هو اللطیف

سفرة ایرانی؛ وجهی از رؤیای فرهنگ ایرانی
سید محمد بهشتی
یادداشت برای مجله گیلگمش
خرداد ۱۳۹۵

هر کس برای تحقق بخشیدن به رؤیایی سفر میرود .رؤیای پیی فیر
نزدیک اس

برخیی بیه وایتیی

و بتضی از رؤیای اصیل دورند .گردشگریِ فرهنگی میتوانید فرصییی باشید تیا

گردشگران با رؤیای اصیل فرهنگِ سرزمینِ ایران به طور کلی و رؤیای فرهنیگ هیر نا ییه از
ایران به طور خاص مواجه شوند و آن را درک کنند .وجوه گوناگون فرهنگ ایرانیی در انیقیا ِ
این رؤیا سهیمانید متایاریآ آداو و رسیو،آ ادبییا آ املیا و ویم و ییی عطیر و طتیم
خوراکها و شیوههای پذیرایی و ...هر کیدا ،بیه نحیوی دسی

انیدر کیار انیقیا جیوهرهای

مشیرکاند که هاان رؤیای ایرانی اس  .یوی از ابزارهای انیقا رؤیا به گردشگرآ روای
که موضوعی سهل و ماینع اس ؛ هم فهمِ ضرور ِ آن آسان و هم به کار بسین
اس  .در این مقاله یصد داریم ماهی

رؤیا و نسب

اس

بس دشیوار

آن با فرهنگ و ابزارهای انیقیا رؤییا بیه

طور خالصه توضیح داده میشود و یوی از وجوه رؤیای ایرانی یتنی سفرۀ ایرانیآ به تفصیل و
به عنوان ناونه طرح شود.
ایرانیان به هر مناسبیی سفرهای میگسیرند؛ سفرۀ طتا،آ سفرۀ افطار یا سحرآ سفرۀ نذریآ سفرۀ
عقدآ سفرۀ هف سین و غیره 1.در وایع خوان یا سفره تنها مخیصِ غذا خوردن نیس آ بلوه
ناایندۀ باورهای مرد ،هر نا یه و یوی از گویاترین مظاهر فرهنگ ایرانی اس  .سفرۀ ایرانی به
رؤیای فرهنگِ ایرانی بسیار نزدیک اس

و به هاین سبب یابلی

انتواس اغلب وجوه

 1گویا برای جشنهای دیگری چون جشن مهرگان و جشن سده ،شب یلدا ،چهارشنبه سوری و ...هم سفرههایی گسترده میشده است .دهبزرگیی« ،سیفرههیای ههین
ایرانی» ،ص.۴۶۰-۴۲۲
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فرهنگیآ از ناز ترین مرتبۀ کای تا عالیترین مرتبۀ کیفیآ را داراس  .پس رؤیای سفرۀ ایرانی
یوی از وجوه رؤیای فرهنگ ایرانی اس .
هاۀ انواع سفرههای یاد شده در پرداخین این رؤیا سهیاند .هر یک از این سفرهها عطر و طتم
و رنگ و بویی به خصوص دارد ولی هاگی سفرهای ایرانی هسیند که از کیفییی وا د نشئ
گرفیه اس  .میتوان گف

عبار

«سفرۀ ایرانی» اشاره به رؤیایی وا د دارد که به محض بیانآ

به مخاطبِ آشنا به فرهنگ انیقا مییابد و برای انیقا به مخاطب نیز از شرح و بسط فراوان
بینیاز اس  .به عبار

دیگر این رؤیا وا د اس آ ولی در هر بار ویوع به صورتی میفاو

بار دیگر ادث میشود .پس رؤیای سفرۀ ایرانی کیفییی وا د اس
صور

از

که در ظهور هزاران

مییابد .در این ظهورآ بتضی سفرهها به لحاظ کیفی به این رؤیا نزدیکتر میشود و

برخی دیگر از این رؤیا فاصله میگیرد ولی در هر ا شاهای از آن رؤیای وا د در هاۀ
و در کدا ،یک از اجزای سفره موجود اس ؟

سفرههای ایرانی موجود اس  .این رؤیا چیس
کیفیتِ واحد در غذای ایرانی

خوراکهای ایرانی انواعی دارد و غذاهای میفاوتی از فسنجان تا آش رشیه را در بر میگیرد.
اما چرا با وجود این هاه تنوع باز هم وییی عبار
را میشناسیم و در این ال
میکنیم؟ میتوان گف

«غذای ایرانی» را میشنویم به سرع

آن

اگر طتم غذایی تند و تیز باشدآ در ایرانی بودن آن شک

با شنیدن عبار

«غذای ایرانی» کیفییی وا د در ذهنِ ما تداعی میشود

که از سویی وجه اشیراک هاۀ غذاهای ایرانی با یودیگر و از سویی دیگر وجه تاایز طیف
مینوع غذاهای ایرانی از غیر آن اس  .گویی مقصود از «غذای ایرانی» هاان کیفی
اس

که فصل مشیرک هاۀ غذاهای ایرانی اس  .این اشیراک در کجاس

و این کیفی

وا دی
وا د

چیس ؟
«اعیدا » در رنگآ طتمآ عطر و طبع از جاله مهمترینِ این اشیراکا

اس  .هاۀ ایرانیان از

سفرۀ ایرانی عطرآ طتم و کیفییی متید تویع دارند .هاین اعیدا محک سنج
غیر آن اس

و در پس ظهورا

میفاو

بر کیفییی وا د دالل
۲

این سفره از

دارد که واسطۀ تشخیص

سفرۀ ایرانی اس  .اعیدا نه تنها در کیفی

غذاهای ایرانی که در چیدمان سفرۀ ایرانی نیز به

ظهور میرسد .چنانچهآ متاوالً غذایی در مرکز سفره و بایی غذاها و ساز و برگ سفرهآ به
طور یرینهآ در دیگر نقاط سفره یرار میگیردآ به نحوی که اموان دسیرسی هاه به انواعِ غذاها
فراهم باشد.
«آمیخیگی» از دیگر اشیراکا

سفرۀ ایرانی اس  .در طبخ یک غذای ایرانی هاۀ مواد چنان با

یودیگر آمیخیه میشود که در نهای

هم از ال ِ اولیه و هم از یودیگر یابل تفویک و

بازشناسی نیس  .بنابراین غذایی که هاۀ موادِ غذایی تشویلدهندۀ آن به تفویک کنار هم چیده
شده باشدآ از تصویر غذای ایرانی فاصلۀ بسیار دارد .یی تزئینا
ماهی

غذا نیس آ بخ

غذای ایرانی نیز جدای از

الینفک غذا تلقی میشود و در تتدیل طبع و طتم غذا مؤثر اس .

چنانوه آش رشیه را تنها میتوان با کشک و سیر و پیاز و نتناع تزیین کرد و کباو را با
در غذای ایرانی چیزی نیس

ریحان .پس تزیینا
بلوه جزئی از آن اس

که به صرف زیبا کردن به غذا الصاق شودآ

و آن را توایل میکند .اجزای سفرۀ ایرانی نیز به نحوی کنار هم یرار

میگیرد که هاۀ غذاهای سفرهآ به رغم تنوع در رنگ و عطر و طتمآ مجاوعۀ وا دی را
تشویل میدهد و به تتبیری ترکیبی زیبا از تنوع رنگی و ظاهری را ایجاد میکند .وییی این
غذاها بر سر سفرهای یرار گیردآ سفرۀ ایرانی را میپردازد.
سفرۀ هیچ دو نا یهای از ایران در وجوه کای و یی کیفی مشابه هم نیس آ چرا که غذاهایی
که بر سر سفرهها یرار میگیرد در هر جایی با جای دیگر تفاو

دارد .مالک تشخیص سفرۀ

ایرانی نوع خاصی از غذا و یا ابتاد و اندازۀ مشخص و یا طرز چیدمان به خصوصی نیس  .هر
سفرۀ ایرانی در هر یک از این موارد میتواند با دیگری تفاو هایی داشیه باشد .مالکِ
تشخیص سفرۀ ایرانی اشیراکی اس

که در پس هاۀ این طتمها و اندازهها و رنگها و بوها

وجود دارد و مهمترین وجهِ اشیراک نیز «اعیدا » و «آمیخیگی» در کیفیا
رنگ) اس ؛ کیفیاتی که ماون اس

(طتم و عطر و

به ظاهر چندان محسوس نباشدآ اما نقشی بسیار مؤثر

دارد و به سفرۀ ایرانی ماهییی منحصر به فرد میبخشد .رندی و شاعری و کیایاگریِ ایرانیان
در طبخ و آرای

غذاهایشان هم بروز مییابد .این ویژگیهای مشیرک هر یک بخشی از
3

ماهی

آن رؤیای وا د اس

که در هاۀ انواع غذاهای ایرانی به ترتیبی وجود دارد.

آدابِ میزبانی
میزبان ایرانیآ غالباً با ترتیب دادن و آراسین سفرهای هف

رنگ به مغازله با میهاان

میپردازدآ ولی نباید تصور کرد که «مطبوعی » سفرۀ ایرانی تنها به تنوع و میزان غذای آن
در آداو پذیرایی و نوع برخورد میزبان و صفای او نهفیه اس

و

وابسیه اس  .این مطبوعی

چه بسا میزبانی هنرمند بیواند با سفرهای ساده و با به جا آوردن آداو پذیرایی ضیاف

را

مطبوع طبع میهاان

کند.

ایرانی در تتارفات

میهاانان را برای صرف «نان و پنیر» به «کلبهای محقر» میخواندآ چرا که

آنچه به وایع سفرۀ او را به سفرۀ د انگیز ایرانی بد میکندآ نه غذاهای رنگین که صفای
محفل

اس  .او میداند که میهاان به شوق گشادهرویی و متاشر

میرود .در وایعآ او با این نوع دعو
دعو

کرده اس

صادیانه به نزدش

میهاان را به کاالیی نایاوتر و بس بهیر از سفرۀ رنگین

و میداند که میهاان ایرانی محفل محقرآ ولی با صفا را به شووه و

تشریفاتی که در آن رو یۀ متاشر
ترجیح میدهد .ایرانی با دعو

نهفیه نیس

و هاه چیز رنگ وظیفه یا خودناایی داردآ

به غذایی ساده در وایع وجه مادی میزبانیاش را به منظور

تأکید بر وجه متنوی آن کمرنگ میکند .برای درک این موضوع کافی اس
غذایی ساده در منز مادربزرگ را که با مهربانی و عطوف

آمیخیه اس

س خوردن

با خوردن انواعی از

غذاهای مینوع در فضایی که هیچ صایاییی در آن نیس آ مقایسه کنید؛ کدا ،به یاد ماندنیتر
خواهد بود؟ صفای سفره و میزبان هاواره میتواند سایر کاسییها را جبران کندآ ولی رونق
فراوان هیچ گاه نایتواند صفا و صایای
اگر نظل خوری از دس

را جبران کند
به از شیریینی از دسیی

خوشخوی

ترشروی
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به هاین ترتیب صفای صا بخانه و میزبان میتواند کاسییها را جبران کند .غذای «جا افیادۀ»

 2سعدی ،گلستان ،حکایت نهم از باب سوم.

۴

ایرانیآ یی اگر ساده باشدآ اصل صرف وی
وای

زیادی اس

که از میهااننوازی میزبان

میکند .چنین غذایی برای میهاان ارزشاندتر از غذاهای مینوعیس

ویژگیای برخوردار نیس  .غذاهای ایرانی عادتاً وی
به هاان نسب

که از چنین

و زمان بسیاری از میزبان میگیردآ ولی

پیا ،ارزش و ا یرا ،میزبان را بهیر و سریعتر به میهاان منیقل میکند .میزبان

هنرمندِ ایرانی میداند که چگونه باید از ماجراهای پسِ پردۀ طبخ غذا بگوید تا هر غذا را به
ااسهای تبدیل کند و با ترتیباتی طبع میهاان را مخاطب یرار دهد و نه صرفاً ذائقهاش را.
جای و جایگاه در سفره
سفرۀ ایرانی در محیویات

خالصه نایشود .به عبار

دیگر رؤیای سفرۀ ایرانی یا خواس

و

تویع ایرانیان از سفره تنها در غذای ایرانی منتوس نیس  .گسیردن و آراسین سفره 3و جاع
کردن آن و نشسین کنار سفره نیز آدابی دارد .سفرۀ ایرانی در سرزندهترین و باصفاترین جای
خانه و در میانۀ فرش ایرانی که القاءکنندۀ باغ و دش
چنین نیس

و طبیت

اس آ گسیرده میشود و

که جای به خصوص و مجزا از فضای زنده و مهم خانه داشیه باشد.

سفرۀ ایرانی صدر و ذیل دارد .صدر نشسین متنای مشخصی دارد و اعیبارِ کسی که در آن
جایگاه مینشیند را به دیگران میرساند .رؤیای ا یرا ،گذاشین به میهاان با نشاندن او بر صدر
سفره میجلی میشود و تواضع میزبان در بسنده کردن
نشسین نشانۀ ا یرا ،و پس

به ذیل سفره منتوس اس  .باال

نشسین دا بر تواضع اس .

سفره در فرهنگ ایرانی ارج بسیار دارد؛ چنان که ا یرا ،به سفره اییضا میکند که مورد
بیاعینایی یرار نگیرد؛ بنابراینآ باید به مویع بر چیده شود .در گذشیه بزرگِ سفره یا میزبان
آخرین نفری بود که دس
میشد .پیداس

از طتا ،میکشید و به دنبا انصراف او از طتا،آ سفره نیز بر چیده

که او نیز در خوردن طتا ،مراعا

دیگران را میکرد تا هاۀ میهاانان در

3از آداب طعام نهادن در مقابل میزبان در شرع اسالمی این است هه« :میوه تقدیم هند اول و سفره از تره خالی ندارد ،هه چون بر سفره سبزی باشد ،در اثیر اسیت هیه
مالئکه حاضر شوند و باید هه طعامهای خوش تر را پیش دارد تا از آن سیر شوند .و عادت بسیار خوارگان باشد هه غلیظترین فرا پیش دارند تا بیشتر توان خورد و این
مکروه است و عادت گروهی آن است هه جمله طعامها به یکراه نهند تا هر هسی از آن خورد هه خواهد .و چون الوان مینهند باید هه زود برنگیرند ،هه باشد هه هنیوز
یکی سیر نخورده باشد از آن»( .غزالی ،هیمیای سعادت ،ج ،1ص)۲۹۹
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کافی غذایشان را صرف کنند و در عین ا از این که صرف غذایشان به طو

فرص

انجامیده ا ساس شر ،نونند.
میهماننوازی و سفره
میتوان گف

ایرانیان هاۀ وجوه میهااننوازی خود را کم و بی

در سفره یا خوان میجلی

کردهاند و سفره واضحترین تصویر میهاانان غیر ایرانی از میزبانی و میهااننوازی ایرانیان
اس  .شاردن این میهااننوازی را این گونه شرح میدهد
آنانآ مرا سخ

«چیزی که در شیوۀ زندگی ایرانیانآ گذشیه از یناع

به اعجاو میآوردآ

میهااننوازی آنان اس  .وییی ایرانیان خوان غذا میگسیرندآ نه تنها درها را نایبندندآ بلوه هر
کس را که در آن جا باشد و یا فرا رسد و اغلب غالمانی که اسب را بر در نگاه میدارندآ بر سر
سفره فرا میخوانند .هر عده هنگا ،ناهار و یا شا ،بر سر سفره باشندآ برای کسی رنجی ندارد...
ایرانیان در سیای
به غذا نایبرد».

میهااننوازی میگویند که ضر

ابراهیم هرگز بدون ضور مهاان دس

4

منظومة رویاها
رؤیای سفرۀ ایرانیآ در عین و د آ در منظومهای از رؤیاهای دیگر متنا مییابد .رؤیاهایی از
جاله به جا آوردن آداو غذا خوردن یا یی رؤیای جواناردی؛ خوردن نان و ناک کسی و
در عو

به جا آوردن ق نان و ناک او .رؤیای هاراهی و صایای

و رفای

یا هاان «سر

یک سفره غذا خوردن» و یی «همکاسه شدن» که قی را به گردن طرفین میگذارد .هاچنین
اس

نووه

«تکخوری» و «تنها خوری» .رؤیای خلوص و پاکی و برک

که در اصطالح

«نان و سفرۀ ال » و «سفرۀ با برک » بیان شده و رؤیای کر ،و بخشندگی که در اصطال اتی
چون «خوان سخا»آ «خوان بخش »آ «خوان انتا »،و در مقابل

«تنگ خوان» ناود یافیه اس .

بیوجه نیس

که بهیرین دعای میهاان ایرانی برای میزبان

محک اصال

فرد نیزآ به اصطالح عوا،آ «سر سفرۀ پدرآ بزرگ شدن» اوس  .سفره مظهر و

 ۴شیبانی ،سفر اروپاییان به ایران ،ص .۲۸

۶

«سفرۀ هایشه باز» اس

و ...یی

تجلیگاه رزق و روزی یک خانه اس  .پدر خانواده با کسب ال آ روزیِ با برک
آورده و بر سر سفرۀ خانواده یرار میدهد .کسب و کار غیر ال برک

را به خانه

را از روزی و سفرۀ

خانواده میگیرد .مظهرِ رزق پاکآ خودآ باید پاک باشد .پس نساجان در بافین سفره آیینی را
رعای

میکردند که در فیو نامۀ نساجان آمده اس  .پارچهای که سفره میشودآ مخیص این

کار یرار میگیرد و اسیفادههای دیگر از آن نووهیده اس  5.سفرۀ ایرانی گاه تجلیگاه هنرمندی
ایرانی نیز یرار گرفیه اس آ چون سفرۀ یلاوار.
پی

از اینآ گفییم که سفرۀ ایرانی تنها سفرۀ طتا ،نیس

و ایرانیان به مناسب های مخیلف و

در جشنها سفرهای مخصوص میگسیرانند و میتوان گف
مرد ،این سرزمین اس

سفره وجهی از باورهای آیینی

و در این متنی یی سفرۀ طتا ،نیز جنبهای آیینی و جشنگونه دارد.

سفرۀ طتا ،نه تنها در میهاانیها که در یک خانه نیز مسیاسوی برای گرد آوردن اعضای
خانواده در کنار هم اس  .پیرامون سفرۀ ایرانی صایایترین روابط خانوادگی با فظ جایگاه
هر فرد میجلی میشود و آداو هر چیز و ا یرا ،هر کس به جا آورده میشود .به هاین اعیبارآ
وجه آیینی گسیردن سفره بر وجه کارکردی آن غلبه دارد؛ یتنی غذا خوردن مسیاسوی برای
امری شریفتر اس

که هاانا جاع شدن افراد باشد .ایرانیان بر «دور هم بودن»آ چه در

خانواده و چه در میهاانیآ ارج بسیار مینهند 6و شاید این کیفی

از زندگیِ جاتی در پیرامون

سفره بی ترین ناود را داشیه باشد .به سبب غلبۀ وجه آیینی سفرۀ طتا ،بر وجه کارکردی آن
اس
نووه

که سفرۀ طتا ،رمیی دارد و اگر کسی نیواند این رم
میشود و یی ماون اس

و آداو را به جا آوردآ

توسط بزرگ خانواده (صا ب سفره) از غذا خوردن منع

شود.

 5در میبد برای آنها هه بخیلاند مثل رایجی وجود دارد« :یه سفره داره گاهی لنگ حمونه و گاهی  »...نک :جانباللهی ،چهل گفتار در مردمشناسی میبد ،دفتیر دوم و
سوم ،ص .1۰3
 6پوالک در سفرنامهاش اشاره میهند هه هیچ چیز برای ایرانی غمانگیزتر از این نیست هه ناگزیر باشد غذای خود را در تنهیایی بخیورد .پنیاهی« ،بازتیاب فرهنیگ و
اجتماع ایران در سفرنامههای اروپاییان» ،ص.۶۶

7

سفره و سفر و گردشگریِ فرهنگی
رؤیای ایرانیان از سفره وجوه مغفولی نیز دارد .در گذشیه به سفره «خوان» میگفیند و خوان یا
خوانچه متاوالً طبقی بود که بر آن طتا ،میگذاشیند .سفره نیز یطته پارچهای بود که در سفر
هاراه میبردند .پس رؤیای سفرۀ ایرانی اصالیاً با سفر پیوند دارد «سفره از سفر یاد دهد» 7و یا
«سفره طتا ،مسافر را گویند» 8.این وجهی از رؤیاس

که در ذهن ایرانیان مدرن کمرنگ شده

اس  .از یضا در آداو طتا ،خوردن مسلاانان آمده اس
ی که رسو (ص) چنین کرده اس

که «طتا ،بر سفره نهد و نه بر خوان

ی که سفره از سفر یاد دهدآ و سفر دنیا از سفر آخر

یاد

دهد و نیز به تواضع نزدیکتر بود .پس اگر بر خوان خوردآ روا بود ی که از این نهی نیامده
اس

ی اما عاد

سَلَف سفره بوده اس

و رسو بر سفره خورده اس ».

به سفر سفره گزینآ خوانچه مخواه
چنان که از بی

9

مرد خوان باش و غم خانه مخور

باال نیز پیداس آ خانه و خوانچه مقارن اس

خانه بهره گرف آ ولی آن که اهل سفر اس

10

و از خوانچه تنها میتوان در

و در خوان (کاروانسرا) مأمن دارد نیز باید

خوانچهای به هاراه داشیه باشدآ که هاان سفره اس  .به هاراه بردن سفره در سفر به متنای به
هاراه بردن بخشی از زندگی اس

که از آن گریزی نیس .

آنچه ذکر شدآ تنها بخشی از اشیراکاتی اس

که به محض شنیدن رؤیای سفرۀ ایرانی به ذهن

میبادر میشود .به جز اینها بخشی از رؤیای سفره نیز هس
اصال آ فراموش شده اس ؛ از هاین جاله اس

که به رغم برخورداری از

وجوه اشیراک و افیراق سفره و خوان یا

خوانچه.
پس رؤیای سفره ایرانی در د خود عالم کاملی از مناسبا
منتوس کرده اس

و روابط و جایگاههای زندگی را

که هاه بخشی از رؤیایی وا د را میسازند .برای انیقا هاۀ اینها به فرد

7دهخدا ،ذیل «سفره».
8همانجا.
 9غزالی ،هیمیای سعادت ،ج ،1ص.۲۸۴
 10خاقانی ،دیوان اشعار ،قطعات.

۸

مشیاق به شناخ ِ فرهنگ الز ،نیس

یصیدهای بلند باال بسراییمآ بلوه بواسطۀ گزارهای وا د
صولیِ رؤیای فرهنگی به واسطۀ تأمل در مظاهر

(سفرۀ ایرانی) نیز یابل انیقا اس  .دریاف

و به تدریج ماون میشودآ اما پس از صو رؤیا به کاک روای

و انس و تقرو به آنآ

تبدیل به شناخیی ضوری میشود .گردشگری اگر یرار باشد میصف به صف ِ فرهنگی شود
باید میذکر این رؤیای اصیل و وا د و در پی یافین راههایی برای به بیان در آوردن و انیقا آن
به گردشگر باشد؛ این هاان چیزی اس

که گردشگر هیچ گاه فراموش نخواهد کرد .پس

میزبان ایرانی به هنگا ،گسیردن سفره پی

روی گردشگر باید میوجه انیقا رؤیا و اصال ِ

فرهنگی آن باشد و هاۀ یصدش این باشد که این رؤیا را در صور
دیگری به ناای

سفرۀ طتا ،یا هر سفرۀ

گذارد و به گردشگر منیقل کند و از این طریق یوی از باوهای مواجهه و

آشنایی را بگشاید.
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