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غالمرضا مظاهری
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نان و نانواخانه ازطهران تا تهران

or

به روايت متون تاريخي ،درعهد صفويه پس از خروج از دروازه های شمالي ری ،دو روستای طهران و
مهران اولين آباديهايي بودند كه برای رسيدن به ييالق های كوه پايه البرز به آنها مي رسيدند  .مهران

روستای بزرگتر و طهران روستای كوچكتر بود .يک مرتبه كه شاه طهماسب صفوی از قزوين كه
پايتخت بود روانه حرم حضرت عبدالعظيم حسني (ع)در ری بود گذرش به طهران مي افتد و ظاهراً آب
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وهوای خوش و شكارگاه های آن او را به اين محل عالقمند مي كند .اين زمان مصادف است با سال 961
هجری قمری مطابق با  1553ميالدی و  932هجری شمسي .شاه طهماسب دستور ميدهد باروئي (ديوار) با
 114برج به عدد سوره های قرآن به دور طهران كشيده شود كه اين امر باعث ايجاد امنيت بيشترشد و
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روستای قديمي طهران رفته رفته گسترش يافته و ساخت و ساز های شاهي باعث رونق آن شد.
با هجوم قوم افغان به ايران سلسله صفويه منقرض گرديد و حاكميت اين قوم درايران آغاز مي شود و
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طهران و قزوين به دو كانون اصلي مقاومت برعليه افاغنه تبديل مي شود كه اين امر خسارتهای بسياری به
طهران وارد آورد و نهايتاً پس از مدتي افاغنه طهران را نيز اشغال نمودند و درمحله ارك بناهای تازه ای
احداث كردند .حكومت افغانها دوام چنداني ندارد و چند سال بعد نادر ،ازشرق كشور به پاخواست و بساط
افغانها را برچيد و طهران نيزهمچون ساير نقاط تحت اشغال ازچنگال افغانها خارج مي شود.
نادرشاه افشار وليعهدش رضاقلي ميرزا را كه نايب السلطنه بود به حكومت طهران منصوب مي كند و اين
امر باعث رونق بيشتر طهران ميشود .با روی كار آمدن سلسله زنديه و توجه خاص كريم خان زند به
طهران دو محله عود الجان و چال ميدان از تركيب محالت كوچک تشكيل مي شود و كاروانسراها و
مي نمايد.
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دكانهای زيادی در اطراف اين دو محل داير مي گردد كه هسته اوليه بازار بزرگ امروزی تهران را ايجاد
با مرگ كريمخان و قيام آغا محمدخان قاجار جنگ سختي بين طرفداران زنديه و مهاجمان لشگر قاجار
در مي گيرد كه دراين ميان تلفات و خسارات بسيارسنگيني به طهران وارد مي شود و نهايتاً با فتح طهران،
آغا محمد خ ان قاجار با وقوف برموقعيت مهم استراتژيک اين شهر در تاريخ اول فروردين سال 1064

هجری شمسي مطابق با  1200قمری و  1786ميالدی برتخت سلطنت نشسته و خودرا شاه ايران و طهران
را پايتخت اعالم مي نمايد .جالب است بدانيم كه در اين زمان جمعيت طهران حدود  15000نفر بوده
است.
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درهمين دوره بود كه به جهت نياز به آباداني ،نهری از آب كرج به طهران كشيده شد كه هنوز اين
نهر بصورت كانالي در وسط بلوار كشاورز قابل رويت است و هستند پيرمردان و پير زنان متولد تهران
هنوز به بلوار كشاورز ،آب كرج مي گويند .با روی كار آمدن ناصرالدين شاه قاجار قصرها و بناهای
بزرگي پديد آمد و از آنجاكه برج و باروی احداث شده درزمان شاه طهماسب صفوی فرو ريخته بود و
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شهر ازآن حدود بزرگتر شده بود .در اين زمان طهران به دارالخالفه ناصری معروف شد و جمعيت اين
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شهر دراوايل اين دوره ودرزمستان ها بدليل مهاجرت روستائيان جهت كار ،به 150هزارنفر مي رسيد.
حدود دارالخالفه ناصری با نام های امروزی خيابان ها به قرار زير بود:
شمال  :خيابان انقالب حدفاصل ميدان امام حسين (ع) و ميدان انقالب.

جنوب  :خيابان شوش حد فاصل ميدان راه آهن تا ميدان شوش
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شرق  :خيابان هفده شهريور حد فاصل ميدان شوش تا ميدان امام حسين (ع)
غرب  :خيابان كارگر حد فاصل ميدان راه آهن تا ميدان انقالب
بنا به نياز به ساماندهي اوضاع به روش های جديد ،در دوران ناصرالدين شاه اقداماتي برای بنيان گذاری
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برخي از ادارات انجام شد كه اداره پليس دارالخالفه و احتسابيه از اولين ادارات تاسيس شده بودند و درپي
آن درسال  1286هجری شمسي قانون بلديه به تصويب رسيد .
اولين آمارگيری رسمي ( احصائيه ) درسال  1301درتهران انجام شد كه درنتيجه آن ،جمعيت 210
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هزارنفر برآورد گرديد.

اما تهران در دهه  20هجری شمسي با جمعيتي حدود  500هزارنفر از شمال به خيابان شاه رضا (انقالب)
تا حشمتيه  ،از شرق كارخانه برق (ميدان شهدا) تا تهران نو ،از جنوب ايستگاه راه آهن و كشتارگاه تا
گارد ماشين دودی (خيابان خراسان) و از مغرب باغشاه (ميدان حر) تا امامزاده حسن خالصه مي شد و
محله های معروف آن زمان شامل :

محله عودالجان  ( :محدودة كاخ گلستان  ،ناصرخسرو  ،خيابان اميركبير و ميدان امام )
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محله سنگلج( :محدودة خيابان خيام  ،ميدان حسن آباد  ،شيخ هادی اميريه  ،اميربهادر)
محله چاله ميدان( :جنوب بازار  ،سيد اسمائيل  ،گمرك دروازه غار  ،ميدان محمديه)
محله دولت( :الله زار،جمهوری  ،فردوسي  ،سعدی  ،اكباتان  ،ايران  ،بهارستان)

تشكيل شده بود كه محله دولت نسبت به چهارمحله ديگر جديد االحداث تر بود.

مشاغل عمده آن روزها بجز تجارت و كارهای دولتي شغل هايي بودند كه امروزه حتي از برخي از آن ها
نامي برده نمي شود .عمده ترين اين شغل ها كه نسبت به صدها شغل امروزی بسيار محدودتر بودند و
شنيدن نامشان خالي از لطف نيست از قرار زير بودند:
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نانوايي ،قصابي ،كله پزی ،ديزی پزی ،يخني پزی ،قهوه چي گری ،بقالي ،عطاری ،حلبي سازی ،دوات
گری ،سقائي ،عصاری ،ارسي دوزی ،فرش فروشي ،پاالن دوزی ،چلنگری ،نعلبندی ،مهتری ،سورچي
گری ،خركچي گری ،كوره پزی ،خشت مالي ،رزازی ،سيرآبي پزی ،پينه دوزی ،عبادوزی ،شعربافي،
آسياباني ،ميرآبي ،ناوه كشي ،ماست بندی ،كاشي پزی ،ميناكاری ،نقره سازی ،مسگری ،مقني گری،
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كناسي ،تون تابي ،پهن پازني ،واگن چي گری ،گالب گيری ،نقالي ،زالويي و حجامت چي گری ،شيشه
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گری ،تعزيه خواني ،نوحه خواني ،روضه خواني ،معركه گيری ،حمالي ،فال بيني و رمالي و جن گيری،
مطربي ،نوكری ،خانه شاگردی ،يراق بافي ،گاری سازی ،خراطي ،حكاكي ،عقيق تراشي ،ابزارسازی ،آش
پزی ،پلوپزی ،كاغذنويسي ،تخت كشي ،گيوه دوزی ،دوخته فروشي ،آئينه سازی ،سنگتراشي و . .....

پول رايج آن دوران تومان ،قران ،دينار ،شاهي و عباسي بود.
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يک تومان ده ريال ،يک قران يک ريال ،صدديناريک ريال ،ده شاهي نيم ريال يا  50دينار ،سي شاهي

يک و نيم ريال و يک عباسي دو دهم ريال امروز را شامل مي شد.
و اما همه اين مطالب جمع مي شود تا برسد به نان و نانواخانه ،چرا كه آن زمان قوت غالب مردم بسيار
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بيشتر از امروز نان بود .تهراني قديم بود و هرشب آبگوشت و كال جوش و اشكنه و يتيمچه و نان
سنگک و تافتون ،اينجا بود كه نانوايي ها خودی نشان مي دادند .آن روزها اكثر نانوايي ها سنگک و
تافتون بودند و شاطر نانوايي به همراه حمامي و كله پز جزء سحرخيزترين مردم شهر بودند و جالب تر
خميرمورد نياز را آماده مي كرد.
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اينكه خميرگير نانواخانه از شاطر هم سحرخيزتر بود و معموالً دوساعت قبل از اذان صبح بيدار مي شدند و
سوخت نانوايي ها و حلوائيها به وسيله بُته تامين مي شد و روزانه بيش از سه هزاربار بُته برپشت شترها از
بيابانهای اطراف شهرری و دهات اطراف آن تا ورامين و حتي نزديک سمنان وارد طهران مي شد.
يكي ديگر ازمسائل جالب در نانواخانه ،مزدی پزی بود و اين بدان معنا بود كه تنور نانوايي عمالً فر
آشپزخانه اهل محل بود ،بدين صورت كه ديزی و قابلمه های شخصي را خانه دارها و دكاندارها به نانوايي
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ها مي سپردند تا در مقابل مبلغي بعنوان مزد ،برايشان بارگذاشته شود .ترتيب كار چنين بود كه مخلفات
ديزی و يا غذای ديگر بعالوه نمک و فلفل درظرف ريخته و به نانوايي مي دادند و آتش انداز آنها را
باالی سوراخ تنور كه برای اين كار جاسازی شده بود با آتش خلواره كه از تنور درآورده و دورشان مي
داد ( محلي دريک گوشه سوخت دان كه ظروف غذا را درآن مي چيدند و دورشان را آتش مي دادند و

ساعتي قبل ازآماده شدن چاشني غذا به آن اضافه مي شد كه بو و برنگ آن نانوايي را برميداشت) اجرت
پختن هرظرف غذا تا چهارنفر ده شاهي و بيشتر از آن يک قران بود.

اما ارتقاء شغلي درطهران قديم كه با رسم لنگ بندان دربرخي ازصنوف منجمله نانوايي همراه بود جالب و
شنيدني است  ،دربسياری ازحرفه های آن روزگار بدون اجازه مرشد و شاطر و استاد هيچ شاگردی استاد
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نمي شد و اين مسئله درصنف نانوا يان بيشتر از ديگر صنوف نمود داشت چنانچه در نانواخانه ،آتش انداز
بدون ميهماني لنگ بندان به نان درآری نمي رسيد و نان درآر بدون اجازه شاطر و لنگ بندان به شاطری
نمي رسيد و همچنين كارگر كته (پستائي بگير) بدون كسب اجازه و مراسم لنگ بندان برای او توسط
شاطر و صاحب دكان به خميرگيری يا خليفه گری نمي رسيد .
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رسم جالبي كه دركله پزخانه ها مرسوم بود بردن نان توسط خود مشتری بود كه مشتريان آشنا نان مورد
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مصرف خود را به همراه مي بردند و چون قرار بود كه نان درآبگوشت خُرد شود حتماً ازنان سنگک
استفاده مي شد و دليلش اين بود كه نان سنگک درآبگوشت خميرنمي شد و پس ازتناول مصرف كننده

را دچار دردسرآب خوردن مضاعف نمي كرد.

و اما از خود نانوا خانه كه از دكاني با آجركفپوش شده و تغارسفالي و سكوی نان و شاطری ورزيده و
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خميرگيری سحرخيز تشكيل مي شد سخن بسيار است كه از جالبترين آن ها قوانين آن روزگار

درخصوص نانوا و نانوايي بود كه تعدادی از آن قوانين بدين شرح بود:
 هركاسب به جزنانوا و كله پز و حمامي بايد دكان خودرا اول آفتاب باز و اول غروب تعطيل
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بكند.

 هرظهر وغروب بايد كسبه درپای دكانهای خود اذان بگويند.
 حمامي و خميرگيروكله پزكه استثنائاً زودترازديگران صبح به سركار مي روند بايد با خود چراغ
بگذارند)
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يا فانوس حمل بكنند (اين حكم برای آن بود كه مامورين ،كاسب را ازغير كاسب تميز
 هيچ كاسبي به جز بقال و پزنده و نانوا حق ندارند روزهای جمعه دكان خودرا باز و دادوستد
بكند.

 نان نكش ممنوع ونان سنگک خشک ازدانه ای هشت سير (هرسيرمعادل  75گرم ) و نان تازه از
يكي ده سير نبايد كمتر باشد.
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 نان تافتون خشک از قرصه ای چهارسير و تازه ی آن از پنج سير نبايد كمتراز ترازو بيرون بيايد.

 هرنانوا مكلف است برای زيرنان ها كه ازتنور بيرون مي آيد ،سكوی آجری بسازد و نان را نبايد
جلوی مشتری و روی زمين و زيردست و پا بيندازد( .رسم اين بود كه نان از تنور بيرون آورده
را جلوی مشتری روی زمين مي انداختند به دو خاصيت و معنا ،اول كه ريگهايش ريخته شده
مشتری زحمت ريگ گرفتن نداشته باشد وديگرآنكه معلوم كند نان متعلق به چه كسي است).
 منبرنانوايي ها بايد با متقال تميز پوشيده شده باشد و هردو روز آن را شسته و عوض بكنند.

 هرخوراكي فروش اعم از نانوا ،قصاب ،كله پز ،آبگوشتي ،كبابي ،يخني پز و فرني پز بايد كف
دكان خود را آجرفرش كنند.
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 تغارهای خمير نانواها بايد رويشان با تنظيف تميز پوشيده شده باشد.
 هرپزنده و خوراكي فروش بايد دردكان خودكاغذ شيره ماليده مگس كش بياويزد .
اين قوانين درسراسر كشور الزم االجرا بود و معموالً درمراكز استانها و شهرستانها برآن ها نظارت
بيشتری اعمال مي شد.
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