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  )البحوث والدراسات(

  الطعام وشجونه التراثية
)∗(عبد الكريم اليافي. د

  
وهو مالزم . الطعام من أهم األعمال اإلنسانية الضرورية كاملاء والشراب

لكل األنواع احلية، وملكانته لدى اإلنسان حفلت به الكتب اللغوية واألدبية 
ولكننا نعاجل يف . أمثال هذه البحوث واسعة ومستفيضة. والفكرية والدينية

  :حبثنا هذا األمور التالية
  . كليات أنواع الطعام-١
  . آداب الطعام-٢
  . أطعمة الدعوات-٣
 بعض املآدب اليت كانت جتري يف عهد احلضارة العباسية وما يتعلق -٤

  .ا من تنظيم
  . يلحق بذلك مالحظات وأخبار مسلية ومفيدة-٥

  :جاء يف فقه اللغة للثعاليب
ُّف القرى، طعام الدعوة املأدبة، طعام الزائر التحفة، طعام طعام الضي ُ ِ

ّاإلمالك الشندخية ّ
ُ، طعام العرس الوليمة، طعام الوالدة اخلرس، وعند حلق )١(

                                                            
 .عضو جممع اللغة العربية بدمشق) ∗(
ًشندخ الرجل عمل الشندخ وهو طعام يصنعه بوجه العموم من اقتىن دارا : ّ الشندخية)1(

ّوالشنداخ والشنداخ والشنداخي والشندخية للطعام . أو قدم من سفر أو وجد ضالته ُّ ِّ
 .املذكور
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رأس املولود العقيقة، طعام اخلتان العذيرة، طعام املأمت الوضيمة، طعام القادم 
ُّتعلل قبل الغداء السلفة واللهنة، ِْمن سفر النَّقيعة، طعام البناء الوكرية، طعام امل

ُطعام املستعجل قبل أوان الغداء العجالة، طعام الكرامة  ) أي التكرمي(ِ
ّالقفي
ِ   .)٣(َّّ، والزلة)٢(َ

  :وقد نظمها قاضي القضاة صدر الدين بن العز احلنفي فقال
ِسأسردها مقرونة ببيان ً َ ُ ٍأسامي الطعام اثنان من بعد عشرة  ُ ْ ِ ِ 

ٍوليمة عرس مث خرس والدة  ِد وكرية بانعقيقة مولو ْ ُ ٍ ُ ُ 
ِعذير أو اعذار ليوم ختان ِ

ٌ ٍوضيمة ذي موت نقيعة قادم  ٌ ُ ٍُ 
ُحذاق صيب يوم ختم قران ِ ْ َ َ ٍّ ٌومأدبة اخلالن ال سبب هلا  ِ ّ ِ ُ 
ٍُْقرى الضيف مع نـزل له بأمان ُوعاشرها يف النظم حتفة زائر  ِ

ِ 
ان يف مجيع أحواله، ليصل به إىل الكمال يف يرافق الدين احلنيف اإلنس

ّالسجايا واملعامالت، حىت يغدو كالكوكب الدري بني الناس، وحىت جيتذب 
ًبنوره من حوله من البشر، ويكون أسوة صاحلة هلم ومثاال طيبا يف السلوك  ً ً َ

ًوهلذا ال غرابة أن جند املؤلفني يعقدون كتبا متعددة يف . واألخالق السامية ِّ

ومن أمثلة ذلك أن اإلمام أبا حامد .  مآرب اإلنسان وحاجاته ومساعيهمجيع
ً فصال قيما يف آداب الطعام، ))إحياء علوم الدين((الغزايل يعقد يف كتابه الكبري  ّ ً

يقول يف مقدمة . إىل جانب فصول أخرى يف السلوك والعادات ومرافق احلياة
  :كتاب آداب األكل

                                                            
ًرجل مقفي ومقفى أي مؤثر مكرم: ّ القفي)2( ْ ُْ َّ

ِ. 

 .هو اسم ملا حتمله من مائدة صديقك وقريبك. الصنيعة: َّّ الزلة)3(
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ا وها حنن نرشد إىل وظائف الدي(( ِن يف األكل، فرائضها وسننها وآدا

ا يف أربعة أبواب وفصل يف آخرها وهي ا وهيئا   :ومروءا
  .الباب األول فيما البد لآلكل من مراعاته وإن انفرد باألكل

  .الباب الثاين فيما يزيد من اآلداب بسبب االجتماع على األكل
  .رينالباب الثالث فيما خيص تقدمي الطعام إىل اإلخوان الزائ

  .الباب الرابع فيما خيص الدعوة والضيافة وأشباهها
َأما الفصل اخلتامي فهو جيمع آدابا ومناهي طبية وشرعية متفرقة ً((.  

والشك أن قارئ هذا العرض الوجيز يف حبثنا سوف ينصرف إىل كتاب 
ّاإلمام الغزايل وميعن فيه ليتزود من منافعه وفوائده ِّومع ذلك نؤثر أن نلخص . ُْ

  .استطعنا هذه اآلدابما 
  : فيما البد للفرد منه ثالثة أقسامالباب األولففي 

 يف اآلداب اليت تتقدم األكل وهي سبعة، منها أن يكون :القسم األول
ُالطعام حالال يف ذاته طيبا يف جهة مكسبه، موافقا للسنة والورع، مل يكتسب  ً ً ً

  .بسبب مكروه يف الشرع
لو عن لوث يف تعاطي األعمال، ومنها غسل اليد، ألن اليد ال خت

وغسلها أقرب إىل النظافة والنـزاهة، وألن األكل بقصد االستعانة على الدين 
ّعبادة، فهو جدير بأن يقدم عليه ما جيري منه جمرى الطهارة من الصالة وأن . ُ

  .يتقوى على طاعة اهللا ويرضى باملوجود من الرزق
لسفرة املوضوعة على ومنها يف ذلك الزمن أن يوضع الطعام على ا

واملراد هنا . األرض، وال شك أن األحوال تتغري بتفاوت األزمان واألجيال
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ُوهنالك أمور أحدثت بعد رسول . التواضع وتذكرة النفس بالسفر، سفر اآلخرة
  .ُ مفيدة وليس كل ما أبدع منهيا عنهاهللا 

 أوله وهو أن يبدأ بالبسملة يف:  يف آداب حالة اآلكل:القسم الثاني
ّواحلمد هللا يف آخره، ويأكل باليمىن، ويبدأ بامللح وخيتم به، ويصغر اللقمة 

وما مل يبتلعها مل ميد اليد إىل األخرى فإن ذلك عجلة يف . ّوجيود مضغها
ًاألكل، وأال يذم مأكوال كان، إذا أعجبه أكله وإال تركه وأن يأكل مما يليه . ّ

ًلتمر وترا، وإذا أكل مترا ال جيمع بني وال ينفخ يف الطعام احلار، ويأكل من ا ً
ّالتمر والنوى يف طبق، وال جيمع يف كفه، وكذا ما له عجم وتفل، وأال يأكل 
من ذروة القصعة وال من وسط الطعام، بل يأكل من استدارة الرغيف إذا قل 

ّوأال يكثر الشرب يف أثناء الطعام إال إذا غص بلقمة أو صدق عطشه، . اخلبز
ًلكوز مصا ال عبا، وال يشرب قائما وال مضطجعاويشرب من ا ًً.  

وهو أن ميسك قبل الشبع، :  ما يستحب بعد الطعام:القسم الثالث
َفإن أكل طعام الغري . ًويلتقط فتات الطعام، وال يقوم عن املائدة حىت ترفع أوال

ِّفليدع له، وليقل اللهم كثر خريه وبارك له فيما رزقته، واجعلنا وإياه من  ْ
وإن أفطر عند قوم فليقل، أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم . لشاكرينا

  .والبد من أن يغسل يديه. ّاألبرار وصلت عليكم املالئكة
  : فيما يزيد بسبب االجتماع واملشاركة يف األكل:الباب الثاني

ّوهي سبعة، األول أال يبتدئ بالطعام ومعه من يستحق التقدمي لكرب سن 
ال أن يكون هو املتبوع واملقتدى، فحينئذ ينبغي أال يطول أو زيادة فضل، إ

  .ُّعليه االنتظار إذا اشرأبوا لألكل واجتمعوا له



٢٤١  عبد الكرمي اليايف.  د– الطعام وشجونه الرتاثية

الثاين أال يسكتوا على الطعام، ولكن يتكلمون باملعروف ويتحدثون 
  .حبكايات الصاحلني يف األطعمة وغريها

ًالثالث أن يرفق برفيقه يف القصعة، فال يقصد أن يأكل زيادة  على ما َ
  .يأكله بل ينبغي أن يقصد اإليثار

ُأحسن اآلكلني أكال من ال حيوج صاحبه إىل أن يتفقده يف : الرابع قيل ً
ًاألكل، وال ينبغي أن يدع شيئا مما يشتهيه ألجل نظر الغري إليه، بل جيري على 

  .املعتاد
  .اخلامس يف غسل اليد يف الطست

لهم فيستحون، بل يغض السادس أال ينظر إىل أصحابه وال يراقب أك
بصره عنهم ويشتغل بنفسه، وال ميسك قبل إخوانه إذا كانوا حيتشمون األكل 

ًبعده، بل ميد اليد ويقبضها ويتناول قليال قليال إىل أن يستوفوا ً.  
السابع أال يفعل ما يستقذره غريه، فال ينفض يده يف القصعة، وال يقدم 

  .إليها رأسه عند وضع اللقمة يف فيه
  : يف آداب تقدمي الطعام إىل اإلخوة الزائرينب الثالثالبا

تقدمي الطعام إىل اإلخوان فيه فضل كثري، وكان الصحابة رضي اهللا عنهم 
  .االجتماع على الطعام من مكارم األخالق: يقولون

. أما آداب تقدمي الطعام، فبعضها يف الدخول وبعضها يف تقدمي الطعام
َأن يقصد قوما مرتبصا لوقت طعامهم، فيدخل ُّأما الدخول فليس من السنَّة  ً ً

ّعليهم وقت األكل، ولكن حق الداخل إذا مل يرتبص واتفق أن صادفهم على 
  .ُطعام أال يأكل ما مل يؤذن له
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ًوأما آداب التقدمي فرتك التكلف أوال وتقدمي ما حضر، فإن مل حيضره 
حضره ما شيء ومل ميلك، فال يستقرض ألجل ذلك فيشوش على نفسه، وإن 

ْهو حمتاج إليه لقوته ومل تسمح نفسه بالتقدمي فال ينبغي أن يقدم ُ
قال . ِ

ّما أبايل من أتاين من إخواين فإين ال أتكلف له، إمنا أقرب ما عندي، : بعضهم ُ
ومن التكلف أن يقدم مجيع ما عنده . ولو تكلفت له لكرهت جميئه ومللته

م   .فيجحف بعياله ويؤذي قلو
ينبغي أال يقرتح وال يتحكم بشيء بعينه، فرمبا يشق على مث إن الزائر 

ّاملزور إحضاره، فإن خريه أخوه بني طعامني فليخرت أيسرمها عليه ِ ْ وكذلك أن . َُ
ُيشهي املزور أخاه الزائر ويلتمس منه االقرتاح مث ال يقول له هل أقدم لك  ْ َُ َ ِّ َ ُ

  .ًطعاما؟ بل ينبغي أن يقدم له إن وجد طعام
  . يف آداب الضيافةابعوالباب الر

ًوأخريا الفصل يأيت بعد األبواب الثالثة، فيجمع آدابا ومناهي طبية  ً
  .وشرعية متفرقة

 *   *  *  
لقد جاء يف شعر أحد الصعاليك اجلاهليني، وهو الشنفرى عمرو بن 
ُّمالك األزدي، هذا البيت الذي ينم على كياسة يف الطعام، وقلة النهم واجلشع 

  :حبه أو غريهم على طعامإذا اجتمع هو وص
ُبأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل

ِ
ُ ْوإن مدت األيدي إىل الزاد مل أكن  ِ ُِ َّ 

هذا اخللق النبيل البعيد عن الشره، هو صفة من سجايا ثلة من األعراب 
م، وشعروا يف أنفسهم ما يتطلبه املثل العايل يف السلوك دون  م حيا ضاقت 
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 بقوا أوفياء للسلوك الطيب يف اجلماعة، حيث ال أن يتأثروا بذلك الضيق، بل
  .تطيش األيدي جوعى على املائدة

ّلقد شعر الدين احلنيف مبزايا هذا الشعب األيب املتفتح على احلياة 
احلرة الراقية، فاستطاع بتعاليمه السديدة أن جيعلهم يف أقل من ربع قرن 

  .سادة العامل
صفوة ((ِّقدسي مؤلف كتاب عقد احلافظ أبو الفضل حممد بن طاهر امل

ُ يف كتابه هذا، فصال يف األطعمة جاء فيه، باب السنَّة يف االبتداء ))التصوف ً
ُمثل أصحايب يف أميت كمثل ((: وأورد احلديث الشريف. بامللح لشرفه وفضله َ َ

يا : كذلك أورد وصية النيب . ))امللح يف الطعام ال يصلح الطعام إال بامللح
ولكنه ينتقد الوصية ألن إسنادها إىل جعفر . لح واختم بامللحّعلي، ابدأ بامل

ًوورد أيضا يف كتاب عوارف املعارف . بن حممد الصادق مما ال تقوم به حجة
فمن ذلك أن : للسهروردي يف الباب الثالث واألربعني يف آداب األكل

يا علي (( : أنه قال لعلي روي عن رسول اهللا : يبتدئ بامللح وخيتم به
دأ طعامك بامللح واختم بامللح، فإن امللح شفاء من سبعني داء، منها اجلنون اب

  .))واجلذام والربص ووجع البطن ووجع األضراس
يف ) ٢(وكذلك ينوه الغزايل بامللح يف كتابه إحياء علوم الدين، اجلزء 

  :القسم الثاين يف آداب حالة اآلكل
 ويستخدم امللح يف تطييب .))ويأكل باليمىن ويبدأ بامللح وخيتم به... ((

ولقد كان امللح واليزال . الطعام وتنكيهه ويف حفظ اللحم والسمك من الفساد
ًمهما يف حياة اإلنسان فهو حيث عصارات املعدة، وهو ضروري الستحالب 

ُمث إن محض كلور املاء الذي يتشكل منه امللح، يعني على . الدهون وهضمها
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ًوديوم والكلور وأحيانا البوتاسيوم، وهي هضم اللحوم، وهو حيوي شوارد الص
كلها جوهرية لكل وظيفة خلوية تتعلق بضغط الدم وإشارات األعصاب 

ويسبب نقص امللح خسارة الوزن والكسل، وقد يوصل . وأعمال العضالت
هذا وإن اإلنسان يف البالد احلارة . إىل العطالة والغثيان وتشنج العضالت

وينصح .  الذي يف جسمه والبد من تعويضهًخيسر بالتعرق قسما من امللح
َُْاألطباء يف الطعام عدم تناوله خشية ارتفاع الضغط الشرياين، ورأينا هو االلتزام 

ُِوكلوا واشربوا وال تسرفواباآلية القرآنية الكرمية  ْ ُ َ ََُ ْ ُ َُ] ٣١: ألعرافا.[  
ولن يتسع مقال صغري الستيعاب كل ما جاء من اآلداب اليت سبقت ما 

لقد سبق العرب يف اختاذ قواعد ). إتيكيت الطعام(دعى يف العصر احلاضر ي
فقد زخر . راقية للسلوك يف مجيع امليادين، ومنها قضية الطعام وآداب الضيافة
ًفمثال كان . تراثنا بأمور لطيفة ورائعة يف مكارم األخالق كانت قدوة لغريهم

ّوخربت أن ((: فتح كشاجمقال أبو ال. إعالن ألوان الطعام من آداب املائدة ُ
بعض املتقدمني كان يذكر ما يصنع إلخوانه من الطعام يف رقعة ويعرضه 

، وهذه الرقعة هي املعروفة اليوم )٤(ًعليهم، فمن استطاب لونا حبس نفسه عليه
. ويطلق عليها يف اللغة اخلضض وهي تعين ألوان الطعام menuباسم 

م و ّسؤاهلم أمام األضياف عما عندهم واستعاض عنها بعضهم باستدعاء طها
  .ُْمن األلوان، ليحبس كل منهم نفسه وشهوته على ما خيتار ويـؤثر منها

ًومن اآلداب أيضا غسل اليدين قبل الطعام وبعده كما مر آنفا لقد . ً
سافرت آداب السفرة والطعام مع غريها من اآلداب االجتماعية إىل أوربة، 

قال ابن عبد ربه . ها وترفعهم درجاتلتدخل بعض التقدم على حياة أهلي
                                                            

 .٣ ص ١٣٣٠ أدب الندمي باريس )4(
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ومن األدب أن يبدأ صاحب الطعام بغسل يده قبل الطعام، مث ((: األندلسي
يقول جللسائه، من شاء منكم فليغسل؛ فإذا غسل بعد الطعام فليقدمهم 

))ويتأخر، أي يغسل يده بعدهم على خالف البدء
وسنرى فيما يأيت . )٥(

 من األكل، يغسلون أيديهم مباء الورد أن بعض اخلاصة كانوا إذا انتهوا
ا باملناديل احلريرية، كما يف موائد الوزير أيب احلسن علي بن حممد  وينشفو

  .بن الفرات
  :مطبخا الوزير ابن الفرات في داره

حتفة األمراء يف تاريخ : ًجاء يف كتاب الوزراء، ويدعى هذا الكتاب أيضا
كان أليب احلسن ابن ((: سن الصايبالوزراء، وهو أليب احلسن اهلالل بن احمل

ّالفرات مطبخان يف داره، فأما مطبخ اخلاصة الذي يطبخ فيه، فال أحصي ما 
ّوأما مطبخ العامة املرسوم مبا يقدم إىل . كان يدخله من الغنم واحليوان لكثرته ُ ّ

ّخلفاء احلجاب املقيمني يف الدار، ويغرف منه للرجالة والبوابني وأصاغر  ُ ُّ
ُب وغلمان أصحاب الدواوين، فكان يستعمل فيه يف كل يوم تسعون ُّالكتا

ِرأسا من الغنم وثالثون جديا، ومئتا قطعة دجاجا مسانا وفراريج مصدرة، ومئتا  ِّ ً ً ً ً
ًقطعة دراجا ومئتا قطعة فراخا ِ ً ً ليال )٦(وهناك خبازون خيبزون اخلبز السميذ. ُّ

ارا، وقوم يعملون احللواء عمال متصال،  ًو ً  )٧(ودار كبرية للشراب وفيها مازيانً
ًحيمل فيه املاء املربد ويطرح يف الثلج كدرا، ويسقى منه مجيع من يريد الشرب،  ّ
ُّالرجالة والفرسان واألعوان واخلزان ومن جيري جمرى هذه الطبقة من األتباع  ّ

                                                            
 .٤٥٩ ص ٢ العقد الفريد جزء )5(

 .ما كان من الدقيق األبيض:  اخلبز السميذ)6(

 .ّاألنبوبة ولعلها تشبه الزمزمية:  املازيان)7(



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٤٦  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

ّوالغلمان، ومزمالت
وبرسم خزانة الشرب خدم .  فيها املاء الشديد الربد)٨(

ّ عليهم الثياب الدبيقية السريةنظاف، ُ
، ويف يد كل واحد منهم قدح فيه )٩(

َْ وخموض)١١( أو جالب)١٠(سكنجبني
 وكوز ماء، ومنديل من مناديل )١٢(ِ

ًالشراب نظيف، فال يرتكون أحدا ممن حيضر الدار من القواد واخلدم 
ويف جانب الدار . َّالسلطانيني والكتاب والعمال إال عرضوا ذلك عليه

ٌأدراج
ٌ كثرية ألصحاب احلوائج واملتظلمني، حىت ال يلتزم أحد منهم مؤونة )١٣(

  .ملا يبتاعه من ذلك، وأنصاف قراطيس وأثالث
  :ًمأخوذة عن كتاب الوزراء أيضاصورة عن أصحاب الوزير ووالئمه 

رسم أبو احلسن علي بن حممد بن : ّوحدث أبو القاسم بن زجني قال
دعى أبو احلسن موسى بن خلف، وأبو علي حممد ُالفرات يف وزارته الثانية أن ي

ّبن علي بن مقلة، وأبو الطيب حممد بن أمحد الكلوذاين، وأبو عبد اهللا حممد 
النصراين، وأبو بن صاحل، وأبو عبد اهللا والدي، وأبو بشر عبد اهللا بن الفرخان 

احلسني سعيد بن إبراهيم التسرتي النصراين، وأبو منصور عبد اهللا بن جبري 
لنصراين، وأبو عمرو سعيد بن الفرخان النصراين، يف كل يوم إىل طعامه فكانوا ا

ّحيضرون جملسه يف وقته ويقعدون من جانبيه وبني يديه، ويقدم إىل كل واحد  ُ

                                                            
ّاجلرار واخلوايب مجع مزملة: ّاملزمالت)8( ُ. 

 .اجليدة:  السرية)9(

 .من نوع الشراب:  السكنجبني)10(

 .العسل أو السكر يعقد مباء الورد:  اجلالب)11(

 .لعله أداة للغرف:  املخوض)12(

 .ُوهو ما يكتب فيه:  األدراج هنا مجع درج)13(



٢٤٧  عبد الكرمي اليايف.  د– الطعام وشجونه الرتاثية

منهم طبق فيه أصناف الفاكهة املوجودة يف الوقت من خري شيء، مث جيعل يف 
ا الوسط طبق كبري يشتمل على مجيع األصناف، وكل طبق  فيه سكني يقطع 

صاحبه ما حيتاج إىل قطعه من سفرجل وخوخ وكمثرى، ومعه طست زجاج يرمى 
 كفايتهم، شيلت األطباق )١٤(فيه التفل، فإذا بلغوا من ذلك حاجتهم واستوفروا

ّوقدمت الطسوت واألباريق فغسلوا أيديهم، وأحضرت املائدة مغشاة بدبيقي فوق  ُ ُ
ّمكبة خيازر

َ فاضلة عليها، وحواليها مناديل الغمر)١٦(ة أدم ومن حتتها سفر)١٥( َ
)١٧( 

 فإذا وضعت رفعت املكبة واألغشية، وأخذ القوم يف )١٨(من الثياب املعصور
األكل، وأبو احلسن بن الفرات حيدثهم ويباسطهم ويؤانسهم، وال يزال على ذلك 
لس  واأللوان توضع وترفع أكثر من ساعتني، مث ينهضون إىل جملس يف جانب ا
ّالذي كانوا فيه، ويغسلون أيديهم والفراشون قيام يصبون املاء عليهم، واخلدم 

ُوقوف على أيديهم املناديل الدبيقية ورطليات
َِّ ماء الورد ملسح أيديهم وصبه )١٩(

ّله من الكتاب حاجة قام إليه وخاطبه فيها وسأله فمن كانت . على وجوههم
ٍّإياها، ومن أراد إطالعه على سر جيب اال مث . نفراد معه فيه، فعل مثل ذلكِ

م وسائر من جرت )٢٠(ُأخرج وظائف م واخلزان ومن دو ُّ الكتاب وغلما َّ
                                                            

 .استوفوا:  استوفروا)14(

 .نة فاملكبة مصنوعة من اخليزرانمجع خيزرا:  اخليازر)15(

 .اجللد:  األدم)16(

 .))فوط املائدة((ويريد بذلك املناديل اليت تستعمل ساعة األكل . الدهن:  الغمر)17(
ا املضغوطة لتكون كاملكوية:  املعصور)18( فف ولعلها يراد   .ُا

 .أوان سعة كل منها رطل:  الرطليات)19(

ووظائف الثلج يوزع الثلج منها يف الصيف . عام وغريه الوظائف هنا املقررات من الط)20(
 .ًختفيفا حلرارة اجلو



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٤٨  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

م، وأتبع ذلك بتفرقة وظائف الثلج على أصحاب  عادته بالوظيفة على طبقا
  .ّالدواوين والكتاب واملقيمني يف الدار

  :صورة أخرى لوالئم كان بعض المقتدرين يولمونها لألصدقاء

  :جاء يف كتاب البخالء للجاحظ

ُمن ذلك كالم اجلارود بن أيب سربة لبالل بن بردة حني قال له صف : ُ

ما عندك؟ : ّيأتيه اخلباز فيمثل بني يديه فيقول: عبد األعلى وإطعامه قال

 كذا وبطة كذا حىت يأيت على مجيع ما )٢١(عندي جدي كذا وعناق: فيقول

ُليقتصر كل امرئ يف األكل حىت إذا أيت : لوما يدعوه إىل هذا؟ قا: قال. عنده

مث يؤتى باملائدة فيتسعون : مث ماذا؟ قال: قال. بالذي يشتهي بلغ منه حاجته

ّويتضايق وجيدون ويعذر حىت إذا فرتوا خوى ِّ ُ  وأكل أكل )٢٣( ختوية الظليم)٢٢(ّ

  .اجلائع املقرور
ًهذا ومن املعروف أن لكل مجاعة مصطلحات وكلمات خاصة، وضرب ٍ ا من ٍ
  :البيان وكان اجلاحظ يتتبع تلك اجلماعات وقد قال قبيل سؤال جارود لبالل

                                                            
 .األنثى من أوالد املعز قبل استكماهلا احلول:  العناق)21(

 .التخوية خلو اجلوف من الطعام: ّ خوى)22(

 .ذكر النعام:  الظليم)23(



٢٤٩  عبد الكرمي اليايف.  د– الطعام وشجونه الرتاثية

وحالوة حديثهم تدعو إىل االستكثار منهم، وتدعو إىل إحضار ((
م من ((: ومن األمثلة اليت أوردها اجلاحظ قول املديين. ))غرائب شهوا

ّتصبح بسبع موزات وبقدح من لنب األوارك
  .)) جتشأ خبور الكعبة)٢٤(

ًومن ذلك أيضا قول اآلخر حني دخل على قوم وهم يشربون وعندهم 
ٍاقرتح أي صوت شئت : قيان فقالوا ًويبدو أنه كان جائعا ) أي يف الغناء(َّ

ْأقرتح نشيش مقلى: فقال ِ َِ ْ َ.  
اجلارود الذي ذكره اجلاحظ شخصية كبرية من شخصيات العراق يف 

اجلارود ابن : اجلاحظ نفسه فقالالقرن األول وأوائل القرن الثاين، أشاد به 
ًأيب سربة ويكىن أبا نوفل، من أبني الناس وأحسنهم حديثا، فكان راوية 

ًعالمة وشاعرا مفلقا وكان من رجال الشيعة ً ما : وملا استنطقه احلجاج قال. ّ
ٍما أسكتين وال قط من إذنه إال : وكان يقول. َظننت أن بالعراق مثل هذا

وعبد . اء عبد األعلى بن عبد اهللا بن عامروكان من جلس. غلبت عليه
األعلى هذا أحد من يصفهم اجلاحظ بأنه من أبني الناس وأفصحهم، حىت 

َإين ألحني كور: كان مسلمة بن عبد امللك يقول ّ العمامة عن أذين )٢٥(ِّ
  .ألمسع كالم عبد األعلى

  :كالم الرؤساء رؤساء الكالم

                                                            
. ته املاشيةالنوق اليت رعت نبات األراك، وهو شجر املسواك وأطيب ما رع:  األوارك)24(

حتمل األوارك يف لبنها من ذلك الشجر . ينبت يف شبه جزيرة العرب ويف فلسطني
 .نكهة تزيد يف طيبه

ّكور العمامة لفها:  كور)25( ّ. 



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٥٠  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

 ه.ق٣(يمي امللقب باألحنف ّأبو حبر الضحاك بن قيس بن معاوية التم
سيد بين متيم وأحد العظماء الدهاة الفصحاء ) م٦٨٦ –م ٦١٩/ ه٦٧ -

 ُولد يف البصرة وأدرك النيب . ُالشجعان الفاحتني، يضرب به املثل يف احللم
وفد على عمر حني آلت إليه اخلالفة يف املدينة، فاستبقاه عمر . ومل يره

: فكتب عمر إىل أيب موسى األشعري. صرةًفمكث عاما وأذن له فعاد إىل الب
ِأما بعد فأدن األحنف وشاوره وامسع منه إخل(( ْ وشهد الفتوح يف خراسان . )) ...َ

وملا انتظم األمر ملعاوية . ّواعتزل الفتنة يوم اجلمل، مث شهد صفني مع علي
هذا : عاتبه فأغلظ له األحنف يف اجلواب، فسئل معاوية عن صربه عليه فقال

ّوويل خراسان . ذا غضب غضب له مئة ألف ال يدرون فيما يغضبالذي إ
ًوكان صديقا ملصعب بن الزبري أمري العراق، فوفد عليه بالكوفة فتويف فيها وهو 

قال رجل ليحىي الربمكي أنت واهللا . أخباره كثرية، خطبه وكلماته متفرقة. عنده
ُما يـقرب علينا من : أحلم من األحنف بن قيس فقال حيىي ُ ْ   .أعطانا فوق حقناَ

ِّوقد استهل ابن قتيبة مؤلف كتاب عيون األخبار، فصل الطعام من ذلك 

ذه امللحة أي الطعام :  لألحنفقال عمر بن اخلطاب : الكتاب الشهري 
ما مها بأحب األطعمة إليه ولكنه : الزبد والكمأة فقال عمر: أحب إليك؟ قال

  .حيب اخلصب للمسلمني
 *  *  *  

كانت تلك .  عصر الوفرة والثراء واحلضارة العجيبة الواسعةالعصر العباسي
فيه احلضارة كالبحر احمليط املتالطم األمواج، تلتقي فيه الدراري وجتتمع 

ّولئن كان الوزير ابن الفرات متوسعا يف كرمه ووالئمه توسعا طوح . األضداد ً ً
تلك ، فقد كان يف ))الوزراء((ِّبه أي تطويح مأساوي ذكره مؤلف كتاب 



٢٥١  عبد الكرمي اليايف.  د– الطعام وشجونه الرتاثية

احلضارة من يطري مزايا البخل وينوه باإلمساك والتقتري، مثل سهل بن هارون 
وهو أبو عمرو بن راهبون، كاتب بليغ وحكيم من ) م٧٨٩/ ه١٧٣ - ؟ (

واضعي القصص، يلقب بزرمجهر اإلسالم، فارسي األصل، اشتهر يف البصرة 
  .ادواتصل خبدمة املأمون العباسي، وواله رئاسة خزانة احلكمة ببغد

ًكان يتهم بالشعوبية وكان اجلاحظ معجبا به قال يف وصفه ومن ((: ُ
اخلطباء الشعراء الذين مجعوا الشعر واخلطب والرسائل الطوال والقصار والكتب 

ْثـعلة وعفرة(له كتاب . ))ُالكبار سهل بن هارون َ ْ َّعلى نسق كليلة ودمنة ألفه ) ُ

وعاش يف . مشهورة يف البخلللمأمون، وكتاب اإلخوان واملسائل، وله رسالة 
ّعصره تقريبا شاعر هجاء أصله من الكوفة وأقام ببغداد وهو دعبل اخلزاعي  ٌ ً

مل يرض عن خبل سهل بن هارون ) م٨٦٠ - ٧٦٥/ ه٢٤٦ -١٤٨(
ّالكاتب العظيم، فوصفه وصفا تناقله الكتاب وكان دعبل شابا حني وصفه ً .

 األخبار ومثله يف اجلزء جاء هذا الوصف يف اجلزء الثالث من كتاب عيون
الثاين من كتاب احليوان، وال نستطيع أن منر هنا دون أن نعرض ما كتبه 

  ). سهل بن هارون وديكه(ًاجلاحظ نقال عن دعبل بعنوان 
أقمنا عند سهل بن هارون فلم نربح حىت كدنا منوت : قال دعبل الشاعر

فأتينا بقصعة فيها : لقا! ّيا غالم، ويلك غدنا: من اجلوع، فلما اضطررناه قال
أين : فقال مث رفع رأسه إىل الغالم )٢٦(]ًفبقي مطرقا ساعة[مرق فيه حلم 
: قال! مل أظنك تأكله: ومل رميت به؟ قال: رميت به قال: الرأس؟ فقال

فكيف [وألي شيء ظننت أين ال آكله؟ فواهللا إين ألمقت من يرمي برجليه 
! ّ صنعت إال للطرية والفأل لكرهتهلو مل أكره ما: مث قال له] من يرمي برأسه

                                                            
 . الزيادة من عيون األخبار)26(



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٥٢  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

ُالرأس رئيس وفيه احلواس، ومنه يصدح الديك، ولوال صوته ما أريد، وفيه فرقه  ُ
ا املثل يقال ُالذي يتربك به، وعينه اليت يضرب  ّ  )) شراب كعني الديك((: ُ

ّودماغه عجيب لوجع الكلية، ومل أر عظما قط أهش حتت األسنان من عظم  ً
 ظننت أين ال آكله ظننت أن العيال ال يأكلونه؟ وإن كان بلغ ّرأسه، فهال إذ

أو ما علمت أنه خري من . من نبلك أنك ال تأكله فإن عندنا من يأكله
واهللا ما أدري أين : طرف اجلناح ومن الساق والعنق؟ انظر أين هو؟ قال

  !لكين أدري أنك رميت به يف بطنك واهللا حسيبك: قال! رميت به
إن اهللا مجيل حيب اجلمال، سخي حيب ((: الشريفجاء يف احلديث 

 )) فيض القدير(( يف كتاب ١٧٢٤ رقم احلديث )) السخاء، نظيف حيب النظافة
وتنظيف الثوب والبدن . هذا وإن النظافة تزيد يف العني مهابة ويف القلب جاللة

ًمطلوب عقال وشرعا وعرفا ً  .ُمث إن نظافة الظاهر قد تعني على نظافة الباطن. ً
ّوالعرب من أنظف األمم وهم الذين شرعوا النظافة يف بالدهم ومثلوها أفضل 

يد   .متثيل يف ماضيهم ا

معظم احليوان حني . والبأس أن نتطرق إىل استعمال املالعق لديهم

ومن هبات اهللا لإلنسان أنه جعله يأكل بيده، مث هداه . يأكل يأكل بفمه

ًكان ألهل مهذان خاصة حذق . قةإىل استعمال أدوات الطعام ومنها امللع
ا وباختاذها مجيع  امر والطبول املذهبة، اليت فاقوا  ّباختاذ املرايا واملالعق وا

ًِم ملغزا ١٢٨٦/ ه٦٨٥والبن اخليمي املصري املتوىف سنة . )٢٧(أهل األرض ُ
  :يف امللعقة

                                                            
 .٢٥٣ كتاب البلدان البن الفقيه ليدن ص )27(



٢٥٣  عبد الكرمي اليايف.  د– الطعام وشجونه الرتاثية

ِبكف على ساعد مسعد ٍ
ْ ُ ِوممدودة كيد املجتدي  ٍّ َِ ْ ُ َ َ ٍ 

 َترى بعضها يف فمي كاللسا  ِ يدي كاليدن ومجلتها يف
رود ومن النحاس والفضة والذهب . كانت املالعق تصنع من الزجاج ا

ّوالبأس أن نذكر قصة الوزير احلسن بن حممد املهليب، فقد كان عزوف النفس، 
ٌوجد نفسه يأنف من إعادة امللعقة إىل فيه، فقد روى ياقوت يف كتابه إرشاد 

  : التالية عنهاألريب القصة

وكان من ظرفه يف فعله ونظافته يف مأكله، أنه إذا أراد أكل شيء ..... ((

مبلعقة كاألرز واللنب وأمثاله، وقف من جانبه األمين غالم معه حنو ثالثني ملعقة 

ا من ذلك اللون  ًزجاجا جمرودا، وكان يستعمله كثريا فيأخذ منه ملعقة يأكل  ً ً
 غالم آخر قام من جانب األيسر، مث يأخذ أخرى لقمة واحدة، مث يدفعها إىل

ا فعل األوىل، حىت ينال الكفاية لئال يعيد امللعقة إىل فيه ثانية ))فيفعل 
)٢٨(.  

وقد يقع يف الوليمة ما هو مستهجن أو مضحك، وسرعان ما كان 

صاحب الوليمة يتالىف ذلك بكياسة واقتدار حمكم، حىت إن املهليب جعل 

حدامها كبرية عامة وأخرى لطيفة خاصة كان يؤاكله عليها إ: لنفسه مائدتني

  .بعض صحبه املخلصني

                                                            
 .١٠٢ ص ١٣ معجم األدباء لياقوت، اجلزء )28(



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٥٤  )٢(اجلزء ) ٨٣( ا

  المصادر

  . إحياء علوم الدين، أبو احلامد الغزايل، مصر، املكتبة التجارية الكربى- ١

  .١٣٣٠:  أدب الندمي، باريس- ٢

  .١٩٤٨دار الكاتب املصري، :  البخالء، اجلاحظ، حتقيق طه احلاجري، القاهرة- ٣

: مصر. احلافظ أبو الفضل املقدسي) كتاب األطعمة واألشربة(وة التصوف،  صف- ٤

  .مطبعة دار التأليف

املؤسسة :  عيون األخبار، أبو حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري، القاهرة- ٥

  .١٩٦٣املصرية العامة، 

شقي  فص اخلوامت فيما قيل يف الوالئم، مشس الدين حممد بن علي بن طولون الدم- ٦

  .دار الفكر: الصاحلي، حتقيق نزار أباظة، دمشق

  .املطبعة الكاثوليكية:  فقه اللغة، اإلمام أبو منصور الثعاليب، بريوت- ٧

  . كتاب البلدان، ابن الفقيه- ٨

 كتاب الطبيخ، حممد بن احلسن بن حممد الكاتب البغدادي، أعاد نشره فخري - ٩

  .مشقية، دار الكتاب اجلديدالبارودي مذيل عليه بكتاب معجم املآكل الد

:  كتاب كنـز الفوائد يف تنويع املوائد، حتقيق مانويال مارين وديفيد وانيز، بريوت-١٠

  . شتوتغارت أملانيا٤٠ النشرات اإلسالمية ١٩٩٣/ ١٤١٣

 الوزراء أو حتفة األمراء يف تاريخ الوزراء، أبو احلسن اهلالل بن احملسن الصابئ، -١١

  .١٩٥٨محد فراج، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البايب حتقيق عبد الستار أ


