Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences
ISSN: 2717- 8293
Research Article

January 2022

Volume: 4

Issue: 1

PUBLIC BANQUET IN THE ABBASID ERA
Moayad Ibrahim Mohamed HASSAN1
Abstract:

Istanbul / Türkiye
p. 28-40
Received: 15/11/2021
Accepted: 06/12/2021
Published: 01/01/2022
This article has been scanned by
iThenticat No plagiarism
detected

Some unfortunate brothers were baptized to feasts and banquets
for the public, and during season times Historical sources ndicate
that the cults of the Abbasid Caliphs, including the Abbasid
aliphate Al-Mahdi, the Mamoun and the Mu 'taad, ranged between
six thousand and a thousand dinars a day, while the expenses of
the Al-Mutakil kitchen amounted to one thousand dirhams, which
is a fairly large budget.
He was also known to identify the Abbasids with public and rivate
tables, including the Caliph al-Mansur Al-Rasheed al-Mamoun
with a stature favourable to the general public in addition to the
state of development that Arab and Islamic society witnessed
during the Arab era, in terms of the literature of the gourmet and
the pious tools related to the Arab cuisine Result for Tth.

Key words: Public Banab, Abbasid Era.

http://dx.doi.org/10.47832/2717-8293.15.3
1

Dr. , Basra University, Iraq, omrali1978@gmail.com, https://orcid.org/0000-0001-8337-8903

Copyright © Published by Rimak Journal, www.rimakjournal.com

Rimar Academy, Fatih, Istanbul, 34093 Turkey
All rights reserved

Moayad Ibrahim Mohamed HASSAN

املأدب العامة يف العصر العباسي
مؤيد إبراهيم حممد حسن

2

امللخص:

اعتمد بعض اخللفاء العباسيني إىل اقامة الوالئم واملأدب للعامة ،ويف أوقات املواسم واالعياد واالحتفاالت الرمسية،
وخصصوا من أجل ذلك امليزانيات الكبرية من األموا واليت تصرف على مثل تلك الوالئم ،إذ اشارت املصادر
التارخيية إىل إ ن نققات مطابخ اخللفاء العباسيني ومنهم اخلليفة العباسي املهدي واملأمون واملعتضد ترتاوح بني ستة
آالف وعشرة آالف دينار يوميا ،يف حني بلغت نفقات مطبخ املتوكل مائيت ألف درهم وهي ميزانية كبرية نوعا ما
كما اشتهر عدد من اخللفاء العباسيني مبوائدهم العامة واخلاصة ومنهم اخلليفة املنصور والرشيد واملأمون إبقامة
موائد للعامة اخلاصة إضافة إىل حالة التطور الذي شهدها اجملتمع العريب واإلسالمي يف العصر العباسي من حيث
آداب املائدة واألدوات واألواي املتعلقة ابملطبخ العريب نتيجة للتاثر ابلثقافات الغري عربية.
الكلمات املفتاحية :املأدب العامة ،العصر العباسي.
املقدمة:
تعد املاكل واملأدب العامة واليت كان يقيمها اخللفاء واألمراء العباسيني من أهم الظواهر االجتماعية اليت اشتهر هبا البعض
من أولئك اخللفاء واليت كانت مبثابة مدعاة للفخر عند الكثري منهم ،إذ كانت تضم بني جنباهتا أطباقها أشكاال وأصنافا خمتلفة من
األطعمة والفواكة منها ما هو معروف ومشهور بني الناس ومنها ما هو غريب جديد مل يكن معروفا ومشتهرا بينهم بل جاءت
وصفاته من أماكن بعيدة وثقافات مناطق جديدة افتتحها العرب واملسلمون يف ذلك الزمان.
كما كان يدعى إىل تلك املاكل واملأدب فئات متعددة من الناس منهم ما هو مقرب إىل اخللفاء كالوزراء والوالة والقادة
العسكريني والكتاب الشعراء إذ كانت تقيم هلم مأدب ومآكل خاصة ابإلضافة إىل العامة من أبناء الشعب واليت كانت تقيم هلم
الوجبات املأكل العامة ويف أوقات ومناسبات خمتلفة.
وستناو يف هذا البحث مجيع ما يتعلق بتلك املأدب واملوائد اليت كان يقيمها أولئك اخللفاء خلاصة الناس ولعامتهم
ابإلضافة إىل أهم األواي اليت كانت تستعمل يف الطبخ وانواع املطابخ املشهورة يف تلك الفرتة وذلك الزمن.
املائدة لغة واصطالحا
املأدب مجع مآدبة ،وهي مشتقة من (أدب) ،ويبدوا ان هلذا االشتقاق أمهية كبرية ،فقد أطلق النيب حممد (صلى هللا عليه
اله وسلم) على القران الكرمي لفظة (مآدبة) فقا عليه الصالة والسالم (إن هذا القران مآدبة هللا يف األرض فتعلما من مآدبته ما
استطعتم)( ،)1فهذه اللفظة توحي إىل النرفع عن كل ما جيايف اآلداب واألخالق والذوق العام عند حضور الطعام.
أما لغة فان األدب :هو الذي يتأدب به األديب من الناس مسي به النه يؤدب الناس إىل احملامد وينهاهم عن املقابح،
فاألدب " ان جتمع الناس إىل طعامك هي املآدبة واملآدبة "()2
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املأدب يف العصر العباسي
مل يكن الطعام يف اجلاهلية وصدر اإلسالم غنيا ومنوعا إذ أنه كثريا ما ما كان يتكون من اللنب أو مشتقاته ،أو من التمر
واحلبوب وأحيانا قليال من اللحم أيكله االغنياء وامليسورين من الناس ،لفد كانت أغلب األطعمة أو الكثري منها بسيطة تتكون من
الثريد الذي كان يصنع من اللحم واخلبز واللنب ،أما احللوى فلم تكن أكثر من الرغيدة والرهيدة اللتان تصنعان من اللنب والدقيق،
والعصيدة من السمن والدقيق والضيعة من الدقيق والعسل.
ويبدوا ان مجيع هذه األصناف من الطعام والوجبات قد طرا عليها الكثري من التطور والتحسن والتحديث مع ازدايد حركة
الفتوحات اإلسالمية ودخ و لكثري من البلدان واملناطق كالشام وفارس ومصر والعراق إىل حاضرة اإلسالم ودخلت معهم وجباهتم
ومآكلهم اليومية ،فكان للفرس اثر يف ادخا أنواع الطعام وألوانه ،فمنهم اخذ العرب وهبم اقتدوا خاصة بعد ان عاشوا يف مناطق
واسعة ذات ثروات طبيعية ومراع دائمة اخلضرة.
لعل امللوك واخللفاء كانوا من اشد الناس على انتقاء ما لذ من الطعام وطاب ،فهم يتخريون اللذيذ من كل شيء ،وما
عليهم ان اتعبوا غريهم أو أنفقوا األموا الطائلة يف سبيل ذلك ،فكان اخللفاء العباسيون يعنون هبذا األمر كل العناية ،وحيرصون
على ان ال يفوهتم من لذائذ املأكل والثمار شيء ،فكانت هذه اللذائذ حتمل من األقطار إىل قصورهم يف بغداد ليتمتعوا هبا ،وكانوا
يفرضون ان حيمل اليهم مع خراج كل بلد ما حسن فيه من مأكل أو زهر أو مثر.
فعلى سبيل املثا ال احلصر كان الرمان واخلوخ املقدد حيمل مع خراج الري ،وكان العسل والشمع أييت مع خراج املوصل
واصبهان( ،)7وكان البنفسج أييت من الكوفة والنرجس من جرجان()8والعنرب والزبيب من مكة واحلجاز وماء الورد من فارس
وغريها.
كان اخللفاء واألمراء والوزراء يعدون السخاء على العامة واخلواص من الفروض اليت جيب أتديتها أما العامة فكانوا
يسرتضوهنم أببسط أساليب السخاء وهو الدعوة إىل املوائد ،فكان العامة جيتمعون على مائدة األمري أو اخلليفة أيكلون منها
صباحا ومساءا ،وقد ابلغ األمراء حىت نصبوا املوائد على الطرقات سيما يف شهر رمضان املبارك ويبدوا ان هذه العادة كان معموال
هبا عند األمم القدمية وابخلصوص من قبل بعض ملوك الفرس ،إذ ان اخللفاء العباسيني قلدوا الفرس واقتدوا هبم يف كثري من آداهبم
االجتماعية()9
أ – مائدة ابو جعفر املنصور:
كان اخلليفة املنصور العباسي من أوائل اخللفاء العباسيني الذين اهتموا ابملوائد والطعام على الرغم مما اشتهر به من حرص
على امساك األموا وعدم البذخ أو اإلسراف إىل حد البخل إال انه ومع ذلك جند ان الرواايت التارخيية تصف املنصور إبنه كان
يكثر من الطعام إىل حد االضرار بصحته( ،)10بل انه كان يتانق يف إعداد مائدته وتزيينها ابلورد والرايحني وألوان الطعام
والشراب ويبالغ يف ذلك فقد روى املسعودي( )11نقال عن عبد الرمحن القمي( )12قوله " :دخلت عليه يف بعض األايم وهو
جالس يف موضع يف آخر داره وقد رفعه على بركة ويف صدره صفة ويشرف منها على البستان وعلى حري الغزالن وحظرية
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أما اصطالحا فللمآدبة عدة معاي عدة تعاريف تعطي مجيعها معىن واحد ،فقد عرفت على اهنا " الصنيع الذي يصنعه
االنسان وجيتمع عليه الناس"( ،)3وقيل " اهنا تقع على كل طعام يصنع ،ويدعى عليه الناس وخصصا األصدقاء ،ومسيت مآدبة
الجتماع الناس عليها"( ،)4كما عرفت على اهنا " الطعام الذي يعمل للجريان االصحاب الجل املودة " ( )5وغريها من
التعاريف()6
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القمارى( )13واشباهه فقلت له :اي أاب جعفر انت وهللا جالس يف اجلنة ،قا  :أليس لك ان خترج من اجلنة حىت تصطبح فيها فما
جلست واستقر يب اجمللس حىت اتون مبائدة جزع مل أر أحسن منها ويف وسطها جام جزع ملونة قد لوى على جنباهتا الذهب
األمحر وهي مملوءة من ماء ورد وقد جعل سافا فوق ساف كهيئىة الصومعة من صدور الدجاج وعلى املائدة سكرجات ()14جزع
فيها االصباغ وأنواع امللح وقمنا من فورن إىل موضع املنارة فقدم بني أيدينا اجانة بيضاء قد كرمت ابلبنفسج وغريها قد عبئ فيها
التفاح الشامي فما رايت طعاما انظف منه فقا يل :هذا حق الصبوح فما انسى إىل الساعة طيب ذلك اليوم"
ب – مائدة هارون الرشيد:
أشارت أحدى الرواايت التارخيية إىل ان الرشيد كانت له مائدة عامرة ابفخر أنواع األطعمة وينفق عليها األموا الطائلة
الباهضة يف الوقت الذي كانت هناك الكثري من الفئات الفقرية يف اجملتمع واليت تعاي الفقر والفاقة والعوز واحلرمان ،وقد بلغت
حالة اإلسراف والتبذير يف أحدى املوائد ان اقرب املقربني منه يستغرب لذلك اإلسراف وينهى الرشيد عن فعلته هذه()15
وقد حتدث املؤرخني عن الرشيد وشدة حبه وشغفه ابألكل والطعام حىت قالو ان الطباخني اختذوا له أكثر من ثالثني لون
من الطعام الذي كان ينفق عليه عشرة آالف درهم يوميا ،وملا تزوج من زبيدة بنت جعفر أقيمت يف قصره وليمة أنفق عليها مخسة
ومخسني ألف ألف درهم ( )16وانه ملا زار البصرة سنة (196ه 811/م)أحضر له واليها جعفر بن سليمان بن علي اهلامشي
على مائدته كل حار وابرد وأحضر ألبان الظباء وزبدها فاستطاب الرشيد طعومها()17
ج – مائدة املأمون:
مل خيتلف املأمون العباسي عن ابيه الرشيد أو عن جده املنصور من حيث إقامة املوائد العامة أو اخلاصة أو من حيث
االهتمام ابملآكل أو صنع األصناف اجلديدة واملبتكرة من الطعام أو حىت من حيث االنفاق على تلك املأدب والوالئم اليت كان
يقيمها بني احلني والآلخر ومبختلف انواع املناسبات حىت وان مل تكن ذات أمهية أو قيمة.
وقد أوردت لنا املصادر التارخيية الكثري من اإلشارات والرواايت اليت تدلل على ذلك منها ما رواه أحدهم بقوله " :كنت
أحد العشرة الذين اختارهم املأمون جملالسته وحمادثته من الفقهاء واملتكلمني واهل العلم ،قا  :تغدينا يوما عند املأمون فظننت انه
وضع على املائدة أكثر من ثلثمائة لون ،وكلما وضع لون نظر اليه املأمون وقا  :هذا يصلح لكذا ،وهذا نفع لكذا "()18
كما كان املأمون شانه شان ملوك بين العباس أكثر ميال إىل اللحوم وخاصة حلوم الدجاج حىت ان اجلاحظ يشري إىل ذلك
بقوله " وملوكنا واهل العيش منا ال يرغبون يف شيء من اللحمان رغبتهم يف الدجاج ،وهم يقدموهنا على البط والنواهظ والدراج،
وعلى اجلداء،وهم ايكلون الرواعي كما ايكلون املسمنات"()19
كما كان املأمون مييل أيضا إىل حلم الغنم ،فقد قا للحسن بن سهل يوما " :نظرت يف اللذات فوجدهتا كلها مملولة سوى
سبعة ،قا احلسن :وما السبعة اي امري املؤمنني ؟ قا  :خبز احلنطة وحلم الغنم واملاء البارد ...وعد أربعة غريها ( ،)20كما بلغت
نفقته يف اليوم الواحد ستة آالف دينار ،كان الكثري منها خيصص ملطبخه( ) 21وهذا دليل على حرصه املبالغ فيه يف تقدمي الطعام
وحالة اإلسراف اليت متتع هبا فيما خيص ابملآدب.
وكان املغين املشهور زرايب( )22ذا حظوة كبرية عند اخلليفة املأمون وهو املعروف بكونه صاحب اللياقة يف امللبس واملطعم
واملوائد ،حيث اشاع امناطا جديد ة يف تنظيم املائدة فكانوا يبدأون ابملاء مث يقدمون اللحوم والطيور وينتهون ابحللوى ،واختذ أمراء
االندلس وخلفاؤهم وخواصهم زرايب قدوة فيما سنه هلم من آداب املائدة واستحسنه من األطعمة اليت نسبت اليه ()23
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اخلالفة اليت امر هبا التوسع يف الطعام والوظائف ،ففرق على بين هاشم األموا واالرزاق واالبل والبقر( ،)25كما اتبع اخلليفة
الراضي (322ه – 329ه933 /م 940-م) يف مطاخبه وجمالسه وخدمه وحجابة أموره ترتيب املتقدمني من اخللفاء يف البذ
والعطاء( ،)26وكان للخليفة املقتدي ابمر هللا (467ه 487-ه1074 /م1094-م) مائدة يتغدى عليها كل يوم دجاجة
مشوية ويف أحدى املرات استلقى على ظهره فوجدوه ميتا قبل ان يغسل يديه ()27
آداب املائدة:
تعد املوائد سواء العامة منها أو اخلاصة من الظواهر االجتماعية يف العصر العباسي واليت يدعى اليها خمتلف فئات اجملتمع
سواء الفقراء أو األغنياء أو رجاالت الدولة ،ومع ذلك فقد كانت لتلك املوائد آداب واصو تتعلق هبا جيب ان تتم قبل األكل،
فعلى سبيل املثا ال احلصر ما الذي جيب عمله يف املائدة وما هو الشيء الذي جيب حتاشيه من الضيوف واملضيف ،وكيف يتم
تقدمي األطعمة ومىت تقدم الفواكه واحللوى ،وماذا يفعل املدعوون بعد الطعام إىل غريها من االمور األخرى
تعترب مسالة تزيني املائدة ابلورود واألزهار من املقدمات املهمة واملستحسنة بل واملستلطفة واليت جيب القيام هبا ،كما ان
او عمل يقدم عليه املدعوون قبل تناوهلم الطعام غسل االيدي من وعاء واحد مث يبدا رب البيت ابلتقدم للطعام لئال حيتشم
أحد( ،)28مث تقدم املشهيات أوال ،وبعدها تقدم الفواكة ومن مث تقدم األطعمة كلها دفعة واحدة لياخذ كل واحد ما يشتهي
منها
أما جلهة افراد كل ضيف بصحنه وطبقه ،فإن الطعام كان يوضع على املوائد يف أطباق مشرتكة للجميع ،فيتناو كل أكل
حاجته ،أما البسملة فكانت من اللوازم اإلسالمية املستحسنة يف بدء الطعام ،كما ان قراءة سورة احلمد كانت من األمور املكروهة
خال الطعام خصوصا من جانب صاحب املنز كوهنا تدفع الضيوف إىل ترك املائدة قبل الشبع ،حىت ان أحدهم انشد قائال:
ومحد هللا حيسن كل وقت

ألنك تزجر االضياف عنه

ولكن ليس يف وقت الطعام

واتمرهم إبسراع القيام ()29

أما احلديث على الطعام وجتاذب األراء فقد استحسنه قوم وكرهه آخرون ،وفضل بعضهم ان يكون احلديث من قبل
صاحب املنز  ،كي ال يضيع وقت األكل على الضيف ،واهلدف من راء احملادثة اليت يقوم هبا املضيف اتمني املتعة لالكل وتشجيعا
له على االستمرار يف األكل.
ويبدوا ان أراء الكثري من املفكرين والعلماء املسلمني قد تنوعت حو مسالة قواعد آداب املائدة وأمهيتها اليت جيب االلتزام
والتمسك هبا ،فقا ابن محدون( " :)30الندمي من أكل مع امللوك واألمراء والسادة ،فليكن اظفاره مقلومة ،وطرف كمه نظيف،
ولقمته صغرية ،ولياكل مما بني يديه وال يدسم امللح واخلل( ،)31وقا بديع الزمان اهلمداي(" :)32من أكل على موائد الرؤساء
فال تسافرن يده على اخلوان ،وال يرعني أرض اجلريان ،وال ايخذن وجوه الرغفان ،وال يفقان اعني األلوان"(.)33
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ابإلضافة إىل ما ذكرن فقد عرف عن بعض اخللفاء العباسيني املتاخرين اشتهارهم بنصب املوائد نذكر منهم اخلليفة املعتضد
ابهلل (279ه289-ه892 /م901-م) الذي طلب يف أحد األايم لون من الطعام فقيل له ما عمل اليوم فانكر ذلك وقا " :
جيب ان ال خيلوا املطبخ من كل شيء حىت إذا طلب مل يتعذر ،ووقع إىل ديوان النفقات إبقامة ذلك اللون إىل ان يرد التوقيع
بقطعه ،فكان يعمل وينفق عليه دراهم كثرية وال حيظر املائدة توقعا ان يطلبه فيقدم عند الطالب كما رسم فمضى على ذلك سنة
ومل يطلبه( )24أما اخلليفة املقتدر ابهلل الذي ما ان توىل سدة احلكم واخلالفة عام (295هـ908/م) حىت كانت واحدة من رسوم
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كما ان ابن كشاجم( )34الشاعر وضع كتااب يف أدب الندمي يتطرق إىل أصو األكل على املوائد ،وجاء يف كتاب املوشى
يف الظرف والظرفاء ملؤلفه اب ن حيىي الوشاء جمموعة نصائح لالكلني من الظرفاء تتعلق بتصغري اللقم ،والتجلل عن الشره والنهم،
وعدم حتسي املرق ،وتتبع مواضع الدسم فالظرفاء " ال يكوكبون يف اخلل ،وال ميضون يف أكل البقل ،وال ميششون من العظام
كرادبس قصب الساق الغليظة ،وال يتعدون مواضعهم ،وال يلطعون اصابعهم ،وال ميالون ابللقم افواههم ،وال يعجلون يف مضغهم
وال ايكلون جبانيب الشدقني" ()35
ومن العادات املتعلقة ابملائدة أيضا تعترب من آداهبا انه إذا ما انتهى الطعام ،فان اجلميع يبادر إىل الغسل ،ويعمد رب
البيت أو املضيف إىل غسل يديه بعد ضيوفه ،وكان يفضل ان يغسل كل انسان مبفرده ملا حيتاج اليه من استقصاء الغسل ،واملبالغة
يف التنظيف واجالة االنمل يف اللهوات واخلال يف االسنان ،الن سرت الغسل عن عني احملب واملبغض والرفيع واملتواضع امحد من
اطالعه عليه()36
ويبدوا ان األدب العريب قد اتثر إىل حد ما آبداب املائدة صياغة وموضوعا ،فكانت الدعوات اخلطية حلضور املأدب
تكتب بلغة مجيلة ،تتجلى فيها بالغة العصر ،ويظهر اثر الرتف االجتماعي مرتمجا إىل ترفا ادبيا ،ومن ذلك ما كتبه الصاحب بن
عباد( )37لبعض أصدقائه يدعوه إىل جملسه بقوله ":وحنن اي سيدي يف جملس غين إال عنك ،شاكر إال منك ،قد تفتحت فيه
عيون النرجس ،وتوردت فيه خدود البنفسج ،وفاحت جمامر االترج ،وفتقت فارات النارنج ،ونطقت السنة العيدان ،وقام خطباء
األاتر ،واهتزت رايح االقداح ،فبحيايت ملا حضرت لتحل بك يف جنة اخللد وتتصل الواسطة ابلعقد)()38
أدوات املطبخ وأواين املائدة:
متيزت أواي الطعام اليت استخدمت على املوائد أبهنا تتناسب مع إعداد املدعويني ونوع الدعوة ،إذ ظهر استخدام أنواع
خمتلفة األشكا واألحجام ،وفقا لوظيفتها ولقدرهتا على استيعاب الطعام الذي يعد للمدعويني ،فإذا كانت الدعوة عامة وإعداد
املدعويني كبري فإن ذلك يعين ضرورة هتيئة كميات كبرية من الطعام وتوزيعها على املائدة يف أواي ذات أحجام كبرية إلشباع
املدعويني ،أما إذا كانت الدعوة خاصة وإعداد املدعويني حمدودةا فيمكن استخدام أواي ذات أحجام متوسطة أو صغرية كما ال
ميكن إغفا املستوى املعاشي يف استخدام أنواع األواي سواء كان ذلك من حيث احلجم أو الشكل أو مادة الصنع ،فهناك أواي
فاخرة وأخرى رخيصة.
والواقع ان املطبخ ذكان يضم عددا من القدور تصنع من النحاس أو من الفخار الالمع ،وكانت امساؤها ختتلف حسب
سعتها واستعماهلا فالطبخري من النحاس ،وكان يستعمل إلعداد أطباق احللوى وهو يشبه الطبق لكنه دون غطاء ،والطنجري كان
لعمل التمر والسمن والدقيق يطبخ به اخلبيص الفالوذج وما كان من عائلتها ،وهلذا القدر مغارف حديدية ،وكان للقدور الضخمة
اذان ،وافضل انواع القدور جودة هي القدور الشامية والسمرقندية ،ولقد عرفت يف بغداد أسواق احلدادين والصفارين ،كما ان
هناك املرجل وهو من النحاس واجلفنة وهي القدر الكبري جدا(.)39
ومن القدور األخرى اليت تستخدم يف عملية الطبخ قدر املقلى وهو من الفوالذ أو من احلجر،وطبق الصاج وهو من املعدن
ويستعمل للخبز املنزيل يتبعه لوح للرق ،ويف املطبخ توجد السفافيد وهي اسياخ احلديد لشوي اللحم ،والزنبيل وهي سال النخيل،
أما الوقود فكان من احلطب والفحم واخلشب وروث احليوانت والنشارة ،أما جلهة املواد املستعملة لتنظيف أدوات املطبخ فكثريا ما
كان يستخدم الرتاب ابإلضافة إىل مسحوق البواتس اجلاف ،كما ويستخدم أيضا نبات الزعفران أو الورق األخضر أو
اللليمون( ،)40أما بيوت األغنياء فكانت األواي تنظف ابملاء املعطر()41
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كما ان هناك القصعة وهي تلي اجلفنة يف احلجم ،إذ قيل إهنا تشبع عشرة أشخاص فقط ،وقيل أيضا أبهنا تكفي ألربع أو
مخسة أشخاص ،ويبدو أن حجم القصعة مل يكن حمددا فإذا كانت القصعة تلي اجلفنة يف احلجم فإن ذلك ال يعين أهنا ذات قياس
اثبت وحجم واحد ،فهناك قصاع أبحجام كبرية تكفي لعدد يزيد على العشرة ،وهناك قصاع حبجم أصغر تكفي ألقل من عشرة،
وهذا ما يفسر سبب االختالف يف حتديد حجم القصعة( ،)43أما الصحفة فتايت بعد القصعة يف احلجم ،فهي تكفي الشباع
مخسة اشخاص أو حنو ذلك ،ولعل الصحفة كانت أكثر استخداما يف موائد الطعام اليت تضم عددا حمددا من األشخاص ،أي يف
الدعوات اخلاصة وليست يف الدعوات العامة.

ومن األواي األخرى املكتلة ،وقيل املأكلة ،وهي تكفي لشخصني أو ثالثة ،لذا فإن استخدامها يكون على املوائد اخلاصة،
ورمبا استخدمت يف تقدمي الفواكه واحللوى ،حيث أهدي للرسو صلى هللا عليه وآله وسلم مكتل فيه رطب ،وعرف العرب
صحفة ،وهي تشبه الصحفة إال أهنا اصغر حجما وهي تكفي إلشباع شخص واحد فقط ،وتصنع
ُ
الصحيفة ،ويبدو أهنا مصغر ُ
الصحيفة من خشب اخللنج وتنقش أبشكا خمتلفة ،وكانت السكرجة مستخدمة عند العرب وهي من آنية الفرس اليت انتقلت إىل
العرب ،أما الغضارة فهي اإلنء من الفخار األخضر حبجم القصعة ،وقد تصنع الغضارة من اخلشب ،وهناك الطيفورية ومجعها
الطيافري ،وهي اشبه ابلصفائح واألطباق وتستعمل لتقدمي اهلريسة()44
ويضاف إىل أواي املائدة االبريق املصنوع من الزجاج ،والصينية وهي طبق معدي كبري مستدير جوانبه مرتفعة ،وكان يطلق
اسم الصيين على كل وعاء مصنع جيدا ومصدره خارجي ،وتشمل األواي الصينية االوعية الفخارية اجلميلة املستعملة للطهي
والسلق والقلي()45
ومن توابع املطبخ واملائدة املاء والثلج ،وكان املاء يوضع يف جرار فخارية بعضها مفتوح من أعاله الذي هو أوسع من قعره
ويسمى احلب وله فائداتن األوىل ترسب الرمل والطني يف األسفل ،والثانية تربيد املياه عرب مسام هذا اإلنء بواسطة التبخر البطيء،
أما الثلج فكان يستعمل لتربيد املياه واملشروابت يف دور األغنياء على وجه اخلصوص ،ويعد املاء املثلج ذا أمهية كبرية للناس يف
فصل الصيف ،وكان الناس امليسورين واالغنياء يقومون جبمع الثلج يف الشتاء وحيفظونه ببيوهتم يف الصيف ،يف حني كان العامة
جيمعون املاء البارد ويضعونه يف اكواز إىل زمن الصيف ليشربوا املاء البارد مقام الثلج ومسوا االكواز ابلثلجيات ،أما اجلرار اليت كانت
توضع فيها املياه فتسمى ابملزمالت( ،)46كما كان الثلج يباع يف األسواق شتاءا وصيفا ويستعمل لتربيد اخلضروات يف أوان
فخارية خزفية ،يف حني كانت الفواكه والوصفات الطبية واألدوية توضع حلفظها يف قوالب معباة ابلثلج.
اخلامتة:
من خال دراستنا للمأدب العامة يف العصر العباسي جند ان هنالك جمموعة من األمور تتضح لنا بصورة جلية ،فبعد ان
عرفنا معىن املآدبة و املائدة لغة واصطالحا الحظنا ان تلك املأدب اليت كانت تقام يف العصر العباسي كانت ختتلف بصورة جلية
وواضحة عن الفرتات اليت سبقتها من حيث النوع والكم ولعل السبب يرجع يف ذلك إىل اتثري الثقافات األجنبية من فارسية تركية
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ويف عامل املائدة فان األواي كثرية ختتلف ابلشكل وابلسعة وطريفة االستعما من الفرد أو من جمموعة األكلني ،فألطباق
عديدة بعضها يسمى ابجلفنة وهي أعظم القصاع وأكربها ،وقيل هي نفسها الدسيعة ،وورد أن اجلفنة تشبع عشرة أشخاص ،إال
أن الظاهر من الرواايت إن اجلفان مل تكن حبجم واحد ،فهناك جفان عظام تكفي إلشباع عدد كبري من األكلني يفوق العشرة،
ورميا جتاوز ذلك إىل ثالثني شخص حيث ورد ذكر اجلفنة يف أشعار الشعراء على سبيل الفخر واملدح ،لبذ الطعام وإشباع
الضيوف والفقراء ،وكانت العرب متدح عظم اجلفان وسعة اآلنية فيقا (فالن عظيم اجلفنة) إذا كان مطعما()42
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وغريها على خمتلف جوانب احلياة وال شك وال ريب كانت املوائد أحد أهم األمور اليت اتثرت بتلك الثقافات ويتضح ذلك أكثر
من خال دخو الكثري من أصناف الطعام إىل املائدة العربية اليت مل تكن تعرف تلك األصناف قبل ذلك.
كما يبدو واضحا اتثر اخللفاء العباسيني بتلك الثقافات وال سيما الفارسية منها يف ابدئ األمر مث الرتكية والذي انعكس
بدوره على طريقة تناوهلم للطعام واآلداب اليت دخلت واليت مل تكن معروفة أصال على املائدة العربية.
كذلك اشتهر عدد من اخللفاء العباسيني مبوائدهم اليت كانوا ينصبوها للعامة من الناس أو للخاصة واملقربني منهم من شعراء
وأدابء وندماء أو وزراء وأمراء كما هو ااحلا مع املنصور مرورا ابلرشيد واملأمون وغريهم من اخللفاء العباسيني املتاخرين.
ونرى ايضا حالة اإلسراف والبذخ واملبالغ الضخمة اليت خصصت من خزينة الدولة والذي يرافق نصب تلك املوائد فهناك
آالف االف الدننري والدراهم تنفق على وجبات للطعام مث يرمى ذلك الطعام دون االستفادة منه جملرد االنتهاء منه.
وأخريا نرى تعدد األواي اليت تستخدم يف الطعام يف هذا العصر فمن تلك األواي ما كان أصال موجود ومنه من جيء به
من مناطق ودو بعيدة كما ان املطبخ العباسي قد شهد تطور اختلف عما كان موجود قبله.
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اتريخ مدينة دمشق (حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية – بريوت /د.ت)
ابن العماد احلنبلي ،شهاب الدين ايب الفالح عبد احلي بن امحد بن حممد (ت1089ه1678 /م)
شذرات الذهب يف اخبار من ذهب(حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية – بريوت/د.ت)
الغزويل ،عالء الدين علي بن عبد هللا البهائي الدمشقي (ت815ه1412 /م)
مطالع البدور يف مناز السرور (حتقيق :التجاي سعيد حممود ،دار الكتب العلمية – بريوت  /د .ت)
ابن فارس ،أبو احلسني امحد بن فارس بن زكراي (ت 395هـ 1004 /م)
معجم مقاييس اللغة (حتقيق :عبد السالم حممد هارون ،ط ،2دار اجليل – بريوت 1999 /م)
القزويين ،زكراي بن حممد بن حممود (ت 682ه1283/م)
ااثر البالد واخبار العباد (دار صادر – بريوت  /د .ت)
القريواي ،ايب اسحق إبراهيم بن علي بن متيم احلصري(ت413هـ 1022/م)
مجع اجلواهر يف امللح والنوادر(حتقيق :حممد العزازي ،دار الكتب العلمية – بريوت/د.ت)
زهر اآلداب ومثر االلباب (شرحه :صالح الدين اهلواري ،ط ،1املكتبة العصرية – بريوت 2001 /م)
ابن الكردبوس ،ايب مروان عبد امللك التوزري(من اعالم القرن السادس اهلجري)
االكتفاء يف اتريخ اخللفاء (حتقيق :عبد القادر بوابية ،دار الكتب العلمية – بريوت/د.ت)
املسعودي ،ايب احلسن علي بن احلسني بن علي (ت346ه 957 /م)
مروج الذهب ومعادن اجلوهر (طبعة ليدن  /د .ت)
املقري ،امحد بن حممد التلمساي (ت 1041ه1631/م)
نفح الطيب من غصن االندلس الرطيب (حتقيق :احسان عباس ،دار صادر – بريوت 1988/م)
النابلسي ،عبد الغين بن إمساعيل (ت1143ه 1730 /م)
علم املالحة يف علم الفالحة (تعليق :حيىي مراد ،دار الكتب العلمية – بريوت  /د.ت)
ابن حيىي الوشاء ،ايب الطيب حممد بن امحد بن اسحق(ت 325ه 936/م)
الظرف والظرفاء(حتقيق :فهمي سعد ،ط،1عامل الكتب 1988/م)
ب – املراجع الثانوية:
امني ،حسني امحد
املائة األعظم يف اتريخ اإلسالم (بريوت /د.ت)
السامرائي ،إبراهيم
التكملة للمعاجم العربية من االلفاظ العباسية (ط ،1وزارة الثقافة والشباب واالاثر – األردن1986/م)
الشادايق ،فارس بن يوسف
الساق على الساق فيما هو الفارايق (ابريس 1855/م)
العاي ،نصر
يف احلضارة العربية صور عباسية (بغداد /د.ت)
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أايم الرشيد قصة العصر الذهيب للخالفة اإلسالمية (دار البشري للثقافة والعلوم – القاهرة  /د.ت)
املكصوصي ،ماجد عبد احلميد عبد الرزاق
املائدة أنواعها ورسومها وأمهيت ها يف صدر اإلسالم والعصر االموي (رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية اآلداب،جامعة البصرة
2002/م)
مكي ،حممد كاظم
املدخل إىل حضارة العصر العباسي (ط ،2دار الزهراء للطباعة والنشر – بريوت 1999/م)
املنجد ،صالح الدين
بني اخللفاء واخللعاء يف العصر العباسي (دار احلياة – بريوت 1957 /م)
املوسوعة الفقهية الكويتية ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية (ط ،2دار السالسل – الكويت 1997 /م)
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