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 چکیده

اجتامعی و  شیوه و نوع اطعام در اماکن مقدس، بیانگر فرهنگ

است. در این بین، حرم مطهر رضوی یکی از  مذهبی مردم در هر دوره

گیری تشکیالت شود که از زمان شکلاین اماکن مقدس محسوب می

اداری و توسعه آن در دوره صفویه، به اکرام و اطعام زوار و خادمان 

ره در دو  پرداخته است. هدف از این مقاله پاسخ به این سؤال است که

گیری تشکیالت آستان قدس عنوان دوران آغازین شکلیه، بهصفو

رضوی، چه نوع غذاهایی و به چه منظور در حرم مطهر رضوی طبخ 

گردید. این پژوهش با روش شد و هزینه موردنیاز آن از کجا تأمین میمی

آماری از طریق بررسی اسناد موجود -ای و با رویکرد توصیفیکتابخانه

باشد. د پاسخگویی به سؤاالت فوق میدر دوره صفوی، درصد

منظور تغذیه دهد که غذا در حرم مطهر بههای پژوهش نشان مییافته

بیامران دارالشفا، اطعام زوار و فقرا و به مناسبت ایام عزاداری و اعیاد 

شد که با توجه به نوع کاربرد آن، از انواع ها، طبخ میدر ضیافت

که تنوع بسیاری در غذاهای طوریمتفاوتی برخوردار بوده است، به

شود که در مقایسه با غذاهای مرصفی در مربوط به اعیاد دیده می

ق های تهیه غذا از طریدربار صفوی تقریباً یکسان است. برخی هزینه

ها به همین منظور تعیین شده بود، تأمین مصارفی که در وقفنامه

ق سایر درآمدهای شد و برخی دیگر طبق نظر متولی و شاه، از طریمی

 آمد. تنوع غذاها در اسناد موردبررسیآستان قدس به دست می

دهد که فرهنگ غذایی در دوره صفوی دارای تنوع و از همه نشان می

 شده است.نوع مواد غذایی استفاده می

، غذا، وقف، )ع(حرم امام رضا آستان قدس رضوی،واژگان کلیدی:  

 دوره صفوی

 

 

Abstract 

boarding variations and styles in holy shrines indicate 

the culture and ritual of people in each era. One of 

these places is Imam Reza Holy Shrine, an 

organization and developing in the Safavid Period 

which has fed servants the Pilgrim of Eighth Shia 

Imam. The main goal of this article is to answer these 

questions: Which kind of food had been prepared for 

different ceremonies? Who supplied financial 

resources? In Safavid Era, as establishing a time for 

Astan e Ghods Razavi. In this research, we apply a 

descriptive statistical approach in Safavid’s archival 

documents and library materials to answer the 

questions mentioned above. Research outcomes 

indicate foods had been preparing for poor people 

and the patients in Imam Reza’s Dar-o-Shafa. 

Furthermore, special foods were cooked in special 

ritual celebrations and mourning. Depending on the 

type of application, it has different types. For Instants, 

the foods for special ritual celebrations were nearly 

the kingdom’s foods, and they were various. Some of 

the financial resources were funded by endowments, 

which were allocated to feeding. Other supply from 

other Astan e Ghods incomes with considering Shah 

and Trustee opinion. Reviewing documents implies 

foods in the Safavid Period were diverse, and many 

types of foods were served in that period. 

Keywords: Astan-e-Ghods Razavi, Imam Reza’s Holy 

Shrine, Endowment, Safavid Period. 
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 مقدمه

خوراک و تغذیه از دیرباز موردتوجه انسان قرار داشته است. 

هر انسانی برای بقای خود نیاز به تأمین مواد غذایی و پخت 

گوناگون دارد. از سوی دیگر، نوع تغذیه هر های آن به شیوه

فرد ارتباط بسیاری با محیط جغرافیایی، مواد غذایی در 

ای دارد. همچنین تغذیه دسرتس و فرهنگ محلی و منطقه

افراد به سابقه پیشینیان هر قوم در استفاده از انواع غذا نیز 

توان ریشه بسیاری از غذاها را رو، میمرتبط است. از این

مرور زمان دستخوش تغییر ذشته یافت که شاید بهدرگ

اند. بررسی تاریخی خوراک ایرانیان در طول زمان، نوع شده

ند ککاررفته را مشخص میتغذیه آنان و مواد و محصوالت به

تواند بیانگر خلقیات جسمی و روحی آنان باشد. و می

 ترینمهم از یكی غذا ای خوراك خاص، ینگاه همچنین با

 بوده یانسان جوامع به یت بخشیهو و انسجام در عوامل

در  ند درازمدتیفرا كی طول در یاساس نقش و است

را دارد. مطالعه  یانسان جوامع در یافتگیسازمان جادیا

 لیدال به رانیا خیتار در ادوار مختلف مردم هروزان یزندگ

 بحث یوقت مشکل است. حال، و اطالعات هاداده کمبود

مورد آن بسیار اندک  در اطالعات كه باشد خوراك رس بر

آمده، دستبه یهاداده لیتحل کاوش و است، مسلامً 

بود. برای دسرتسی به این اطالعات، منابع  نخواهد آسان

های تاریخی، اسناد، مکتوب گذشته مانند کتاب

دقت بررسی بایست بهمی ها، دیوان شعرا و غیرهسفرنامه

تاریخ ایران، دوره صفوی است های مهم شوند. یکی از دوره

که جدا از تغییر در ساختارهای سیاسی و مذهبی، در بعد 

اجتامعی نیز تحوالتی را در ایران به همراه داشت و زندگی 

روزانه مردم متأثر از فضای سیاسی و اجتامعی دچار 

هایی شد. برای بررسی این تغییرات الزم است متون دگرگونی

ی های زندگزیابی قرار گیرد تا شاخصتاریخی این دوره مورد ار

ها، نوع اجتامعی مردم مشخص شود. یکی از این شاخص

برای نوع تغذیه و خوراک نیز  غذاهای مرصفی مردم است.

البته این امر در دوره  الزم است چنین کاوشی انجام شود.

صفوی با توجه به تدوین دو رساله مهم در زمینه آشپزی در 

یرتر شده است. در بررسی منابع مربوط پذهامن زمان، امکان

 به آشپزی در دوره صفوی دو رساله در دسرتس است. رساله

 باورچی محمدعلی حاجی تألیف «کارنامه»نام  به اول

 رجال و اعیان از بوداق یکی میرزا آشپز که است یبغداد

 این بود و ق(709-039حکومت ) اسامعیل اول شاه عرص

 431در این رساله،  .تألیف کرد اردبیل به سفر هنگام را اثر

افشار، )نوع نان و غذای مرصفی این دوره معرفی شده است 

دوم  (. رساله43 :4373؛ فرخی و همکاران، 481-33: 4330

 پس سال 93 حدود و آشپز نورالله ، تألیف«الحیوه ماده»

 آشپز او است. درآمده تحریر رشته به نخست ۀرسال از

 از پدرانش ق( بود و773-4038حکومت ) اول عباسشاه

سمت  یصفو  پادشاهان دربار در اول اسامعیل شاه عهد

نوع غذا اشاره شده  441آشپز داشتند. در این رساله نیز به 

: 4373؛ فرخی و همکاران، 489-431: 4330است )افشار، 

که هر دو مؤلف مذکور، آشپز دربار و اعیان (. ازآنجایی44

اند، آموزش آشپزی به نگارش این آثار پرداختهقصد اند و بهبوده

رسد متامی غذاهایی که در دربار صفوی و در میان به نظر می

اند. طبقه ارشاف رایج بوده است را در کتاب خود ثبت کرده

در این دو رساله به انواع پلو، انواع آش، انواع کباب )افشار، 

ات پخت ( و غیره با ذکر جزئی83-83، 437-438، 490: 4330

کتاب  و نیز مواد خوراکی موردنیاز آن پرداخته شده است.

در  البته در هند و-آشپزی مستقل دیگری نیز در دوره صفویه 

نوشته شده است  -ق(4093)م « شاه جهان»زمان پادشاهی 

 شهرت یافته «جهانینسخه شاه»و « نسخه نان و منک»که به 

نان و غذاهای  است. در این کتاب به رشح و شیوه پخت انواع

پردازد. همچنین در کتاب ایرانی و هندی رایج در هند می

بع از منا منسوب به محمد بن حسین خوانساری« کلثوم ننه»

عرص صفوی، به تعدادی از غذاهای مرسوم دوره صفوی 

 اشاره شده است.

جای مانده از این دوره نیز به برخی از غذاها های بهدر سفرنامه

م غذایی اشاره شده است. سیاحان و و نیز آداب و رسو 

 شاهزادگان و سفیران ماملک اروپایی عمدتاً مهامن شاه،

های مفصلی از طبقات اعیان بودند. بنابراین گزارش

اند. اگرچه در این ها گزارش کردههای آنها و ضیافتمهامنی

دسته از منابع تنها به نام چند نوع غذا اشاره شده است، اما 

خصوص شود که غذاهای دربار و اعیان بهمیچنین برداشت 

ها تنوع بسیاری داشته است. برای منونه در در مهامنی

ها و مرباها در به استفاده از انواع ترشی سفرنامه دروویل
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( و 83: 4390هنگام غذا خوردن اشاره شده است )دروویل، 

و  ماهی یا در سفرنامه دیگر به تهیه انواع غذا با استفاده از

همراه با برنج در خانه اعیان و ارشاف تأکید شده است  مرغ

(. تهیه سوپ و آش با نخود و سبزی 494: 4333)اولئاریوس، 

( و تهیه 4/833: 4394و گوشت در وعده شام )شاردن، 

: 4390شوربا با استفاده از گوشت گوسفند و مرغ )دروویل، 

شده ها به آن اشاره ( از دیگر مواردی است که در سفرنامه81

ها مربوط به دربار و طبقات اعیان است، اما بیشرت این روایت

ندرت مربوط به مردمان عادی است. البته گاه و ارشاف و به

هایی در مورد در گزارش برخی سیاحان مانند شاردن به گزارش

خوریم. برای منونه ها برمیزندگی مردم عادی و غذاهای آن

ت متوسط را شامل شاردن صبحانه افراد مربوط به طبقا

کاسه ماست و دوغ و دو نوع تکه نان با مقداری پنیر و یکیک

کند، اما صبحانه مردمان طبقات باالی جامعه را میوه ذکر می

قندی شامل میوه، مربا، شیرینی، پالوده، قورمه و کلوچه

حال، برای درک (. بااین4/831: 4394نویسد )شاردن، می

شایسته است تا منابع بیشرتی  تر نوع خوراک هر دورهکامل

امر اسناد به ش ترین منابع،موردبررسی قرار گیرد. ازجمله مهم

ها، دارای آیند که به دلیل ماهیت خاص ایجاد آنمی

اطالعات ارزشمندی هستند که گاه در سایر منابع دیده 

، جای ماندهترین اسناد تاریخی بهشود. یکی از قدیمیمنی

اری آستان قدس رضوی در دوره مربوط به تشکیالت اد

صفویه است که در خصوص غذا دارای اطالعاتی سودمند 

 )ع(است. از زمانی که تشکیالت اداری حرم مطهر امام رضا

، شدشکل گرفت در کنار سایر خدماتی که به زوار داده می

های مختلف و به مناسبت خوراک و غذا نیز توسط بخش

رخی موقوفات هم به این امر گردید. البته بگوناگون ارائه می

اختصاص داشتند. بر همین اساس پژوهش حارض در نظر 

دارد با توجه به اطالعاتی که در اسناد این دوره وجود دارد، 

و علت طبخ آن را در  )ع(انواع غذا را در حرم مطهر امام رضا

دوره صفوی بررسی کند. با توجه به اسناد باقیامنده این 

چه نوع غذاهایی در حرم طبخ و علت  شود کهسؤال مطرح می

گرفت ها چه بود و این غذاها به چه افرادی تعلق میطبخ آن

های آن وجود داشته است؟ آیا موقوفاتی برای تأمین هزینه و

ه به شناخت نوع تغذی تواند کمکیپاسخ به این سؤاالت می

 خصوص در اماکن مقدس مذهبی باشد.دوره صفویه به

 پیشینه پژوهش

به خوراک و آشپزی در  دهد که راجعپیشینه پژوهش نشان می

ها و مقاالتی نگارش یافته است. دوره صفویه تاکنون کتاب

ه فرهنگ ب مستطاب آشپزی از سیر تا پیازدریابندری در کتاب 

غذایی مردم ایران و انواع غذاهای رایج پرداخته است. 

 هایدریابندری در فصل شصتم، به معرفی تعدادی از غذا

پردازد که البته هامن اطالعات کارنامه و ماده عرص صفوی می

 یژوهشپ: آشپزخانه و آشپزالحیوه است. بلوکباشی در کتاب 

تالش کرده  یآشپز  هرن یاجتامع خیتار در یشناختانسان

زمان  تریناست روند تکوین و تحول آشپزی ایرانیان را از کهن

به بیان برخی ها تا امروز مشخص کند و در برخی قسمت

پردازد. فرخی و محمدی در غذاها در دوره صفوی می

 یخوراك مواد مرصف هدربار  یپژوهشای تحت عنوان مقاله

مواد  هیصفو روزگار از یآشپز  هماند یبرجا یهارساله در

وه را معرفی و مقایسه یماده الح و خوراکی دو رساله كارنامه

 زانهزیسته و زندگی رو دین پوربشلی در کتاب اند. موسیکرده

که پژوهشی در فرهنگ دینی مردم از صفویه تا قاجار است، 

است و  در فصل چهارم به تغذیه و غذاهای نذری پرداخته

از غذاهایی مانند شیر برنج، سمنو، حلوا،  طور خالصهبه

ترین عنوان رایجبه سبزیپلو و قورمهزرد، کاچی، آش، قیمهشله

که این کتاب تاریخ د. ازآنجاییبر غذاهای نذری نام می

های شود، بحث تغذیه یکی از فصلاجتامعی محسوب می

 طور خالصه و کلی به آن پرداخته شده استآن است که به

)البته دوره زمانی کتاب گسرتده است و تا انتهای قاجار را در 

مهامنرسای توان به مقاله گیرد(. در حوزه اسناد میبرمی

تألیف علی  ویه تا پایان دوره قاجاریهرضوی از روزگار صف

کاشانی اشاره کرد که مهامنرسای رضوی را با توجه سوزنچی

به اسناد معرفی و بیشرت به تغییر و تحوالت آن در دوره قاجار 

رسای آستان قدس رضوی، تاریخ مهامنپرداخته است. کتاب 

اثر سهراب پورمحمدتقی  ،از آغاز صفویه تا پایان دوره قاجاریه

رسای آستان قدس را بررسی و جعفرآبادی، تاریخچه مهامن

رسا در طور خالصه به انواع غذاهای مهامندر فصل هفتم به

دوره صفویه و افشاریه پرداخته است. البته این کتاب رصفاً 

خانه و ای به غذاهای حویجرسا توجه و هیچ اشارهبه مهامن

خانه جحوینوان ای نیز تحت عسایر بیوتات نکرده است. مقاله

اطالعات مخترصی در  در تشکیالت آستان قدس رضوی
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اداری و  خانه در اسناد آستان قدس، ساختارمورد حویج

مشاغل آن، مخارج و اقالم موجود و نیز اطالعات کمی از 

ای نیز که با دهد. دو مقالهغذاهای موجود در آن ارائه می

مبنای  خانه آستان قدس رضوی برتاریخچه رشبتعنوان 

ط توس دارالشفاء آستان قدس رضوی در دوره صفویهو  اسناد

حمیده شهیدی نوشته شده است، به برخی غذاهای مورد 

 ژوهشپ استفاده در این دو قسمت اشاره کرده است. هدف

منظور جای مانده از دوره صفویه بهاسناد به همطالع حارض،

یر معرفی غذاهایی است که در حرم مطهر رضوی و به تعب

شده است. این ، مرصف می«رسکار فیض آثار»هامن دوره 

غذاها تنها محدود به مطبخ )مهامنرسا( نبوده، بلکه در سایر 

خانه و برای خانه، دارالشفاء، حویجبیوتات ازجمله رشبت

مصارف بیامران، زوار، کارکنان و جهت برگزاری اعیاد و 

ور، مذکت ها کاربرد داشته است. با توجه به توضیحاجشن

به ساختار اداری مهامنرسا و سایر  پژوهش حارض از پرداخنت 

بیوتات ذکر شده خودداری و هدف اصلی، معرفی غذاها 

 عنوان بخشی از زندگی اجتامعی عرص صفوی است.به

 روش پژوهش

آماری، به بررسی اسناد دوره -این پژوهش با روش توصیفی

ن ارض بیشرتیپردازد. با توجه به اینکه در حال حصفوی می

سند مربوط به دوره صفوی در مرکز اسناد آستان قدس 

 شود، مجموعه اسناد صفوی این مرکز،رضوی نگهداری می

عنوان جامعه آماری پژوهش مزبور، قرار گرفت. از میان به

نزدیک به هفتاد هزار برگ سند این دوره بیش از دو هزار 

ن مواد صفحه سند دارای اطالعاتی در موضوع غذا و تأمی

اسناد مالی  قالب در مذکور عمدتاً  غذایی است. اسناد

نوع غذا در دوره صفویه  34در این بررسی، حدود  .هستند

شناسایی شد که شامل غذاهای اصلی و فرعی است. 

دهد عمده این غذاها بیشرت مربوط بررسی اسناد نشان می

ق( و شاه 4099-4403حکومت ) به دوره شاه سلیامن

بنابراین  ق( است.4403-4433حکومت )سلطان حسین 

عرص صفوی )کارنامه و  کننده دو رسالهاطالعات آن تکمیل

ماده الحیوه( است که در زمان شاه اسامعیل اول و 

 عباس اول نوشته شده است.شاه

 

 حرم مطهر رضوی در عرص صفوی

عنوان محل مدفن امام هشتم شیعیان قرار زمانی که مشهد به

توسعه این مکان مقدس آغاز شد. منابع به گرفت، تقریباً 

گسرتش حرم مطهر تا قبل از دوره صفوی اشاره کمی 

اند. در حقیقت از دوره صفوی به بعد است که توجه منوده

تبع آن، تشکیالت اداری آستان جدی به توسعه حرم مطهر و به

ابند. یشود. بیوتات مختلف ایجاد و یا گسرتش میقدس می

یافته و توجه رجال و شاهان صفوی به این موقوفات افزایش

مانده از این دوره شود. اسناد برجایمکان مقدس بیشرت می

کامالً شیوه اداره حرم مطهر و اقدامات صورت گرفته در آن را 

گیری تشکیالت آستان قدس رضوی با شکل دهند.نشان می

عنوان یک نهاد مذهبی، برای نخستین بار در دوره صفویه به

یافته درآمد که دارای صورت منسجم و سازمانمجموعه به این

های مختلف بود و زیر نظر مشاغل و مناصب و قسمت

 ت.گششد اداره میمتولی که توسط شخص شاه تعیین می

لزوم تهیه و تدارک غذا برای کارکنان، زوار، بیامران دارالشفاء، 

تی اگیری بیوتفقرا و نیز مهامنان بارگاه رضوی، سبب شکل

و  خانهبرای این منظور گردید. در این دوره مطبخ، رشبت

و آماده  ها غذا تهیهخانه از بیوتاتی بودند که در آنحویج

: 44803؛ 44: 34330؛ 4-40: 33374شد )ساکامق، می

( این موضوع که از چه زمانی اطعام غذا در حرم مطهر رایج 4

بوده است، دقیقاً مشخص نیست. شواهدی از دوره 

یموری موجود است که در این مکان مقدس به فقرا و ایتام ت

؛ (، اما مشخص 74: 4398غذا داده شده است )خواندمیر، 

ها داده و این غذاها در کجا نیست که چه نوع غذایی به آن

شده است. در دستور امللوک از منابع دوره صفوی، طبخ می

و  منظ»، به )ع(در ضمن توصیف وظایف متولی حرم امام رضا

خانه، توسط او  اشاره دارد خانه، مطبخ و حویجرشبت« نسق

یا « شیالن»(. در جای دیگر کتاب از 8: 4379)انصاری، 

خانه حرم رضوی، به مناسبت هامن ضیافت در میهامن

ارسال وجوه و خلعتی که از سوی پادشاه وقت صفوی به 

شده بود، یاد آستان قدس رضوی )رسکار فیض آثار( واصل

(. همچنین در این کتاب ذکر شده 40 است )هامن:شده 

چهارصد من برنج با مصالح به »است که در اعیاد باید 

ر شد و دتکلفات هر چه متامرت در مطبخ آن رسکار طبخ می

روزهای دیگر سوای اعیاد هرروزه یکصد و هشت من برنج و 
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هفتاد و پنج من گوشت و هزار و دویست عدد نان سوای 

)هامن(.  «شدشیالن آن رسکار رصف می ا درآش و حلیم فقر 

 نشان عدد تعین شده در مورد میزان مواد مرصفی در این دوره

و اطعام بوده  از اهتامم این آستان مقدس برای پخت غذا

است. بنابراین مشخص است که در دوره صفوی، مطبخ و 

حویج خانه محل طبخ غذا در حرم رضوی بوده است. البته 

ادامه به آن اشاره خواهد شد در سایر  طور که درهامن

شده های حرم بنا به نوع کارکردشان، غذا طبخ میقسمت

 است.

که عمده درآمد آستان قدس از موقوفات تأمین ازآنجایی

ای شود که آیا وقفنامهشود، بنابراین این سؤال مطرح میمی

جود، چه مصارفی برای برای غذا وجود دارد؟ در صورت و 

غذاهای معرفی شده آستان قدس در آن دیده شده است؟ 

های حرم مطهر رضوی در عرص صفوی که نامهبررسی وقف

در قالب جدول شامره یک به آن پرداخته شده است، نشان 

خانه و دارالشفاء دهد غیر از موقوفاتی که به رشبتمی

پنج (، 413-499: 4438 باشی،اختصاص دارد )منجم

 (؛33-38؛ 404-401: هامنموقوفه به تأمین غذای مطبخ )

صادرین و »و نیز سه موقوفه به تأمین غذای زوار و فقرا و 

ها (. در بیشرت این وقفنامه88: هامناشاره دارد )« واردین

تأکیدی برای پخت نوع خاصی از غذا وجود ندارد و به همین 

قفنامه شاه خاطر نامی از غذاها نیامده است. تنها در و 

حلوا و نان برای زوار و مستحقان و »سلطان حسین به تهیه 

؛ 48: 4383برای عزاداری )قصابیان، « آش»و  «خدام

به تأمین « محمود بیکا»( و در وقفنامه 411: 4379طالیی، 

باشی، برای ماه رمضان اشاره شده است )منجم« حلیم»

(. برخی مصارف این غذاها فقط برای 31-47 :4438

های خاص ازجمله ماه رمضان یا ایام عزاداری مناسبت

ها، مصارف نامهتدارک دیده شده است. در بیشرت وقف

و مستحقین اختصاص یافته بود.  شده تنها برای زوارتعیین

البته در وقفنامه شاه سلطان حسین، تهیه غذا برای خدام 

مرصف غذا « آقا بشارت»هم تأکید شده است. در وقفنامه 

باشی، تعین شده است)منجم« مستحقین»برای تنها 

عباس هم آمده است که (. در وقفنامه شاه444: 4438

که با طعام نحویرصف طعام در مطبخ رسکار منوده به»

قدیمی مقرری از رسکار مخلوط نشود، طبخ منوده به صادرین 

(. این نشان 88: 4438باشی،)منجم« و واردین دهند

عباس هم طبخ طعام در حرم شاهدهد که قبل از زمان می

با  زنی« جعفرقلی بیگا»رضوی وجود داشته است. وقفنامه 

منک طبخ در » اش بهاختصاص بخشی از درآمد موقوفه

: 4379 اشاره دارد )طالیی،)ع( به مطبخ حرم امام رضا« مطبخ

هایی که بخشی از مصارف (. نگاهی به تاریخ وقف نامه411

کند که بیشرت ه، مشخص میآن تهیه غذا برای حرم بود

موقوفات مربوط به دوره شاه سلیامن و شاه سلطان حسین 

است. شاید به همین دلیل است که در این دوره با توجه به 

جای مانده، تنوع غذایی و میزان هزینه برای پخت اسناد به

های قبل بیشرت است. با توجه به بررسی غذا در حرم از دوره

های موجود، درصد اندکی از هزینهاسناد و تنوع غذاهای 

شد و احتامالً سایر غذا توسط موقوفات خاص، تأمین می

حال گردید. بااینتأمین می 4ها از موقوفات مطلقههزینه

ها، اهمیت طبخ و اطعام غذا برای وجود همین وقف نامه

در حرم مطهر رضوی را از نگاه واقفان و خیران  زوار و مستحقین

دهد.نشان می

  

                                                             
شود که مرصف موقوفات مطلقه: به موقوفاتی گفته می .4

اختصاصی مشخصی ندارند و بنا به نظر متولی و برحسب نیاز آستانه 

 شوند.خرج می



 

 ۱۹شماره   ۹۹۱۱ زمستان

۱۱ 

 

رم
 ح

در
ک 

ورا
 خ

ا و
غذ

… 

 در دوره صفوی بوده است. : موقوفاتی که بخشی از مصارف آن مربوط به تهیه و تأمین غذا4دول ج

 مرصف مورد وقف واقف تاریخ وقف

 اطعام فقرا و مساکین، واردین و صادرین مزرعه، حامم، باغ، قنات موقوفات خواجه عتیق علی منشی ق039

عباس اول صفوی )رصف طعام در شاه ق9903

 مطبخ(

 مطبخ رسکار و اطعام واردین و صادرین گیالس و نهر طوس چشمه

 رشبت خانه مزرعه، قنات، حامم، مغازه مهدی قلی بیک میر آخور باشی ق9901

 مطبخ رسکار فیض آثار تعدادی دکان دارآقا کافور خزانه ق9901

مزرعه با جمیع متعلقات،  میر عالء الدین  محمدحسینی کاشانی ق9999

صحاری و شامل اراضی، 

 باغات

خمس را رصف مطبخ رسکار فیض آثار منوده 

 است.

 رصف مطبخ رسکار قریه قمر نسا خانم ق9990

های جمعه برای توزیع حلوا و نان در شب مزرعه و طاحونه شاه سلطان حسین ق9990

ها حلوا را با مستحقان زوار و خدام، برخی شب

های جمعه که مصادف با خرما بپزند. شب

جای یا شهادت امام حسین باشد به رمضان و

 حلوا، آش و طعام طبخ منایند.

رصف حلیم ماه مبارک به جهت مستحقین  مزرعه و قنات محمود بیگا، ناظر بیوتات خاصه رشیفه ق9909

مناید و اگر از ماه مبارک اضافه آید رصف حلیم 

 سایر اوقات سال مناید.

 منک طبخ در مطبخ مزرعه جعفرقلی بیگا ق9901

قسمتی از مصارف رصف اطعام مستحقین  مزارع، باغات، قنوات آقا بشارت ق9901

 شود.

 های مختلف حرم مطهرغذا در قسمت

 و بیوتات در مجموعه تشکیالت اداری آستان قدس رضوی،

ند. بود تغذیه و غذایی خدمات مرتبط با مختلفی هایبخش

خانه، مطبخ، خبازخانه و دارالشفا، رشبتمطابق اسناد 

خانه ارتباط مستقیمی با موضوع غذا در این دوره حویج

 داشتند.

 

 

                                                             
 . نوعی کلوچه4

درست  دهش رنده بیس اینشاسته  ۀو رشت خی ایکه با برف  یرشبت. 4

 .کنندیم

 خانهدارالشفا و رشبت

 خانهرشبت بیوتات مرتبط با تهیه غذا در حرم رضوی از یکی

خانه عالوه بر تأمین است. در دوره صفویه وظیفه رشبت

ها، مرباجات، چاشنیداروهای گیاهی برای دارالشفا، انواع 

: 9303شد)شهیدی، ها نیز نگهداری میحلویات و افرشه

(. همچنین غذاهای غیر اصلی و یا درسهایی چون 19

، «مربای بالنگ»، «4کلیچه» ،«های جمعهحلوای شب»

نیز برای بیامران « دمله»، «1قیامق»، «3ماقوت»، «4فالوده»

 .نوعی از حلوا است .3

 رسشیر و خامه شیر .1
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(. 9-0: 13199 ؛9-0 :30313شد )ساکامق، پخت می

عالوه بر این، مشاغلی چون حلوایی و یا حلواگر در 

کردند که وظیفه تهیه و پخت حلوا در خانه کار میرشبت

؛ 3: 39810خانه را بر عهده داشتند )ساکامق، رشبت

(. در دارالشفای آستان قدس که محل بسرتی و 9: 30093

خانه درمان بیامران بود و در دوره صفوی زیرمجموعه رشبت

(، برای بیامران غذاهایی 13: 9381ر داشت )شهیدی، قرا

 ؛03: 31030؛ 09: 330139)ساکامق،  «آش بچگان»مانند 

و یا ( 10: 33390)ساکامق، « آش مزوره( »30: 30110

)ساکامق، « فرنی»( و 3: 30108)ساکامق، « مزوره»

شد. اگرچه اسناد توضیحی تدارک دیده می (3-0: 30101

رسد منظور از آش دارند، اما به نظر میدر مورد این غذاها ن

ه کبچگان غذایی بوده که مخصوص کودکان بود، ولی این

دقیقاً آیا فقط به کودکان بیامر داده شده است و یا سایر 

بیامران، آگاهی دقیقی در دست نیست. مزوره نیز غذای 

م طعام نر »مخصوص بیامران بوده است که به نقل از آنندارج 

: 9331بوده است )محمد پادشاه، « ندکه مریض را ده

 (. البته در بسیاری از موارد در اسناد مربوط به1/3013

 رشبت خانه و دارالشفا اشاره به مواد غذایی متنوعی مانند

مرغ، سبزی و غیره شده است، ولی نامی از غذا گوشت، تخم

 (.0: 33981 ؛9: 33981 برده نشده است )ساکامق،

ر کم دجود دارد که تنوع غذایی دستبنابراین این احتامل و 

دارالشفا بیشرت بوده است، ولی به دلیل تکرار روزانه، اسم 

غذاها ذکر نشده است. همچنین در مقایسه اسناد ابتدایی 

و پایانی دوره صفویه، تغییرات مشخصی در نوع مواد غذایی 

 در دو حوزه مذکور دیده نشد.

 مطبخ و خبازخانه

که در ارتباط با غذا در دوره صفویه در های یکی دیگر از بخش

 است )ساکامق،« مطبخ»حرم رضوی فعالیت داشته است 

« حویج دار»( که در این زمان زیر نظر 9-0: 08099 ؛9: 00893

-0: 00919؛ 9: 00898فعالیت داشته است )ساکامق، 

در پنج موقوفه مرتبط با غذا در این دوره، مصارفی  (.9

ر اختصاص داده شده است )جدول مستقیامً به مطبخ رسکا

« طباخ»رسد با حضور مشاغلی چون که به نظر می(. با این9

( و یا تهیه هیمه و هیزم برای 1: 01131 در آن )ساکامق،

، وظیفه اصلی این قسمت (9سوخت مطبخ )تصویر شامره 

طبخ غذا بود، ولی جز بحث تأمین مواد غذایی در اسناد 

شده و یا برنامه غذایی، ای پختهمرتبط با آن، نامی از غذاه

شده برای مطبخ شامل مواد غذایی تأمین شود.دیده منی

گوشت، برنج، غالت و سایر مواد غذایی بوده است 

 (.9-0: 00919؛ 9-0 :00890 )ساکامق،

 نان زا گوناگونی به انواع اسناد دوره صفویه بررسی همچنین در

شده است. در این م که در کنار غذا استفاده میخوریبرمی

دوره وظیفه تأمین نان در حرم رضوی بر عهده خبازخانه بود که 

ه کردطور مستقیم نان مرصفی این مجموعه را تأمین میبه

نان »خورد که شامل است. انواع نان در این دوره به چشم می

و  «ینان کاکای»، «نان پادرازی»، «نان تفتان»، «کشپنجه

؛ 03: 33011؛ 09: 33139 است )ساکامق،« لواش نان»

(. البته در بیشرت اوقات 0( )تصویر شامره 03-03: 33319

شده در روزهای عادی نان ساده بوده ولی به نان ارائه

شده های متنوعی تهیه میمناسبت اعیاد و شیالن نان

است. در مقایسه اسناد با دو رساله آشپزی نوشته شده در 

 لواش نام نان تنها ها،نان بین ه صفویه، مشخص شد ازدور 

( و از سایر 901: 9319افشار، )ها آمده است این رساله در

توان این احتامل را مطرح کرد شود. میها اسمی دیده منینان

ها مربوط به منطقه جغرافیایی خراسان بوده و که این نان

شده است.دستکم در دربار صفوی تهیه منی
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: پرداخت هزینه هیمه )سوخت مطبخ( به حاجی قابل طباخ 9تصویر 

 (9: 08099ق )ساکامق، 9903در 

 

ق 9993: صورت برخی نان های خبازخانه حرم رضوی در 0تصویر 

 (03: 33319)ساکامق، 

 

 خانهحویج

 آستانبخشی از تشکیالت عنوان حویج خانه بهدر اسناد، 

که عالوه بر تأمین مواد  استمعرفی شده  قدس رضوی

غذایی برای حرم رضوی، تدارک غذا نیز در آنجا صورت 

 دهدبررسی اسناد دوره صفویه نشان میگرفته است. می

ود. ب« خانه رسکارحویج» بیشرتین تنوع نام غذا مربوط به

تنها در اسناد مربوط  طورمعمول در این دوره ذکر نام غذاهابه

؛ 9-999: 33131 شود )ساکامق،دیده می «شیالن»به 

خانه قرار ( که در زیرمجموعه اسناد حویج0، 3: 33991

مهامنی عام  در معنی لغوی، سفره طعام و گرفت. شیالنمی

کتاب  (. در99/93193: 9311است )دهخدا، 

 «خانه رسکاررصف شیالن در میهامن»دستورامللوک نیز به 

(. در اینجا منظور از 99: 9301اشاره شده است )انصاری، 

های یی است که به مناسبتهاضیافتشیالن هامن 

عید نوروز، عید فطر، اعیاد ملی و مذهبی، مثل مختلف نظیر 

و )ص( )عید قربان(، مولود پیامرب «عید اضحی»عید غدیر، 

شد برپا می )ع(سایر اعیاد مذهبی، در حرم امام رضا

(. طبق نوشته 0: 30109؛ 0: 30130 ؛9: 31990)ساکامق، 

در اعیاد دستور امللوک، متولی حرم دستور داشت که 

ه متامرت در چهارصد من برنج با مصالح به تکلفات هر چ»

شاید  (.99 :9301مناید )انصاری،  «مطبخ آن رسکار طبخ

شد برای همین است که غذاهایی که در اعیاد پخت می

تر از غذاهای سایر اوقات بود. با بررسی تر و پرتجملمتنوع

ضیافت اشخاص  طورمعمول دراسناد مشخص شد که به

طان لسمنصبانی نظیر منصور خان بیگلربیگی، مهم و صاحب

مراسم ) ازبک واالتبار ۀایلچی خراسان، شاهزاداکرب گورکانی، 

ضیافت صوفیان  (،استقبال از هدایای شاهان و شاهزادگان

و غیره غذاهای متنوعی استفاده و  (های جمعهدر شب)

، 30، 31: 33191 شده است )ساکامق،تدارک دیده می

 (03: 33011 ؛31

که سندی که نشان از توزیع این الزم به ذکر است ازآنجایی

غذاها برای عموم مردم و زائران باشد به دست نیامد، 

توان نتیجه گرفت که غذاهای اشاره شده در اسناد مربوط می

به طبقه ارشاف بود و در میان مردم تداول چندانی نداشته 

حتامالً است. در واقع این غذاها برای میهامنان ویژه که ا

شده اند، پخت میشدهتعدادی از کارکنان نیز شامل می

http://news.aqr.ir/Portal/home/?news/38388/5968/102124/%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
http://news.aqr.ir/Portal/home/?news/38388/5968/102124/%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
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شده گویای این موضوع است. تعداد غذاهایی استفاده

است که برای تعداد محدودی تدارک دیده شده است. 

عالی حرضات »ق برای 9999برای منونه در عید فطر سال 

قاب »چهار « رفیع درجات که در مجلس عید حارض بودند

یا هامن پلو مرصف شده است )ساکامق،  «شکر پالو

بنابراین این غذاها خاص و مخصوص  (.3: 33300

ها بوده و تداول روزمره نداشته است )تصویر شامره ضیافت

شده که (. در اعیاد برای سایر زوار نیز غذاهایی پخت می3

ت، گوش برنج، چون در اسناد تنها به ذکر مواد غذایی آن مانند

فا شده و نامی از غذا ذکر نشده روغن و غیره اکت

( )تصویر 91، 31 :33131؛ 99: 33990است)ساکامق، 

طور دقیق مشخص کرد توان به، به همین جهت منی(3شامره 

کم و یا دست که غذای عموم مردم در این دوره چه بوده است

در اماکن مقدسه مانند حرم رضوی برای زوار چه غذاهایی 

ر صورت پایه اصلی این دسته شده است، ولی به هپخت می

از غذاها نیز برنج و گوشت قرمز بود. البته مطابق اسناد در 

 و یا آشحلیم  فقرا و مستحقین ها در اعیاد برایبرخی زمان

 (.3، 1: 30301 ساکامق،)شده است می طبخمخصوص 

 
 (3:  33300ق )ساکامق، 9999ط به عید فطر در : صورت غذاهای طبخ شده در ضیافت مربو 3تصویر 
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 (31: 33191ق )ساکامق، 9900خانه حرم رضوی در : صورت مواد غذایی تهیه شده در حویج3تصویر 

 خانهدر حویج انواع غذا

تر بیان شد بیشرتین تنوع نام غذایی در گونه که پیشهامن

خانه را شود. غذاها را در حویجمی اسناد حویج خانه دیده

ها و توان به چند دسته تقسیم کرد: انواع پلوها، کبابمی

آش، درسها و سایر غذاهای غیر اصلی  کوکوها، خورش،

مطابق گزارش اسناد و نیز مطالب موجود در دو  (.1)تصویر 

 در را یا هامن پلو شدهپخته رساله آشپزی، در این دوره برنج

سناد ا گفتند. بیشرتین مورد دیده شد درمی «وپال » اصطالح

                                                             
 که در اسنادتوضیح بیشرت غذاها تالش شد ازآنجایی منظور. به4

بر دو رساله آشپزی ترکیب توضیحی در مورد آن وجود ندارد با تکیه

 پخت غذاها مشخص گردد.

 . هامن برنج ساده بدون هرگونه مواد اضافی است.4

. در سند آلوبالونوشته شده است است که تنها در رساله ماده 3

و از ترکیب آلبالو و گوشت و برنج پخته  شودالحیوه نامش دیده می

 .(444: 4330شده است )افشار، می

 زیخورند وخشکه برنج ن هاخورشکه از برنج سازند و با  یطعام. 1

( ولی معنی خاصی برای چالو 3/8440: 4399دهخدا، .)ندیگو

(، اما با توجه به مواد 9منودار )مربوط به پلوی ساده است 

 توان بیان داشت که گاهیغذایی تدارک دیده شده می

صورت معطر نیز به سبزیجات و جاتگوشت، ادویه با پلوها

(. 1، 99 :33139شده است )ساکامق، پخت می ترکیبی

، آلبالو 4شدند شامل: پالو سادهمی 4برنج طبخ غذاهایی که با

 ،9پالو سیاه ،3پالو ، سامق3پالو رسکه ،1چالو بازاری ،3پالو

بازاری در منابع و اسناد پیدا نشد در دو رساله آشپزی هم نامی از آن 

 دیده نشد.

 . در منابع و اسناد توضیحی در مورد آن به دست نیامد.3

. یا پالو سامق ترکیب سامق و گوشت قرمز و آرد سفید است که 3

، 444: 4330در هردو رساله آشپزی به آن اشاره شده است )افشار، 

433.) 

شده و در ماده الحیوه سیاه پالوه . در رساله کارنامه سیه پالو ضبط9

شده با انار و کشمش به همراه ز گوشت قرمز پختها شدهو غذایی تهیه

برنج است که احتامالً به خاطر سیاه شدن گوشت همراه با انار به این 

 (.433، 441: 4330شده است )افشار، نام خوانده می
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 ،1چالو یا قاورمه پالو قاورمه ،3پالو شیره ،4به پالو ،4پالو شکر

، 7پالو بره ،8پالو ، مرغ9پالو متنجن ،3پالو ، ماش3پالو لیمو

 ، یخنی43پالو پیاز ،44پالو قیمه ،44پالو ، بریان40پالو شبت

 ،48چالو ، ماهی49پالو کبوتر ،43پالو ، زیره43پالو ، بادام41پالو

، 44، قورمه سیاه پالو44، مرزه پالو40شکری ، پالو47پالو ناردان

؛ 9، 90: 31990 بودند )ساکامق، 41و لوبیا پالو 43سبز پالو

 (.1، 99 :33139؛ 3، 31: 33300؛ 9، 33: 33133

سازد که با نگاهی به انواع پلوها در اسناد، مشخص می

های سفید و قرمز مانند استفاده متنوع از انواع گوشت

گوشت مرغ، کبوتر، بره و غیره در این دوره رایج بوده است. 

نها شده است تالبته اسامی غذاهایی که با گوشت پخته می

                                                             
. تنها نامش در ماده الحیوه دیده شد و ترکیب شیره قند و مرغ 4

 (.447: 4330شده و برنج است )افشار، پخته

. در دو رساله نامی از آن دیده نشد ولی امروز به پلو این غذا ترکیبی 4

 و هویج است. از گوشت قرمز یا سفید با برنج

دو رساله آشپزی ذکری از شیره پالو نشده است، اما امروز شیره  . در3

پلو یکی از غذاهای محلی مازندرانی است که از ترکیب برنج و شیره 

 شود.شده، تهیه میمادهمخصوصی که برای این کار آ 

قاورمه پالو  وهیدر ماده الح یدر دو رساله قاورمه چالو نبود ول. 1

 هیو برنج ته ازیو پ شکیگوشت شش بیوجود داشت که از ترک

 (.443: 4330)افشار،  است شدهمی

لیمو و مغز بادام است . ترکیبی از گوشت گوسفند و برنج و آب3

 (.431، 444: 4330افشار، )

، 448: 4330افشار، )ترکیب گوشت قرمز با برنج و ماش است. 3

409.) 

. تنها در ماده الحیوه به آن اشاره شده و ترکیب گوشت بره و نخود 9

 (.443: 4330و پسته و رسکه و زعفران و برنج است )افشار، 

و تنها به مرغ بریان و مسمن  نشد دهیاز آن د یدر دو رساله نام. 8

 پرداخته شده است.

تنها در ماده الحیوه به بره پالو اشاره شده و ترکیبی از بره و برنج  .7

 (.408، 444: 4330افشار، )است. 

 . در دو رساله آشپزی ذکری از آن نشده است.40

. در کارنامه به آن اشاره نشده است اما مطابق نوشته نویسنده 44

با برنج شده شکم پر در تنور پخته ماده الحیوه ترکیبی از بره منک سوده

 (.441: 4330است )افشار، 

ه جه بشود ولی با تو ها دیده میدر اسناد مربوط به ضیافت

عنوان مواد خام در دارالشفا و مطبخ، ذکر نام انواع گوشت به

کند که استفاده از گوشت در بین عموم هم مشخص می

ها و طبقه خاصی نبوده تداول داشته و فقط مختص ضیافت

توجه دیگر استفاده از ماهی در پخت غذا است. نکته قابل

اهی است. البته مشخص نیست که در این دوره در مشهد م

شده است. کردند و چه نوع ماهی طبخ میرا از کجا تهیه می

شود تنوع در طعم انواع غذاها دیده می همچنین در این دوره

و  «شکر پالو»های شیرین و ترش مانند ازجمله، داشنت طعم

خانه توجه در اسناد حویجاز نکات جالب« رسکه پالو»یا 

است.

. توضیح بسیار مخترصی در مورد قیمه پالو در ماده الحیوه دیده 44

 (.407: 4330شود و آن را در کنار بره پالو نوشته است )افشار، می

 . نام این غذا در دو رساله آشپزی وجود ندارد.43

زیره و برنج است )افشار،  . ترکیبی گوشت گوسفند یا مرغ با41

4330 :444 ،403). 

 وجود ندارد. یغذا در دو رساله آشپز  نینام ا. 43

 . نام این غذا در دو رساله آشپزی وجود ندارد.43

 . نام این غذا در دو رساله آشپزی وجود ندارد.49

. نام این غذا در دو رساله آشپزی وجود ندارد و تنها کباب ماهی 48

 شود.دیده می

( در دو 41/44443: 4399)دهخدا، . ناردان دانه انار ترش است 47

ای به نام این غذا نشده است، اما امروز ناردون رساله آشپزی اشاره

 شود.پلو غذای محلی شاملی است که با انار و مرغ پخته می

ساکامق: )مطابق اسناد این غذا با شکر پالو متفاوت است  .40

له دیده ( اما توضیحی در مورد آن در اسناد و در دو رسا40: 434373

 نشد.

 . نام این غذا در دو رساله آشپزی وجود ندارد.44

. نام این غذا در دو رساله آشپزی وجود ندارد تنها در رساله ماده 44

شت گو )شده از برنج و قورمه عنوان غذایی پختهالحیوه قورمه پالو به

 (.447: 4330افشار، )شده است بریان( ضبط

 وجود ندارد. . نام این غذا در دو رساله آشپزی43

 . نام این غذا در دو رساله آشپزی وجود ندارد.41
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 لو در اسناد دوره صفویه )مأخد: نگارندگان(: فراوانی اسامی انواع پ4منودار 

دسته دوم غذاها در اسناد، شامل انواع کباب و کوکوها 

از انواع گوشت قرمز، پرندگان و ماهی  است. طبخ کباب

، «کبک کباب»، «بره کباب»گرفت؛ که شامل: صورت می

(، 9: 31990)ساکامق، « مرغابی کباب»، «مرغ کباب»

، «بریان جوجه»(، 90: 31990)ساکامق، « ماهی کباب»

 مورد کوکو هم، فقط بود در« مرغ پخته»و « کباب کبوتر»

: 33139شود )ساکامق، اسناد دیده می در« شامی کوکو»

ت پخ . بیشرتین مورد دیده شده در اسناد مربوط به(1، 99

ها (. دسته سوم خورش0)منودار  و مرصف جوجه بریان است

ها کم و تنها شامل: خورش هستند، البته تنوع تعداد خورش

، 81: 33133است )ساکامق، « قورمه»و  «4سیب قلیه»

انواع  (. دسته دیگر از غذاهای این دوره03، 39: 31990؛ 11

 و اصیل یغذاها از ها هستند. آشها و حلیمآش

 ماده .است بوده حال تا شتهگذ از ایرانیان ساده حالدرعین

غالباً غالت است. عالوه بر  هاها و حلیماصلی آش اولیه

ای هها به طبخ آش و حلیم به مناسبتاشاره برخی وقفنامه

مختلف در حرم رضوی، در دستور امللوک هم به پخت آش 

(. در 99 :9301شده است )انصاری،  و حلیم فقرا اشاره

 آش»، «درویشان آش»، «هماهیچ آش»از  اسناد این دوره

 «آش بچگان»، «هریسه»، «درویشان حلیم»، «حلیم» ،«فقرا

                                                             
های . تنها در رساله کارنامه به آن اشاره شده و ترکیب سیب و تکه4

 (.417: 4330کوچک گوشت و کرفس است )افشار، 

نام برده شده است  دارالشفا( )مخصوص در« آش مزوره»و 

(. پخت و توزیع آش در 10: 33390؛ 09: 30139)ساکامق، 

صورت بین فقرا که گندم پایه اصلی آن بوده در دوره صفویه به

منظور ساماندهی درست آن شد و حتی بهمرتب انجام می

وجود داشته است  «جمع آش فقراصاحب»مسئولی به نام 

(. آش درویشان و 9: 08119؛ 0، 99: 31001 )ساکامق،

حلیم درویشان نیز بیشرت به مناسبت اعیاد به درویشان 

منودار ) (.0، 93 :33311شد )ساکامق، اختصاص داده می

نیز طبخ (. در کنار غذاهای اصلی، غذاهای دیگری 3

شدند که همراه با سایر غذاهای اصلی در اعیاد و می

ها بوده است. این غذاها بخش سفرهها زینتضیافت

، «هدمل بورانی»، «اسفناج بورانی»، «بادنجان بورانی»شامل: 

است )ساکامق، « سمبوسه»و « سیب دمله»، «پیاز دمله»

(. بیشرتین تعداد 90: 31990 ؛31: 33300، 90: 33311

ن دسته از غذاها در اسناد مربوط به بورانی اسفناج است ای

شد (. همچنین در کنار غذاها، درسهایی ارائه می3)منودار 

خیار، انواع ماست، انواع  بادنجان، ترشی که شامل: ترشی

کلوچه بود  قطاب، قیامق و مربا، انواع حلوا، فرنی،

(.1: 30189؛ 0: 30101؛ 0: 30993 )ساکامق،
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 : فراوانی انواع کباب و کوکو در اسناد دوره صفویه )مأخد: نگارندگان(0منودار 

 

 
 : فراوانی و نسبت تهیه آش و حلیم در اسناد دوره صفویه )مأخد: نگارندگان(3منودار 

 

 

 
 : فراوانی اسامی سایر غذاها در اسناد دوره صفویه )مأخد: نگارندگان(3منودار 
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 (9:  31990ق )ساکامق: 9901خانه حرم رضوی در وکباب در حویج: صورت انواع پالو 1تصویر 

 انواع غذا در اعیاد

های موجود، مصارفی به تر اشاره شد که در وقف نامهپیش

پخت برخی غذاها در ایام عزاداری اختصاص داده شده 

د شای که به تأمین غذا در اعیاد مربوط بااست، اما موقوفه

وجود در اسناد موردبررسی مشخص به دست نیامد. بااین

شد که در حرم رضوی در اعیاد ملی و مذهبی غذاهای 

شده است. پخت غذا در اعیاد مربوط به گوناگونی طبخ می

خانه بود، ولی باید به این نکته توجه داشت که در متامی حویج

 اسناد موجود در مورد اعیاد، اسامی غذاها نوشته نشده

است، بلکه در بسیاری از موارد، مواد غذایی موجود در آن 

های توان در خصوص متام سالذکر شده است. بنابراین منی

دوره صفویه اظهارنظر کرد. برای مثال در سند مربوط به 

ق، به مناسبت نیمه شعبان مواد 9939شعبان  91شیالن 

ی لشده شامل کبوتر و تیهو است و غذایی که در آن روز تهیه

(. 99: 31930هیچ ذکری از اسم غذا نشده است )ساکامق، 

این در حالی است که در مقایسه با سایر روزها این نوع مواد 

ن تواشود. بنابراین میغذایی در آن روزها در اسناد دیده منی

نتیجه گرفت که در اکرث موارد در اعیاد، غذایی متفاوت با 

ده اسناد که به ذکر شده است. البته عمسایر روزها طبخ می

شاه  پردازد محدود به دوره شاه سلیامن واسم غذاها می

 سلطان حسین صفوی است.

 تکرار صورت مواد غذایی مانند برنج، گوشت، نخود و زعفران

در اسناد روزانه حویج خانه اسناد موجود، گواه این نکته 

هستند که در روزهای معمولی تنها یک نوع غذا در حرم 

که نام غذا ذکر شده است. البته با اینمیرضوی طبخ 

شود، ولی تکرار تهیه این مواد غذایی نشان از یکسان منی

بودن نوع غذا در روزهای معمولی در حرم برای زوار و کارکنان 

در یک روز تا پانزده نوع غذا تهیه  که در اعیاداست. درحالی

ن ق غذاهایی چو 9901برای منونه در عید فطر سال  شد.می

مرغ پالو، شکر پالو، سامق پالو،  چالو بازاری و کوکو شامی،

 شبت پالو، قاورمه چالو، آلبالو پالو، کباب مرغ، کباب بره،
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کباب کبک، کباب مرغابی، بورانی اسفناج، آش ماهیچه، 

 (.9: 31990آماده شده است )ساکامق، 

رجب همین سال به مناسبت ضیافتی که بابت  99در 

به حرم رضوی برپا « نواب ارشف اقدس» استقبال از هدیه

مرغ پالو،  شده بود، غذا شامل چالو بازاری، کوکو شامی،

 شکر پالو، سامق پالو، قاورمه چالو، آلبالو پالو، کباب مرغ،

کباب بره، کباب کبک، کباب ماهی، بورانی بادنجان، آش 

ماهیچه، قلیه سیب و دمله پیاز بوده است )ساکامق، 

عید »رجب  93سه روز بعد به مناسبت  (. در90: 31990

نیز نوع غذاهای « مولود حرضت امیراملؤمنین و امام املتقین

طبخ شده شامل چالو بازاری، کوکو شامی، مرغ پالو، شکر 

اب کباب مرغ، کب قاورمه چالو، آلبالو پالو، پالو، سامق پالو،

بره، کباب کبک، کباب ماهی، بورانی بادنجان، آش ماهیچه، 

یب، دمله پیاز و دمله سیب بوده است )هامن(. بر قلیه س

اساس اسناد موجود نام غذاهای مربوط به اعیاد بیشرت در 

ق گزارش شده است که در 9939ق تا 9993اسناد مربوط به 

شوند. البته گاهی برخی از غذاها بسیاری از موارد تکرار می

رسد به دلیل شوند که به نظر میحذف و یا اضافه می

ات فصول و عدم وجود برخی مواد غذایی پخت برخی تغییر 

شود. در انجام منی ()آلبالو پلو غذاها مانند آلوبالو پالو

د ها و نوع غذا دیده نشبررسی بیشرت ارتباطی میان مناسبت

رسد بنا به موقعیت زمانی برپایی مراسم، و بیشرت به نظر می

 اند.شدهغذاها انتخاب می

دو رساله آشپزی کارنامه و ماده الحیوه،  با بررسی انواع غذا در

که بیشرت غذاهایی که در زمان اعیاد در حرم  مشخص شد

شد، در دربار صفوی نیز وجود داشته است. از این طبخ می

. شودمیان برخی غذاها با نام دیگر در این دو رساله دیده می

: 9319)افشار،  ازجمله کباب ماهی با نام کباب ماهی شامی

)افشار، شود حلیم با عنوان آش حلیم دیده می و( 091

 کباب پالو، بادام چون غذاها البته برخی (.031: 9319

 ناردان الو،پ زیره پالو، پیاز شامی، کوکو کبوتر، کباب مرغابی،

 ب،سی دمله پیاز، دمله اسفناج، بورانی دمله، بورانی پالو،

 آش مزوره، آش کلوچه، قیامق، خیار، ترشی بادنجان، ترشی

 نان درازی،پا نان تفتان، کش، نانپنجه نان پالو، لوبیا بچگان،

الو پمرغ پالو، چالو بازاری،  پالو، مرزه پالو، رسکه کاکایی،

وی نشد. از س دیده رساله پالو در این شبت وبه پالو  ی،شکر 

دیگر، با توجه به این اکرث غذاهایی که در اسناد تشکیالت 

شود دوره صفویه دیده میاداری آستان قدس رضوی در 

مربوط به اواخر این دوره و زمان شاه سلیامن و شاه سلطان 

باشد و دو رساله مزبور در اوایل دوره صفوی تدوین حسین می

دهد تفاوت چندانی در شده است. این مقایسه نشان می

نوع تغذیه دوره صفوی در دوران ابتدایی و انتهایی به وجود 

 نیامده است.

 یگیر نتیجه

با گسرتش تشکیالت آستان قدس در دوره صفوی غذا با علل 

شد. قسمتی از این غذا برای های مختلفی طبخ میو انگیزه

درمان بیامران دارالشفاء و قسمتی دیگر برای تغذیه زائران و 

شد. خدام و بخشی نیز برای ایام عزاداری و اعیاد تهیه می

اص برخی از های این دوره نشان از اختصبررسی وقفنامه

ها برای تأمین غذا در حرم مطهر ازجمله برای مصارف آن

خانه، مطبخ، اطعام فقرا و زوار و ایام عزاداری دارد، رشبت

های غذایی در دهد سیاستاما اطالعات اسناد نشان می

ها نبوده است. از نوع حرم مطهر همگی تابع مصارف وقفنامه

تعیین مصارفی از  شد و عدمغذاهایی که در اعیاد طبخ می

گونه اعامل شود که انجام اینآن در وقفنامه، مشخص می

های دولت صفوی و فارغ از مصارف وقفی و به سیاست

متولیان مربوط بود. در اواخر دوره صفوی تعدد غذاها ایجاد 

. از خانه استشود. بیشرتین تنوع غذایی مربوط به حویجمی

صورت ذاها نیز بهطرفی مواد غذایی مرصفی برای تهیه غ

توان اطالعی در خصوص شود. بنابراین منیجمعی نوشته می

نوع ترکیبات و مواد غذایی هر یک از غذاهایی که در اسناد 

به آن اشاره شده دست، یافت. مرصف غذاها در دارالشفا 

خانه مانند آش مزوره و آش بچگان بیشرت جنبه و رشبت

 اولیه ماده که یابیمیاسناد درم به نگاهی دارویی داشت. با

 و نان پرندگان، و گوسفند گوشت زمان آن یغذاها غالب

 زراعی محصوالت و معطر سبزیجات با همراه بود که برنج

دوره  این یغذاها بیشرت در عبارتی، به شد.پخت می دیگر

 گوسفند گوشت-ها و پلوهاخورش انواع تا گرفته هاآش از-

استفاده از غذاهای دریایی مانند  .بود اصلی پایۀ پرندگان یا

که در توجه اینحدی رواج داشت. نکته قابل ماهی نیز تا

کم یک نوع کباب و درس بیشرت اوقات در کنار پلوها دست

شود. درمجموع، انواع غذا برحسب موقعیت دیده می
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خصوص با توجه به فرهنگ غذایی استفاده در مکان یا زمان به

 شد.یدر دوره صفویه تأمین م

 فهرست منابع

و  کارنامه) یصفو  دورۀ یآشپز (. 9319افشار، ایرج. ) .9

 افشار. تهران: صدا و سیام. ایرج کوششبه .ماده الحیوه(

-. بهدستور امللوک(. 9301) انصاری، میرزا محمد رفیع. .0

ها و موسسه مطالعات زبان کوشش نوبواکی کندو. توکیو:

 های آسیا و آفریقا.فرهنگ

وس )بخش یسفرنامه آدام الئار (.9313آدام. ) اولئاریوس، .3

 .ابتکار: تهران. احمد بهپور ترجمه .ران(یا

 یآشپز و آشپزخانه: پژوهش(. 9300) بلوکباشی، علی. .3

 . تهران: فرهنگیهرن آشپز  یخ اجتامعیدر تار یشناختانسان

 جاوید.

مکارم (. 9318الدین. )الدین بن هاممخواندمیر، غیاث .1

 حمد اکرب عشیق. تهران: آینه میراث.. تصحیح ماالخالق

. تحقیق حسن کلثوم ننه(. 9380خوانساری، آقا جامل. ) .1

 عبا.زنجان. قم: آلجعفری

. ترجمه منوچهر سفر در ایران(. 9319) دروویل، گاسپار. .1

 اعتامد مقدم. تهران، شباویز.

 کتاب(. 9309دریابندری، نجف؛ و فهیمه راستکار. ) .8

 . تهران: کارنامه.پیازمستطاب آشپزی از سیر تا 

 .93و 99، 1. جنامهلغت(. 9311) .اکربدهخدا، علی .0

 .دهخدا نامهلغتموسسه ، دانشگاه تهران: تهران

مهامنرسای رضوی (. »9389کاشانی، علی. )سوزنچی .99

امره . )شدفرت اسناد«. از روزگار صفویه تا پایان دوره قاجاریه

9 ،)00-90. 

ترجمه اقبال  .شاردنسفرنامه  (.9310) ژان. شاردن، .99

 .توس: تهران .ییغامی

دارالشفاء آستان قدس (. »9381شهیدی، حمیده. ) .90

 .10-81(، 3. )شامره دفرت اسناد«. رضوی در دوره صفویه

تاریخچه رشبتخانه آستان (. »9303حمیده. ) شهیدی، .93

پژوهشنامه مطالعات «. قدس رضوی بر مبنای اسناد

 .10-09(، 0 . )شامرهاسنادی و آرشیوی

سیاست مذهبی صفویان و (. »9301طالیی، زهرا. ) .93

های پژوهش«. )ع(پیامد آن بر توسعه موقوفات حرم امام رضا

 .900-910(، 31. )شامره تاریخی

 یپژوهش(. »9301فرخی، یزدان؛ و مرتضی محمدی. ) .91

 هماند یبرجا یهارساله در یخوراك مواد مرصف هدربار 

تاریخ اجتامعی و نامه پژوهش«. هیصفو روزگار از یآشپز 

 .80-999(، 9. )شامره اقتصادی پژوهشگاه علوم انسانی

«. دو وقف نامه دیگر(. »9381قصابیان، محمدرضا. ) .91

 .90-39(، 11. )شامره وقف میراث جاویدان

ر نظر یز .فرهنگ آنندراج (.9331) .محمد پادشاه .91

 .امیکتابخانه خ: تهران .یاقیرسیمحمد دب

 الحسینی. بوالقاسما بن عبداملومن باشی،منجم .98

. کتابخانه مرکزی کتابچه موقوفات آستان قدس (.9018)

 .8111آستان قدس رضوی، شامره 

دین زیسته و زندگی (. 9301پور بشلی، ابراهیم. )موسی .90

روزانه: پژوهشی در فرهنگ دینی مردم عادی ایران از آغاز 

. تهران: پژوهشکده تاریخ عرص صفوی تا پایان دوره قاجاری

 اسالم.

 اسناد

ها و اسناد آستان قدس رضوی ها، موزهسازمان کتابخانه

 )ساکامق(

، «دارالشفاء حرم مطهر رضوی»ق(. 9903. )00893 .09

 ص.9

 ص.0، «مطبخ حرم مطهر رضوی»ق(. 9903. )00890 .09

، «خانه حرم مطهر رضویحویج»ق(. 9903. )00898 .00

 ص.9

 ص.0، «مطبخ حرم مطهر رضوی»ق(. 9903. )08099 .03

، «جمع آش فقراعریضه صاحب»ق(. 9933. )08119 .03

 ص.9

  ص.0،  «مطبخ حرم مطهر رضوی»ق(. 9903. )40919 .43

خانه حرم مطهر رشبت»ق(. 9931-9938. )39810 .01

  ص.9، «رضوی

خانه حرم مطهر داراشفاء و رشبت»ق(. 9903. )30993 .49

 ص.9، «رضوی

، «خانه حرم مطهر رضویرشبت»ق(. 9930. )30093 .08

 ص.9

، «خانه حرم مطهر رضویرشبت»ق(. 9930. )30313 .47

 ص.0
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، «خانه حرم مطهر رضویحویج»ق(. 9990. )30301 .30

  ص.0

داراشفاء و رشبت خانه حرم »ق(. 9990. )30101 .39

 ص. 0، «مطهر رضوی

داراشفاء و رشبت خانه حرم »ق(. 9990.  )30139 .30

 ص.9، «مطهر رضوی

داراشفاء و رشبت خانه حرم »ق(. 9981). 30130 .33

 ص.0، «طهر رضویم

، «خانه حرم مطهر رضویحویج»ق(. 9990). 30109 .31

 ص.0
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 ص.9
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 ص.9، «مطهر رضوی

خانه حرم مطهر حویج»ق(. 9993-9993. )33991 .30

 ص.0، «رضوی

خانه حرم مطهر حویج»ق(. 9993-9993. )33990 .10

 ص.9، «رضوی

، «خانه حرم مطهر رضویحویج»ق(. 9999.  )33300 .14

 ص.09

داراشفاء حرم مطهر (. »9911-9918. )33390 .14

 ص.9، «رضوی

انه حرم مطهر خحویج»ق(. 9999-9990. )33131 .13

 ص.999، «رضوی

خانه حرم مطهر حویج»ق(. 9993-9991.  )33311 .11

 ص.0، «رضوی
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 ص.3، «رضوی

خبازخانه حرم مطهر »ق(. 9991-9998. )33011 .18

 ص.9، «رضوی

، «خبازخانه حرم مطهر رضوی»ق(. 9901. )31990 .17

 ص.1

خانه حرم مطهر حویج»ق(. 9939-9939. )31930 .30

 ص.99، «رضوی
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 ص.0
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