آبگوشت در آوند فرهنگ ايرانی
علی شهيدی

1

(تاريخ دريافت 94/06/15 :؛ تاريخ تأييد)94/07/29 :

چکيده
پژوهش درباره خوراکهای ایرانی بیشتر از منظر علم تغذیه 2و رژیمهای غـذایی و درمـانی 3مـد
نظر بوده است؛ شاخههایی از دانش پزشکی که در متون پزشکی کهـن ایرانـی بـا عنـاوینی چـون
«علماالغذیه» و «عالجباالغذیه» شناخته میشده است .اما انبوه خوراکیهای پختـه و خـام ایرانـی
کمتر از منظر فرهنگ ،زبانشناسی ،انسانشناسی و تاریخ اجتماعی مورد مطالعه قرار گرفتهاند .این
گفتار میکوشد تا یکی از غذاهای قدیمی و به تعبیری اصیل ایرانی ،یعنی «آبگوشت» را به یـاری
میراث مکتوب و شفاهی ،در بستر فرهنگ و زبان ،در گذشته و حال مطالعه کند .آبگوشت دسـت
کم در ششصد سال گذشته حضوری پررنگ در متون مرتبط با آشـپزی ایرانـی دارد و بـا نزدیـک
شدن به دوران معاصر تغییرات و تحوالت خاصی در قالـب و محتـوا تجربـه کـرده اسـت .ورود
ترهبار و محصوالت غذایی غیرایرانی به ایران (مثل سیبزمینی و گوجـه فرنگـی) ،ترجمـه متـون
آشپزی فرنگی به فارسی ،توسعه صنایع ،مهاجرتهای داخلی (روستا به شهر) ،کالنشدن پایتخت
و مراکز استانی و افزایش جمعیت بازاری و کارگری در شهرها از عوامـل تحـول ایـن غـذا بـوده
است .عواملی که سبب شدهاند آبگوشت فرایند تبدیلشدن به غـذایی سـریع (فسـتفـود) را بـه
شکلی طبیعی و تدریجی طی کند و گونهای از آن بدل به غذایی ملـی شـود و در عـین حـال در
فهرست غذاهای قدیمی ایرانی باقی بماند و گونههای متنوع و محلی آن نیز حفظ شود و از میـان
نرود.
واژههای كليدی :آبگوشت ،دیزی ،فرهنگ آشپزی ،خوراکنامهها ،فستفودشدن

_______________________
 .1عضو هیات علمی گروه فرهنگ و زبانهای باستانی و ایرانشناسی دانشگاه تهران ،
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مقدمه
همه دایرهالمعارفهایی که درباره ایران تالیف شدهاند (مانند دانشـنامه ایـران ،دانشـنامه فرهنـگ
مردم ایران و دایرهالمعارف ایرانیکا) ،مدخلی با عنوان «آبگوشـت» دارنـد (عضـدی و بازرگـانی،
164-165 :1384؛ همان59-61 :1391 ،؛ )EIr and Ramazani, 1985: 47-48و این غذا و انـواع
آن (مثل بزباش) در کنار نامها و نامداران فرهنگ ایرانی ،در دایرهالمعارفهای تخصصی بدل بـه
مداخلی مختصر یا مفصل شده است ( .)Ghanoonparvar, 1990: 425لزوم نگارش ایـن دسـت
مداخل ،ممکن است به سبب ویژگیهای فرهنگی -اجتماعی آبگوشت ،بدیهی به نظر رسـد ،امـا
بسیاری از غذاهای مشهور ایرانـی و رقیبـان دیرینـه آبگوشـت (همچـون خـورشهـای قیمـه و
قورمهسبزی و انواع کباب و چلوکباب) ،با وجود بهرهمندی از ویژگیهای مشابه ،اغلب صـاحب
مدخل نیستند .حضور آبگوشت و غیاب رقیبان در دایرهالمعـارفهـای ایـرانشناسـی ،در منـوی
رستورانهای (درجه یک تا سه) ایرانی جا عوض میکنند .یعنی مثال در لیست غذای 1هیچ یـک
از رستورانهای نامدار و گمنام تهران ،آبگوشت نیست! (نک :منوی رستورانهای جوان ،رفتاری،
شرفاالسالمی ،شمشیری ،ملی ،مسلم ،نایب و  .)...این مساله شاید باز برای یک ایرانـی بـدیهی
به نظر برسد ،اما برای گردشگر تازهواردی که در کتابچه راهنمای سفر به ایران با نـام آبگوشـت
آشنا میشود (  ،)Burk & Elliott, 2008: 79و این غذای ملی را در لیسـت غـذاها مـیجویـد و
نمییابد ،پرسشبرانگیز خواهد بود و در پاسخ خواهد شنید که برای خوردن آبگوشـت بایـد بـه

چایخانه ،قهوهخانه یا دیزیپـزی (دیـزیسـرا) رفـت .2بـرای یـک گردشـگر مـثال اروپـایی کـه
«چایخانه» و «قهوهخانه» را در ذهن با مفهوم فرنگی «کافهتریا» معـادلسـازی مـیکنـد ،انحصـار
خوردن غذایی با هیات و هیبت آبگوشت در فضایی مثل کافهتریا (یا در فرهنگ جوانـان ایرانـی
«کافیشاپ» ،)3عجیب به نظر میرسد.
_______________________
1. Menu

 .2البته پدیدهای نوظهور با نامی نامناسب در فرهنگ ایرانی به نام «سفرهخانه سـنتی» را نیـز بایـد بـه ایـن فهرسـت
افزود.
 .3گرچه از منظر زبانشناسی واژههای چایخانه ،قهوهخانه ،کافهتریا و کافیشاپ به نوعی متـرادفانـد ،امـا از منظـر
مطالعات اجتماعی ایران در دو گروه متفاوت جای میگیرند( .در تحلیل فضای کافیشاپ نـک« :قهـوه پسـامدرن و
تفکر کافیشاپی» (ناظری و هنرپور :1394 ،سراسر).
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فارغ از این مسایل ،خوردن آبگوشت در همان چایخانه ،قهوهخانه یا دیزیپزی ،تنها در بازه
زمانی ظهر تا ساعاتی پس از آن ،ممکن بوده و خواهد بود ،نه به خاطر تمام شدن غذا پس از آن
زمان ،که سنت تغذیه و سالمت ایرانی« ،تناول طعام را [تنها] در اعدل اوقات روز »1جایز دانسته
(گیالنی )100 :1392 ،و آبگوشت را برای عصر و شب ،خصوصا در فصلهای گرم ،سنگین
میشمارد.2
اما آنچه تا به امروز بازار آبگوشت غیرخانگی را پررونق نگاه داشته است ،عرضه آن در
قهوهخانههاست و «دیزیپزی» در شکل اواخر قاجار تا اواسط پهلوی آن ،به مفهوم مغازهای با
تکمحصول آبگوشت ،تا پیش از تاسیس فروشگاههای زنجیرهای «مستر دیزی» در دهه جاری،
تقریبا از میان رفته بود .با این وجود قهوهخانههایی که حافظ این غذای ملی ایرانی بودهاند ،در
آغاز ،ننگ قهوهخانهداران بهشمار میرفتهاند و قهوهچیهای قدیم تهران ،قهوهچیهای
آبگوشتدار را «قهوهچی خرابکن» مینامیدند (شهری ،1368 ،ج 507 :4؛ بلوکباشی:1393 ،
 .)67چرا که قهوهخانه در معنای صفوی -قجری آن ،تنها جایی برای نوشیدن قهوه یا چای
نبوده ،که فضایی فرهنگی بود برای شنیدن نقل روایات ملی و مذهبی ایرانی ،همراه با تماشای
هنرهای نمایشی و نقاشی و حتی نمونه سلطنتی این تشکیالت ،تشریفات و تجمالت خاص
خود را داشت .3در چنین فضایی ،حد نهایی پذیرایی ،نوشیدن چای ،قهوه ،شیرینی و قند بود ،نه
نهار بهصرف آبگوشت و چگونگی ورود این غذا به آن فضا خود تحولی در تاریخ قهوهخانههای
ایرانی است.
اما مغازههای «تکمحصوله» ،بخشـی از سـنت غـذایی بازارهـای کهـن ایرانـی بـوده اسـت.
دکانهایی که به طور حرفهای بیشتر از یک نوع خوراک یا یـک گـروه خـوراکی نمـیپختـهانـد؛
_______________________
 .1منظور میانه روز ،نیمروز یا ظهر است.
 .2ولی باز در «سفرهخانههای سنتی» ،برخالف این «سنت» برای شام شب هم آبگوشت به راه است.
 .3برای آگاهی از جزییات تجمالت و جواهرات قهوهخانه مبارکه قاجار نک :صدیقی219-301 :1394 ،
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دکانهای آشی ،حلیمی ،کبابی ،پلویی ،چلویی ،جگرکی ،کلهپزی (در قدیم سرپزی) ،بریـانی (در
اصفهان) و ( ...نک :عنوان مشاغل در سرشماری نفوس شهر طهـران در  1301هــ ش ،شـهری،
 ،1367ج 78-84 :1و نیز نک شـهری ،1371 ،ج .)339-340 :4امـا از همـه ایـن خـوراکهـای
ایرانی ،تنها کبابها و چلوکبابها به لیست غذای رستورانها راهیافتهاند.
آنچنانکه محمدحسن خان اعتمادالسلطنه در المآثر و اآلثار شرح داده است ،دکانهای متعدد
«چلویی» و «پلویی» در دوره ناصرالدین شـاه در تهـران پدیـد آمـدهانـد و پـیش از آن «در تمـام
دارالخالفه از چالو تبریز و پالو قزوین یـک ،دو ،سـه ،دکـه بیشـتر دایـر نبـوده اسـت و اینـک
کارخانجات بازاری این دو لون مطبوخ مخصوص  ...به یکصد میرسد و میگـذرد و در جمیـع
آنها هم خوراک ناهار مهیا میشود و هم غذای شام مصـروف مـیگـردد .موافـق رسـم و دیـدن
پاریس و لندن» (اعتمادالسلطنه.)153 :1363 ،
1

2

منحصر کـردن «چلـو» یـا «چـالو» بـه تبریـز و «پلـو» یـا «پـالو» بـه قـزوین در گـزارش
اعتمادالسلطنه ریشه در اصالت و قدمت هویت مدنی آن دو شهر دارد .دو پایتخت صـفوی و دو
دارالسلطنه دوره قاجار که در دورههای مختلف تاریخ ،کالنشهرهای ایرانی پیشـرو در تحـوالت
اجتماعی عصر خود محسوب میشدهاند ،طبقـات اجتمـاعی مرفـه ،متوسـط و فرودسـت نسـبتاً
پرجمعیت ،برنامه غذایی خاص خود را داشتهاند و اهل این دو شهر به قفقاز ،روسـیه و عثمـانی
در رفت و آمد بودهاند و برای مهمانیها و پذیراییهای اعیانی و سیرشدن کارگران مهاجر فصلی
و دایمی غذاهای متفاوت و متنوعی را از نظر کیفیت و قیمت طلب میکردهاند .اینچنـین اسـت
_______________________
 .1بسیاری از چلوکبابیهای نامدار تهران (مثل نایب) اصالتاً تبریزی بوده و داستان انتقالشان از تبریز به تهران
همزمان است با به تخت نشستن ناصرالدین میرزا نایب السلطنه ،ولیعهد دارالسلطنه تبریز ،در دارالخالفه تهران با
عنوان ناصرالدین شاه .چلوکبابی «حاج علی» در بازار تبریز از بازماندگان آن عصر است و اعتبار خود را همچنان از
آن دوران دارد.
« .2پلو» یا «پالو» مشهور قزوین که همچنان در انحصار این شهر باقی مانده است« ،قیمهنثار» است که اخیراً در
منوی بعضی رستورانها و کتابهای آشپزی به غلط «قیمهنسا» هم نوشته میشود .شیوه طبخ قیمهنثار را در همراهی
قیمه با پلو ،در بعضی از مناطق ایران «قیمهالپلو» یعنی «قیمه الیِ پلو» مینامند.
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که دکانهای «چلویی» و «پلویی» متعددی در پایتخت قاجار با غذاهای خاص این دو شهر پدیـد
آمدهاند.1
وام واژه فرانسوی «رستوران »2در زبان فارسی ،تنها بار معنایی «کبابی»« ،پلویی»« ،چلویی» یـا
«چلوکبابی» ایرانی را به دوش میکشد .شاید به همین خاطر است که در کتابچـههـای راهنمـای
ایرانگردی در شرح حال رستورانهای ایرانی ،بیشتر فرق «پلو» و «چلو» و معرفی انـواع پلوهـا و
کبابها میآید ( )Burke & Elliott, 2008: 79و بخشـی از فرهنـگ خـوراکی ایـران ،بـا وجـود
جذابیت توریستی ،خانگی باقی مانده و در دسترس جهانگردان قرار نمیگیرد.

يافتههای پژوهش
«اکنون سخن از آبگوشت بیاید که نانخورش بـزرگ ایرانیـان اسـت» (نـادرمیرزا قاجـار:1386 ،
 .)225تعبیر پژوهشگر پیشگام خوراک ایرانی ،نادرمیرزا قاجار را از «نانخورش بـزرگ ایرانـی»،
چگونه میتوان تفسیر کرد؟ درک معنی «نان -خورش» آنگاه ممکن میشود کـه بـا دو اصـطالح
همچنان رایج «پلو -خورش» و «چلو -خورش» سـنجیده شـود؛ «نـان -خـورش» آن خورشـی

3

_______________________
 .1دو واژه «چلویی» و «پلویی» به عنوان نامخانوادگی ،هنوز در ایران رایج است و بازمانده دو صنف از اصناف
بازارهای قدیم کالنشهرهای ایرانی است و نشان خانوادههایی است که نسل اندر نسل به این حرفهها
میپرداختهاند .گرچه صاحبان این نامهای خانوادگی اغلب دیگر به این مشاغل مشغول نیستند .یکی از آخرین
بازماندگان این نسل روانشاد حاج حسین چلویی ،سرآشپز آشپزخانه بیمارستان  501نیروی زمینی ارتش بود .او از
خاندانی اصیل و مرفه اهل بازار ری (شاهعبدالعظیم) و در کار خود بسیار چیرهدست و پاکدست بود .نامهای
خانوادگی دیگری به صورت «آبگوشتی» و «آبچلویی» هم رایج بوده که صاحبان آن اغلب نام خانوادگی خود را
تغییر دادهاند.
2. Restaurant

 .3معنی معاصر واژه «خورش» در این متن ،جز آن است که در متون کهنتر ایرانی به کار میرفته است (برای
آگاهی بیشتر نک :مزداپور.)216 :1393 ،
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است که با نان خورده میشود .1گرچه خورشِ آبگوشت در اکثر نقاط ایران بـر اسـاس فرهنـگ
غذایی «گندمپایه» و «نانمحور» ایرانی« ،نان -خورش» بوده امـا ایـن همراهـی در ایـران فراگیـر
نبوده 2و مثال در گیالنِ برنجخیز با فرهنگ غذایی «برنجپایه» آن خطه« ،پلو -خورش» بوده است.
چنان که در گیالن ،آبگوشت را نکوبیده ،خورشوار روی پلو میریختنـد و مـیخوردنـد (نـک:
پاینده لنگرودی9-10 :1375 ،؛ برای نقش برنج در فرهنگ خوراکی گیالن نک :برومبرژه:1384 ،
 .)106-107در بعضی از شهرها و روستاهای منطقه کاشان 3و اصفهان ،خوردن آبگوشت بـه هـر
دو صورت یعنی با نان (به شیوه رایج و معمول در ایران) و هم با برنج (به شکل پلو -خـورش)
رایج بوده است (پژوهش میدانی) ،که شاید دلیل آن بهرهمندی آن خطـه از بـرنج بـومی و ارزانِ
لنجان (= لنجون) باشد .در جنوب خراسان نیز آبگوشت را با پلو میخورده و میخورند .کشـت
برنج در روستاهای ازمیغان ،امیرآباد ،سرند ،دهمحمد ،ماودر و ملوند طـبس ایـن محصـول را در
دسترس ساکنان کناره کویر ایران میگذاشته است .اما خوردن آبگوشت با پلو در جنوب خراسان
لزوماً به معنی خوردن آن با برنج نیست .چنان که در بشرویه 4آبگوشت با پلویی خورده میشـود

_______________________
 .1برای نمونه چند مثال در این معنی از کتاب «آداب المضیفین و زاداآلکلین» (گویا از نیمه دوم قرن نهم هجری):
«عزیزی به نزدیک سلمان شد -رضیاهلل عنه -پارهای نان جوین و تره فراپیش آورد .مهمان نانخورش طلب نمود،
سلمان چیزی نداشت( ».سلطان محمود بن محمد )42 :1388 ،و یا «رسول(ص) در شان سرکه فرموده که بهترین
نانخورشها سرکه است» (همان )50 :و یا « ...چون نان حاضر شود ،انتظار نانخورش نبرد ( »...همان.)62 :
 .2برنج در طبخ آبگوشت بختیاری نیز به کار می رود .البته آبگوشت بختیاری ،مثل آبگوشت گیالن با برنج خورده
نمیشود ،بلکه برنج دانهریز مثل حبوبات (نخود و لوبیا) درون آبگوشت ریخته میشود (پژوهش میدانی).
 .3دو آبگوشت بره با نامهای «گوشتنخود» ( )gūšt noxodو «گوشتلوبیا» ( )gūšt lūbiyāدر کاشان با برنج هم
خورده میشوند .گاهی در گوشتنخود ،اسفناج هم میریزند.
 .4اوگوش ( )ōwgūšبشرویه در قدیم در دیگی مسی به نام غَلیف پخته میشده است .هر یک از مواد این آبگوشت
(گوشت ،نخود و سیبزمینی) را جدا پخته ،سپس در یک دیگ میریختهاند.
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که با ارزن درست میشود و «توگی »1نام دارد .افزون بر پلوی ارزن ،پلـوی دیگـری نیـز بـه نـام
بلغور 2هست که با گندم درست میشود که البته با آبگوشت خورده نمیشود (پژوهش میدانی).
فیلسوفالدوله ،ملکاالطباء میرزا محمد کاظم بن محمد رشتی ،پزشک گیالنی ناصرالدین
شاه قاجار (نک :اعتمادالسلطنه )264 :1363 ،که خود با رعایت دستورهای پزشکی  123سال
زندگی کرده ،در کتاب «حفظالصحه ناصری» در بیان خواص خوراکیها و سود و زیان هر یک،
برنج را باعث حفظ صحت و مزید عمر دانسته است (گیالنی 97 :1392 ،و  .)215اما علیرغم
خواص و منافع طبی برنج و میل عمومی ایرانیان به پلوخوری ،وضع اقتصادی جامعه ایران
قاجار تا اوایل پهلوی ،امکان مصرف برنج را همگانی نمیکرده است .خوردن آبگوشت با نان،
فارغ از آنکه رسمی کهن شده بوده ،کاهش بهای یک وعده غذا و کاهش هزینههای خانوار را
نیز در پی داشته است .اما برای کاهش هزینه خوردن آبگوشت ،راههای چاره دیگری نیز به کار
میرفته است.
 .1مشاركت مشتری در فرايند توليد و كاهش هزينهها
در همه جای جهان «پختهخوری» یا «آمادهخوری» در کنار صرفهجـویی در زمـان و هزینـههـا از
جذابیتهای صرف غذا بیرون از خانه است؛ ظرفی غذا که مقابل مشتری قرار میگیرد و مشتری
تنها باید آن را در دهان بگذارد .با تحوالت نوین اجتماعی جوامـع صـنعتی در غـرب« ،سِـرو» و
صرف غذا اغلب با هدف کاهش هزینهها بـرای طبقـه کـارگر 3و کارمنـد متحـول شـد .یکـی از
نوآوریها ،شیوه »سلف سرویس» بود؛ اینکه مشتری خود غذا را میکشد و در آخرین مرحلـه از

_______________________
1. Tūgi

 .2به آنچه که در دیگر نقاط ایران «بلغور» نامیده میشود ،در بشرویه «بلغورِ صاف» میگویند.
 .3آبگوشت را یکی از غذاهای اصلی طبقه کارگر (نک )Mahdavi, 2015 :و آبگوشتخور را کنایه از مردم طبقه
متوسط شهرنشین ایرانی و به خصوص تهرانی دانستهاند (شاملو :1381 ،حرف آ -ج.)153 ،
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فرایند توزیع و تحویل غذا مشارکت میکند .در نتیجه شمار کارکنان غـذاخوری ،زمـان تحویـل
غذا به مشتری و هزینه تمام شده کاهش مییابد.
اما یکی دیگر از راههای کاهش هزینه تمامشده کاال و در نتیجه کاهش بهای آن در صنعت و
اقتصاد نوین ،سپردن بخشی از فرایند مونتاژ و سرهمکردن کـاال بـه مشـتری و کـاربر کاالسـت.1
یکی از کارخانههای پیشگام در این زمینه در جهان «آیکیا» 2تولیدکننده مبلمان و وسایل و لـوازم
خانگی کوچک است .به عنوان مثال ،خریدار ،قطعات آماده یک قفسـه کتـاب را در جعبـهای بـه
همراه نقشه تحویل میگیرد و سرهم کردن آن در خانه به عهده خود اوست .گرچه ایده نخست،
«سلفسرویس» ،در بازاهای قدیمی ایرانی مشـابهی نـدارد ،امـا ایـده دوم را پیشـتر در فرهنـگ
غذایی ایرانی میتوان سراغ گرفت و اندیشهای وارداتی نیست و آبگوشـت یگانـه غـذای ایرانـی
است که چنین تحولی را پیش از ورود صنایع مدرن از غرب به ایران ،تجربه کرده است.
گردشگر تازه از راه رسیده که برای نخستین بار با یک سینی ،حاوی یـک دیـزی سـنگی داغ
پرآبگوشت و نان و ریحان مواجه میشود ،غذا خوردن را دشوار خواهد یافت .تصور اینکه ایـن
غذا به همین صورت خورده نمیشود و هنوز بخشی از فرایند آمادهسازی غذا به انجـام نرسـیده
برای او غیر ممکن است .با قاشق از دهانه تنگ دیزی چیز زیادی بیرون نمیآید ،مگر آنکه دیزی
کج شود و برای کج کردن هم ،دست خواهد سوخت ،مگر آنکه با تکه نانی گوشه ظـرف گرفتـه
شود و در این کار حتی دستمال کاغذی هم ،کمک تکه نان را نخواهد کرد و نازکتر از آن است
که از سوختن دست جلوگیری کند .3خوردن آبگوشت آموزش میخواهد .این آموزش در شـیوه
تفکیک آبگوشت است .غذایی که دو بخش دارد ،بخش « تَر» که به آن «ثریـد» یـا «تریـد» گفتـه
میشود و بخش «خشک» که «گوشتکوبیده» یا اختصاراً «کوبیده» نامیده میشود .همـان «آب» و
«دان (= دانه نخود)» و «گوشت» که روی هم آبگوشت را پدید میآورد .این بخشهـا تقریبـا بـا
هم پخته میشوند اما جدا خورده میشوند و اگر این دو بخش جدا نشوند ،غذا چیزی جز یـک
_______________________
 .1در فرهنگ لغات صنعتی ،این محصوالت اصطالحاً « »ready-to-assemble؛ «آماده سرهمبندی» نامیده میشوند.
2. IKEA

 .3امروزه مستردیزی روکشی مقوایی برای دیزیهای فلزی خود تدارک دیده است (نک :جدول ،1عکس.)4
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سوپ نخواهد بود .اما عملآوردن این دو بخش به عهده پزنده نیست و تنها خوراک ایرانی است
که خورنده نیز در کار طبخ یا عملآوردن غذا شریک است .اگر در قهوهخانهها یا دیـزیپـزیهـا
قرار بود ،آبگوشت در دو بخش «کوبیده» و «آب» به صورت آمـاده و جداشـده و نـانِ تریـد بـه
صورت ریز و خرد شده 1،مقابل مشتری گذارده شود ،نیروی کار تماموقتی میطلبیـد و افـزایش
هزینه را در پی میداشت .سپردن این مرحله از کار به مشتری ،فـارغ از آنکـه بـرای گردشـگران
دشوار خواهد بود ،اما برای کارگران و کسبه بازار ایرانی ،افزون بر جذابیت و ایجاد حس و حال
خوردن و تحریک اشتها ،کاهش هزینه غذا را نیز همراه داشته است.
شیوهای دیگر که در قدیم برای پخت آبگوشت رایج بود و مشارکت مردمـی ،مصـرف بهینـه
سوخت و کاهش هزینه تولید غذا را در نظر داشت« ،دیزی مزدی» بود؛ سپردن دیگچه یـا دیـزی
حاوی مواد آبگوشت برای پخت به نانوایان و حمامیان .به کـارگیری تنـور و تـون و کـورههـای
روشنی که ساعتها برای کار خود ،تولید حرارت میکردند ،اما حجم سوخت و شدت حـرارت
در حدی بود که میتوانست در حاشیه کار ،تعدادی دیگ و دیزی را نیز خوب بپزد .چون تولیـد
این میزان حرارت در اجـاقهـای کوچـک (خـانگی و مغـازهای) ممکـن نبـود ،آبگوشـتهـای
«سنگکیپز» (روغنی )275-280 :1385 ،یا «حمامیپز» اغلـب جاافتـادهتـر از آب در مـیآمدنـد.
کسبه نیازی به داشتن یا افروختن اجاق در مغازه نداشتند و خانهها هم کمتـر سـوخت در اجـاق
میریختند و با مواد خانگی بیآنکه غذا از بیرون بخرند ،با پرداخت مزدی اندک آبگوشتی پختـه
و جا افتاده تحویل میگرفتند .شاطر نانوایی یا شاگرد حمامی هم با برگرفتن اندکی از محتویـات
دیگها و دیزیهای این و آن ،خود شکمی چرب میکـرد (شـهری ،1371 ،ج .)239-242 :2در
_______________________
 .1از متون ایرانی برمیآید که این شیوه آبگوشتخوری دستِکم از سده نهم هجری در ایران رایج بوده است.
چنانکه در دفتر اشعار صوفی آمده « :ز هوای تنک مَیدَه و شوق نخودآب /من به جان خدمت طباخ کنم چندین
سال» (صوفی محمد هروی .)109 :1386 ،نخودآب غذایی است از خانواده آبگوشت (نک :نادرمیرزا،)225 :1386 ،
«تنک» ،نانی است نازک و واژه «مَیدَه» چنانکه هنوز در میان تاجیکان افغانستان و تاجیکستان رایج است به معنی
«ریزه» و «خورده» است.

53

مجله انسانشناسي /سال دوازدهم ،شماره  ،21پاييز و زمستان 1393

این شیوه مشتری یا خورنده ،بخش اول کار را خود فراهم مـیکـرد ،تنهـا پخـتن را بـه دیگـری
میسپرد و با دریافت غذای پخته ،مرحله آخر کار ،یعنی تفکیک و آمادهسازی نهایی را باز خـود
به عهده میگرفت.
 .2ديزی و فرايند فستفود شدن
مفهوم «همخورشی» از مفاهیم کهن سفره ایرانی اسـت .ایـن واژه در زبـان پهلـوی ساسـانی بـه
صورت « »ham-xwarišnīhآمـده اسـت (فـرهوشـی556 :1388 ،؛ همـان .)255 :1381 ،در مـتن
پهلوی «اندرز انوشهروان آذرباد مارسپندان» ،موبد بـزرگ دوره ساسـانی ،آذربـاد مارسـپندان ،بـه
فرزندش زرتشت پند میدهد که« :با مرد بسخواسته (= تـوانگر) هـمخـورش ()ham-xwarišn
مباش .با مرد مست همخورش مبـاش» (« .)Jamasp-Asana, 1897-1913: 59-60هـمخـورش»
بودن« ،همکاسه» بودن« ،همپیاله» بودن« ،دست در یک دیگ و دیس بردن» و در کـل اسـتفاده از
غذای اشتراکی از رسمهای کهن در سبک زندگی ایرانی بوده است ،که نه فقط در میـان اعضـای
یک خانواده و آشنایان که میان غریبهها و ناشناسان هم اتفاق میافتـاده و بـهآیـین بـوده اسـت و
هنوز هم گاهی نمونههایی از آن در توزیع و تعارف غذای نذری در گوشه و کنار ایران به چشـم
میخورد .اما به بازار آمدن ظروف یکبار مصرف پُلیمـری آن را در شـهرهای بـزرگ محـو و در
دوردستها کمرنگ کرده است.
1

در قدیم پلو یا چلو را در مجمعههای بزرگی میکشیدند ،که به آن «قاب» یا «قاپ» میگفتند
و چند نفر با دست از یک قاپ مشترک ،غذا میخوردند که بـا اصـول بهداشـتی سـازگار نبـود.
ممکن بود که چند مرد تنومند و پرخور با پیری یا کودکی نحیف و کمغذا در قـاپی هـمسـفره و
همغذا شوند .این بود که سهمی که این اشخاص از ظرف غذا میبردند ،منصفانه نبـود و تقسـیم

_______________________
 .1ترکیبات و اصطالحات این واژه مثل قابدستمال ،قابشوی (قابشور) ،قابچین (= دورچین) و «بادمجان دور
قابچین» در فارسی رایج بوده است.
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غذا عادالنه به انجام نمیرسید و یکی به اصطالح« ،قاپ دیگری را میدزدیـد» ،1سـهم بیشـتری
میبرد و غذای بیشتری میخورد .برای برطرف کردن مشکالتی از این دسـت و بهبـود بهداشـت
غذایی ،ایده قاپ شخصی به میان آمد که برای هر کس قـاپ کـوچکی غـذا بکشـند و آن را در
پیش وی بگذارند .این بود که این «پیشقاپ» را «بشقاب» نامیدند .2ظرف مخصوص آبگوشـت،
یعنی دیزی نیز تحولی مشابه قاب غذا را تجربه کرده است.
در گذشته دیزی آبگوشت ،مانند دیگ و قابلمه غذا ،در ابعاد و اندازهها و بـا گنجـایشهـای
مختلف ساخته میشد .در بعضی قهوهخانهها برای صرفهجویی در گوشت و سوخت ،آبگوشـت
را تنها در دیزیهای چهارنفره بار میکردند .هر مشتری که بـه تنهـایی بـرای خـوردن آبگوشـت
میآمد ،ناچار میبایست با سه مشتری دیگر شریک و «همخورِش» شود .گاهی سه مشتری مدتی
به اجبار منتظر رسیدن ،نفر چهارمی میماندند و تا چهارمی نمیآمد قهوهچی دیزی را نمـیآورد.
برای کارگران روزمزد ،فروشندگان دورهگرد ،دستفروش و خردهپا صرف نمیکرد که هزینـه نفـر
چهارم را تقبلکرده ،میان خود سرشکن کنند و منتظر نمانند .این بود که بسیار پیش مـیآمـد کـه
شاگرد قهوهچی به «پاگیری» میپرداخت و ناهارخور میطلبید و در برابر مغازه داد میزد« :یه پـا
نهارخور» (شهری ،1371 ،ج )236-237 :2و به این ترتیب مشتری جور میکرد .با رسـیدن نفـر
چهارم ،چهار نفر ،در خوردن ترید و کوبیده «همکاسه» میشدند و دست در یک کاسه میکردنـد
و باز مشکلی که در مورد قاپ مشترک گفته شد ،در دیزی مشترک نیز تکرار میگشت.
از اینرو طبخ آبگوشت در دیگهای بزرگ و دیزیهـای چنـدنفره (چهـارنفره یـا دونفـره)،
کمکم جای خود را به دیزیهای «یکنفره» داد .از آن زمان تا امروز در قهوهخانه یا دیـزیپـزی،
_______________________
 .1گرچه این اصطالح در اصل ویژه «قاببازی» بوده ،اما به خاطر شباهت واژهها به فرهنگ غذایی ایرانی نیز راه
یافته است.
 .2این گفتار به هیچوجه در پی ریشهیابی این واژه نیست .اما پژوهشهای میدانی نشان از آن دارد که بعضی از
تهرانیان قدیم که ترکی نمیدانستند ،این حکایت را به عنوان وجه تسمیه بشقاب بازگو میکردند .هر چند که از
منظر زبانشناسی تاریخی میتوان آن را نوعی ریشهیابی عامیانه دانست.
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آبگوشت چه برای یک تَن پخته شود ،چه ده تن ،محتوای هر دیزی جدا ،درون خود آن میپـزد
و گوشت و نخود و آب ،برای هر دیزی به پیمانه برابر ریخته میشود و تبعیضی در میان نیسـت.
مانند پلو همه را در یک دیگ نمیپزند و پس از پخت ،غذا را نمیکشند ،بلکه اول سهم خام هر
دیزی کشیده میشود و پس از تقسیم ،پخـت آغـاز مـیگـردد .دقـت در برابـر بـودن محتویـات
دیزیها (= ظرفها) تا حدی بوده است که نخودها شمارش میشده (شـهری :1371 ،ج)237 :2
و در دیزیها به تعداد برابر ریخته میشده است .شواهدی در دست اسـت کـه در گذشـتههـای
دورتر (یعنی مثالً در دوره تیموری) نیز نخود به شماره در آبگوشت ریختـه مـیشـده ،چـرا کـه
دانههای نخود آبگوشت ،به دانههای سبحه یا تسبیح تشبیه است کـه خـود ابـزاری اسـت بـرای
شمارش« :چو آبگوشت به دوش افکند سجاده نان /به گردنش کنم از دانه نخود تسبیح» (بسـحق
اطعمه شیرازی 117 :1382 ،و  .)241در «خط تولید» 1دیزیپزیها ،برای پرکردن دیزیها نه تنها
نخود به شماره ریخته میشد که قطعات گوشت نیز به اندازه ،فـال فـال و سـیر سـیر از قصـابی
آورده میشد (شهری ،1371 ،ج.)243 :2
گرچه جعفر شهری بیشتر به عنوان راوی تهران اواخر قاجار شناخته مـیشـود ،امـا در واقـع
روایت او از تهران قدیم بیشتر بر پایه شنیدهها ،مشاهدات و تجربیات شخصی است تا استناد بـه
مستندات تاریخی و بازهای در حدود سالهای پایانی سلسله قاجار تا اواسط پهلوی دوم را شامل
میشود .گزارش او از آبگوشتخوری جمعی در دیزیهای چند نفره در قهـوهخانـههـای تهـران
قدیم در اواخر قاجار و اوایل پهلوی نشان میدهد که کنـار رفـتن دیـزیهـای چنـد نفـره بـرای
همیشه و جایگزینی آن با دیزیهای یک نفره به احتمال قریب به یقین باید همزمـان بـا افـزایش
سطح رفاه عمومی جامعه ایرانی پس از اصالحات ارضـی و افـزایش درآمـد نفتـی در نیمـه دوم
عصر پهلوی اتفاق افتاده باشد .کوچک شدن دیزیهای دیزیپـزیهـا و قهـوهخانـههـا و تبـدیل
دیزیهای چندنفره به یکنفره ،تحولی در صنعت طبخ غذای بازاری در ایران بوده است .تحولی
که هدف آن احترام و توجه به مشتری طبقه متوسط و فرودست جامعه بازاری و کارگری بوده و
_______________________
1. Assembly Line

56

آبگوشت در آوند فرهنگ ايراني

به شیوه پذیرایی و سیرکردن شمار رو به فزونی کارگران مهاجر دایمی و فصلی که برای کـار بـه
پایتخت و شهرهای بزرگ ایران سرازیر میشدهاند ،کیفیت میبخشیده است.
با رفاه نسبی فرودستان جامعه ایرانی و تکنفره شدن دیزیها ،کمتر کسـی بـرای سیرشـدن،
طفیلیوار خود را به دیگری میچسباند و همخورش ناخوانده و رایگان این و آن میشد .اتفـاقی
که تا پیش از آن بسیار رایج بود و به قول قدیمیها یکی «پسرخاله دسته دیزی» دیگری میشـد.
در این دوره اصطالح «پسرخاله دسته دیزی» 1کسی شدن نیز کمکم از زبانزدهـای ایرانیـان کنـار
رفت ،به طوری که امروزه کمتر شنیده شده است.
گرچه امروزه جامعه ایرانی آبگوشتی را که در بیرون از منزل خریده و خـورده مـیشـود ،در
شمار فستفودها طبقهبندی نمیکند و آن را غذایی به اصطالح «سنتی» میداند! اما آبگوشـت را
میتوان نخستین غذای ایرانی دانست که به شکل طبیعی و همگـام بـا تحـوالت درونـی جامعـه
ایرانی ،روند تبدیل شدن به «غـذای سـریع» 2و بـه قـولی «فسـتفـود» شـدن را بـا عنایـت بـه
مشتریمداری طی کرده است .راهی که انواع ساندویچها ،برگرها و پیتزاها که امروزه فسـتفـود
محسوب میشوند در درون ایران طی نکردهاند .این گروه از غذاها اغلب روند فستفود شدن را
در ارو پـا یـا ایـاالت متحــده گذرانـده و جامعـه ایرانـی در برخــورد اول ،آنهـا را بـا شخصــیت
فستفودی شناخته است .در صورتی که «آبگوشت دیزی یک نفره» ،سرنوشتی کامالً متفـاوت از
«آبگوشت قابلمهپز خانگی» را تجربه کرده و مسیر طبیعی فستفود شدن و کـاالیی شـدن 3را در
بازار ایرانی پیموده و به غذایی شهری تبدیل شده است .در صورتی کـه «آبگوشـت قابلمـهپـز»
غذایی خانگی و روستایی باقی مانده است .گرچه زمـان مـورد نیـاز بـرای پخـت آن ،کـه بـرای
_______________________
 .1مَثَل «پسرخاله دسته دیزی» به معنی «بیقرابت نسبی و سببی» نیز به کار میرفته است (دهخدا :1363 ،ج.)505 ،1
 .2برای مفهوم جهانیشدن غذا و پدیده مکدونالدی شدن نک :فکوهی.28-29 :1384 ،
 .3برای مفهوم کاالیی شدن غذا نک :فکوهی.31-32 :1384 ،
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جاافتادن شب تا صبحی به طول میانجامد ،با سبک زندگی یکجانشین ایرانی بیشتر منطبق اسـت
تا زندگی کوچی و عشایری .غذاهای سیخی و کبابی به خاطر سهولت آمادهسازی و زمان انـدک
پخت با سبک زندگی صحرایی و کوچی بیشتر هماهنگاند.
 .3ديزی و تداوم فرهنگی در ايران
امروزه اغلب به غلط واژه «دیزی» را به معنی خود «آبگوشت» به کار مـیبرنـد .حتـی در لیسـت
غذایی تنها برند آبگوشت ایران« ،مستر دیزی» و فروشـگاههـای زنجیـرهای آن ،انـواع پـنجگانـه
آبگوشتهای تولیدی ،با نام «دیزی مخصوص»« ،دیزی کالسیک»« ،دیزی تند»« ،دیزی کمچرپ»
و «دیزی بزباش» معرفی شدهانـد (نـک :لیسـت غـذا مسـتر دیـزی) .جعفـر شـهری از نخسـتین
نویسندگانی است که در آثار خود (پیش از کتابهای آشپزی معاصر) ،واژه «دیزی» را بـه معنـی
«آبگوشت» به کار بـرده اسـت (شـهری ،1371 ،ج .)234 :2امـا در واقـع «دیـزی» نـه بـه معنـی
«آبگوشت» که به معنی ظرف مخصوصی است که آبگوشت در آن پخته میشود .یکـی از دالیـل
به کار رفتن نام ظرف به جای غذا این است که دیـزی در دکـانهـا واحـد پیمـایش و شـمارش
آبگوشت بوده است .در گفـتوگوهـای روزمـره آبگوشـتپزهـا و قهـوهچـیهـا« ،یـک دیـزی
آبگوشت»« ،دو دیزی آبگوشت» و  ...به مرور جای خود را به «یک دیزی»« ،دو دیزی» و  ...داده
است« .دیزی» معنی «پُرس» را برای آبگوشت پیدا میکنـد و چنـان جـایگزین آن مـیشـود کـه
امروزه تصحیح معنی آن غیرممکن به نظر میرسد .در منطقه فراهـان و سـلطانآبـاد (اراک) ،کـه
دیزی را «دوگوله» می نامیدند ،نیز نام ظرف بـه جـای نـام آبگوشـت بـه کـار مـیرفتـه ،چنانکـه
آبگوشتِ دوغدار را «دوگوله دودار» میخواندند .1اطالق نام ظرف ،به غـذا 1یـک بـار دیگـر در
_______________________
 .1در بندر لنگه برای پختن آبگوشت ،ظرفی سفالی (شبیه دیزی) به نام «بُرمه» ( )bormaبه کار میرفته و آبگوشتی
که در آن بارگذاشته میشده «کَهبُرمه» ( )kabormaنامیده میشده است .این ظرف و غذا در روستاهای اطراف لنگه
رایج نبوده و در خود بندر بارگذاشتن آن مثلی از پذیرایی مفصل بوده که به کنایههای زبانی هم راه یافته است .در
واقع غذایی اعیانی و شهری بوده که بندرنشینان ثروتمند از آن بهرهمند بودند (پژوهش میدانی).
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گویش فارسی مشهدی در نام «دیگچه» خود را نشان میدهد که نوعی شیربرنج یا شلهزرد سفت
است ،که در دیگچههای سنگی پخته میشده و شکل ظرف را به خود میگرفته اسـت (پـژوهش
میدانی).
واژههای «دیز»« ،دیزه »2و «دیزی» (هر سه به معنی نوعی ظرف) از ریشه ایرانی باستان

daiz-

به معنی سرشتن و خمیرکردن گل آمده است (حسندوست ،1393 ،ج .)1391-1393 :2در کـل
می توان دیزی را در مفهوم باستانی آن ،فارغ از آنکه امروزه انواع سنگی و فلزی آن نیـز بـه کـار
میرود ،ظرفی سفالی معنی کرد .این ظرف در دورههای مختلف تاریخ و مناطق مختلف ایـران از
مواد و اجناس متفاوتی ساخته میشده است .دیزی سنگی تولید خراسان بـوده اسـت (جـدول،1
عکس .)1وجود و وفور معادن سنگهای دگرگونی با خاصیت قوارهشدن ،تورق و تراش ،تولیـد
ابزار و ظروف سنگی را در خراسان رونق میداده و ارزان میکرده است .پیش از به میـان آمـدن
متهها و ابزارهای برقی ،دیزیهای سنگی از ظروف دستکند بـه شـمار مـیآمـدهانـد .بـا آنکـه
محصوالتی از این جنس امروزه بیشتر تزیینیاند ،اما در گذشته کاربردی بـودهانـد .چـون امکـان
ساخت هرگونه ابزار و ظرفی از این جنس سنگ ممکن بوده ،نامِ مردمـی آن در خراسـان سـنگ
«هرکاره» یا در گویش مشهدی «هرکرِه» است .نادرمیرزا نیز واژه «هرکاره» را به کـاربرده و آن را
واژهای پهلوی دانسته است« :خاتون گفت ... :دیگدانها 3پاک و اسپید به روی (قلع) اَندود بـود،
اگر مس باشد .بهترین دیگها زرین است ،پس سیمین ،پس مسین به روی اسپید کـرده .اگـر بـه

 .1در زبان انگلیسی هم واژه « »dishبه معنی ظرف ،در معنی غذا و خوراک نیز به کار میرود.
 .2رضیالدین الالی نیشابوری« :پندی بگویمت بشنو ،هان دگر مپز /در دیزه خیـال ،اباهـای حـرص و آز » (نقـل از
فرهنگ جهانگیری؛ انجوی شیرازی :1351 ،ج .)2280 ،2
 .3دیگدان در اصل به معنی جایِ دیگ یعنی اجاق و آتشدان بوده است .چنانکه سعدی میفرماید« :ز دیگدان لئیمان
چو دود بگریزند /نه دست کفچه کنند از برای کاسه آش» .اما بعدها بعضی آن را به معنی دیگ هم بهکاربردهاند.
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زر و سیم اندایند ،بس نیکوست .پس سنگین و سفالین که به زبان پهلوی هرکاره گویند و برخی
از پختنیها به دیگ سنگین و سفالین پزنـد» (نـادرمیرزا .)12 :1386 ،از آنجـا کـه از سـفال هـم
میتوان هرگونه ظرف و آوندی ساخت ،اطالق هرکاره به ظرف سـفالین هـم مـیتوانـد درسـت
باشد.
چون ظروف سنگی مسـتقیما حـرارت مـیدیـدهانـد ،بـرای پیشـگیری از تـرک برداشـتن و
شکستن ،پیش از مصرف ،چرب میشدهاند و در هنگام پختن غذا نیز میزان چربی غذای ظروف
سنگی میبایست بیش از ظروف غیرسنگی باشد تـا احتمـال خطـر تـرکخـوردگی یـا شکسـت
کاهش یابد .از اینرو آبگوشت دیزیهای سنگی ،چربتر و دلچسـبتـر بـوده اسـت .بـه دلیـل
بهرهمندی اغلب مناطق ایران از فن سفالگری ،دیزی سفالی (با و بدون لعـاب اغلـب سـبزرنـگ)
بیشترین تولید و کاربرد و کمترین قیمت را در کشور داشته اسـت (جـدول ،1عکـس .)2منـاطق
مختلف ایران اغلب از دیزی سفالی تولید همان منطقه استفاده میکردهاند .در صورتی کـه دیـزی
سنگی اغلب از خراسان به مناطق مختلف ایران صادر میشد و هزینه حمل و نقل و واسطهگـری
و خردهفروشی ،سربار قیمتی برای محصول داشت .دیـزی فلـزی کـه در قـدیم از مـس سـاخته
میشد ،گرانتر از سنگی و سفالی بود و در مناطقی که (مثل کرمان) تولیـد ظـروف مسـی رونـق
داشت ،بیشتر به کار میرفت .دیزی فلزی امروزه دیگر از مس ساخته نمیشـود ،بلکـه در گـروه
ظروف سبک و ارزان آلومینیومی قرار میگیرد (جـدول ،1عکـس ،)3امـا چـون در قـدیم اغلـب
ظروف مسی را در فن «سفیدگری» با الیهای از قلع میاندودند ،به این ظروف اصطالحاً «رویـی»
یا در گویش عموم «روحی» میگفتند .1امروزه همین واژهها برای نامیـدن ظـروف آلومینیـومی از
جمله دیزی آلومینیومی که رنگی مشابه دارد ،به کار میرود.
_______________________
 .1واژه «روی» (یا «سپیدروی») در فرهنگ قدیم ایران به معنی مس آمیخته یا اندوده به قلع و گاه حتی به معنی
عمومی فلز (مثل رویین ،به معنی ساخته شده از روی و هم به معنی فلزی) به کار میرفته است .امروزه ترکیب مس
و قلع ،مفرغ یا برنز ( )bronzeنامیده میشود و واژه «روی» برای نامیدن عنصری با عالمت اختصاری  Znدر جدول
تناوبی عناصر به کار میرود که متفاوت از آلیاژ مس و قلع است.
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اما زمان آغاز به کارگیری هریک از این اجناس سه گانه یعنی ،سنگ ،سـفال و فلـز از منظـر
باستانشناسی ،در جریان تاریخ زندگی بشر به طور عام و در جریان تاریخ زندگی انسـان ایرانـی
به طور خاص ،عصری ویژه و خاص خود بوده است .آثار و اشیایی که از هزارههای دور از ایـن
اجنــاس بــاقیمانــدهانــد هــر یــک داده فرهنگــی شاخصــی در باســتانشناســی و معیــاری بــرای
تاریخگذاری به شمار میروند .نکته اینجاست که در ایران معاصر برای پخت آبگوشت ،ظرفی به
نام دیزی از اجناس گوناگون؛ سنگی ،سفالی ،مسی و آلومینیومی 1به شیوههای کهن و نو تولید و
مصرف میشود .شاید اگر روند منطقی و مهندسی بازار و جایگزینی وسـایل آشـپزخانه و لـوازم
خانگی در نظر آید ،این اجناس نباید همزمان در عصر ظروف استیل ،تفلـون ،چـدنی ،سـرامیکی
و ...در یک جامعه ،تولید شده و به کار روند .اما به کارگیری همزمان آنها در ایران به همان شیوه
کهن ،از قهوهخانههای بینراهی ،روستایی و دور از مرکز تا سفرهخانههای شمال شـهر پایتخـت،
نشانی است از تداوم فرهنگی در عرصه تولید ظروف آشپزخانه و عرضه محصـوالت غـذایی در
ایران .این مساله عیناً در حضور همزمان ابزار دیگر فرآوری آبگوشت یعنی «گوشـتکـوب» 2در
اجناس فلزی ،چوبی و پالستیکی دیده میشود .بهکارگیری پُلیمرها که در فرهنگ مردم ایـران بـا
نام عمومی پالستیک شناخته میشوند ،گرچه بسیار فراگیر شده ،اما حضـور فلـز و چـوب را بـه
دالیل بیشتر کاربردی و کمتر فرهنگی حذف نکرده است.

_______________________
 .1امروزه «مستر دیزی» هم نمونهای از همین دیزیهای آلومینیومی را به کار میبرد.
 .2در حیدرآباد هند که قلمرو زبان فارسی و فرهنگ ایرانی شمرده میشده است ،گوشتکوب (کوچک) را
« »ghotniمینامند که برای آمادهکردن حلیم حیدرآبادی (در انگلیسی رایج در هند )Hyderabadi haleem :به کار
می رود که از غذاهای به جا مانده از عصر حکومت نظام حیدرآباد است .اندازه بسیار بزرگتر گوشتکوب حلیم ،در
تهران قدیم «تاپاق» نامیده می شده که هنوز چند دکان کهنسال خراطی در خیابان قزوین تهران آن را از چوپ
میتراشند (پژوهش میدانی).
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جدول  :1مقايسه انواع ديزیهای امروزی آبگوشت  -عکسها :علی شهيدی

عکس :2ديزی سفالی (با در سفالی)

عکس :1ديزی سنگی (با در سنگی)

عکس :4ديزی فلزی (با روكش مقوايی مستر ديزی

عکس :3ديزی فلزی (با درِ باز)

كه در پالستيکی دارد)

 .4آبگوشت و تسامح فرهنگی در ايران
سیبزمینی و گوجهفرنگی دو جز الینفک آبگوشتهای امـروزیانـد و تصـور آبگوشـت بـدون
سیبزمینی و گوجهفرنگی برای ایرانیان ،خصوصا برای کدبانوان ایرانی شاید نـاممکن باشـد .دو
محصولی که در دوره قاجار به ایران آمدند و پیش از آن در ایران شناخته شده نبودهاند.
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سیبزمینی محصولی اصالتاً امریکایی بوده است که سر جان ملکم 1سفیر کمپانی هند شـرقی
انگلستان 2در تهران ،در زمان فتحعلیشاه قاجار آن را به ایران وارد کرد .3ملکـم خـود در کتـاب
تاریخ ایران اشاره کوتاهی به تالشش برای معرفی سیبزمینی به ایرانیان دارد

( Malcolm, 1829,

 .)II: 369این محصول در زمان محمدشاه قاجار به کوشش حاج میرزا آقاسی صـدراعظم وقـت
اندکی رواج یافت ،اما کشت و مصرف آن فراگیر نشـد .امـا بـه گفتـه اعتمـادالسـلطنه در زمـان
ناصرالدینشاه مصرف آن فراگیر شد .چنانکه گزارش شده کـه سـیبزمینـی «از اقـوات عمـومی
محسوب است و هر دو صـنفش در نـزد تـوانگر و درویـش مرغـوب»( 4اعتمادالسـلطنه:1363 ،
.)153
مشخص نیست ،دو نوع سیبزمینی که اعتمادالسلطنه از آن یاد میکنـد ،دقیقـا کـدام اسـت.
ابراهیم پورداود در  1331شمسی در مقالـه سـیبزمینـی در هرمزدنامـه (پـورداود ،1380 ،الـف:
 )173-178مینویسد که «ندانستم مقصود او (= اعتمادالسلطنه) از دو صنف سیبزمینی فرنگـی
چیست؟» (همان )177 :و احتمال داده شاید یکی از آن دو ،همان سیبزمینی ترشی باشد ،اما در
استنتاج اشارهای به فهرستی که اعتمادالسلطنه خود در جایی دیگر از المـآثر و االآثـار از گیاهـان
ارایه کرده است ،ندارد (همان) .چرا که در آن فهرست ،از دو محصول با نـامهـای «سـیبزمینـی
فرنگی» و «پاتات» نام رفتـه اسـت .سـی و دو سـال پـس از پـورداود ،ایـرج افشـار در پـاورقی
_______________________
1. Sir John Malcolm
2. East India Company

 .3در بازتعریف این داستان متاسفانه ذهن بعضی نویسندگان به خاطر تشابه اسمی ،به غلط نام میرزاملکمخان را
جانشین سرجانملکم کرده و این داستان را به او نسبت می دهند و این روایت نادرست گاه در مطبوعات هم بازتاب
پیدا میکند که سیبزمینی را میرزاملکم خان به ایران آورده است!
 .4در حالی که مصرف سیبزمینی در نیمه قرن نوزدهم میالدی در ایران رواج مییافت ،بخشهایی از اروپا،
خصوصا انگلستان در بحران سیبزمینی به سر میبرد و به دنبال غالت جایگزین و واردات ذرت از ایاالت متحده
بود (استندیج .)143-145 :1394 ،برای آگاهی بیشتر نک :فصل «ماشین بخار و سیبزمینی» در همان.137-148 :
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المآثرواآلثار درباره پاتات مینویسد که «شاید پوتیتو (سیب زمینی)» (پاورقی  ،2اعتمادالسـلطنه،
 )137 :1363و به این ترتیب این مساله مبهم باقی میماند.
از آنجا که ورود یک محصول خارجی از راههـای مختلـف بـه ایـران ،نـامهـای مختلفـی از
زبانهای گوناگون را برای نامیدن آن محصول به همراه میآورده است ،میتوان فـرض کـرد کـه
ورود آنچه امروزه در ایران سیبزمینی خوانده میشود ،از راه انگلسـتان و هنـد انگلـیس بـا نـام
«پُتِیتُو»  »potato« /نام «پاتات» را به فهرست اعتمادالسلطنه وارد کرده و ورود آن از راه فرهنـگ
فرانسه زبان به ترجمه لفظ به لفظ «پُم دُ تِغ»  »pome de terre« /به سیبزمینـی انجامیـده و نـام
سیبزمینی فرنگی (= فرانسوی) را به فهرست اعتمادالسلطنه وارد کرده است .در واقع منظـور از
پاتات و سیبزمینی فرنگی لزوما دو محصول متفـاوت نبـوده اسـت .گرچـه مـیتوانـد از منظـر
گیاهشناسی دو گونه متفاوت از یک محصول باشد ،چنان که همزمان گونههای متفاوت سـیب یـا
خیار در بازار داد و ستد میشود .این تنوع واژگانی میتواند نشان از ورود سیبزمینـی از دو راه
مختلف (فرانسوی و انگلیسی -امریکایی) به ایران باشد.
این محصول در نقاط مختلف ایران نامهای متفاوتی نیز به خود گرفته ،چنان که ایـن رهآورد
ملکمی ،در آغاز «آلوی ملکم» و بعد در فارس به اختصار «آلو» نامیده شـده و سـبب نامگـذاری
یکی از غذاهایی که در فارس با سیبزمینی طبخ میشود به «دوپیازه آلو» که در قدیم «دوپیـازک
آلو» نامیده میشده ،نیز همین است .از آنجا که ایـن محصـول پـیش از اسـتقالل افغانسـتان (در
 1919میالدی) به ایران وارد شـده ،در افغانسـتان نیـز در شـمار آلوهـا قـرار گرفتـه و «کچـالو»
( )kačālūنامیده میشود .1جهانگرد انگلیسی ،گادفری توماس واین 2که در اوایـل قـرن نـوزدهم
میالدی ( 1835م) به کابل سـفر کـرده گـزارش مـیدهـد کـه کاپیتـان (کلـود مـارتین) ویـد 3از
کارگزاران انگلیس در پنجاب ،بذر سیبزمینی (کچالو) را از لودیانه پنجاب بـرای «نـواب جبـار
_______________________
 .1از غذاهایی که با کچالو (سیبزمینی) در افغانستان طبخ میشود ،قورمه کچالو ،بورانی کچالو ،بوالنی کچالو،
حلوا کچالو ،کباب کچالو و  ...نام «کچالو» را در خود دارند.
2. Godfrey Thomas Vigne
3. Claude Martin(e) Wade
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خان» برادر «امیر دوستمحمد خـان» آورده و نـواب کشـت آن را در افغانسـتان (و احتمـاالً در
امالک خـود در غـرب کابـل) رواج داده اسـت ( .)Vigne, 1840: 173همـو در ادامـه بـه رواج
سیبزمینی در ایران ،بسیار پیشتر به دست سرجان ملکم اشاره دارد (.)ibid: 173-174
سیبزمینی با آنکه در دوره قاجار رواج یافت ،اما با وجود برنج و نـان ،قـوت غالـب مـردم
ایران نبود .قحطی زمان جنگ جهانی دوم ،کمبود بـرنج ،گنـدم ،آرد و نـان خصوصـا در تهـران،
سیبزمینی را جایگزینی موقت برای نان کرد .حضور نظامیان امریکـایی در تهـران خصوصـا در
پایگاه جمشیدآباد (منطقه امیرآباد و خیابان کارگر شمالی کنونی) که سیبزمینی در اختیـار مـردم
قحطیزده میگذاشتند ،در اقبال عمومی به آن موثر بود (از خاطرات شفاهی عبداهلل انوار).
گوجهفرنگی نیز به گزارش اعتمادالسلطنه از تـازهواردان عصـر قجـر اسـت (اعتمادالسـلطنه،
 .)137 :1363واژه «گوجه» قدمت چندانی در زبان فارسی نـدارد (پـورداود ،1380 ،ب  )181 :و
معادلهایی که در مناطق مختلف ایران برای نامیدن آن بهکار میرود نیز نشان تازهوارد بودن ایـن
محصول است .چنانکه در گیالن در زبانهای گیلکی و طالشی« ،پامادُر» به معنـی گوجـهفرنگـی
وامواژهای روسی است .در آذربایجان در قدیم نامهـای گونـاگون «ارمنـی بادمجـان»« ،گیرمیـزی
بادمجان» (= بادمجان قرمز) و نیز وامواژه روسی «بامادُر» (شبیه آنچه در گیالن به کار مـیرفتـه)
رایج بوده است (همان .)179-181 :در آغاز مردم به گوجهفرنگی بدگمان بودند (همان )180 :و
مصرف آن مانند سیبزمینی پس از ورود ،یک دفعه فراگیر نشده و رواج آن زمان برده است.
اما آبگوشت پیش از ورود سیبزمینی و گوجهفرنگی ،تنها با گوشت ،آب و نخود ،در سـفره
ایرانی هویت داشته و «آبگوشت» بوده است .در دیزی نشسـتن سـیبزمینـی و گوجـهفرنگـی و
جزئی الینفک از آبگوشت شدن ،به طوری که گویی از گذشتههای بسـیار دور محصـولی بـومی
بوده ،خود قابل تامل است .شخصیت آبگوشت ،از نیمه عصر قاجار به بعد که مواد ایرانی و غیـر
ایرانی در کنار هم در دیزی نشستند و آبگوشت اصیل ایرانی را بازتعریف کردند ،بسیار شبیه بـه
هویت تاریخی ایرانی است که با ورود اقوام و فرهنگهای گوناگون غیر ایرانی ،آنها را در خـود
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حل کرد و ایرانی مانده است .گرچه این پدیده را «هویت چهلتکه» 1نامیدهاند ،اما دست کـم در
آبگوشت ،این تکهها چنان به همجوشی رسیدهاند و به عصاره و کوبیدهای یکدست بدل شدهاند
که دیگر غیرایرانی بودن یک تکـه در آن میـان ،قابـل تشـخیص نیسـت و شـاید تعبیـر «هویـت
رنگینکمانی» نسبت به چهلتکه مناسبت بیشتری داشته باشد .رنـگهـایی کـه وقتـی از منشـور
دیزی به در میآیند ،دیگر یکرنگ شدهاند .دیگر پیدا نیست کـه سـرخی رنـگِ آبِ آبگوشـت از
گوجه برغان است یا از گوجه فرنگی .ایرانی همانطوری به مـرور بـدگمانیهـای اولیـه دربـاره
سیبزمینی و گوجهفرنگی (مثل ناپاک پنداشتن) را کنار گذاشت ،این دو محصـول غیرایرانـی را
پذیرفت ،در دیزی کرد و به آن دو رنگ ایرانی بخشید ،که جانشینان یونـانی اسـکندر و مغـوالن
وارث چنگیز را بر سفره فرهنگ به ایرانیانی اصیل تبدیل کرد .بـا سـازش و تسـامحی فرهنگـی،
اشکانیان یونانیماب و فیلهلن را با یونانیان جانشین اسکندر جایگزین کرد و مغوالن را بدل بـه
ایلخانان ساخت .ایرانی شدن این دو محصول نیز نشـانی از تسـامح ایرانـی در پـذیرش عناصـر
غیرایرانی و رنگ و لعاب ایرانی بخشیدن به آنهاست.
گرچه از این ابتکار دو سده نگذشته ،اما مشخص نیست که دقیقا در چـه تـاریخی و توسـط
چه کسی به انجام رسیده است .با توجه به گزارشهای اعتمادالسلطنه به هر حال میتـوان عصـر
ناصری را زمـان بـهروز کـردن ایـن خـوراک کهـن بـا محصـوالت تـازه وارد دانسـت .بـا ورود
سیبزمینی به آبگوشت ،دیگر نیاز به استفاده زیاد از نخود نفاخ برای حجمدادن به کوبیده نبـوده
و میتوان تصور کرد که آبگوشتهای پیش از ورود سیبزمینی ،نفخ بیشتری در مصرفکنندگان
ایجاد میکردهاند .عالوهبر آن ،آبگوشتهای صاحب سیبزمینی نسبت به قبل ،شـکمپـرکنتـر و
مقویتر شدند .پس این ابتکار میتوانسته مورد تایید طب قدیم ایرانی نیز باشد.2
_______________________
 .1نک :شایگان.133-172 :1393 ،
 .2در این مطالعه غذاهای دیگری را که تجربهای مشابه داشتهاند ،نباید از یاد برد .سیبزمینیدار شدن خورش قیمه
و پدیدآمدن نوع تازهای از آن یعنی قیمه سیب زمینی در کنار قیمه بادمجان قدیمی نمونهای دیگر از این ابتکار است.
افزونبر این ،غذاهایی که با ورود سیبزمینی ،در ایران پدیدآمدهاند نیز محل مطالعه است که «یرآلماچورک» اورمیه
(به عنوان فستفودی جوانپسند) از این دست است .در جهان بیشتر سیب زمینی جایگزین نان یا برنج میشود،
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 .5آبگوشت و طعم زمان و مکان
تحوالت آبگوشت ایرانی را میتوان با دو رویکرد «درزمانی» 1و «همزمانی» 2بررسی کرد .تغییر و
تحول این غذا در ادوار مختلف تاریخ ،از عصری به عصر دیگر (با رویکرد درزمانی) ،بازتابی در
متون کهن ایرانی (از ایران باستان تا ایران معاصـر) دارد (جـدول  .)2یکـی از کهـنتـرین متـون
ایرانی که اطالعاتی از آشپزی و خوراکهای عصر ساسانی به دست میدهد ،متن پهلوی «خسرو
و ریدگ» است که آن را «خسرو قبادان و ریدگ» و «خسرو و رهی» نیز نامیدهانـد .در ایـن مـتن
که گزارشی است از گفت و گوی شاه ایران با جوانی جویای نام ،از بسیاری از خـوراکهـای آن
عصر نام رفته و حتی به چند خوراک گوشتی گرم نیز اشاره شده (آموزگـار 274-276 :1386 ،و
مزداپور ،)49-51 :1384 ،اما به طور مشخص از آبگوشت نامی برده نشده است.
از کهنترین متون ایرانی که به نام «آبگوشـت» و اعضـای خـانواده آن اشـاره کـرده  ،دیـوان
اطعمه بسحق شیرازی در اوایل سده نهم هجری و پدید آمده در ایران عصر تیموری اسـت .نـام
«آبگوشــت» (بســحق اطعمــه شــیرازی )241 ،155 ،147 ،117 ،47 ،45 ،43 :1382 ،و یکــی از
اعضــای خــانواده آن یعنــی «نخــودآب» (همــان )241 ،142 ،129 ،124 ،18 :در اشــعاری کــه
نقیضههای آشپزانهای در استقبال از سخن بزرگان شعر و ادب فارسـی اسـت ،بـا بسـامدی قابـل
توجه آمده و تکرار شده است .از آن دوره تا به امروز که بازهای نزدیک به ششصد سال قمری را

یعنی یک هیدراتکربن جای هیدراتکربن دیگری را میگیرد ولی در ایران سیب زمینی به همراه نان یا برنج خورده
میشود ،که این مساله برای یک غیرایرانی عجیب به نظر میرسد .شاید این کار با هدف کامالً سیرشدن به انجام
می رسد ،کما اینکه امروزه گاهی جوانان ساندویچ را اصطالحاً «دونون» یعنی با دو نان ساندویچی تو در تو سفارش
میدهند .در کنار این مساله بومی کردن غذاها هم هست .مثالً اسپاگتی یا پیتزا در ایران صورت اصیل ایتالیایی خود
را ندارند .اسپاگتی ایرانی (با نام ماکارونی) مثل پلوهای ایرانی تهدیگ دارد .گاهی حتی تهدیگ سیبزمینی دارد و
گاه مثل یک مرصع پلوی ایرانی به اسپاگتی انواع و اقسام چیزها افزوده میشود.
1. Diachronic
2. Synchronic
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در بر می گیرد ،آبگوشت همراه با تحوالت اجتماعی ایـران ،تغییراتـی محتـوایی را تجربـه کـرده
است .یکی از مهمترین این تغییـرات ،بـا ورود محصـوالت و تـرهبـاری (ماننـد سـیبزمینـی و
گوجهفرنگی) که بومی سرزمین ایران نبودهاند ،حاصل شده ،که پیشتر بدان اشاره شـد .امـا یکـی
دیگر از عوامل موثر در تحـول محتـوای آبگوشـت ایرانـی ،ورود غـذاهای غیرایرانـی خصوصـا
فرانسوی (= فرنگی) در دوره قاجار است .بازتاب این ورود اثرگذار را کمی دیرتر در دو کتـاب
آشپزی ایران در دوره پهلوی اول و دوم میتوان دید .هر دو کتاب به قلم اعضای خـانواده «ژول

(رضا) ریشار خان» ، 1نخستین معلم فرانسه دارالفنون نوشته شـده اسـت؛ کتـاب طـبخ ایرانـی و
فرنگی که از نخسـتین کتـاب هـای آشـپزی چـاپ شـده در ایـران اسـت ،اثـر «یوسـف ریشـار
مودبالملک» ،فرزند ریشارخان و کتاب طباخی نشاط اثر «ژوزفـین ریشـار نشـاطالدولـه» ،نـوه
ریشارخان و دختر «مودبالملک» .یوسف ریشـار در بخـش نخسـت کتـاب بـه «طـبخ ایرانـی»
می پردازد .در این بخش به ترتیب الفبای فارسی ،آبگوشت در صدر غذاها آمده و از انواع آن بـه
آبگوشت ترشاله ،آبگوشت ترشی ،آبگوشت زردک ،آبگوشت سیب و آلوبالو ،آبگوشـت عـدس،
آبگوشت غوره  ،آبگوشت قورمه ،آبگوشت کشک ،آبگوشت کلـم ،آبگوشـت گنـدم ،آبگوشـت
لوبیا ،آبگوشت ماست ،آبگوشت ماش ،آبگوشت نخود و  ...اشاره کرده و دستور مختصری بـرای
پخت هر یک ارایه داده است (ریشارخان .)18-22 :1321 ،اما بخـش دوم کتـاب کـه بـه «طـبخ
فرنگی» و معرفی غذاهای فرانسوی اختصاص دارد نیز با آبگوشت آغاز میشود .اما این بار ایـن
نام تنها نیست و عنوان فارسی غذا «آبگوشت یـا سـوپ» آمـده و در مقابـل ،معـادل فرانسـه آن
« »Soupeنوشته شده است .در واقع مودبالملـک آبگوشـت را معـادل و هـمردیـف سـوپ در
_______________________
« .1ژول ریشار» که به نام ایرانیاش «رضا ریشار» نیز نامیده میشد ،صاحب آثار و ترجمههایی به فارسی است .پس
از او نام ریشار یا ریشارخان به عنوان نام خانوادگی فرزندانش به کار رفت .دو فرزند او «محمد ریشار
منصورالملک» و «یوسف ریشار مودبالملک» نامیده می شدند .گاهی در نگارش نام فرانسوی این خاندان به فارسی
تلفظ فرانسه نادیده گرفته شده و نام با دال آخر که تلفظ نمیشود به صورت ریشارد نوشته شده است .چنانکه
کتاب طباخی نشاط اثر «ژوزفین ریشار نشاطالدوله» این نام را «ریشارد» ضبط کرده که اجباراً در کتابنامه این مقاله
به همان صورت آمده است.
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فرهنگ فرانسه میداند .این آغازی است برای ورود رسمی همتایان و رقیبان فرنگی آبگوشت بـه
کتابهای آشپزی ایرانی .در ادامه مودبالملک به بعضـی از سـوپهـای فرانسـوی (و نـه همـه
سوپها) نیز نام آبگوشت میدهد و بعضی دیگر را با همـان نـام سـوپ بـه خواننـدگان ایرانـی
معرفی میکند (ریشارخـان )1-7 :1321 ،کـه عبارتنـد از :آبگوشـت مـرغ یـا (

Pot-au-feu à la

 ،)pouleسوپ فوری ( ،)Bouillon à la minuteسوپ سـبزیآالت ،)Soupe Julienne( 1سـوپ
سـیبزمینـی ( ،)Soupe à la pomme de terreسـوپ رشـتهفرنگـی (،)Potage au vermicelle
آبگوشـت مقـوی ( ،)Consomméآبگوشـت ملکـه ( )Soupe à la reineو اشـکنه (

Soupe a

 .)l'oignonهمه معادلهای فارسی که مودبالملک برای نام سوپهای فرانسوی برگزیـد مـورد
استفاده و استقبال ایرانیان قرار نگرفت .حتی در کتاب طباخی نشاط اثر دختر او ژوزفـین ملقـب
به «نشاطالدوله» نیز به کار نرفت و او تنها از آبگوشت معمولی (ساده) ،آبگوشـت میـوه خشـک
(ترشاله) ،آبگوشت سیب و آلوبالو ،آبگوشت کلـم ،آبگوشـت غـوره ،آبگوشـت گوجـه فرنگـی،
آبگوشت کشک ،آبگوشت گنـدم ،آبگوشـت لپـه ،آبگوشـت سـیبزمینـی ،آبگوشـت سـبزی و
آبگوشت به نام برده است (ریشار؛ نشاطالدوله ،بیتا.)3-6 :
اما چند دهه بعد اثر آبگوشتهای غیرایرانی مودبالملک را در فصل شصت و پـنجم کتـاب
مستطاب آشپزی که به آبگوشتهای خارجی اختصـاص دارد دوبـاره مـیتـوان دیـد .آبگوشـت
اسکودال ای کارن دالی اسپانیایی ،آبگوشت انگلیسی ،آبگوشت پاریسی ،پوتوفـو و بـویی یـابِس
فرانسوی ،آبگوشت کُرهای ،آبگوشت ذرت آپاچیهـای جنـوبی ،آبگوشـت سـیرابی و آبگوشـت
نخود سرخ پوستان جنوبی از آن جملهاند (دریابندری )967-974 :1378 ،و از این میان تنها یک
مورد (پوتوفوی فرانسوی) با صورت غذایی مودبالملک مشترک است.
مطالعه تنوع شیوه طبخ و طعم آبگوشت در خـرده فرهنـگهـای ایرانـی در یـک عصـر (بـا
رویکرد همزمانی) نه تنها در متون کهن ایرانی چندان بازتابی ندارد که در آثار آشپزی قابل تامـل
_______________________
 .1مودبالملک به آنچه امروزه سبزیجات گفته میشود ،سبزیآالت میگوید.
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معاصر نیز ،تنها در کتاب مستطاب آشپزی از بعضی از آبگوشتهای شـهرهای ایرانـی نـام رفتـه
است .آبگوشت به کاشان (همان )958-959 :و آبگوشت کشک و بادمجان (همان )960-961 :و
بزقرمه کرمان (همان )956-957 :تنها نمونه هـایی هسـتند کـه بـا نـام خاسـتگاه خـود مشـخص
شدهاند .در کنار آبگوشت سادهای که در اغلب منـاطق ایـران تقریبـا بـه شـیوهای یکسـان طـبخ
میشود و کتابهای آشپزی ایرانی با نام آبگوشت ساده نیز از آن یـادکردهانـد ،و مـیتـوان آن را
«آبگوشت ملی» نامید« ،آبگوشتهای محلی» گوناگونی در نقاط مختلف ایران طبخ میشـود کـه
با ذایقه مردم آن خطه سازگار است و طعم و عطری بومی و متفاوت دارد .مواد اولیه هر یـک از
این آبگوشتها متناسب با پوشش گیاهی منطقه و گوشت چهارپایان ،پرندگان و گاه حتی آبزیان
در دسترس است .آب و هوا و اقلیم نیز در مواد اولیه و طعم موثر است .میزان چاشنی و ادویـه،
سبزیجات و  ...در فصلهای مختلف سال تناسبی با سردی و گرمی و رطوبت هوا دارد.
آبگوشت متنجنه ،آبگوشت لیمو ،یخنی ،آبگوشت امام حسینی ،آبگوشت ترشـاله ،آبگوشـت
تنگاب ،آبگوشت سبزی ،آبگوشت قوره ،آبگوشت قاتقو و آبگوشت قیمه کرمان (خـوردنیهـای
محلی استان کرمان ،)21-23 :1391 ،آبگوشت لوبیا سفید کاشان ،آبگوشت فلفل ،آبگوشت کلـم
قمری و آبگوشت قرمه سبزی همدان ،آبگوشت غـوره همـدان و کردسـتان ،آبگوشـت غـوره و

گوجهفرنگی کرمانشاه ،آبگوشت مرغ با لپه کردستان ،آبگوشـت بامیـه (آوگوشـت بامیـه) ایـالم،
آبگوشت بختیاری ،آبگوشت قنبید (قنبیت) طهران قدیم و قـم ،آبگوشـت دوگولـه دودار اراک و
لرستان نمونههایی از گنجینه آبگوشتهای فرهنگ خوراکی ایرانی است.
مطالعه دقیق در این زمینه نیازمند پژوهشی میدانی در محـدوده ایـران امـروزی و در گسـتره
تاریخی ایران قدیم در کشورهای همسایه است .هر چند گاه ،سرنخهایی در زمینـه تـاثیر متقابـل
فرهنگ آشپزی ایرانی (با تمرکز بر آبگوشت) و سرزمینهای دورتر نیز به دست میآید .چنان که
مثالً امروزه در چین تنها در شهر شیان =( 1چانگآن 2قدیم یکی از پایتختهـای باسـتانی چـین)
غذایی شبیه آبگوشت رایج است و شـهرهای دیگـر چـین غـذایی مشـابه آن ندارنـد (پـژوهش
_______________________
1. Šiān
2. Čāng ān
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میدانی .) 1این همان شهری است که با سـقوط یزدگـرد سـوم ،بازمانـدگان خانـدان ساسـانی بـه
فرماندهی پیروز ساسانی فرزند یزدگرد ،که به سوی چین عقبنشینی کرده بودنـد ،در آن اقامـت
گزیدند (برای آگاهی از حضور خاندان ساسانی در چین نک :رضایی باغبیـدی.)25-35 :1387 ،
گرچه پاسخ به این پرسش که آیا این غذا میتواند با حضور خاندانهای اشرافی ایرانی در چـین
رایج شده باشد ،دشوار است .اما حضور چند صدساله اعضای این خاندانها در دسـتگاه قـدرت
چین به عنوان سردار و سپاهی و سیاستمدار چنین احتماالتی را تقویت میکند.
جدول  .2پيگيری رد آبگوشت در متون و منوهای آشپزی ايرانی
تاريخ نگارش اثر

اثر

پديدآورنده اثر

گزارش اثر از انواع آبگوشت

ساسانی

متن پهلوی
خسرو و ریدگ

نامشخص

گرچه خوراکهای گوشتی گرم در این متن به چشم
میخورد (نک :آموزگار ،)274-275 :1386 ،اما به
طور مشخص از آبگوشت نام نرفته است.

تیموری
(شاهرخ به بعد)
قرن  8و  9ه

وصف طعام /
دیوان اطعمه

بسحاق اطعمه؛
موالنا ابواسحاق
حالج شیرازی

آبگوشت و نخودآب (بسحاق اطعمه،47 :1393 ،
)139 ،100 ،83 ،80 ،77

صفوی
(شاه اسمعیل)
 927ق

کارنامه در باب
طباخی و صنعت
آن

حاجی
محمدعلی
باورچی بغدادی

نخوداب رقیق ،نخوداب غلیظ ،نخوداب گوشت بره
(باورچی)93-94 :1389 ،

صفوی
(شاهعباس اول)
 1003ق

مادهالحیوه؛
رساله در علم
طباخی

نوراهلل آشپز
شاهعباس اول

ندارد (نک نوراهلل :1389 ،سراسر)

قاجار
(ناصرالدین شاه)
1242تا  1303ق

خوراکهای
ایرانی

نادرمیرزا قاجار

آبگوشت ساده ،آبگوشت بهی ،آبگوشت سیب،
آبگوشت آلوچه و زردآلو ،آبگوشت بره ،آبگوشت
بادنگان ،آبگوشت کشک ،آبگوشت مرغ خانگی و
دیگر پرندگان.گوشتابه ،غورابه ،تنکآب (نادرمیرزا،
)225-233 :1386

_______________________
 .1از مشاهدات دانشجویان چینی در رشته ایرانشناسی دانشگاه تهران؛ چینگ وانگ و جون وانگ.
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ادامه جدول  .2پيگيری رد آبگوشت در متون و منوهای آشپزی ايرانی
تاريخ نگارش اثر
قاجار (ناصرالدین
شاه) 1301ق

اثر
سفره اطعمه

پديدآورنده اثر
میرزا علی اکبر
خان آشپزباشی

گزارش اثر از انواع آبگوشت
آبگوشت (آشپزباشی)14 :1353 ،

ناشناخته (کتابت:
قاجار(مظفرالدین شاه)
تاریخ کتابت 1315

جامعالصنایع

هدایتاهلل حسینی
شیرازی ،ساکن

ندارد (نک :جامعالصنایع :1389 ،سراسر)

طهران)
آبگوشتهای علینقی دیزیپز در چهارسوی

قاجار – پهلوی (راوی

کوچک و  :...آبگوشت ساده ،آبگوشت گوجه

تهران اواخر قاجار تا

فرنگی ،آبگوشت لیموعمانی ،دیزی به و

اواسط پهلوی است.
اما تاریخ نگارش و

طهران قدیم

جعفر شهری

سرکهشیره ،دیزی بزباش ،دیزی گندم ،دیزی
قنبیدیا (قنبیط) ،آبگوشت غوره و سیبزمینی،

انتشار آثار دهه  60و

دیزی بادمجان ،دیزی سیب ،آبگوشت برنج،

 70ش است).

آبگوشت آجیل (هفتمغز) ( ...شهری :1371 ،ج
234-235 ،2؛ ج 319-320 :3و ج)105-113 :5
آبگوشتها در بخش طبخ ایرانی :آبگوشت
ترشاله ،آبگوشت ترش ،آبگوشت زردک،

پهلوی اول

طبخ ایرانی و

 1321ش

فرنگی

مسیو یوسف

آبگوشت سیب و آلوبالو ،آبگوشت عدس،

ریشارخان

آبگوشت غوره ،آبگوشت قورمه ،آبگوشت کشک،

مودبالملک

آبگوشت کلم ،آبگوشت گندم ،آبگوشت لوبیا،
آبگوشت ماست ،آبگوشت ماش ،آبگوشت نخود
(ریشارخان)18-22 :1321 ،
آبگوشت معمولی (ساده) ،آبگوشت میوه خشک
(ترشاله) ،آبگوشت سیب و آلوبالو ،آبگوشت کلم،

پهلوی دوم
 1351ش

طباخی نشاط

پهلوی دوم

The Art of
Persian
Cooking

ژوزفین ریشار

آبگوشت غوره ،آبگوشت گوجه فرنگی ،آبگوشت

نشاطالدوله

کشک ،آبگوشت گندم ،آبگوشت لپه ،آبگوشت
سیب زمینی ،آبگوشت سبزی ،آبگوشت به (ریشار؛
نشاطالدوله ،بیتا.)3-6 :

1961م

فروغالسلطنه

آبگوشت ،آبگوشت عدس ،آبگوشت به ،آبگوشت

حکمت

میوه ،آبگوشت سیب ()Hekmat, 1961: 78-82
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ادامه جدول  .2پيگيری رد آبگوشت در متون و منوهای آشپزی ايرانی
تاريخ نگارش اثر

اثر

پديدآورنده اثر

هنر آشپزی

رزا منتظمی

گزارش اثر از انواع آبگوشت
آبگوشت ،آبگوشت بزباش ،آبگوشت به ،آبگوشت

پهلوی دوم
1347ش

گندم ،آبگوشت لپه و لیموعمانی ،آبگوشت
نعناعجعفری ،آبگوشت بادنجان ،آبگوشت فوری
بادنجان (منتظمی ،بیتا.)494-497 :
آبگوشت ایرانی :آبگوشت ساده ،آبگوشت برنج،
آبگوشت بزباش ،بُزقُرمه (کرمان) ،آبگوشت به ( 1و
 :2کاشان) ،آبگوشت چهارمغز ،آبگوشت رسمی،

کتاب
معاصر

مستطاب

نجف دریابندری

1378ش

آشپزی از سیر

و فهیمه راستکار

تا پیاز

آبگوشت کشک و بادنجان (کرمان) ،آبگوشت سیر،
آبگوشت کشک ،آبگوشت کلمقمری ،آبگوشت
گندم ،آبگوشت لپه ،آبگوشت میوه (آبگوشت باغی)،
آبگوشت نعنا و جعفری ،آبگوشت گشنیز و
آبگوشتهای خارجی (دریابندری :1378 ،ج:1
)953-974

معاصر
1394ش

دیزی مخصوص ،دیزی کالسیک ،دیزی تند ،دیزی
مستر دیزی

کم چرب ،دیزی بزباش (نک منوی مستر دیزی در

-

تمام شعب)

نتيجهگيری
کمتر غذایی در فرهنگ آشپزی ایرانی از ویژگیهـایی مشـابه آبگوشـت برخـوردار اسـت .تنـوع
امروزی آن ،گونههای ملی و محلی آن ،حضور همیشگی نام یا دستور طبخ آن در متـون آشـپزی
کهن و نوی ایرانی ،مدخل آن در دانشنامههای ایرانشناسی ،غیبـت آن در منـوی رسـتورانهـای
ایرانی ،راهیافتن آن به قهوهخانهها ،آداب ،ظروف و ابزار خاص پختن و خوردن آن ،همراه شـدن
آن با تحوالت اجتماعی -اقتصادی ایران خصوصاَ در سده اخیر ،یکنفره شدن دیزیها ،پـذیرش
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ترهبار تازهوارد به بازار ایران (سیبزمینی و گوجهفرنگی) در دو سده اخیـر ،رقابـت بـا همتایـان
غیر ایرانی (آبگوشتها و سوپهای خارجی) و  ...همه از ویژگیهای خاص این خوراک اسـت
و کمتر غذای ایرانی تحوالتی را که آبگوشت تجربه کرده ،بـه خـود دیـده اسـت .تحـوالتی کـه
میتوان از آن با عنوان نقاط عطف تاریخ آشپزی ایرانی و فرهنگ غذایی ایران یادکرد.
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