
یک دستور ِ غذا از قرنِ ششم

راوندی در کتابِ معروفِ خود «راحة اـلصدور و آیة اـلسرور در ـتاریخِ آلِ سلجوق»

تالیفِ کـتاب  سببِ  کبیر ۵۷(ص در  چاپِ اـمـیر  قرن۱۳۶۴ِ  به  آستانه ی ورود  درست در  که   (

 می گوید: ه ق)۶۰۳ - ۵۹۹ ( هفتمِ هجری نوشته شده است

که امیر الشعرا و سفیر الکُبرا شمس الدین احمد بن منوچهرِ شصت کُـلَهْ 

به هـمدان اشرف  سید  که  کرد  است ، حـکایت  ـقصیده ی تُتـماج گفته 

است. شعر  که را ـطـبعِ  تا  دید  ها می ـگـردید و می  رسید و در مکتب 

 داد تا بر آن وزن دو سه ـبیت گـفتم،  به سمعِ( شصت کُلَهْ )مصراعی به من 

رضا اصغا فرمود ……

«شمس الدین اـحـمدِ ـشـصت ـکـله» نامِ  به  که ـکـسی  شود  این گـفـتار فهـمـیده می  از 

ـقصیده ای تاثـیرگذار دارد در ـتوصیفِ نوعی غذا به نامِ «تُـتماج»  طوری که راوندی

باز از همـین عـبارات به مخاطـبانش معـرفی می کـند. و  به اعتـبارِ همـین قـصیده  او را 

معلوم می شود که «شمس الدین احمدِ شصت کله» پیش از مرگِ سید اشرف حسن

 شاعری  شناخته شده بوده است.  ه ق)۵۶۵ (بن ناصرِ علویِ غزنوی

 راوندی همچنین از ممارستِ او بر شاهنامه یاد می کـند و سه ـبیت از اشعارش را برای

درستِ تلــفظِ «شــصت کــله» طرزِ  راوندی  حال از کــتابِ  این  با  ونه  می آورد .  من

فهمـیده منی شود ، دـهخدا در لغت نامه با اِ عرابِ  «شـصت کُـلَه» ـثبت کرده است و

های دـیگر را نده ی کنجـکاو- بعـضی از خوانش  که دارد  -برای خواـن در ـتوضیحاتی 

نامِ به  ما  توجّهِ  شاعر  اشناخته بودنِ  درطرزِ تـلفظ و ـن ردید  هم  مـشخص می کـند. از ـت

قصیده جلب می شود که ـمشهور به «ـقصیده ی تـُتماجیه» است و این نام ـنیز به قدرِ

است. تـتـماجیه یـعـنی ـقـصیده ای  در ـتـوصیفِ نا مـعـلوم  شاعر و ـحـتا ـبـیش از آن  نامِ 

تتماج و تتماج  غذایی است که در این ـنوشته  تا حدِ مـمکن به آن خواهیم ـپرداخت.
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۵۷ـقصیده با ـتعدادِ مـتفاوتی ـبیت در ـنسخه های خـطیِ قدیمی -در بـیشترین حالت 

1بیت-  دیده شده است. 

تتُماج

تتماج نامِ غذایی است که بعضی آن را مرکب از «تُتم» ترکی به مـعنیِ سماق و «آج»

سماق» پـنداشته اند درحالی که به ـنظر می رسد2ـفارسی درمجـموع به مـعنای «آشِ   .

ها تـلــفظ می کـنــند یا ـچــنانکه کرمانی  ماج»  یا «اُ  «اوماج»  ـقــسمتِ دومِ تـتــماج 

« اُماچو»  است و آن به مـعنای گلوله های خـمیر است و تـتماج ـباید ترـکیبی ـباشد از

غذایِ تــــرکی محــــسوب یک  اصالتا  که  سبزی  همــــین خمیــــرها و لبنــــیات و 

با خوردنِ آن  دهد نـحوه ی  غذا را نـشان می  این  شکلِ  که  شاهدی  است.  می شده 

به شبیه  اندازد و غـلـظتِ آن را  بودن می  که آن را از آش  است  «سیخ»  نامِ  ابزاری به 

خورده سیخ های مخصــوصی  با  که عـیـنا  غذای ـمـعروفِ سوـیـسی می ـکـند  «فُــندو» 

می شود.  در قصیده ی تتماجیه هم به سیخ اشاره شده است :

(سیخش از لعل و مالقه اش از یاقوت)سیخش همه لعل و چُمچه  :  یاقوت 

(کفگیر از سنگِ شَبَه و دیگش از عقیق) کفگیر: «شبه» ، عقیق : « غزقان» 

نظامی در جایی اشاره ای دارد که شکلِ این سیخ فهمیده می شود:

خار کز نخل دور شد تاجش

 ( برگِ درختِ خرما را  به جای سیخِ تتماج به کار می برده اند)به که سازند سیخِ تتماجش

دهد دوغِ که ـنـشان می  به «آبِ تـتـماج»  اشاراتِ ـمـکرری ـهـست  همچـنـین در اـبـیات 

این آب را شود.  تا آبِ آن بچـکد و غلـیظ  استفاده را کیـسه می کـردند  موردِ  مَـشکیِ 

ترکمانان برای تهیه ی خوراکِ سگ استفاده می کرده اند. مولوی در مثنوی مکرر به

این معنی اشاره دارد:
(برای دیدنِ جزئیاتِ اسامیِ نسخ و تعدادِ ابیات نگاه کنید به1
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آبِ تتماج است آبِ روی عام

که سگِ شیطان ازو یابد طعام

زابِ تتماجی که دادش ترکمان

آن چنان وافی شدست و پاسبان

قصیده ی تتماجیه:

گفتم که: ز خوردنی چه سازم ؟

اندر خورِ خوردِ چون تو مهمان

در پای تو سر کشم به حتفه 

 در پای تو جان کنم به قربان

گفتا که: «تکلفی نخواهم» 

هرچ آن به خمار در خورند آن

از «تکـلفی ـنخواهم» مـعلوم می شود که تـتماج یک غذای ـتشریفاتی تـلقی منی شده

بـلکه برـعکس ساده و ـفرودست بوده است .  از «هرچ آن به خـمار در خـورند آن» ـنیز

می فهمیم که جنبه ی «مزه» در مجلسِ مِی خوارگی داشته و ـمثلِ ـکشک و بادـمجان

یا حُمُص یا باباغانوج و امثالِ این غذاها به خوبی تغییرِ ذائقه ایجاد می کرده است.  

رو گاوِ سپهر زود در بند 

وز سُنبُله جمله دانه بستان

موادِ الزم : گندم 
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(کارهایت را تعطیل کن و قدری گندم بردار)

باید که چو خُرد کرد خواهی

 گردون بوَد آسیای گردان

(گندم ها را آرد کن.)

هر چند در آسیای گردون 

   مه حمّال است و مهر طحّان

آسیای ـفـلک حــکمِ ـحـمال و ماه در  چه ـخـورشید و  (اگر 

آسیابان را دارند .....)

آن بِه که به اختیار باشد

 برسخته  زُحل به برج میزان 

زحل را هایی کوـچــکتر ـمــثلِ  تو چانه  که  است   ( ـبــهتر 

درترازو بگذاری)

وز بهر سرشتنش بیاور 

 از چشمه ی کوثر آب حیوان

به کــمکِ هایی مــساوی  کن و چانه  با آب خمــیر  (آرد را 

ترازو بسنج و آماده منا.)

یک دشنه ز ذوالفقار حیدر 

 یک چوبه ز تیرِ پورِ دستان

ـیرِ یک  ـت آشپزخانه و  ـیزِ  کاردِ ـت یک  ـیاز :  موردِ ـن وسایلِ 
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چوبی برای پهن کردنِ خمیر

تا همچو سپر کنی بدان تیر 

 بر پشتِ طبق بسی بگردان

با ـکمکِ ـتیر چانه را ـپهن کرده چـندین بار رویِ صفحه یی

که داری  ورز بده

پس هر سپری به دشنه می بُر 
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آب از سرِ چاه زمزم آور 
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مونس مه قزوـیــنی در  های عال آمده  احـتــماال از یافته  که در ـکــروشه  این دو ـبــیت 

به3االحـرارند بز را  یا  اضافه کردنِ گـوشتِ گـوسفند  فرضِ  که  و البـته ابـیاتی  مجـهول 

غذا در ذهنِ خواننده ایجاد می کند.  حَمَل و جَدْی که نامِ دو صورتِ فـلکی ـهستند

ـیت خــشم و غــیرتِ این دو ـب شاعر در  اشاره دارند.  برّه و بزغاله  به معــنیِ  ـین  همچـن

صورتِ فـلـکیِ حــمل و ـربانی کردنِ دو  با ـق ـوشیِ میـهـمان و مـیـزبان  آسمان را از باده ـن

جدی منایش داده تا همـگان و به ویژه کافران بداـنند و درس بگـیرند. آیا این اـبیات به

ویژه به  تر و  این ترکـیب آن را مطـلوب  به  افزودنِ گـوشتِ گـوسفند  که  ما می گویـند 

شواهد با بعــضی  که بیــشتر  مزه ی باده نــوشی می کــند؟ چــیزی  برایِ  منــاسب تر 

همخوانی دارد این که «تتماج با شراب تباین دارد»! مولوی می گوید: 

رزق ما از کاسِ زرین شد عقار (شراب)

وان سگان را آبِ تتماج از تغار

باده در به تـباینِ جتـمّلِ مجـلسِ  غذا بـاشد  ماهیتِ  که نـاشی از  این تـباین بـیش از این 

مقابلِ ایلیاتی بودن و حاضری و سـردستی بودنِ تُـتماج ـمربوط می شود. این مطـلب از

رایت درست کـنم ؟ و چه ـب ـتعارفِ اـبتدایِ ـقصیده هم معـلوم است؛ مـیزبان می ـپرسد 

یتِ اخـیر در خوریم». در دو ـب شراب ـب با  که  ساده  دهد؛ «یک چـیزِ  اسخ می  مهـمان ـپ

با باده ـنوشی های شاهانه و متـناسب  که مجـلسی  اگر ـبخواهیم  شاعر می گـوید   واقع 

درخورِ بزرگان داشته باشیم بد نیست که کبابی هم بریان کرد و با تتماج خورد.  

سیرش همه چون عبیر خوشبوی 

 آبش همه با گالب یکسان

روغن بگداز و دوغ در کن 
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تا ساختنش رسد به پایان

غذا  دـیگر متام می شود و از این پس قدری به رـیشه ی غذا و وسایلِ در ایـنجا دستورِ 

الزم برای خوردنِ  آن خواهد پرداخت. این ابیاتِ ناروشن  قدیمی ترین دستوری ست

شعرِ ـفـارسی شکل گیریِ  که در ـبـامدادِ  با این  داریم.  زبانِ ـفـارسی  آشپزی در  که از 

شراب قصیده ای بلند و درخشان از رودکی موجود است که در آن طرزِ درست کردنِ 

را با دقتی بسیار  خوب توضیح داده است اما می توان گـفت که تـتماجیه یک استثنا

خوردن در همه ی گـستره ی یانِ ـقاعده ی ناـمبارکِ چشم ـپوشی بر فرهـنگِ غذا  در ـم

ادبیاتِ کهنِ ماست.

آن چه از همین دستورِ ناقص دریافت می شود غذایی ست که شباهتِ چـندانی به آش

ندارد و در دستورِ آن هم هیچ صحبتی از سماق در میان نیست . تتماج بیشتر به نظر

می رسد شبیه به دُـیماج است . دـیماج که هم اـکنون در ـقزوین پخـته و بـیشتر بـعنوانِ

که در آن از ـپـیاز و شود تقرـیـبا هـمـین ترـکـیب را دارد ـغـیر از این  خورده می  ـعـصرانه 

جایگزین شده و ـبـــجایِ دوغِ کـیـــسه ای، پـنـــیر را  استفاده  سیر  زردچوبه ـبـــجایِ 

منوده است. این البته خود رفتاری غیرِ فرهنگی ست که ما غذاها را به هم شبیه کـنیم

و اصرار بورزیم که این ـهمان است با فالن تغـییر اما می توان دوغذا  را در ذیلِ این یا

های قرار داد.ـتـشابهِ ـچـشمگیر در نام  گروه  یک  کرد و احـیـاناً در  دسته بندی  نام  آن 

ـکدیگر ـزدیکِ ـی ـشاوندِ ـن ـشان را خوـی که اـی فرد را وســوسه می کــند  ـماج  ـماج و دـی تـت

بپندارد. در زیر  دستور العملی مفروض و مبتنی بر حدسیاتی برگرفته از ـمنتِ تـتماجیه

را ببینید:

پتیر ندارد   که مخـــمّر  ــین خمـــیری  به چـن با آب خمـــیر می کنـــیم   آردِ گـــندم را 

یر و طاس پتـیرها را می گوـیند . ـپهن کردنِ پتیر ـبسیار سخت است با ـکمکِ آرد  و ـت

پارچه ای ها را در  ریز می کـنـیم.  پتیر  ریز  های ـکـوچک  شکلِ لوزی  به  کرده  ـپـهن 

می پیچـیم تا قدری ـبیات شوند. در این ـفاصله سبزی هایِ خـوردشده را با ـکمی سیر

گذاریم. پتیـرها را در آرامی تـفت می دهـیم  و کـنار می  به  کره ی برگرفـته از دوغ  در 
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شود . شوند . دوغ را در کـیسه می کـنیم تا چکـیده  تا شکننده   کره سرخ می کـنیم 

سرخ شده و پتیر ها را مخـلوط می کـنیم و می گذاریم تا جاتِ  دوغِ چکـیده ، سبزی 

جا بیفتد.

(سحن= بشقاب)   از هیکل ماهتاب کن سحن

 وز قُرصه ی آفتاب نِه خوان

سیخش همه لعل و چمچه یاقوت 

کفگیر شَبَه، عقیق غزقان

آرایشِ میزِ غذا الـبته ـباید با وسایلی که در باال آمده ـهمراه ـباشد.  وجودِ سحن هم به

جایِ کاسه،  آش و آبکی نبودنِ تتماج را تائید می کند.

هست این خورشی که کرده بودند

( منشا این غذا ترکی ست)   ترتیبش از ابتدا به توران

آسیمه در آرزوی او شد

 رُستم پی رخش تا سمنگان

چون خورد، به زالِ زَر فرستاد 

 حتفه صفتش به زاولستان

به تورانی  سرزمین های  ــسیار کـــهن از  های ـب  (از زمان 

حوزه ی ایرانِ فرهنگی آمده است)

شود . شوند . دوغ را در کـیسه می کـنیم تا چکـیده  تا شکننده   کره سرخ می کـنیم 

سرخ شده و پتیر ها را مخـلوط می کـنیم و می گذاریم تا جاتِ  دوغِ چکـیده ، سبزی 

جا بیفتد.

(سحن= بشقاب)   از هیکل ماهتاب کن سحن

 وز قُرصه ی آفتاب نِه خوان

سیخش همه لعل و چمچه یاقوت 

کفگیر شَبَه، عقیق غزقان

آرایشِ میزِ غذا الـبته ـباید با وسایلی که در باال آمده ـهمراه ـباشد.  وجودِ سحن هم به

جایِ کاسه،  آش و آبکی نبودنِ تتماج را تائید می کند.

هست این خورشی که کرده بودند

( منشا این غذا ترکی ست)   ترتیبش از ابتدا به توران

آسیمه در آرزوی او شد

 رُستم پی رخش تا سمنگان

چون خورد، به زالِ زَر فرستاد 

 حتفه صفتش به زاولستان

به تورانی  سرزمین های  ــسیار کـــهن از  های ـب  (از زمان 

حوزه ی ایرانِ فرهنگی آمده است)



گر زخم خورَد به گاهِ خوردن 

الیق بوَد ار چه نیستش آن

طعمی که به تیغ و تیر سازند  

( این مصرع نشان می دهد که مهمترین عنصر در این غذا

نان است)

 اال که به نیزه خورد نتوان  

(اشاره ی  دوباره به خوردن با سیخ که پیش از این تصریح

داشت)

[در لذت او هزار صحبت 

 در صحبت او هزار برهان]

[باشند خورندگانش فارغ 

 از زحمت تره و منکدان]

 ( تتماج خود بخود پرمزه است و نیازی به چاشنی ندارد)

[کس منکر لذتش نیابی 

 از حد عراق تا خراسان]

های فرـهـنگِ شاعر هـمـگان در همه ی حوزه  روزگارِ   ( در 

ایرانی تتماج را می شناخته اند)

گر زخم خورَد به گاهِ خوردن 

الیق بوَد ار چه نیستش آن

طعمی که به تیغ و تیر سازند  

( این مصرع نشان می دهد که مهمترین عنصر در این غذا

نان است)

 اال که به نیزه خورد نتوان  

(اشاره ی  دوباره به خوردن با سیخ که پیش از این تصریح

داشت)

[در لذت او هزار صحبت 

 در صحبت او هزار برهان]

[باشند خورندگانش فارغ 

 از زحمت تره و منکدان]

 ( تتماج خود بخود پرمزه است و نیازی به چاشنی ندارد)

[کس منکر لذتش نیابی 

 از حد عراق تا خراسان]

های فرـهـنگِ شاعر هـمـگان در همه ی حوزه  روزگارِ   ( در 

ایرانی تتماج را می شناخته اند)



طبع آن طلبد وگرچه باشد 

 بر خوانْ خورش از هزار الوان

…

[چون برگ گل اندر آب ِکافور  

های زند و تکه  سفیدی می  به  بر  رنگِ تتــــماج   )

سرخ شده ی خمیر در آن قرمزند)

 هم نان خورش آمده است و هم نان] 

کاچی ش وزیر و رشته نایب 

 یخنی حاجب، هریسه دربان

(تتماج حدِاقل بر چهار غذای ِ محبوب ؛ کاچی ، رشته ،

یخنی و هریسه برتری دارد)

مهرانِ راد

۲۰۲۰هشتم فوریه ی 

اتاوا

طبع آن طلبد وگرچه باشد 

 بر خوانْ خورش از هزار الوان

…

[چون برگ گل اندر آب ِکافور  

های زند و تکه  سفیدی می  به  بر  رنگِ تتــــماج   )

سرخ شده ی خمیر در آن قرمزند)

 هم نان خورش آمده است و هم نان] 

کاچی ش وزیر و رشته نایب 

 یخنی حاجب، هریسه دربان

(تتماج حدِاقل بر چهار غذای ِ محبوب ؛ کاچی ، رشته ،

یخنی و هریسه برتری دارد)

مهرانِ راد

۲۰۲۰هشتم فوریه ی 

اتاوا



    


