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زا بازطراحی شده است کارنامٔه خورش و سر فصل ها بر اساس دست خط خود نادر میر عنوان 



را  خورنـده  بایـد  نخسـت  کـه  ݢبـدان  ݢ  
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سرسـری  گفتارهـا  و  گـردد  رنجـور  خـوَرد، 
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گاوان خورند و ندانند  که  آرد، آن چنان ُبَود 

ݢ کـه چـه می خورنـد  ݢ
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یادداشت اول
نوشـته ی پیش رو گرچـه به طور عمـده به مسـائل آشـپزی پرداختـه اما بی گمـان اثری 
یخ آن  یخ سیاسـی نیسـت. اغلـب در تعریـف تار یخ فقـط تار یخی اسـت، زیـرا تار تار
گذشـته، تنهـا  گذشـتگان محـدود می کنیـم و از تمـام وقایـع  گاهی هـا و اخبـار  را بـه آ
یـخ، شالوده شناسـی حیـات  یم. حـال آن کـه تار یـخ می شـمار حیـات سیاسـی را تار
می سـازند.  را  کنونـی  حیـات  اسـاس  کـه  اسـت  گاهی هایـی  آ تمـام  و  اجتماعـی 
یخـی به خاطـر خـود گذشـته نیسـت، حـوادث گذشـته از آن  اعتبـار و ارزش وقایـع تار
یشـه های زندگـی جـاری انسـان را نشـان می دهنـد و  کـه تبـار و ر ی اهمیـت دارنـد  رو
یخ با  کنـون اصالتی نـدارد. بـه بیـان دیگـر،  به بـاور مـا تعریـف تار گذشـته نیـز فـارغ از ا
کـه بـه نقـل  کـه بازنویسـی سرگذشـت پیشـینیان اسـت و علم االخبـار  یخ پژوهـی  تار
روایت هـای گذشـتگان می پـردازد، بـه هـم آمیختـه اسـت و از ترکیـب ناهمگـون ایـن 
یخ بـه معنـای گذشته شناسـی اسـت و گذشـته تمام  کـه تار مفاهیـم چنیـن برمی آیـد 



8

حیـات اجتماعـی را در بـر می گیـرد نـه صرفـًا حـوادث سیاسـی.
یم و آن را همه ی  یخ را به گذشـته ی سیاسـی محدود نسـاز بنابرایـن در صورتی که تار
کـه آثـار  گذشـته بدانیـم، می توانیـم بگوییـم  زندگـی سیاسـی، اقتصـادی و فرهنگـی 
ی اطالعات و تصویـری کامل  یخـی، تمام نوشـته هایی به شـمار می رونـد که حـاو تار
از گذشـته اند، نه لزومًا سرگذشت شاهان و بزرگان یا سلسـله نگاری. کتاب پیش  رو 
کی ها  ی اصول و قواعد آشپزی و فواید غذاها و خورا با عنوان کارنامٔه خورش هم حاو
است، هم رخدادهایی سیاسی و اجتماعی را روایت می کند که شاید از این دیدگاه 
هرگـز مطـرح نشـده اند: زندانی  شـدن نویسـنده در زمـان محمدشـاه، ماجراهـا و وقایع 
دیـدار او بـا پـدرش، برکنـاری او  از حکومـت به خاطر دشـمنی، شـورش شاهسـون ها، 
دیـدارش بـا رئیـس شاهسـون ها، آشـنایی بـا خارجی هـای تبریـز  از جملـه سـر هنـری 

ی به امـور دیوانی و حواشـی آن.  راولینسـن و ماجرای بازگشـت و
کـه شـاهزادگان قاجـار دو دسـته بودنـد،  امـا دربـاره ی نویسـنده بایـد در نظـر داشـت 
کماالت بودند و اندیشـه ی خدمت داشتند. در رأس  دسته ای معدود که فاضل و با
کـه بـا تربیـت میرزا عیسـی فراهانـی ملقـب بـه میـرزا بـزرگ، یگانه ای  آنـان عباس میـرزا 
از دسـته ی  قاجـار  فرهاد میـرزا  ایران زمیـن. همچنیـن  کشـیدن  بـر  اندیشـه ی  بـا  بـود 
همیـن  از  دیگـری  فاضـل  شـاهزاده ی  باالخـره  و  بـود  فرهیختـه  شـاهزادگان  همیـن 
بـا وجـود  کتـاب اسـت. نادر میـرزا  کـه نویسـند ه ی ایـن  گـروه، مثـل نادرمیـرزا قاجـار 
کـه بـر او تحمیـل شـد، از مسـیر انصـاف و فرهیختگـی بیـرون  زجـر و ناراحتی هایـی 
کـه شـاهزادگانی الدنـگ و عیـاش بودنـد، در نیامد. به  نرفت و هرگـز در دسـته ی دوم 
یـخ و جغرافیای  همین سـبب گذشـته از خدمات دیوانـی، توانسـت آثاری ماننـد تار
دارالسطنه ی تبریز و چندین کتاب دیگر از جمله همین کتاب آشپزی را پدید آورد.
کـه بـه شـکلی   کارنامـٔه خـورش را بایـد از جملـه آثـار ارزشـمند ایـن شـاهزاده دانسـت 
کـرده و بـه بهانـه ی  یـخ، ادبیـات و سـرگرمی را بـا یکدیگـر تلفیـق  بسـیار ظریـف، تار
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گفته های بسـیار گفته اسـت.  ینت می داد، نا یان را ز آموختِن آنچه سـفره های قاجار
ناظمـی  خانـم  سـرکار  توسـط  خطـی  نسـخه ی  ایـن  اسـت  خوشـوقتی  جـای  بسـیار 
تصحیح  و آماده ی چاپ شـده اسـت. نزدیک به دو دهه اسـت افتخـار همکاری با 
یادی را بـه یاری و همـکاری وثیق ایشـان عرضه  یخی خطـی ز ایشـان را دارم و آثـار تار
کرده ایـم، از جمله روزشـمار تحوالت ایـران در عصر قاجـار، مآثر سـلطانیه عبدالرزاق 
یـخ  تار جلـد  دو  و  مشـروطیت  رسـائل  قاجـاری،  سیاسـت نامه های  دنبلـی،  بیـک 
کـه بـه زودی منتشـر  کتـاب دیگـری  یـخ ذوالقرنیـن خـاوری شـیرازی و  یـه، تار قاجار
خواهد شـد. امید اسـت کتاب پیش  رو، نظر تمامی اهل کتاب و به ویژه دوستداران 
یـخ سیاسـی، اجتماعـی و فرهنگـی قاجـار را جلـب  کنـد و اثـری مانـدگار شـود   تار

رگری نژاد  دکتر غالحمسنی ز

پاییز 1398





مقدمه ی پژوهشگر
کارنامـٔه خـورش اثـر نادرمیـرزا قاجـار، بـه گفتـه ی اعتمادالسـلطنه »کتابی اسـت در 
انـواع اطعمـه و الـوان اغذیـه ی ایرانـی و کیفیـت طبـخ و ترکیـب و ترتیب هـر یک از 
گونـه پختنی هـای مـردم ایـن مملکـت از اهالی حضـاره و  آش هـا و خورش هـا و هـر 
ایالت َرحاله... و به فارسی خالص برنگاشـته.«1   ولی این اثر بدیع، تنها دستوری 
برای پخت غذا نیسـت بلکـه فرهنگ نامـه ای از آداب و رسـوم، روابـط اجتماعی و 
اصطالحات عامه ی مردم ایران اسـت. امروزه بسـیاری از کلمـات و اصطالحاتی 
فرامـوش  بیگانـه  واژگان  گسـترش  و  ورود  بـا  رفته انـد،  کار  بـه  کتـاب  ایـن  در  کـه 
 شـده اند و یادآوری آن ها غنای زبان فارسـی را در توصیف جزئیـات زندگی روزمره 

معلوم می کند.
کتـاب را دلتنگـی بـه خاطـر اقامـت اجبـاری در یکـی از  نادرمیـرزا دلیـل تألیـف ایـن 

1 .  اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان.المآثر و آالثار، انتشارات سنایی، تهران: 1306.
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کارهـای دفتـری  کـه تیـول او بـوده و دور مانـدن از کتاب هـا و  روسـتاهای آذربایجـان 
بیـان می کنـد.

که به آذرآبادگان به روسـتاها در تابستان به سر می بردم  سالی چنان افتاد 

بـه فرمـان شاهنشـاه و آن جـای بودنـد  بـود  َسـراو و آن دهکده هـا مـرا  بـه 

کـردن در نامه هـای تـازی  خانگـی و فرزنـدان مـن. مـرا خـوی بـود بـه نـگاه 

کـه یک تنـه به لشـکرگاه آمـده بـودم... بر  و پارسـی. و آن فراهـم نبـود، ازیـرا 

کـه روزگار بگذرد  کـه مرا پیشـه باید  کردم  خود فـرو پیچیدم و اندیشـه ها 

و روز و شـب بـه سـر آیـد و یـادگاری باشـد بـه تـازی و پارسـی... شـبی بانوی 

که شـب بس دراز اسـت و افسـون خواب،  گوییم  گفت »بیـا تا چامه  من 

گـوی و مـن نیـز داسـتانی بـه یـاد آرم و  گفتـم »نخسـت تـو  چامـه اسـت.« 

گونه اسـت؟«  که »خورش های ایران زمین چند  گویم.« سـرود  دیگر شـب 

گـوی هر آنچه  گفتم »چـه دانم. خوردنـی و پختنی زنـان سـازند و پزند. تو 

دانـی از این دسـت و مـن تـو را نگارنده باشـم.«

کـه در تمام کتـاب بـا الفاظی همچـون کدبانـو، بانوی سـرای، بانوی  ــ  او و همسـرشـ 
ک هـای مرسـوم زمان خودشـان  ـــ  تمـام خورا مـن و خانه خـدای خطاب شـده اسـتـ 

را بـا تقسـیم بندی دقیـق، یک یـک برمی شـمرند و بـه رشـته ی تألیـف در می آورنـد. 
یخ نـگاران و نویسـندگان قاجـاری ضمـن بیـان  نادرمیـرزا در ایـن اثـر بنـا بـه رسـم تار
یخ زندگی خود و گوشـه ای از حوادث  موضوع اصلی کتاب، به بیان خاطراتی از تار
گزارش هـای  شـعر،  خاطـره،  داسـتان،  می پـردازد.  عصـر  آن  اجتماعـی  و  سیاسـی 
اجتماعـی، راهنمای عملـی و قالب های متنـوع دیگر در ایـن متن با قلم و شـیوه ای 
کل متـن آسـیب  کنـار یکدیگـر آمده انـد، بـدون این کـه هماهنگـی و وحـدت  سـاده 
ببینـد. از نمونه خاطراتـی که نادرمیرزا بین دسـتور غذاهـا نقل می کند، بـه خاطره ی 

کرد.  زندانـی بـودن پـدرش می تـوان اشـاره 
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کـه اورنـگ ایـران از  نخسـت بار بـه روزگار مهین شـهریار بـه سـال نخسـت 

گرفت و همیـن شـاهزاده، ملـک قاسـم میـرزا، فرمان فرمای  او به سـزا زیـب 

آذرآبادگان بود، ما را بدان مرز فرسـتاد با عباس قلی میـرزا، پوِر ابراهیم خان 

کـه بـرادر نیـای مـن بـود از یـک مـادر، نـه از یـک پـدر. از تبریـز بـا اسـب و 

کـه من در  که آن بـزرگ مـا را فرمـوده بـود. این نخسـت سـواری بود  سـاز راه 

که پیش از آن ما را سـواری نفرموده بودند و  کرده بودم، ازیـرا  زندگانی خود 

به فرمـان شاهنشـاه در اردبیـل و تبریـز، َبنـدی بودیم بـا نگاهبان.

و  دیپلمـات  ــــ  راولینسـن  بـا  آشـنایی اش  خاطـره ی  از  نادرمیـرزا  دیگـری  جـای  در 
بـر اسـاس  را  توانسـت خـط میخـی  کـه  کسـی  و نخسـتین  انگلیسـی  شرق شـناس 
تبریـز حـرف می زنـد و  کن  انگلیسـی های سـا و دیگـر  ــــ   بیسـتون بخوانـد  کتیبـه ی 
مسـتنداتی دربـاره ی ایـن مسـافران در اختیارمـان می گـذارد. البـه الی دسـتور پخت 
کره  غذایـی مخصوص آذربایجان، به شـرح شـورش ایالت شاهسـون و ماجـرای مذا
و دیدارش با رئیس ایل و ذکر خصوصیات او می پـردازد و اطالعات جامعی در این  
یـه، وقایـع  یخـی عصـر قاجار کتابـی از آثـار تار زمینـه بـه مخاطـب می دهـد. در کمتـر 

چنیـن مسـتند و دقیـق ثبـت شـده اند.
کتـاب بارهـا مخاطـب  کـه در ایـن  کدبانـوی منـزل  حدسـی هسـت مبنـی بـر این کـه 
سـخن قـرار می گیـرد شـخصیتی سـاخته و پرداختـه ی ذهـن نادر میـرزا باشـد و او که 
نویسنده ای زبردست بوده، با ساخت این شخصیت دستورات آشپزی را در قالب 
داسـتان و قصه بیـان کرده اسـت امـا بایـد توجه داشـت که بـر پایـه ی اسـناد، نامه ها 
کن بوده  کتـاب واقعًا در شـهر سـراب سـا و منابـع قاجـاری، نادرمیـرزا هنـگام تألیف 

کتابـش رخدادهـای حقیقی اند. یخـی مذکـور در  اسـت و تمام وقایـع تار
کتـاب کارنامـٔه خـورش غیـر از شـرح وقایـع سیاسـی، بـه چگونگـی ورود  نادرمیـرزا در 
ک ها و سـبزیجات بـه ایـران و رواج مصـرف آن ها میـان مردم می پـردازد.  برخـی خورا
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گونـٔه کوکوهـا« ورود سـیب زمینی بـه ایـران را شـرح می دهـد: در بخـش »در 
کـه این گونـه سـیب زمینی از فرنـگ بـه ایـران  نزدیـک بـه سـی سـال اسـت 

آمـده، در فرنـگ نیـز ایـن خوردنـی تـا ایـن سـال های نزدیـک نبـود. ریشـٔه 

آن از دنیـای تـازه بدیـن روِی زمیـن آمـده. سـال های دراز بـزرگان فرانسـه 

تـا  دانسـتندی،  ارزانیـان  خـورش  را  ایـن  نخوردنـدی.  نیکـو  ایـن خوردنـِی 

یکـی از شـهریاران فرانسـه این خوی زشـت بـه یک سـو نهـاد. از این رسـتنی 

خورش هـای نیـک بسـاخت و بـه خـوان خـود بنهـاد و سـرداران را بخواند، 

همگـی بخوردنـد و او را بسـتودند. 

کـه در بخـش   نمونـه ی دیگـری از تسـلط نادر میـرزا بـه غذاهـای فرنگـی آن جاسـت 
گونٔه پالوها«  از پخت رشـته پلوی بـدون برنج صحبت می کند و در واقع دسـتور  »در 

گتی را به روش ایرانـی توضیح می دهد. ک اسـپا پخت خورا
 آشـنایی نادرمیرزا با زبان های ترکـی، مازندرانـی، عربی و همچنیـن احاطه ی کامل 
کـه نـام غذاهـا،  بـه قواعـد دسـتوری و لغـت فارسـی بـه او ایـن مهـارت را بخشـیده 
گیاهـان و برخـی اصطالحـات آشـپزی را بتوانـد بـه چهـار زبـان در متـن و  حاشـیه ی 
کتفا نمی کند،  کتاب بیـاورد. در ذکر دسـتور غذا ها هم به نام یا شـیوه ی پخت غـذا ا
ک را  یان خوردنی ها و پختنی ها و زمان مناسـب برای خـوردن آن خورا بلکه سـود و ز
هم بیـان می کند و بـا آوردن نقـل قول هایـی از بـزرگان و ذکر روایاتـی از پیشـوایان دین 

بـه بررسـی خـواص درمانی گیاهـان و انـواع گوشـت ها می پـردازد.
بر اسـاس طب قدیـم نادرمیـرزا  خوردنی هـا را به چهار دسـته ی گرم، سـرد، خشـک و 
مرطـوب تقسـیم می کنـد و بـه تشـریح خـواص هـر کـدام بـا توجـه بـه »درجات« کـه در 
طب آن زمـان معمول بـود، می پـردازد. منظور از درجات، همان اسـتانداردی اسـت 
ک هـا از لحـاظ مـزاج چهارگانه و  کـه پزشـکان در قدیـم بـرای خـواص و کیفیـت خورا
کـرده بودنـد. در درجـه ی اول، غذاهایی قـرار می گرفتند  تأثیر آن ها بر بدن مشـخص 
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کـه سـردی و گرمـی آن هـا معتـدل بـود و تأثیر بـدی بـر بـدن نداشـت؛ در درجـه ی دوم 
کـه تأثیـر خـود را بـر بـدن نشـان می دادنـد امـا ضـرری بـرای بدن  خوردنی هایـی بودنـد 
نمی شـدند  مـرگ  باعـث  امـا  بودنـد  مضـر  کـه  غذاهایـی  سـوم  درجـه ی  نداشـتند؛ 
کـه سـمی بودنـد و موجـب مـرگ  و در درجـه ی چهـارم خوردنی هایـی قـرار داشـتند 
کتـاب آشـکار می شـود نادرمیـرزا آشـنایی  بـا مطالعـه ی  مصرف کننـده می شـدند. 

کاملـی بـا طـب سـنتی و خـواص خوردنی هـا داشـته اسـت.

نادرمیـرزا قاجـار در آخریـن روز مـاه رمضـان سـال 1242 قمـری بـه دنیـا آمـده و در 
سـال 1303 قمری هـم در تبریـز از دنیا رفته اسـت. او پسـر بدیع الزمان میـرزا ملقب به 
صاحب اختیار  و نواده ی فتحعلی شـاه قاجار اسـت که با دختر شاهرخ  میرزا افشار 
کـرده. نادرمیـرزا پـس از دوران کودکـی و همزمان با درگذشـت فتحعلی شـاه،  ازدواج 
ی کار آمدن محمدشـاه و  به همراه پدرش از اسـترآباد بـه تهران آمـد. مدتی پـس از رو
وزارت یافتـن حـاج میـرزا آقاسـی، بدیع الزمان، پـدر نادرمیـرزا بـه آذربایجان فرسـتاده 
اقامـت  از  مانـد.  تهـران  در  می خوانـد،  درس  زمـان  ایـن  در  کـه  نادرمیـرزا  امـا  شـد 
کـه در پـی بـروز مخالفت هـا  یـادی نگذشـته بـود  بدیع الزمـان در آذربایجـان زمـان ز
از  از شـاهزادگان و پسـران فتحعلی شـاه  و اغتشاشـات علیـه محمدشـاه  جمعـی 
جمله بدیع الزمان دسـتگیر و زندانی شـدند. دوران زندانی بودن پدر در آذربایجان و 
ک برای او بـود. چنان که خودش  بازگشـت نادرمیرزا  به آن جا دورانی سـخت و دردنا
کتـاب بارهـا بـا انـدوه و تأسـف بـه آن اشـاره می کنـد. بـا وجـود ایـن، حبـس  در متـن 
پـدر موجـب شـد نادرمیـرزا بـرای همیشـه در تبریـز بمانـد و فرصـت دانش انـدوزی و 
بهره منـدی از محضـر اسـاتید بزرگـی ماننـد مالمحمـود طسـوجی برایش فراهم شـود.
نادرمیـرزا پـس از تکمیـل تحصیـالت، در سـن بیسـت و پنـج سـالگی، در همـان 
کـه ولیعهدنشـین شـاهان قاجـار بـود، وارد امـور دیوانـی شـد و منصـب  آذربایجـان 
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آن کـه  از  بعـد  و  هجـری   1298 سـال  در  ولـی  کـرد  یافـت  در را  مالیاتـی  امـور  مأمـور 
محمدرحیم خـان نسقچی باشـی بـه حکومـت و امـارات نظـام آذربایجـان منصـوب 
شـد، نادرمیـرزا دوبـاره هدف عـداوت و دشـمنی قـرار گرفـت، بازداشـت شـد و تمام 
دارایی و اثاثیه اش را مصادره کردند. سال های سـخت زندان و حبس با پادرمیانی 
کاظـم اعتضادالممالـک بـه پایـان رسـید امـا خاطـرات تلـخ و دل شکسـتگی  میـرزا 
نادرمیـرزا تمـام نشـد. سـال های آخـر عمـر، بیشـتر وقتـش را بـه مطالعـه و نویسـندگی 
از جملـه شـاهزادگان  بایـد  را  تبریـز جـان سـپرد. نادرمیـرزا  کـرد و در همـان  سـپری 
یخ نگاران  صاحب قلم و فرهیخته ی قاجاری  و در زمره ی نویسندگان، شاعران و تار
یخ و جغرافی دارالسلطنه تبریز،  با سواد ایرانی به شمار آورد. از آثارش می توان به تار

کـرد. نـوادر االمثـال و لغـات تشـریح انسـان اشـاره 

اسـالمی  کتابخانـه ی مجلـس شـورای  اسـاس نسـخه ی موجـود در  بـر  کتـاب  ایـن 
بـه شـماره ی 8145 آمـاده شـده اسـت. نسـخه ی خطـی 8145 همـراه یکـی دیگـر از 
کـه بـه زبـان عربـی اسـت، در مجموعـه ی  تألیفـات نادرمیـرزا بـا عنـوان نوادر االمثـال 
نسـخ خطی مجلـس نگهـداری می شـود. عـالوه بـر نسـخه ی موجـود در کتابخانه ی 
مجلس، برای اطمینان بیشتر و رفع برخی شبهات در ناخوانده ها، نسخه ی موجود 
کتابخانـه ی ملـی بـا شناسـه ی 19071ــــ 5 نیـز  بررسـی و هـر دو نسـخه بـا یکدیگـر  در 

مقایسـه و مقابلـه شـده اند. 
ک  در نسـخه ، مٔولف نام مشـخصی برای کتاب پیشـنهاد نکرده و عنوان انـواع خورا
کـه مسـئول محتـرم  کتـاب دیـده می شـود، نامـی اسـت  کـه در ابتـدای  از نادرمیـرزا 
ی نسـخه نوشـته است. آقای  کتابخانه هنگام شـماره گذاری و ثبت در مجموعه رو
دکتر احمـد مجاهـد پیش تر  یک بـار ایـن نسـخه را خوانده اند و انتشـارات دانشـگاه 
کـرده اسـت. امـا در خوانـش جدیـد  ک هـای ایرانـی منتشـر  تهـران آن را بـا عنوانخورا
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کید  این نسخه ی خطی با توجه به تکرار دو واژه ی »کارنامه« و »خورش« در متن و تأ
کـه مـورد  مٔولـف بـر ایـن دو واژه عنـوان کارنامـٔه خـورش بـه نشـر اطـراف پیشـنهاد شـد 

گرفت. تأییـد قـرار 
در آماده سـازی کارنامٔه خـورش عالوه بـر خوانـش دوباره و دقیـق از نسـخه ی خطی و 
کـه بـا ویرایـش و خوش خوان سـازی، لـذت خوانـدن ایـن  کردیـم  رفـع ابهام هـا تـالش 

یخی را بـه طیـف گسـترده ای از خواننـدگان پیشـکش کنیم. کتـاب تار
کـه بـرای راحت خوانـی و وضـوح متـن اعمـال کرده ایـم بـا دقـت فـراوان و بـا  تغییراتـی 
گراف بندی  قید وفاداری به متـن اصلی انجام شـده اند. عنوان بنـدی فصل هـا و پارا
مجـدد، تمایز میـان نقل قول هـای مسـتقیم و غیرمسـتقیم و اضافه کردن نشـانه های 
درسـت  خوانـش  بـرای  نیم فاصلـه  از  گرفتـن  کمـک  و  اعراب گـذاری  سـجاوندی، 
ی متـن انجـام شـده اسـت.  کـه رو کارهایـی اسـت  کلمـات و اسـم غذاهـا از جملـه  
ـــ عباراتی که نویسـنده افعـال آن ها را حـذف کرده بود یـا عبارات  در موارد معـدودیـ 
محاوره ای وارد متن شـده  بودــــ  با افـزودن برخی کلمات یـا افعال به متـن و یا حذف 
برخـی از واژگان، زمینـه ی روان تـر شـدن جمـالت فراهـم شـده اسـت. در ایـن مـوارد 
معـدود بـراى آن کـه افزوده هـای مـا قابل تشـخیص باشـد، آن هـا را داخـل دو قـالب ][ 

قـرار داده ایـم.
بعضی کلمـاِت با چنـد ضبط مختلـف را نیز برای آسـان خوانی متن یکسان سـازی 
کردیم. بخشـی از اشـعاری که  مٔولـف در متـن  آورده بود، بـا اصل شـعر تفاوت هایی 
داشـت و ما برای روان  شـدن متـن، شـعرها را مطابـق دیوان شـاعر   جایگزیـن کردیم. 

ی.« اما روایـات و احادیث بـدون تغییـر در متن باقـی مانده انـد »العهدهݑ علـی الراو
کـه شـاید بـرای مخاطـب  در بخـش پی نوشـت ها برخـی نـکات پیچیـده ی متـن را 
امروزی به آسانی قابل درک نباشد، توضیح داد ه ایم و موارد اشتباهی را که تصحیح 
اشـخاص،  خواننـدگان،  بیشـتر  گاهـی  آ بـرای  همچنیـن  کرده ایـم.  ذکـر  شـده اند 
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را هـم در  نیـاز  مـورد  یخـی  تار و  اطالعـات  آمـده در متـن  و اصطالحـاِت  مکان هـا 
کـه مؤلـف بـا شـکلی متفـاوت از  پی نوشـت  شـرح داده ایـم.  توضیـح برخـی کلماتـی 

کنونـی نوشـته هـم در پی نوشـت آمـده اسـت.  شـیوه ی رایـج 
کـه معمـواًل در  کتـاب شـماره ی صفحـات اصـل نسـخه  بـرای سـهولت اسـتفاده از 

تصحیـح نسـخ خطـی در آغـاز هـر صفحـه قـرار می گیـرد، حـذف شـده اسـت. 
 بسـیاری از لغـات و اصطالحـاِت مـورد اسـتفاده ی  نویسـنده در روزگار مـا ناآشـنا 
هستند. این کلمات در متن اعراب گذاری شده اند و  معنای آن در انتهای کتاب، 

در بخـش واژگان و اصطالحـات آمـده اسـت. 
ــ و نه فقط پژوهشگران  از آن جایی که این کتاب برای استفاده ی مخاطب عمومیـ 
کـه ممکـن بـود در  یخـی ــــ  آمـاده شـده اسـت، بـه درخواسـت نشـر اطـراف دو واژه  تار
عرف باعث برداشـت نادرسـت بشـوند حذف شـد که اصل آن کلمات را در بخش 
واژگان و اصطالحـات آورده  ایـم. همچنین خـالف روش ویرایش معمول انتشـارات 
کـه بـه جـای همـزه از »ی« بـا نیم فاصلـه اسـتفاده می شـود، در متـن اصلـی هماننـد 

نسـخه ی خطـی از همـزه اسـتفاده کرده ایم. 
در پایان گفتنی اسـت به جـز  کارنامٔه خـورش کتاب هـا و متن های دیگـری درباره ی 
گذشـته های دور در ایـران وجـود  آشـپزی، انـواع غذاهـا و آداب و رسـوم پذیرایـی از 

یـم مخاطبـان مشـتاق بـه ایـن کتاب هـا هـم سـر بزنند : داشـته کـه امیدوار
رسالٔه سور سـخن: این رسـاله به زبان پهلوی و مربوط به دوره ی ساسانی است. سور 

سخن به چگونگی سخنرانی بر سر سفره و آداب پذیرایی می پردازد.
: ایـن کتـاب آشـپزی را  در دوره ی صفویـه محمـد علـی باورچـی و نوراهلل  مـادهݑ الحیـوهݑ

آشـپز  نوشـته اند و بـه کوشـش ایرج افشـار بـه چاپ رسـیده اسـت.
جامع الصنایع: از نویسـنده ای نامعلوم در دوره ی قاجار. ایـن کتاب هم به تصحیح 

ایرج افشار رسـیده است.
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علـم الطبـخ االطمعـه واالشـرابه والمـزورات و المعاجیـن:  رسـاله ی آشـپزی از دوره ی 
قاجـار بـاز هـم از نویسـنده ای نامعلـوم.

یشـارخان  رسـاله ی مختصـری از طبـخ ایرانـی و فرنگـی: تألیـف و ترجمـه ی موسـیو  ر
)مـؤدب الملک(.

سفره ی اطمعه: تألیف میرزا علی اکبرخان آشپزباشی. آشپز مخصوص ناصرالدین شاه.

بی تردید انجام این پژوهش بدون مساعدت همکاران محترم نشر اطراف امکان پذیر 
نبود، پس بر من واجب است امتنان و سپاسگزاری ام را نسبت به دوستان ابراز دارم  

و ما توفییق اال باهلل علیه توکلت و الیه انیب

ـ تابستان  1398  یال ناظمیـ  ناز







َنَسب الُمٔولف

نادر ابن بدیع الّزمان الملّقب به صاحب اختیار بن محمدقلی الملّقب 
ّمه جهان سـلطان ِبنِت محمدتقی 

ُ
به ُملک آرا بن فتحعلی شـاه قاجار. ا

بیـه شـاِه زنـان، 
َ
ّمـه أ

ُ
الملّقـب بـه حسام السـلطنه بـن سـلطان المذکـور. ا

کلثـوم ِبنـت  ّم 
ُ
ّمـه، ا

ُ
ّم ا

ُ
ِبنـِت شـاهرخ بـن رضاقلـی بـن نادرشـاه افشـار. ا

بیـِه 
َ
ّم أ

ُ
ّم ا

ُ
هنه لـو1. ا

ُ
ک  بـه 

ُ
صفـر علی خـان قاجـار ِمـن طایفـة الموسـومة

ّم 
ُ
ّم شـاهرخ، بـن رضاقلـی بـن نادرشـاه افشـار. ا

ُ
ِمـن سـاداِت نیشـابور2. ا

عظـم الشـهید سـلطان حسـین 
َ
شـاهرخ فاطمـة سـلطان بنـت السـطان األ

ّم ُملـک آرا، آسـیه بنـُت امیراالمـرأ محمدخـان قوینلـو قاجار. 
ُ
الّصفـوی، ا

ّم حسـام الّسـلطنه، زینـب ِبنـُت علـی توشـمال ِمـن طایفـة البختیـاری. 
ُ
ا

کاَن انشاءاهلُل تعالی.  ّنها شریفة. ِان 
َ
سمعُت ِمن َجّدی ُحسام الّسلطنة أ

َنسُب الّصفویة المنتهی الی موسی بن جعفر، علیُهماالّسالم، ِمّما الَریب 
 .

ً
 و فخرا

ً
کفاِنـی ُسـؤُددا  و 

ً
 أنـا ابُن سـّید الّناس جمعیـا

ً
 مفتخرا

ُ
قـول

َ
فیه. َفأ

ُولُدت بـه مدینِة اسـتراباد قاعـدة ُجرجان فـی زماِننـا یوم الجمعِه َسـلخ 



شـهر رمضان المبـارک عنـد طلـوع الّشـمس َسـنٔه ِاثَنیـَن و أربعیـَن وِمَئَتیـن 
لـِف3 ِمـَن الهجـرِة و َنَشـأُت فـی ِحجـِر َجّدتـی شـاِه زنـان، ِبنـت  بعـد اال
مانیـة َسـنه َفِحینئـٍذ مـاَت جـدَی 

َ
غـت ِالـی ث

َ
الّسـلطان شـاهرخ ِالـی أن َبل

 الممـدوُح فـی اآلفـاِق مـا العظمـة 
ُ

الّسـلطاُن ااَلعظـُم المشـهوُر المعـروف
ـذی 

َّ
ـرم و أبـا الَفّیـم، هـَو ال

َ
و ُحسـن الُخلـِق و الَخلـِق و الهّمـِة الُعلیـا و الک

الِثیـَن َسـنة و ِبضـَع ِسـنیَن َمـَع ضعـِف االسـالِم و قّوة 
َ
حـارَب َمـَع الـرؤس ث

مـر ِالی 
َ
ن آل األ

َ
لِح غیـَر َمـّرٍة الـی أ ـوا الـی الّصُ

ُ
. و قـد مال

ً
وِس غیـرًة و أنفة الـّرُ

کاره   التجبُر، فأجاَب الـی الّصلِح و هَو 
ً

 هزیمة
َ

گنجة کرِه به  َهزیمِة َعسـا
 ِمـن المـاِل مـا الُیحصی.4

َ
َو بـذل

آغاز این نامٔه نامی، روز نخسـت محرم سال یک هزار و دویسـت و نود و دو 
و انجام آن نیز به روز اول همان ماه به سال یک هزار و سیصد و یک از ماه 

روز تازی دست داد. سپاس یزدان را ِسزد.5





دیباچه
کجاسـت و چه باشـد. او را  کیسـت و  گفت آن  که نتوانیم  سـتودن َمر آن را سـزد 
که هر چه بود تا بداَنش  که بدان جا روی آریم و نتوانیم شـناخت  خانه نیسـت 

خوانیم. ِخـرد او آفریده. با آفریده آفریننـده را نتوان یافـت. داداِر بود و نبود.
خداونِد هست و خداونِد نیست          که ما بندگانمی و ایزد یکی است

 – یزدان 
ً
، قیومـا

ً
، صمـدا

ً
، احـدا

ً
، فـردا

ً
که انبـازش نیسـت – الهـا یک اسـت َنـه دو را 

جاویـدان بـزرگ توانا.
ریـن و جانشـین و فرزنـدان او را رواسـت  پـس درود بـر َوخشـوِر  گزیـن و پیـام آور باڡݩݐَ
کـه شـاهراه اند بـدان درگاه و راه نماینـده بـدان بـارگاه. جایـگاِه نمـودارِی پرده های 
کشـور  گنجـور رازهـای نهفتـه و بدان هـا راهنمـای، بـه ویـژه شاهنشـاه  خداینـد و 
گردن کشـان از َپرمان  گـردِن  کارپرمـای جهـان دانـش و بینـش، شـکنندٔه  آفرینـش و 
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گمراهـان از اخگـر سـوزندٔه دوزخ بـه َپرمـاِن َپرمانـدٔه دادگـر.  پیـام آور، و رهاننـدٔه 
فرزانه فرزند عبدمناف و َپرمان َپرمای قاف تا قاف، ابن عّم الرسـول و زوج البتول، 
ّفار، 

ُ
ة االیجـاد و االبـداع، خالصة الوجـوِد و االختـراع، قامُع اعـداء الدیـن و الک

ّ
عل

ُمحیی شـریعة الّنبـی العربی المختـار، دسـت نیرومند بـازوی داوری و شـاخ برومند 
بوسـتان دادگـری، علـی امیرالمؤمنیـن)ع(.

کسـاِر نیازمنـد بـه آمـرزش دادار، نادر،  پـس از سـتایش و درود، همـی  گویـد بنـدٔه خا
که بـه آذرآبـادگان6 به  پـوِر بدیع الزمـان قاجـار صاحب اختیار، سـالی چنـان افتاد 
روسـتاها در تابسـتان بـه سـر می بـردم بـه َسـراو7 و آن دهکده هـا مـرا بـود بـه فرمـان 
کردن  شاهنشـاه و آن جـای بودنـد خانگـی و فرزندان مـن. مرا خوی بـود به نـگاه 
که یک تنـه به لشـکرگاه آمده  در نامه هـای تـازی و پارسـی. و آن فراهـم نبود، ازیـرا 
کـه شهنشـاه زاده، جانشـین اوَرنـگ ایـران بـه اوجـان8 پرده سـرای زده بـود.  بـودم 
کودکان را، ستوران  که بچگانم ناالن اند و شکستن تب  سپس نبشـته آمد از تبریز 
کنند. بیامدند. بس سـبک بار و نامه ها  کوهسـار آیند و آب تازه  که به  فرسـتادم 
گماشـته بودنـد، ناخوانده  نج ها ماندنـد. درها بسـته و نگیـن زده، نگاهبان 

ُ
ک به 

کـه سـیاه از سـپید ندانسـتی و بـه هیـچ چـاره نتوانسـتم تـا از نامه هـا  و بی دانـش 
کـه  کـه مـرا پیشـه بایـد  کـردم  بدان جـای آرم. بـر خـود فـرو پیچیـدم و اندیشـه ها 
روزگار بگذرد و روز و شـب به سـر آید و یادگاری باشـد به تازی و پارسـی. چامه و 
س 

َ
ک که  گونـه  کارنامٔه تازه نویسـم، بـدان  کـه  چکامه ها نبشـته بـودم. نیک آمـد 

ننوشـته باشد.
کـه شـب بـس  گوییـم  گفـت »بیـا تـا چامـه  بدیـن اندیشـه بـودم، شـبی بانـوی مـن 
گـوی و مـن نیـز  گفتـم »نخسـت تـو  دراز اسـت و افسـون خـواب، چامـه اسـت.« 
ایران زمیـن  کـه »خورش هـای  گویـم.« سـرود  آرم و دیگـر شـب  یـاد  بـه   داسـتانی 
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گفتـم »چـه دانـم. خوردنـی و پختنـی زنـان سـازند و پزنـد. تو  گونـه اسـت؟«  چند 
گوی هـر آنچـه دانـی از ایـن دسـت و مـن تـو را نگارنده باشـم.«

بانـو همی  گفـت و من همی  نوشـتم شـب ها، تـا این نامـه به انجـام آمد، بـس نیکو 
کنون ننوشـته اند. من خود نسـتایم  کـه چنو نامـه تا و نغز. و مرا این درسـت اسـت 
که مـرد دانا را نشـان نادانی اسـت. این  و به خـدای جهان پناه بـرم از خودسـتایی 
گذشـته در  گفته های من پزشـکان و فیلسـوفان و چامه و چکامه سـرایان بـه روزگار 
گفته اند هـر یک بـه جایی، مـن این ها بـه یک جـا فراهـم آورده ام  نامه های خـود 
ـی و ِان َقَصصـُت فیـِه أحَسـُن 

ّ
گفتـه اسـت »َو ِاَن کـه دانشـمندی تـازی  گویـم  و چنـان 

 ُعقـوِل الُعقالِء َو  
ُ

ِیر فـي الَقفص ِمن فضـالِت الُفضـالِء َو َنفَثة ی َجَمعُتـُه َجمَع الَطّ
ّ
الِقَصص، فـا َن

 طایٍر 
َّ

ل
ُ

ک ـو تـَرَک الَقّفـاُص 
َ
ما ل

َ
ک َخـال الَوَرُق عنـُه. 

َ
ن َتذَهَب ل

َ
کلمـٍة منـُه أ ـو أِذَن اهلُل تعالـی ِلکل 

َ
ل

گفتن   َطیٍر  َمکاَنـُه.«9 پشـتوانٔه آن یگانـه دادار خواهم و نیروی سـخن 
ُّ

ل
ُ

ک و شـاَنُه لعـاَد 

از سـخن آفرین.

گفتار خنست
گر نام هـای خوردنی هـا به زبان دیگر باشـد، مـرا باید  که  از پیـش بباید دانسـت 
کـه خورش هـای ایران زمیـن از همـٔه جهـان آموخته اند، هـر یک از  بخشـود. ازیرا 
کردن نـام آن خورش  کشـوری و روسـتایی اسـت. من بیچاره بودم به یاد  شـهری و 
کـه بیشـتر خورش هـا مردم  کشـورش، خـواه پهلـوی ُبـَود یا تـازی یـا طبری  به زبـان 
گویم و  کـه از این دسـت سـخن  گرچـه مـرا سـزاوار نیسـت  طبرسـتان سـاخته اند، 
گفتمـی، از رزمـگاه و تیـغ و  گـر سـخن  کان ا نویسـم. مـرا بایسـتی چـون پـدر و نیـا
گوشـه نشسـته، بـه دادٔه یزدان  کنـون چـون زنانـم و بـه  کوپـال بـودی. چه چـاره؟ ا

پـاک، دلخوش.


