خاکسترپز یا)، ۳۰۴
، نان ُفرانی یا ُفرنی )۱۴۰وه،اخ)، ُخشِکناَنك، ُبقِسماط (ابن۱۹۹سنجر،بننان تابگي یا َغریاسنگ (هندوشاه
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ه کـه از خـانوادۀ نـان )۳۱۱، ۱۳۵۰)، َیِخه، یعني تنك (بیهقي،۱۵۹(کاتب خوارزمی، و نان خولفا و نان َملِّ
هـا اطالعـی یافـت ها و چگـونگی آنرفتند. گویا سنگک انواع بیشتري داشت که از نامسنگک به شمار مي

ایــن نــان را بــر ). ۱۵۰، ۱۵هــا (رازي،انــده اســت و نــه نــام آنآن بــاقي م» انــواع«نشــد. فقــط اشــاره بــه 
نشـینان تهیـه ها و میـان کوچپختند که روي آتش داغ شده بود. سنگک بیشـتر در صـحراهایي ميریزهسنگ

).۳۳(بغدادي، شدمی
رای ترین مـاده بـکردند. پـس از گنـدم، جـو اصـلیایرانیان از غالت دیگر نیز برای تهیۀ نان استفاده می

).۳۰۶کردند؛ چون قیمت کمتری داشت (سمرقندی،ویژه فقرا بسیار مصرف میاین نان را بهپخت نان بود.
از ). ۲۰۱نامیدنـد (مباشـری، شـده از آن را َفخَفـره میآمیختند که نان تهیهاهی نیز گندم و جو را با هم میگ

؛ ۲۵۴سـنجر،بنگفتنـد (هندوشاهکین میپختند که به آن نان َکشترکیب غالت و حبوبات نیز نوعی نان می
کردند. آنان نان ذرت و بلـوط رانیان از تمام غالت در دسترس برای تهیۀ نان استفاده مییا).۲۵۴نخجوانی،

نان تنها غذای بسیاری از مردم فقیر ).۲۸سحق اطعمه،؛ب۲۰۵بطوطه، ؛ ابن۷۶قزوینی،و ارزن نیز داشتند (
عنوان یک وعدۀ کامل غـذایی افزودند و آن را بهدلیل، به آن مخلفات دیگر میبه همین).۴۱۱بود (دهلوی،

).۱۰۸کردند (همو، مصرف می
کـرد، خمیـرُکن بـود (کـردی در نانوایی تقسیم کار وجود داشـت. اولـین فـردی کـه کـار را شـروع می

و خمیـر را آمــاده )۴۲۷/ ۱او بعــد از بیخـتن آرد، خمیرمایــه را در آب حـل (تفلیســی،). ۱۰۷نیشـابوری،
). شاطر پـس ۸۷۲/ ۲آمد (همو، نام َزواله درمیصورت قطعات کوچِک یکسانی به سپس خمیر بهکرد.می

نـان زد.)، آن را بـه تنـور مـی۹۴۶/ ۲شد (همـو، از پهن کردن زواله روی بالشت نان که مرقاط خوانده می
ای دیگر به نام ُنُهنَبن داشتند ان وسیلهینانوا).۹۲۹/ ۲آوردند (همو، چین از تنور بیرون میشده را با نانپخته

دادنـد تـا از که گویا نوعی سرپوش بود. آنان پس از زدن خمیر به تنور، این ابزار را روی دهانۀ تنـور قـرار می
گفتنـد (قـواس بـه تنـور نـانوایی داش نیـز میتر نان کمک کنـد.خروج حرارت جلوگیری و به پخت سریع

به مکان قرارگرفتن تنور در دکـان ). ۹۹کرد (میدانی، ساخت و نصب میمیآن را تنورتابکه)۱۳۱غزنوی،
مخبـز حتمـًا کـه احتمـاًال در قسـمت عقـب دکـان بـود.)۷۳۵/ ۲گفتنـد (تفلیسـی،نانوایی نیز َمخَبز می

نـد (قـواس کردایرانیـان بـه آن دودآهنـگ نیـز اطـالق می).۷۷اخوه،بود (ابنبایست دارای دودکش میمی
گرفت و تنـوری کـه داخـل تنوری که روی سطح قرار میدر ایران دو نوع تنور وجود داشت:).۱۳۱غزنوی،

).۶۶۴/ ۲شد (تفلیسی،زمین کار گذاشته می
ترین عنصر غذایی ایرانی نـان ها داشتند؛ چراکه اصلیچنانکه مشاهده شد، ایرانیان تنوع بسیاري در نان
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پختنـد و ها تنها یك نـوع نـان ميشد؛ بلکه برخي نانوایيها تهیه نمين در همۀ نانوایياما همۀ انواع نابود.

ها ابزار و امکانات متفاوتي نیاز داشت، بعیـد بـود برخي دیگر چند نوع. از آنجا که پخت هرکدام از این نان
طلبید، تنها درصورت مکان بیشتري ميهایي که زمان و گویا نانها را پخت کند.که یك نانوایي همۀ این نان

.شدسفارش فردي تهیه مي

پزيبریان
کردن شــکم و پزي چهارپایــاني نظیــر گوســفند، بــز، گوســاله و شــتر را پــس از خــاليهــای بریــاندر دکان

تنـوری .بسـتنددادند و سپس در آن را ميهایي مانند زعفران، درون تنور قرار میکردن گوشت با ادویهرنگین
هـای نـانوایی را نداشـت و ِگـل مخصـوص نیـز رفـت، ظرافـت تنورپزی بـه کـار میهای بریانه در دکانک

شـد، کردن اسـتفاده ميهـایي کـه بـراي بریـانهیزم.خواست. فقط شکل آن با تنور نانوایی یکسان بـودنمی
وشت، آن را آویـزان شدن گپزان پس از آماده). بریان۳۰۸صفي، بود تا دود نکند (عليبایست خشك میمی
).۴۹۷خواستند، انتخاب کنند (قشیري،کردند تا مشتریان هر نوعی را که ميمی

پزيلَکانه
لکانـه، گوشـت کوبیـدۀ گوسـفند بـود کـه آن را بـه همـراه .رسـاندندپزي، لکانه را بـه فـروش میدر لکانه

کردن، درون زدنـد و پـس از بریـاندادند. سپس، آن را به سیخ مـیجات، درون رودۀ گوسفند جای میادویه
).۱۱۸-۱۱۵اخوه،(ابنکردندگذاشتند و سرخ ميتابه می

جگرپزي
دادنـد و کشیدند و در تنور قـرار ميها را به سیخ میها، آنهاي جدا پس از تمیزکردن جگرجگرپزان در مغاز

کردنـد و هي نیز جگـر را بریـان میگاافزودند.شدن، زیره یا گشنیز خشك یا هر دو را به آن ميپس از کباب
کنـد ميها از جگر غذاي لذیذ دیگری نیز ميآنفروختند (همانجا).مي گفتنـد. ایـن پختند که بـه آن جگرآ

پختنـد و در روده و شـکنبۀ همـان ها را ميها که آنخوراک عبارت بود از دل و جگر گوسفند همراه با ادویه
پوت نیز از دیگر غذاهایی بود کـه در جگرپـزی ). ۳۱؛ جاروتی، ۱۳۹۴/ ۳دادند (دهستاني،حیوان قرار می

).۳۱۰چي،شد؛ اما اطالعی از مواد و نحوۀ تهیۀ آن باقي نمانده است (فطورهتهیه می
شیفروتره

؛ کــردی ۶۶۳/ ۲؛ تفلیسـی،۹۶گفتنـد (میــدانی،فـروش میفروش، ترهایرانیـان قـدیم معمـوًال بــه سـبزی
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به دلیـل شـغل ). این ۶۱رفت (ادیب نطنزی، فروش نیز به کار میگاهی عنوان باقالی)، اما۱۰۵نیشابوری،
).۶۲رساند (همو، فروشی بود که این نوع از سبزیجات (باقالی) را به فروش میمستقل باقالی

بَواردي
ي نظیر کلـم، بواردیان انواع سبزفروختند.پختند و ميشد که سبزیجات را میهایي گفته ميبواردي به دکان

، پـس از )۴۳۲،فرائـد السـلوکشـد (شلغم، چغندر، بادمجان و مانند آن را که در حجم وسـیع تولیـد می
رسـاندند دادند و بـه فـروش ميهایي قرار میپختند. سپس، درون طبقهاي جداگانه ميتمیزکردن، در دیگ

بـه خودشـان بـود، بـه مشـتري ). سبزیجاتي مانند شلغم و چغندر را در ظروفـي کـه متعلـق ۴۰(دهلوي،
ها در بازار بودند، خریداران فراوانـی از چون بیشتر این مغازهخورد.ها را همان جا ميدادند و خریدار آنمی

کردند. اما مردمي کـه ایـن مـواد را از وعده و تنقالت استفاده ميعنوان میانبازاریان داشتند که از این مواد به
صـورت ایسـتاده و در آن مکـان خـودداري هـا بهبردند و از خوردن آنا به منزل میها رخریدند، آنبازار می

).۱۴۶کردند (ابوروح، مي
را کـه چـ)؛ ۲۸؛ بسـحق اطعمـه، ۴۴طقطقـي، های بواردی، فقـرا بودنـد (ابنترین مشتریان مغازهمهم

)، بنـابراین، قیمـت ۷۵شدند (قاضي ابویوسف، گاه شامل مالیات و خراج نميجز پیاز، هیچسبزیجات، به
ها اشاره کرد: تـره، کـدو، توان به اینخوردند، میهمراه نان میاز انواع سبزیجاتی که فقرا بهکمتری داشتند.

، َتربـوز (تـرب)، بادنجـان، زردك، خیـار )۴۲، اسـفناج (جرجـاني،)۶۹(هجویري،َگرز (هویج)، شلغم
ارزش مردمان ثروتمند این غذاها را بسیار بـي).۳۰۸چي، ) و َشِبت (شوید) (فطوره۷۷(قاضي ابویوسف، 

؛ بسـحق ۲۶۶، ۱۳۴۶اسـت (سـعدي،مایگي در متون ادبي ما نیـز مـنعکس شدهکردند و این بيتلقي مي
خوردنـد هـا را بـا نـان میتوان اشاره کرد که آن). از دیگر سبزیجات به شلغم و باقالي پخته مي۲۸اطعمه،

خوردنـد. ُجُلبـان گیـاه پختنـد و ميسبزیجات وحشي مانند ُخَبیز را نیز میمردم برخی از ).۶۲۹(قشیري،
صورت پختـه، مصـرف صورت خام و هم بهخصوص برزگران، آن را هم بهخودروي دیگري بود که مردم، به

).۲۵۹اخوه،کردند (ابنمی

قصابی
کردنـد. بیشـترین ا تـأمین ميقصابان، با رعایت اصول اسالمي، گوشت مورد نیاز مردم شهرها و روسـتاها ر

ها، گوشت گوسفند بود. ترین آنمحبوبشدند، گوسفند و گاو و بز بودند.ها ذبح میحیواناتی که در قصابی
). عرضـۀ گوشـت ۴۶۳فرائدالسـلوک،بردنـد (ایرانیان برای این حیوان در هر سنی که بود، نامی به کـار می
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تـر بـود. رسد نزد بزرگـان و ثروتمنـدان رایجاگرچه به نظر می).۲۳۸منور،شکار نیز معمول بود (محمدبن

گوشـت ایـن چهارپایـان در سـن گوشـت از ایـن جملـه بـود.گوشت آهو و گوزن و دیگر چهارپایان حالل
). ۱۵۰کردند (جرفادقـاني،خصوص، ثروتمندان بسیار خرید میشیرخوارگی طرفداران بیشتری داشت و به

).۷۳۰/ ۲عابر عمومی، ذبح حیوان مقابـل در دکـان ممنـوع بـود (غزالـی،شدن مبرای جلوگیری از نجس
هـا، اقلیتمیاندر).۸۹اخوه،گرفت (ابنرعایت بهداشت وسایل کار ازجمله تخته نیز در اولویت قرار می

طور عادي در فراواني مصرف گوشت گوسفند در میان مسلمانان بود و این گوشت بهوشت خوك بهگمصرف
).۶شد (ناصرخسرو،شان خریدوفروش ميبازارهای

شـده را پوسـت بکننـد، قسـمتی از پوسـت را سـوراخ تر بتواننـد حیـوان ذبحها برای آنکه راحتقصاب
کردنـد پس از پوست کنـدن، الشـه را بـه قنـاره آویـزان می).۲/۶۵دمیدند (شهیدی،کردند و در آن میمی

گذاشـتند و بـه رفت، برای مشاغل دیگر کنار میه فروش نمیهایی را که در قصابی ب). قسمت۷۹(غزنوی، 
) و ۸۴اخـوه،) و جگـر بـه جگرپـزان (ابن۸۴۳/ ۲فروش (تفلیسی،فروختند؛ مثًال شکنبه به شکنبهآنان می

هـایي بـراي نگهـداري ها گوشـت را بـه روشقصـابشـد.) فروخته می۶۴۹پاچه به کیپاپزها (سنایی،کله
سـود یـا َقدیـد، سود و قورمه. در روش نمكکردند؛ ازجمله به دو روش نمکدگار ميتر مانمدت طوالنيبه

گوشـت قدیـد در ).۱۳۷کردند (قزوینـي،زدند و خشك ميبریدند و نمك میصورت نازك میگوشت را به
). در روش قورمه نیـز۱۳۰(سراج،شدها بسیار مصرف ميها و محاصرههاي طوالني یا در قحطيمسافرت

کردند. قورمه را یا در شـکنبه آوردند و در روغن همان حیوان سرخ ميصورت قطعات ریز درمیگوشت را به
).۲۶۸داشتند (بیهقي، هایي (ُخم یا ُخمره) نگه مییا در ُخنَبره

کیپاپزي
نایی،پزی یـا دکـان رؤاسـی (سـهاي مرتبط با غذاهاي گوشتي بودند. کیپاپزی را کلهکیپاپزی از دیگر مغازه

. کیپا خود درواقع نوعي از طعام بود، )۳۲گفتند (ادیب نطنزی،فروش نیز میو در برخی منابع، پاچه)۶۴۹
پز استفاده شده است. برای تهیۀ کیپا، رودۀ باریك گوسـفند را پـاك و اما در فرهنگ عامه بیشتر به معناي کله

ذیـل پختند (دهخـدا،کردند و سپس، در روغن ميآن را با گوشت قیمه، دال نخود، برنج و مواد دیگر پر می
شکافتند و از هـر نـوع آلـودگي کندند و بیني حیوان را میکیپا). کیپاپزان موهای کله و پاچه را با آب گرم می

انداختند و دارچـین، زاج سـفید، نمـك و َمصـَطکي بـه آن سپس، کله و پاچه را در دیگ میکردند.پاك مي
شد پختند. گفتنی است مصطکی نوعي صمغ بود که از درختی به همین نام گرفته ميافزودند و آن را ميمی
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پاچه در دکان رؤاسی، براي اهل خانـه نیـز از ایـن مغـازه بر خوردن کلهمردم عالوه).۱۲۸-۱۲۳اخوه، (ابن
).۴۴/ ۱، ۱۹۰۵؛ همو،۵۴، ۱۳۸۴کردند (عطار،خرید مي

پزيگوشتآب
پزان که به طباخان نیـز معـروف بودنـد، از گوشتهاي غذایي گوشتي بود. آبپزی از دیگر واحدگوشتآب

فروختند. ریختند و به مردم ميکردند و در ظروفي میگوشت تهیه میگوشت حیوانات مورد تأیید اسالم آب
).۱۲۸-۱۲۳اخوه، توانستند غذا را در آنجا صرف کنند (ابنها نیز مکاني داشتند که خریداران میاین مغازه

پزيهریسه
هـا، قـرار پزي هم در بازار و هـم در مبـادي ورودي شـهرها و روسـتاها، یعنـي دروازههاي هریسهمغازه

واردان و خود اهالي کـه بـراي کارهـاي خـود از شـهر خـارج ها براي تازههایي که کنار دروازهمغازهداشتند.
شد هریسه را که در ایران باستان نیز تهیه مي).۱۱۳شدند، مکان خوبي براي صرف غذا بودند (نرشخي، مي

بایسـت تـا بامـداد هریسـه را کردند و میشب آغاز میپزان کار خود را از نیمهسهیهر.)۴۹۹سن،(کریستن
این کار را با .کردندکوبیده استفاده ميصورت نیمهکار رفته در هریسه را بیشتر بهکردند. حبوبات بهآماده می

دادند. بهترین هریسه را بـا گوشـت ) انجام می۲۷۲یا چوبی (نخجوانی،)۴۴۳(میدانی،های سنگیهاون
ماندۀ خون و رگ گوشـت از گذاشتند تا باقينمك میها گوشت را شب در آبآنکردند.گوسفند نر تهیه مي

نـد و هریسـه را افزوددادند و مـواد دیگـر را هـم بـه آن میآن جدا شود. سپس، بامداد آن را در دیگ قرار مي
روغـن آن توان اشاره کرد.گوش و دارچین میهایي که براي هریسه به کار میبردند، به فیلاز ادویهپختند.مي

اخـوه،بردنـد (ابنبراي هریسه از انواع روغن بهـره ميبود تا طعم هریسه را بهتر کند.بایست تازه ميهم می
افزودند (بغدادي، کردند و گاهي به آن برنج و شیر هم ميمياین غذا را بیشتر در فصل زمستان طبخ ). ۱۳۳
.)۳۱۵صفي،شد (علي). هریسه از غذاهایي بود که برای اطعام و توزیع میان فقرا آماده می۸۵

پزيفروشی و ماهیماهی
ها هـا و رودخانـهها و مناطقي وجود داشـت کـه بـه دریاپزی بیشتر در شهرفروشی و ماهیهای ماهیدکان

ویژه در سواحل دریاي مازندران و دریاي عمان و خلیج فارس کـه صـید مـاهی از مشـاغل نزدیك بودند؛ به
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(نوشاهی،کردندها نیز ماهي مصرف مینشینان رودهاي بزرگ و حتی جویبارحاشیهاصلی ساکنان آن بود.

و رود هیرمند، (اسفزاری، فروشی برای مردم سیستان، همسایگان دریاچۀ بزرگ هامونیماه)؛ چنانکه۳۱۳
شغلی مهم بود.)۴۱۵؛ مقدسی،۲۳۷و نیز ساکنان خوارزم (اصطخری،) ۴۳و۱۶،حدود العالم؛ ۲۳۸

و صـدف و حلـزون )۷۳-۷۲شـد (بغـدادی،در کنار ماهی، خرچنگ دریایي که َاربیـان خوانـده می
و فقـط دریـانوردان و شـد. حلـزون دریـایی مصـرف محـدودتری داشـتدریایی نیز فروخته و مصرف می

ملخ دریایي یا میگو یـا الر میگـک نیـز طرفـداران محـدودی ). ۱۶۱خوردند (خوارزمی، غواصان آن را می
کردنـد؛ امـا مسـیحیان خریـد مـاهی مراجعـه مییبـراروزههمه). مسلمانان۴۰۳داشت (علیشیر نوایی، 

ند. بنـابراین، در ایـن چهـار روز تقاضـا رفتروزهای یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه و جمعه به خرید ماهی می
). ۱۱۱شـدند (احسـن،یافت و مسـلمانان ناراضـی میشد؛ درنتیجه، قیمت افزایش میبرای ماهی زیاد می

جز روز هفتم از ماه آذار رومـی، در تمـام سـال یهودیان نیز محدودیت زمانی برای خرید ماهی نداشتند و به
هـا بـود کـه ماهي شور، َممقور، ِطریخ و َصـحني از انـواع ماهي).۳۴۱کردند (گردیزی،ماهی مصرف می

صـورت بریـان (عطـار،پزی، مـاهي هـم بههای ماهیدر دکان).۷۳-۷۱فروش بیشتری داشت (بغدادی،
).۸۶-۸۴شد (رازی،صورت سوخاري فروخته میو هم به)۶۱۷، ۱۳۸۴

فروشیلبنیات
انـواع ).۵۸۰شـدند (کرمینـی، شیرفروشـی نیـز خوانـده میهایي که به فروش لبنیات مشغول بودند،مغازه

رسـیدند. بـدین معنـی کـه سرشـیر، تـو، تـوی یـا ُزبـده در های جداگانه به فروش مـیغازهلبنیات گاه در م
)، کــره و روغــن زرد در مغازهــایی جــدا ۸۲، پنیــر در پنیرفروشــي (میــدانی،)۱۷(بخــاری،فروشــيزبده

رسـید ها به فروش ميعالوۀ دیگر مواد غذایي در بقاليگاه همۀ لبنیات بهشد.) عرضه می۳۴۴صفي،(علي
هـا بسـتگی های تخصصی به جمعیـت و تعـداد مشـتریان آن). این گسترش و دکان۱۳۴۶،۲۵۱(سعدي،

کردنـد های مختلـف نگهـداری میهایی بـا انـدازهها شـیر را معمـوًال در مشـکفروشـیدر لبنیاتداشت.
کردنـد کـه گـاه برای سایر انواع لبنیات از ظـروف دیگـر اسـتفاده می).۲۲۲اخوه،؛ ابن۵۵۹/ ۲(تفلیسی،

).۳۸۲(میدانی،اسامی خاص مانند ماستدان داشتند
صـورت تـازه و هـم ماسـت را هـم بههاي لبني ایرانیان بـود.ماست، دوغ، کره و کشك از دیگر فرآورده

ای و ماست شیراز هم معروف بـود یده به ماست کیسهکردند. ماست چکصورت چکیده تهیه و عرضه میبه
شد. کشك در پخـت ه مییتهسفیدکشكوقراقروتیاسیاهکشكصورتدوبهَترفیا). کشك۵(رازی،
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ماستیِنج نوعي دیگـر از لبنیـات ).۳۱۵چي،ها بود (فطورهها کاربرد فراواني داشت و جزء اصلي از آشغذا
هـای لبنیـاتی بـرای تهیـۀ پنیـر از دکاننشـد.پیـدااطالعـیآنتهیۀارۀ نحوۀکه درب)۳۱۵بود (اصطخری، 

پنیر پختـه و پنیـر ) و۱۳، ۱۳۱۸پنیر خشك (بیهقي،). ۲۷۳کردند (هروی،های متعددی استفاده میروش
هـا ِلبا یا َفِله محصول دیگر ایـن دکـان). ۵۳-۵۲آمد (بغدادی،شده با روغن از انواع آن به حساب میسرخ

برای تهیۀ آن از ترکیب زردۀ تخم مـرغ و ).۱۰۸شد (رازي،عالوۀ شیر آغوز تهیه میبود که از ترکیب شیر به
آوردنـد این محصـول را از خـانوادۀ ماسـت بـه حسـاب می).۲۷۳کردند (هروی،شیر تازه نیز استفاده می

یشتری داشـت (اصـطخری،خصوص در مناطق کوهستانی، رواج بات، بهیلبنمصرف.)۲۸۵(نخجوانی،
۱۶۷.(

فروشیآش
ترین هـا شـلوغایـن نـوع مغازه). ۲۲۹/ ۳کردنـد (ارجـانی، ها را تهیه ميهایی هم بودند که انواع آشمغازه
هاي هـا از غـذا). آش۸۷آمد (بسحق اطعمـه،های ارزان به حساب میها بودند؛ چراکه آش جزو غذادکان

چي،گفتنـد (فطـورهطور عموم ُخردي ميها و نیز غذاهاي آبدار بهبه این آشفتند.رعام ایرانیان به شمار می
که انواع بسیار متنوعي داشت. این غذاها چه در میان طبقات باال و چه در میان طبقات پایین جامعه )۳۰۸

کردند. این نمیقیمت نیاز داشتند، فقرا تهیههایي را که به گوشت یا مخلفات گرانالبته، آششدند.طبخ مي
شد، به مفهوم آش و غذاهایي شبیه به آن است. به چند ختم مي» با«ها اغلب به دسته از غذاها که اسامي آن

با، شیرازبا و نیز کرنبـا با، زرشکبا، شوربا، نخودبا، دوغبا، اسپیدبا، زیرهسککنیم: ها اشاره مینمونه از آش
ها و منـازل بلغور را در آسیاها گوشت و گندِم بلغور بود.ر این آشمواد اصلی در بیشت).۸۸-۸۲(بغدادی،

عنوان دارویـي بـراي بـر اینکـه غـذا بـود، بـههـا عالوههرکدام از ایـن آش).۱۶۰کردند (خوارزمی،تهیه می
هایی داشـتند و حضـوری از مشـتریان فروشان کاسهشد (همانجا). آشهاي مختلف نیز استفاده ميبیماري

هاي بازاري چندان قابـل قبـول نبـود و اگرچـه طور کلي، غذا. به)۲۹۴، ۱۸۵۸کردند (جامی،ی میپذیرای
/ ۳دانسـتند (ارجـانی، ها را در مقایسه با غذاي خـانگي مطلـوب نميگاه آنخریدند، هیچها ميمردم از آن

۲۲۹.(

قنادي و حلواپزي
هاها و کلیچـههـا، شـیرینيزولبیـا، انـواع نقلکردنـد:ها انـواع شـیریني را بـراي فـروش عرضـه ميقنادی
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).۴۷۵شـدند (مقدسـی،های آماده گاهی بـه دیگـر نقـاط نیـز ارسـال می). این شیرینی۴۱۱صفي،(علي

عنوان کـه از زولبیـاپزی بـههمچنان). ۸۱عثمان،ها بـود (محمـدبنشکرفروشی از مشاغل نزدیک به قنادی
هـا، بـه تهیـۀ انـواع هاي حلواپزي نیز، جداي از قناديدکان). ۱۰۳اخوه، ندکانی جداگانه یاد شده است (اب

رسید که بـه چنـد نمونـۀ معـروف آن اشـاره بسیار متفاوت حلوا مشغول بودند. حلوا گاه تا چهل نوع نیز مي
ز کـه ایرانیـان بـه آن َافروشـه نیـ) ۱۸۴(رازی، حلوای ُخَبـیص)، ۱۴۰اخوه، حلواي صابوني (ابنشود:می
؛ جرجـاني، ۱۸۵، حلـواي َقطـاِئف (رازي، )۳۱۲چی، ، حلوای لوزینـه (فطـوره)۸۹گفتند (جرجاني،مي
اخـوه،؛ ابن۵۳۶)، حلواي شکري یا شکرنیك (انصاري، ۱۸۸؛ رازي،۱۰۵، حلواي ناِطف (بغدادي، )۸۹

گـرز در انگبـین رز یـاگـحلـواي) و۱۶۰اخـوه،(ابن)، حلوای َسـمید۱۸۵، حلوای َعصیِده (رازي،)۱۴۰
بریدند و ماننـد نـاِن کردند و در قطعات کوچك میکه گاهی اوقات آن را خشک می)۳۵۳، ۱۳۸۴(عطار،

نوعی دیگر از حلوای خشک که برای سفر مناسب بود، حلـوای ).۱۳۴نمودند (دهلوي،خشك مصرف مي
). عسـل۱۵۱؛ اسدی طوسـی،۲۸۹بردند (نخجوانی،مغز نیز به کار میمالکانه نام داشت که در آن هفت

رو، کردند. ازایـنمحصوالت را برای جلب مشتری در طبق ارائه میرسید.ز در دکان حلوایی به فروش میین
نمودند (سـمنانی، ها استفاده میبه منظور جلوگیری از تجمع حشرات و آلودگی، از بادبزن برای دورکردن آن

۳۵۷.(

گريروغن
هـای ها بـود کـه بـه ناماز دیگر مشاغل مرتبط با حوزۀ غـذا) ۱۴۹(علیشیر نوایی، گیریگری یا روغنروغن

کشی از دکـان فـروش آن مجـزا بـود . کارگاه روغن)۴۵۷، ۲۴۱شد (کرمینی،ُدهان و ّعصار نیز خوانده می
شـدند:طور کلی به دو دسته تقسـیم مـیگرفتند که بهها از مواد مختلفی روغن می. ایرانی)۴۱۳(مقدسی، 

شـده های حیوانی را ازطریق کره یا پیـه و دنبـۀ حیوانـات ذبحروغنهای حیوانی.های گیاهی و روغنروغن
توان به روغن کنجد و زیتون اشـاره کـرد میمعروفهای گیاهی از روغن). ۱/۲۱۷کردند (مولوی،تهیه می

گـاه، روغـن زیتـون شـدند.میگیـریه از طریـق آسـیاکردن روغنک) ۲۱۹اخوه،؛ ابن۲۸(بسحق اطعمه،
گفتنـدفروش میرفت که به صاحب این دکـان زیـتصورت جداگانه در دکانی اختصاصی به فروش میبه

).۲۷۲(همو، 
ها بیشـتر از گـاو بـرای گـردش عصار).۱۴۳گری معموًال از نوع خراسی بود (نخجوانی،آسیای روغن

هـایی آمـاده ای را که داخـل زنبیلمواد اولیهها ). آن۱۶۷، ۱۴۳، ۱۳۵۹کردند (سعدی،خراسی استفاده می
شـدن بـا حالـت فشـار در مـواد پـس از خمیری). ۲۰۴ریختند (میدانی،کم درون آسیا میکرده بودند، کم
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(اسـدی ای از الیـاف گیـاهی بـودشـدهای بافتهگرفت تا روغن آن بچکد. کـونین سـبد گونـهکونین قرار می
شـده را ). روغـن تهیه۱۰۷که وسایل عصاری بیشتر از جنس چوب بود (همو، ). گفتنی است ۱۶۳طوسی، 

های متنوعی یاد شده اسـت؛ این ظروف در منابع با اجناس و نامکردند. ازدر ظروف مختلف نگهداری می
).۲۰۴؛ میدانی،۹۲۷ُخم، َدبۀ روغن، روغندان، لوراور، مشک روغن و خیک روغن (قواس غزنوی،مانند

). ۱۳۶شد، َتشـه نـام داشـت (قـواس غزنـوی،ها برای فروش استفاده میای که در برخی از عصاریپیمانه
شد و متصل به محوطـۀ اصـلی آن نوعی انبار محسوب میظروف روغن در اندرون دکان جای داشت که به

).۷۷بود (روزبهان ثانی،

فروشیشربت
ح و دارویي تهفروشی انواع شربتدر شربت خصوص در فصـل تابسـتان طرفـداران شد که بهیه ميهاي مفرَّ

های ها بیشـتر نگـاهی طبـی بـود و نوشـیدنینگاه ایرانیان به شربت).۱۴۲-۱۲۹اخوه،فراواني داشت (ابن
ها و حـاالت گونـاگون بـدن اسـتفاده ها و مکانهای طبیشان، در زمانبه ویژگیتفریحی متنوع را نیز باتوجه

شـود: ُجّالب(مباشـری، در این قسمت نیز به چنـد نـوع از آن اشـاره مـی).۱۳۶کردند (حسام خویی،می
)، گلشـکر ۱۸شـد (همـدانی، ) که بهترین آن با گالب ناحیه فارس که شهرت جهانی داشت تهیه می۲۰۶

-)، شربت سـکنجبین (فطـوره۷۰)، شربت نیشکر (فخر مدبر،۱۳۸؛ حسام خویی، ۲۵۱،۱۳۴۶(سعدي، 
). ۶۵؛ ابن حوقل، ۱۰۵(جرجاني،-تر ومعطر شربت سکنجبیننوع شیرین-وري)، سکنجبین ِبز۳۲۰چي،

سـازان از انـواع شدند عمومیت بیشتري داشتند. شربتها و خشکبار آن  تهیه ميهایي که با میوهشربت
ترین شربتها براي عامه مردم، شربتي بود کـه کردند. پرمصرفهاي فصل و در دسترس، شربت تهیه ميمیوه
). شربت مویز در بسیاری مواقـع بـه عنـوان نوشـیدني افطـار ۲۴۶شد (ثعالبي، ویز و کشمش تهیه مياز م

).۶۴شد (دهلوي، استفاده مي
آمیـز، مشـکسرخ، لیموی سایل، لیموی ّمسّتوی، لیموی ُمرِمل، سکنگبین اناری، بهشربت نیلوفر، گل

بارهنگ، زرشک، عناب، خشخاش، مـورد، صندل سفید، صندلین، تمرهندی،کاسنی، شاهتره،ریشهپوست
).۱۴۳شد (ابن اخوه، هایی بود که تهیه و مصرف میمارچوبه، استخودوس و... از دیگر شربت

سرکه فروشی
فروش به تهیه های ایران بود. سرکهفروشی) از دیگر اغذیه۱۶۶؛ نظامی، ۱۷۵/ ۱فروشی (مولوی، دکان سرکه

شـد ها مانند بادنجان و شلغم تهیه میها از انواع سبزیپرداخت. ترشیمیها یا مخلالت انواع سرکه، ترشی
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است ( ). تهیه و فروش آبغوره نیز توسط این دکان گزارش شده۵۱که تا چهار ماه ماندگاری داشت (بغدادی، 

).۱۰۹۴/ ۲مولوی، 

میوه فروشی
هایي نیز مختص فروش میوه بود که دکانپرداختند، هایي که به فروش غذاها و مواد غذایي ميعالوه بر مغازه

). در منـاطق مختلـف بـه دلیـل نبـود امکانـات حمـل و ۴۲۸بطوطـه، در بیشتر شهرها وجود داشت (ابـن
شد و آمد که میوه صادر میرفت. اما به کرات پیش میهای خاص همانجا به فروش مینگهداری میوه، میوه

). انگـور، خربـزه، خرمـا، سـیب، ۱۶۵؛اصـطخری، ۱۰۶حوقل،گردید (ابندر دیگر شهرها هم عرضه می
شـد (قاضـي گالبي، انار و ... به میزان فراواني به مناطقي که این محصوالت نبود و یا کمتر بود ارسـال مـي

هـاي ترین نـوع خربـزه بـود، در صـندوق). برای مثال خربزه خراسان و خوارزم را که عالی۲۰۳ابویوسف، 
). ایـن صـادرات بـراي ۲۶۴کردند (ثعـالبي، داده، به دربار خالفت ارسال ميرارشد قسربي که با یخ پر مي

شد. امر صـادرات میـوه گـاهي توسـط خـود برخي شهرها به حدي بود که درآمد اول آن شهر محسوب مي
اي گرفت و گاهي تقاضا بـراي میـوه (بـه دلیـل مرغوبیـت نـوعي از آن در منطقـهاهالي آن منطقه انجام مي

رفتـه، است که تاجراني از مناطق دیگر براي خرید و تجـارت میـوه بـه آن منطقـهرفتهن باال ميخاص) چنا
ها دارای قیمت باالتری بـود. بنـابراین ). اینگونه میوه۶۹زدند (قزویني، تجارتي پر سود را براي خود رقم مي

تـوان از عرضـه ها نیز مـیوش میوهها وجود داشت. درباره فرفروشی انواع متنوعی از میوههای میوهدر مغازه
)، جـوزفروش ۲۰۹غزنـوی، تخصصی صحبت کرد، چنانکه در منابع از عناوینی مانند انگورفروش (قواس

) نام برده شده است.۱۴۵) و خرمافروش (میدانی، ۲/۷۴۹(تفلیسی، 
ایران و ثبـات ها و عرضه انواع گسترده از سوي آنان بعد از استقرار کامل اسالم درگسترش میوه فروشي

سـازي فرهنگي حاکم بر قلمرو اسالمي بوجود آمد. همچنانکه قبال هم گفته شد، بعد از یکپارچـه-سیاسي
ها که تا قبل از آن به هاي دیگر سرزمینسرزمینهاي تصرف شده توسط نیروهاي خالفت، امکان عرضه میوه

ي مسلمانان از تنوع چشمگیري برخوردار پذیر بود فراهم شد و سبد غذایواسطه جدایي سیاسي کمتر امکان
پـذیر هاي آسیبشد. امنیت برقرار شده و امکانات نقل و انتقال سریع (نه به طور گسترده)، موجب شد میوه

ها که غالبا آوری میوههای همجوار به فروش برسد. اگرچه به دلیل عملنیز در کمترین زمان ممکن در ایالت
های بسیار همراه بود و حجم اصلی صدور میـوه بـه میوه با مشکالت و هزینهدر فصل گرم سال بود، انتقال

).۱۹۹،۱۸۱،۱۰۱شد (اسفزاری، شهرهای درون ایالت انجام می
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جـات ماننـد هندوانـه، خربـزه و... پـایین بـود (مسـتوفی به طور کلی قیمت میوه و به خصوص صیفی
). باغـداران ۳۰۵ها را تهیه و مصرف کنند (دهلوی، وهتوانستند انواع می). فقرا در فصل میوه می۵۳قزوینی، 

غالبا به دلیل فسادپذیری محصولشان، مجبور بودند با بهای اندک آن را در اسرع وقت به فروش برسانند و از 
شد و هزینه حمل و نقل نداشت، بـه نسـبت برخـی از ها در محدوده شهرها تولید میآنجا که اکثر این میوه

تری داشت. ت پاییناقالم غذایی قیم

نتیجه
با آغاز تمدن اسالمی بسیاری از ابعاد مادی و معنوی این تمدن در قرون دوم تـا هفـتم هجـری بـه اوج 
خود رسید. جهان اسالم به ویژه در وجوه مادی خود شاهد گسترش بسیاری بود. زندگی شهری کـه معلـول 

ود تحوالت بیشماری از جملـه رونـق زنـدگی فضای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این قرون بود، در دل خ
در پی این تحوالت، بازار جهش عظیمی یافـت و از جملـه مادی و سطوحی از اقتصاد پولی را تجربه کرد.
هـای رسـد میـان مولفـههای جدید شکل گرفت. به نظـر مـیمشاغل بسیاری با توجه به شرایط و نیازمندی

های غذایی و چگـونگی عرضـه مـواد خـام و ی و کیفی دکانها و رشد کمعمومی فرهنگی تمدنی این سده
شود. پخته توسط آنها نسبتی منطقی و مستقیم دیده می

شـود. آنچـه در ایـن تواند به وسیله حوزه خـوراک آزمـون میسالمت و کارایی بسیاری از ابعاد تمدنی
شاورزی و دامی در سـایه قرون مشاهده شد نشان از صحِت مجاری دخیل در این قلمرو داشت. تولیدات ک

داد. مـازاد های حمایتگرانه حاکمیت و نظام اجتماعی کشـور رشـد بسـیاری را نشـان مـیامنیت و سیاست
گردیـد. از دیگـر تولیدات به سرعت توسط شبکه بازرگانان محلی، ملی و فراملی به سایر نقـاط صـادر مـی

ای مشتریان به شبکه تولید بود که در برخـی کارکردهای جریان صادرات، انتقال بازخوردها، سالیق و تقاض
ها به حوزه عرضه مواد غذایی نیز گردید. پویایی این بخشمواقع باعث دگرگونی در اقالم تولیدی مناطق می

گردیـد امـا تنـوع، سـرعت و سرریز شد. پیش از این قرون عرضه مواد غذایی اغلب شـامل مـواد خـام مـی
ه وجود آمدن واحدهایی در مجموعه بازار گردیـد کـه تبـدیل بـه نمـاد ضمانت انتقاِل مواد خوراکی باعث ب

دادنـد. هایی که غذاهای آمـاده شـده را بـه مشـتریان شهرنشـین ارائـه مـیزندگی پررونق ایرانیان شد: دکان
ها آن چنان بود که برخی از آنها به سمت طبخ غـذاهایی رفتنـد کـه جـزو سـبد غـذایی سودآوری این دکان

هـا مشـتریانی از طبقـات ویـژه داشـتند، ماننـد گردید. این تعداد از دکـانوتمند محسوب میخانوارهای ثر
های غذایی دیگر به دلیـل بریانگری که محل مراجعه طبقات باالی جامعه بود. اما خریداران برخی از دکان
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ایی ابتکـارات هـای غـذدکانبدیل نان، عمـوم طبقـات بودنـد.های عام سفره ایرانی مانند جایگاه بیویژگی

ها بـه دلیـل وجـود مشـتریان آمدند. آنزیادی در تهیه غذا داشتند و از الگوسازان سبد غذایی به حساب می
عبوری مانند طالب، کاروانیان و مسافران، مکانی نیز برای صرف غذا در اختیار داشتند. وجود ایـن بخـش 

ایرانی ایـن -ه نیازهای جامعه متمدن اسالمی ها در پاسخگو بودن بخود نشانه دیگری از موفقیت این دکان
باشد.ها میسده

ها را در دل خود پـذیرا شـدند، امـا همـواره بـه دلیـل بازارهای ایرانی اگرچه با شوق این مجموعه دکان
مسایل بهداشتی و ایمنی با آنان مناقشه داشتند. این عوامل و نیز اهمیت امنیـت غـذایی جامعـه در منظومـه 

اش یعنـی شد حاکمیت این حوزه را با یکی از بازوهای اجراییارآمدی نظام حاکم سبب میمشروعیت و ک
های مختلف مانند انتقـال توانست در چهرهنهاد حسبه تحت نظارت درآورد. نظارت و اشراف حاکمیت می

-لشهای مخصوص ایشان، نظارت بر عرضه غذای حالل و پاک، مبارزه با عوامـل چـاها به راستهاین دکان
زای جریان عادی تولید و عرضه محصوالت غذایی مانند ناامنی، اجحافات مالیاتی و امثال آن نمایان شود.

کتابشناسی
، ترجمه محمد پـروین گنابـادی، بنگـاه ترجمـه و نشـر کتـاب، تهـران، مقدمه ابن خلدونابن خلدون، عبدالرحمن، 

۱۳۵۹.
.۱۳۶۷، ترجمه جعفر شعار، علمی فرهنگی، تهران، الحسبهمعالم القربه فی احکاماخوه، محمد بن احمد، ابن
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.۱۳۶۰، ترجمه محمد وحید گلپایگانی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، تاریخ فخریطقطقی، محمد بن احمد ابن
، ترجمه محمدعلی نجاتی، بنگاه ترجمه و نشر ور و نوادر فی اخبار تیمورعجایب المقدعربشاه، احمد بن محمد، ابن
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۱۳۸۴.

نیـا، علمـی فرهنگـی، ، ترجمـه مسـعود رجـبزندگی اجتمـاعی ایرانیـان در عصـر عباسـیاناحسن، محمد مناظر، 
.۱۳۸۰تهران،
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.۱۳۶۱تهران، 
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.۱۳۴۶، به اهتمام محمد مشیری، دانشگاه تهران، تهران، ارشاد الزراعههروی، قاسم بن یوسف، 
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