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  چکیده

مقاله حاضر به مطالعه نظام غذایی بومی و سنتی ساکنان بلوچ روستاي 
هدف از انجام پژوهش . دامن واقع در شهرستان ایرانشهر پرداخته است

دهنده آن و  تشریح نظام غذایی این مردم، تعیین و بررسی عناصر تشکیل
پژوهش کنونی با . سنتی اسـتسازوکارهاي موجود در این نظام غذایی 

هایی  شده و در آن از تکنیک  نگاري انجام گیري از روش کیفی مردم بهره
مطالعه . شده است  چون مصاحبه، مشاهده و مشاهده مشارکتی بهره گرفته

توجه محیط طبیعی ساکنان و نیز،   ما در این نظام سنتی بیانگر تأثیر قابل
دهی به یک سیستم غذایی   شکلدخالت عوامل فرهنگی و اجتماعی در
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ارتباط تنگاتنگ میان خوراك و   این درواقع، در. باشد بومی در منطقه می
اي از   فرهنگی و عوامل اقتصادي، دسته-اجتماعیعوامل عوامل طبیعی، 

طور پیوسته تولید و بازتولید شده که در نهایت، هم منجر به  مفاهیم به
یابی ساکنان روستا گردیده  هویتیابی غذاهاي بومی روستا و هم  هویت
طورکلی، با بررسی مجموع عوامل یادشده نوعی فرهنگ غذایی در  به. است

یابی و  میان مردمان روستا برجسته شده که شاکله آن مبنایی براي هویت
  .ها از ساکنان نقاط دیگر گردیده است تمایز آن

لوچ، روستاي نگاري، مردم ب نظام غذایی، فرهنگ، مردم :هاي کلیدي واژه
  .دامن، شهرستان ایرانشهر

  
  مقدمه و طرح مسئله. 1

ترین نیازهاي وي  یکی از بنیادي از زمانی که نوع بشر وجود داشته، غذا و استفاده از آن
رو، مسئله خوراك و  هم ازاین). Sobal et al., 2014(براي بقا و ادامه حیات بوده است 

هاي مختلف و از سوي اندیشمندان  هتغذیه ازجمله موضوعاتی بوده که در دور
باره  دراین(شناسی مورد بررسی و تعمق قرارگرفته است  ویژه انسان هاي متفاوت به رشته

در این میان، ). Mintz and Du Bois, 2002؛ Messer, 1997 :و براي مثال نگاه کنید به
ین انرژي که مسئله خوراك صرفاً محدود به مباحث زیستی و تأم توجه آن نکته قابل

 بلکه باید گفت، بشر پس از طی اعصاري که در آن ،شود مورد نیاز بدن انسان نمی
هاي غذایی خاصی بین اعضاي  کرده و تفاوت صورت اجتماعات اولیه زندگی می به

تري که بعدها تشکیل داد، شروع به  شد، در اجتماعات پیشرفته ها مشاهده نمی گروه
اي براي دستیابی به اهداف و بیان مفاهیم فرهنگی و  عنوان وسیله استفاده از غذا به

 فعالیتی براي رفع یک نیاز که ایندیگر، تغذیه فراتر از  بیان به. اجتماعی نموده است
هاي غذایی ما،  زیستی است، یک فعالیت فرهنگی نیز محسوب شده و اعمال یا انتخاب

ساز   و هویتآفرین بخش، ارزش جملگی وجوهـی از یک برنامه فرهنگی معنی
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گذارد  ها تمایز می» دیگري«و » خود«در طی آن، میان » ما«اي که یک  باشند؛ برنامه مـی
غذاها، همواره داراي نوعی تاریخ آشکار یا پنهان بوده و ). 66 -67: 1387سجودي، (

باشند؛ جریانی که خود سرشار از خاطرات و  ناشی از تداوم یک جریان معرفتی می
واقع،  به). 86: 1387نرسیسیانس، (هاست  کنندگان آن براي مصرفهاي ذهنی  تداعی

هاي پنهانی از منظرهاي گوناگون  اي همچون غذا چنان در خود الیه ظاهر ساده مفهوم به
هاي اتصال میان  ها نیازمند ایجاد حلقه داده است که براي فهم و دست یافتن به آن جاي

). Sobal et al, 2014(هستیم ... ی وسطوح مختلف محیطی، فرهنگی، اجتماعی، سیاس
طورکلی مستلزم این است که  غذایی به هاي پذیرکردن خوراك و نظام اساس، معنی براین

ترتیب، ما تالشی را  این به. راجع به آن اندیشید و جایگاه آن را در جوامع درك کرد
  .)Fischler, 1988: 283(ایم  منظور فهم جامعه آغاز کرده به

 فرهنگی که -باید در نظر داشته باشیم که در هر مطالعه، عوامل اجتماعی«به بیانی، 
ها و روابط متقابل بین  دهند، واکنش جذب مواد غذایی را تحت تأثیر قرار می

ها مواد غذایی را یا  انسان. اند هـاي زیستی و فرهنگی در انتخاب غذاي انسان جریان
ترتیب در بین غذاهاي  این کنند و به  میعنوان خوردنی قبول یا از خوردن آن امتناع به

عسگري خانقاه، (» گذارند  ارجحیت می،خوردنی طبق خصوصیات حسی و فرهنگی
هاي  هاي غذایی مختلفی که در سطح گروه اساس، بامطالعه نظام براین). 238: 1391

 -هاي اجتماعی توان راهی براي شناخت و درك بهتر نظام گوناگون وجود دارد می
سازي قومی  ها براي هویت عالوه بر این، اعضاي این گروه. آن مردمان پیدا کردفرهنگی 

اي مناسب فهم کرده و از آن  عنوان شیوه هاي مختلف غذا را به یا گروهی خود در دوره
  .)1387فکوهی، : باره نگاه کنید به دراین(اند  چنینی بهره جسته براي بیان مقاصد این

ضر با تأکید بر مطالعه نظام غذایی بومی و سنتی بر اساس آنچه آمد، پژوهش حا
منظور فهم  یکی از روستاهاي ناحیه بلوچستان در شهرستان ایرانشهر، کوششی را به

هاي اجتماعی و فرهنگی نظام غذایی مزبور آغاز نموده است؛ یکی از مسیرهایی  زمینه
طور مشخص، بر آن  بنابراین و به. برد که به فهم فرهنگ و اجتماع مورداشاره، راه می
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نظام غذایی بومی  دهی به ترین عوامل تأثیرگذار در شکل هستیم تا با در نظر گرفتن مهم
اي موجود و سپس،  و سنتی ساکنان روستاي دامن، ابتدا به توصیف دقیقی از نظام تغذیه

  .به تحلیل مفهومی آن نائل شویم
 از اجتماع یا جامعه یک یهتغذ و غذا مختلفی از ابعاد غذایی، نظام«دانیم که  می 
 مواد غذایی، هاي و شیوه اي تغذیه خرد غذایی، زنجیره و الگوها غذا، معانی جمله
 و مصرف توزیع تولید، و گردآوري نظام غذا، فرآوري و تهیه مادي ابزارهاي و غذایی

 تولید، گردآوري، مختلف مراحل پیرامون اجتماعی روابط غذا، محیطی منابع تنوع غذا،
 طعم غذایی، مواد نمادین معانی غذا، تصویر غذا، و جنسیت رابطه غذا، و مصرف یعتوز

 را ها این جز مواردي و غذاها فصلی مصرف غذایی، هاي و انتخاب ترجیحات و ذائقه و
 در این پژوهش قصد داریم تا بنابراین؛ )73: 1393ودادهیر و همکاران، (» گیرد برمی در

ترین مواردي  اشد، اگرنه تمامی موارد یادشده بلکه به مهمآنجا که مجالی براي بررسی ب
  .که عنوان گردید پرداخته شود

  
  پیشینه پژوهش. 2

هاي  خوراك و فرهنگ غذایی ازجمله موضوعاتی است که همواره اندیشمندان رشته
ترتیب  این  پژوهشگران علوم اجتماعی راجع به آن تحقیق کرده و بهبه ویژهگوناگون و 

توان از مطالعات  باره می رو دراین ازاین. توجهات ایشان قرار گرفته استکانون در 
بخش خواهد بود، اما براي  رو براي ما روشنی بسیاري یادکرد که در انجام پژوهش پیش

شده در این زمینه  هاي انجام ترین پژوهش پرهیز از اطاله کالم در ادامه به برخی از مهم
  .اشاره خواهیم داشت

 پژوهشگران تمرکز مطالعاتی خود را بر گیاهان بومی و سنتی مناطق اي از عده 
اند؛   محدود نموده-اند که منابع غذایی بسیار متنوعی را تشکیل داده -مختلف ایران 

به تفحصی در باب قارچ دنبالن صحرایی در ) 1394(مثال کمکی و همکاران  عنوان به
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 یکی از که اینه این نوع قارچ با توجه به ها معتقدند ک آن. اند بین مردم ترکمن پرداخته
تري  باشد، نیازمند توجه بیش صحرا می ترین مواد خوراکی بومی در منطقه ترکمن مهم

 شناخت بهتواند کمک شایانی  گیري از دانش بومی ساکنان این منطقه می  بهرهاست و
وان از تحقیقی ت همچنین در این زمینه می. دبکنبهتر و توسعه بیشتر این ماده خوراکی 

برداري از گیاهان خودرو در  دانش سنتی بهره« عنوان با) 1393(که فروزه و همکاران 
گیري از  اند تا با بهره پژوهشگران تالش کرده. اند، نام برد انجام داده» تهیه خوراك

شناسی به شناسایی و مطالعه تمام گیاهان خودروي محلی مرتع  هاي تحقیقی مردم شیوه
تبع این امر تمام غذاهاي گیاهی  به. قع در استان کهگیلویه و بویراحمد بپردازنددیلگان وا

شده و  بندي باشد، شناسایی و طبقه هایی که حاصل گیاهان محلی منطقه می و یا چاشنی
  . بدین ترتیب بخش اصلی زندگی عشایر این منطقه مورد بحث قرار گرفته است

 سخن گفت که ودادهیر و همکاران وي توان از پژوهشی دیگر در همین راستا می
ها دست  درواقع، آن. اند در ارتباط با گیاه محلی کما در منطقه سبزوار انجام داده) 1396(

هاي مصرف غذایی گیاه کما و باورهاي فرهنگی  به بررسی و شناخت الگوها، شیوه
همچنین . اند هاي فرهنگی غذایی، زده مرتبط با آن در منطقه یادشده و تحلیل این سیستم

به بررسی انواع بلوط، پراکندگی جغرافیایی آن و اهمیت و ابعاد ) 1383(ازکیا و یوسفی 
ها نشان دادند  آن. اند مختلف کاربرد بلوط ایرانی در دانش بومی مردم ممسنی پرداخته

گیري از   با بهرهکهآید؛  هاي متعددي به عمل مـی که از اجزاي مختلف بلوط استفاده
توان  هاي جدید، می م بومی در این حـوزه و انطباق آن با شرایط و تکنولوژيدانش مرد

شده،   موارد اشارهعالوه بر. هاي مؤثري در مسیر توسعه روستایی این مناطق برداشت گام
 قاتی انجام تحقتی مبسوط نخست تالش کرده تا اهمی پژوهشیدر ط) 1385 (يفرهاد

 نی و نحوه انجام اتی و موقعدهی کشری به تصو خودرو رااهانی گشناسی مردممربوط به 
 از نگاري گیاه مردم ی سپس در ادامه درصدد ارائه نوع،دی نماانی را بقاتیدست تحق

  . آن پرداخته استانیتفصیل به شرح و ب  کمره بوده و بهيخودرو اهانیگ
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طورکلی بر خوراك   محل تمرکزشان به،اي دیگر از مطالعاتِ صورت گرفته اما دسته
و تغذیه بومی مناطق مورد بررسی بوده است؛ از همین جهت تفکیکی بین غذاهاي 
گوشتی و گیاهی ایجاد نشده و غذاهاي سنتی مورد بحث، در کلیت خویش مورد تتبع 

ها مطالعه مداحی مشیزي و همکاران وي  جمله این از. محققان قرار گرفته است
زار از توابع  در بین مردم الله» اكدانش بومی و سنتی خور«که به بررسی است ) 1395(

این پژوهش محققان با رویکردي تفسیري و نشانه  در. اند شهرستان بردسیر پرداخته
اند که تغذیه اسالمی در بین معتقدان به دین  شناختی، به مطالعه ابعاد نمادینی پرداخته

اعت، پیوند نماید، ابعاد نمادینی همچون تواضع، قن اسالم در منطقه موردنظر خلق می
  . اجتماعی، برابري اجتماعی و یکسانی طبقاتی
نگارانه ایزدي جیران  توان از تفحص مردم در راستاي چنین تحقیقاتی ایضاً می

وي در این . سخن گفت» نگاري حسی غذاي نذري در تهران مردم«در باب ) 1392(
سئله غذا، پژوهش با تمرکز بر مناطق مرکزي، جنوب شرقی و غرب تهران به بررسی م

ایزدي جیران درصدد بوده تا نشان دهد که . خوردن و حس چشایی پرداخته است
شود، از خالل برخی باورها و  مثابه امري قدسی پنداشته می چگونه زمانی که غذا به

گردد تا جهان بیرونی جامعه با جهان درونی بدن ارتباط یافته و  رفتارها موجب می
همچنین است مطالعه . شوند  متصل می،دهاي فرهنگی موجودترتیب افراد با فرآین این به

بر روي غذاهاي محلی شهرستان فومن که ) 1395(نگارانه ودادهیر و همکاران او  قوم
شده که در  ورسومی پرداخته بندي غذاها و نیز رفتارها و آداب در آن به توصیف و طبقه

ن سعی شده به استخراج گرفته است و در پایا  ارتباط با غذاهاي بومی آنجا شکل
در تحقیقی ) 1393(ودادهیر و همکاران وي . هاي معنایی مربوط به غذاها بپردازند مؤلفه

 اند و به تنوع قابل مشابه بر نظام غذایی سنتی قوم لک در لرستان نیز به تدقیق پرداخته
- تماعیهاي اج شدت با مؤلفه اند که به یافته   دستیادشدهاي در سیستم غذایی  مالحظه 

  .گیرند فرهنگی در ارتباط مستقیم قرار می
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توان مشاهده  شده، گروهی از مطالعات حوزه تغذیه را می عالوه بر موارد عنوان 
اند تا تغذیه و خوراك را در ارتباط با یک عامل مشخص مورد  نمود که درصدد بوده

ده و غالمی براي نمونه در پژوهشی که توسط قادر زا. تفسیر و بازبینی قرار دهنـد
. شده است هاي معنایی غذا در میان زنان پرداخته صورت پذیرفتـه، به داللت) 1392(

میان زنان از بعد صرف فیزیولوژیکی و زیستی فراتر رفته  ها دریافتند مصرف غذا در آن
گرایانه، کارکردگرایانه،  هاي متعدد سیرشکمی، ساده و در خود حاوي داللت

به ) 1396(بر و روستاخیز  همچنین حسین. باشد خشی میب شناسانه و سبک زیبایی
هاي سیستانی و نیز  ازآن در میان زنان و خانواده بررسی تغذیه دوران بارداري و پس

نیز الگوي خوراك و ) 1396(سعیدي . اند فرهنگی آن پرداخته-هاي اجتماعی مؤلفه
دهد که در عین  نشان میاو . دهد تغذیه را در برابر با عامل مهاجرت مورد بحث قرار می

ها به ایران عادات غذایی ایشان را در سطوح متفاوت فردي و   مهاجرت افغانکه این
ها که داراي  هایی از غذاهاي افغان زمان آن بخش طور هم گروهی دچار تغییر کرده، به

: ك به.همچنین ر(شده است  خوبی حفظ بخش و متمایزکنندگی است به وجوه هویت
  ).1396هاري، رفیع فر و زن

هاي متعددي وجود  ها رفت درمجموع پژوهش افزون بر آثاري که در باال ذکر آن
از آن جمله است . اند دارد که توجه خود را به مسئلۀ خوراك در ایران معطوف نموده

 ي دانش نگهدارتیریمد«در ارتباط با ) 1393( ي قمصری و سالمفرهاديمطالعه 
 ه،ی تهی سنتهاي شیوه به را خود توجه اند درصدد بوده که پژوهشگران »رانیخوراك در ا

 معطوف رانی مناطق گوناگون ای بومي و غذاهای مواد خوراکي و نگاهداريفرآور
 ساکن در ی و تجارب افراد بومی توجه به دانش بومایشان معتقدنددرواقع . ندینما

 از گیري  در بهرهبایست می به ویژه بوده و ی فراوانتیـ حائز اهمرانیمناطق متعدد ا
هاي  از یافته. ها کوشش نمود آن شناخت و ثبت و ضبط و افراد سالخورده هاي دانسته

) 1392(باشی  همچنین بلوك. بندي انواع خوراك اشاره کرد توان به طبقه این مقاله می
 و ي و هر آنچه به آشپزها خوراکی مجموعه یبا بررسدر کتاب آشپز و آشپزخانه 
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 مهم از فرهنگ جوامع یط دارد، امکان هرچه بیشتر نزدیک شدن به بخشآشپزخانه ارتبا
 و مباحث ي از فرهنگ آشپزیعی گستره وس وي در این اثر،.نموده استمختلف را مهیا 

 البته در اینجا همچنین باید از اثر ارزشمندِ . کرده استلی آن را مطالعه و تحلرامونیپ
که به فرهنگ نانوایی سنگکی مربوط به یادکرد؛ اثري ) 1385(روغنی و صفی نژاد 

ترتیب تمام  این  در شهرري اختصاص داشته و به1320 تا سال 1310هاي  سال
مرور موجب تغییر کیفیت نان سنگک شده،  رفته و به میان اي که از ورسوم گذشته آداب
 .اشاره قرار گرفته است مورد

 کشورهاي مختلف به هاي داخلی، افراد بسیاري در جوامع و عالوه بر پژوهش 
توان به  ها می ازجمله این. اند زده هاي انسانی دست تحقیق در باب تغذیه گروه

، کلین و مرکات )2014( بِث ، کلینسون و مک)1997(هاي بردزورث و کیل  پژوهش
. اشاره داشت) 2018(، ماتا کودسال و آبرانچز )2017(، گرموف و ویلیامز )2014(

مثال در کتاب خود، مسئله تولید، توزیع،  عنوان به) 2014(بِث  ککه کلینسون و م چنان آن
دسترسی و مسائلی که در این حوزه بین مردم مناطق استوایی حاکم است و نیز 

هاي متفاوتی که نسبت به این امور وجود دارد را مورد توجه و تشریح قرار  دیدگاه
لف چین، هند، آفریقاي غربی و نیز بامطالعه مناطق مخت) 2014(کلین و مرکات . اند داده

 .دهند شمول را نسبت به مصرف غذا در دنیاي مدرن ارائه می اروپا نوعی دیدگاه جهان
شناسی غذا را ارائه داده و  در کتاب خود نوعی جامعه) 1997(عالوه بردزورث و کیل  به

لید تا خواهند ابعاد اجتماعی و فرهنگی سیستم غذایی انسانی را از زمان تو درواقع می
هاي نوینی به تحلیل و   شیوهاترتیب ب این هنگام مصرف مورد توجه قرار داده و به

  .بررسی سیستم مزبور بپردازند
  

  مالحظات نظري. 3
بعدي، فهم و تحلیلی کامل   فرهنگی با نگاهی تک-هاي اجتماعی فهم و تحلیل پدیده

و نظام تغذیه، صورت ویژه در ارتباط با پدیده خوراك  این مسئله به. نخواهد بود
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مند،  هاي غذایی اساساً چندوجهی، زمینه یابد؛ چه آنکه گفته شد انتخاب تري می جدي
همه این موارد وابستگی . باشند حال، متنوع می پویا، چند سطحی، یکپارچه و درعین

شان نشان داده و مؤید  هاي آنان را به شرایط ذهنی، اجتماعی و فرهنگی افراد و انتخاب
 فرهنگی است که در جریان حیات ذهنی و -کته است که غذا یک سازه اجتماعیاین ن

بر و روستاخیز،  ؛ به نقل از حسینSobal et al., 2014(شود  جمعی افراد ساخته می
اساس، موضوع مورد مطالعۀ ما در این پژوهش، یعنی نظام غذایی بومی  براین). 5: 1396

همین دیدگاه بوده و بر این باوریم که براي و سنتی ساکنان روستاي دامن نیز مشمول 
هاي نظري گوناگون هستیم؛  هاي مربوط به آن، نیازمند مدنظر داشتن رهیافت فهم داللت

اندازه کافی تکوین یافته و  شناختی در زمینه غذا به این در حالی است که مطالعات انسان
وجهی نیز در اختیار است ت باره، پیشینه نظري و پژوهشی قابل چنانکه گفته شد، دراین

). Mintz and Du Bois, 2002؛ Messer, 1997:باره و براي مثال نگاه کنید به دراین(
هایی که در ارائه مباحث در ساختار یک نوشته کوتاه  همه و به سبب محدودیت بااین

 براي پرداختن بهبنابراین وجود دارد، قطعاً قادر به پیگیري آن در تمام ابعاد نیستیم؛ 
موضوع موردنظر از کاربرد تمام نظریات موجود اجتناب کرده و با در نظر داشتن 

 تحلیلی -عنوان راهنماي نظري ها به هاي پارادایمی، تعداد معدودي از آن محدودیت
  .پژوهشگران، مورد انتخاب واقع گردیده است

توان مطرح کرد   اجتماعی می-هاي فرهنگی نخستین موضوعی که در باب پدیده 
اي بوده و براي مرتفع نمودن  این واقعیت است که هر یک داراي کاربرد و کارکرد ویژه

ترین  از مهم. دنگیر استفاده قرار می برخی نیازهاي فرهنگی، اجتماعی و گاه طبیعی مورد
توان  اند، می هایی را به میان کشیده و نخستین اندیشمندانی که پیرامون این موضوع بحث

جامعه . ینوفسکی و رادکلیف براون اندیشمند فقید بریتانیایی اشاره نمودبه برانیسالو مال
شده و چگونگی  نوعی ارگانیسم زنده در نظر گرفته مثابه در رویکرد کارکردگرا، به

باید تداوم و  گیرد؛ مناسباتی که اساساً می هاي آن مورد تأمل قرار می مناسبات میان بخش
هاي رادکلیف براون  براي نمونه، تالش. مین نمایداستمرار جامعه را ممکن کرده و تض
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منظور فهم این نکته  هایی به در مدت انجام کارهاي میدانی وي در جزایر آندامن، تالش
هاي گذار، چگونه در خدمت  هاي غذایی مربوط به دوره ها و مراقبت بود که آیین

 در حفظ و تداوم گیرد؛ فرایندي که تأثیر آن شدن قرار می فرایندي همچون اجتماعی
  ).Harbottle, 2004: 17-19(بدیل است  جامعه، تأثیري بی

هـاي غذایی خاص، کمی بعد محل  هـاي بنیادین چرایی انتخاب فهم علل و زمینه
ویژه باید رهیافـت  باره، به دراین. تري قرار گرفـت هـاي نظري انتزاعی ارائه تحلیل

در اینجا، ساختارها . س را در نظر داشتاختارگرایی کلود لوي استراوسساختارگرا و 
طور مستقیم  شمول هستند؛ ساختارهایی که به دهنده یک دستور فرهنگی جهان بازتاب

توان به وجودشان پی برد  ها می مشاهده نبوده و تنها از طریق اثرات و پیامدهاي آن قابل
هاي مبتنی بر  طور مشخص، کوشش در ارتباط با مسئله غذا و به). 188: 1386فکوهی، (

تري  هاي غذایی با ساختارهاي ذهنی بنیادي این دیدگاه، معطوف به فهم پیوند صورت
 هاي تقابل  را جهت بخشیده و گاه در قالب نشانه  جهانی باشد که عملکردهاي این می

  ).Harbottle, 2004: 19-20(یابد  آفرین و تمایز بخش تجلی می
 -داشت که در تبیین مسائل فرهنگی آخر، باید به رویکردهایی اشاره  دست

شناسـی و  هـاي بوم عنوان رهیافت اجتماعی به عامل محیطی اولویـت داده و عمدتاً به
توان به ژولیان  پردازان این رهیافت می ازجمله نظریه. شوند ماتریالیستـی شناخته می

شناسی  بوم«د او به اعتقا. شناسی فرهنگی را مطرح نمود استیوارد اشاره کرد که نظریه بوم
شود و  ها با محیط خود سازگار می فرهنگی مطالعه فرایندهایی است که جامعه با آن

ها باعث تحوالت اجتماعی  مسئله اصلی آن این است که مشخص کند آیا سازگاري
؛ به نقل از مور، Steward, 1968: 337(» شوند یا خیر درونی از نوع تغییرات تطوري می

اي  عنوان پدیده هاي غذایی، غذا به ر و در موضوع مطالعه نظاماز این منظ). 1389
زیست  ها با محیط ها، انطباق انسان شود که نظیر سایر پدیده فرهنگی در نظر گرفته می

  ).Kaiser, 2011: 66(نماید   بازمی وشان را تسهیل کرده طبیعی
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  شناختی مالحظات روش. 4
شناختی از  عد روشکه تشریح گردید، در ببا توجه به مسئله محوري پژوهش و اهدافی 

شده است؛  استفاده» نگاري مردم«شناختی، یعنی  نوعی رویکرد کیفی متناسب با کار انسان
رویکردي مبتنی بر این اصل که هر گروه اجتماعی با توجه به شرایط ویژه خود، 

مطالعه سازد و فهم عملکردهاي اعضاي هر گروه، مستلزم  واقعیت خاص به خود را می
 ,Lapassade(باشد و نه در موقعیتی مصنوعی  شان می آنان در موقعیت طبیعی زندگی

1991: 19 .(  
 هاي پدیده مطالعه براي مناسب شیوه تنها نگاري مردم نظر دیگر، ازنقطه عبارت به

 رو، هدف هاست و هم ازاین آن انجام هنگام در ها آن فرهنگی، مطالعه و اجتماعی
. باشد می شده کنترل محیط آزمایشگاهی و از خارج زندگی عهمطال نگاري مردم
 مطالعه مورد پدیده پیچیدگی بتواند تا کند می استفاده مختلف هاي تکنیک از نگاري مردم

 مشاهده به نگاري مردم درواقع،). Abel, 1999(دهد  قرار توصیف مورد نموده و فهم را
 میدانی محققان رو، ازاین پردازد؛ یم بررسی مورد افراد مرجع چارچوب بر اساس جهان

: 1377پالمر، (کنند  مشارکت می مطالعه مورد موقعیت و افراد زندگی در فعال اي گونه به
 محیط با رویاروي و مستقیم تعامل یک کنیم که در اینجا، ترتیب مالحظه می این به )113

  ).Neuman, 2009(شود  می برقرار اجتماعی

نگارانه در یکی از  ، کار میدانی و تأمالت مردمدهیادشبا حرکت از رویکرد 
روستاي دامن در . نام دامن صورت گرفته است روستاهاي اطراف شهرستان ایرانشهر به

 کیلومتري ایرانشهر بوده و از جهت جغرافیایی در شمال شرق این شهرستان واقع 25
 هاي داده. کنند گردیده است؛ ساکنان آن بلوچ تبار بوده و به زبان بلوچی صحبت می

مشاهده  از حاصل میدانی هاي داده از متشکل پژوهش نیز، این در شده گردآوري
هاي صورت گرفته نیز، بیشتر   مصاحبه.است اي صرف مشاهده هاي داده مشارکتی و نیز

بوده است؛ به این معنی که در دل  غیرساختمند گفتگوهاي یا اتنوگرافیک هاي مصاحبه
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شده و ساختاري رسمی نداشته  غلب در حین کار میدانی انجامهاي جاري و ا موقعیت
گیري از بینش و تجربه برخی از مطلعین کلیدي، سهم بسزایی در  همه، بهره بااین. است
تر پیرامون موضوع مورد مطالعه داشته و بر همین مبنا، در  هاي کامل یابی به یافته دست

ها مواجهه یا   در طی کار با آنادامه سعی گردیده تا جداي از جمعیت متنوعی که
ایم، جدول حاوي مشخصات مطلعین کلیدي پژوهش را  هاي گذرا داشته وگفت گپ

ضرورت توجه به معیارهاي اخالقی در کار پژوهشی، البته این الزام را . ارائه دهیم
کنندگان را جلب  نمود که براي درج مشخصات مزبور، رضایت مشارکت ایجاب می

هاي فرهنگی موجود در جامعه مورد مطالعه، اجازه  ن، به دلیل حساسیتبنابرای. نماییم
کننده را نیافته و تنها به درج نام خانوادگی ایشان بسنده  ذکر اسامی بانوان مشارکت

  .ایم نموده

 طور متناوب امکان پژوهشگران در نزدیکی روستاي موردنظر، به اقامت به توجه با
 روابط و مفاهیم بررسی و مردم روستاي دامن روزمره زندگی در مشارکت و حضور

دریافتی  ها داده این  درواقع.بودمیسر گردیده  تغذیه روستا پیرامون فرهنگی -اجتماعی
، دهد می روي عمل در هاي این روستا بلوچ غذایی نظام در آنچه تر از عمیق و تر جامع

هاي  داده اهمیت و تأثیر به توجه  در انتها باید تصریح نمود که با.کرد پذیر امکان را
نگارانه، در این  حاصل از حضور در میدان در کیفیت و افزایش اعتبار پژوهش مردم

توان  تحقیق نیز کار میدانی و جستجو را تا آنجا ادامه دادیم که در اصطالح مرسوم می
  .قبول در این زمینه دست پیدا کردیم قابل» اشباع نظري«گفت به یک 
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  هاي کلیدي پژوهشرسانطالع مشخصات ا-1جدول 

-نام و نام  ردیف
  محل  شغل  سن  جنس  خانوادگی

 زمان مصاحبه  مصاحبه/ سکونت 

  /روستاي دامن  دارخانه  62  زن  خانم آذرشب  1
  1396  شهرستان ایرانشهر

دبیر آموزش   34  مرد  محمود آذرشب  2
 و پرورش

  /شهرستان ایرانشهر
  1397 و 1396  شهرستان ایرانشهر

  /روستاي دامن  کشاورز  67  مرد  رینخداداد آف  3
  1397  شهرستان ایرانشهر

  /روستاي دامن  دارخانه  41  زن  خانم احمدي  4
  1396  روستاي دامن

/ کشاورز  33  مرد  صمد ایرندگانی  5
  دامدار

روستاي دامن و شهرستان 
  /ایرانشهر

  شهرستان ایرانشهر
  1397 و 1396

  /روستاي دامن  دامدار  51  مرد  رحیم بلوچی  6
  1397  تاي دامنروس

  /روستاي دامن  دارخانه  53  زن  باكخانم بی  7
  1396  روستاي دامن

  /روستاي دامن  کشاورز  64  مرد  اسماعیل برهانی  8
  1396  روستاي دامن

  دارخانه  55  زن  خانم پاسدار  9
روستاي دامن و شهرستان 

  /ایرانشهر
  شهرستان ایرانشهر

1396  

  / دامنروستاي  دارخانه  47  زن  خانم پارسا  10
  1396  شهرستان ایرانشهر

  /روستاي دامن  دارخانه  46  زن  خانم دادخواه  11
  1397  روستاي دامن

  /شهرستان ایرانشهر  دارخانه  57  زن  خانم داوطی  12
  1397 و 1396  شهرستان ایرانشهر

  /روستاي دامن  دارخانه  49  زن  خانم دامنی  13
  1397 و 1396  روستاي دامن

  /شهرستان ایرانشهر  دارخانه  34  زن  خانم شیروانی  14
  1397  شهرستان ایرانشهر

دبیر آموزش   31  زن  خانم مختارزهی  15
 و پرورش

  /شهرستان ایرانشهر
  1397  شهرستان ایرانشهر
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  توصیف میدان و سیماي جامعه مورد مطالعه. 5
 طرفین و امتداد در و شده واقع ایرانشهر شهرستان شمال شرق در دامن روستاي
 جغرافیایی پراکندگی با کیلومتر 15 تقریبی به طول اي محدوده در مندا رودخانه

چنین عنوان کرد که این روستا  توان این ترتیب می این  به.است امتدادیافته جنوبی -شمالی
از نوع روستاهاي خطی است که در وهله اول رودخانه جاري در منطقه و در مرحله 

داد رودخانه قرار گرفته باعث شکل گرفتن بعدي جاده ایرانشهر به زاهدان که در امت
منطقه و نیز  بودن کوهستانی به طبیعی، عوارض منظر از .دامن شده است وار خطی

 اشاره توان می دامن هاي هاي هموار و نسبتاً حاصلخیز در جوار کوه قرارگیري دشت
صورت رگبار  بوده و باران گاه به نیمه مرطوب و گرم منطقه وهواي  آب.نمود

اي که مورد بحث ما است به دلیل فاصله نسبتاً کمی که با چابهار در   منطقه.ریزد ومیفر
قیاس با دیگر شهرهاي استان سیستان و بلوچستان دارد به دلیل وزش بادهاي موسمی 

  .اي از فصول داراي هواي شرجی است  در پاره،از سمت چابهار
  

  ان دامنهاي معیشتی غالب و الگوهاي غذایی روستائی شیوه. 6
هاي محیط شناختی و جغرافیایی در مورد  با توجه به معرفی اجمالی که از منظر ویژگی

روستاي دامن ارائه شد، در اینجا قصد داریم انواع غالب معیشت را که در ارتباط با 
طورکلی بر اساس  به .چنین محیطی بین ساکنان روستا وجود دارد، طرح و معرفی نماییم

 اختیار ساکنان قرار گرفته و بر اساس گفته ایشان، روستا داراي منابع محیطی که در
در روستاي دامن مواد غذایی مورد نیاز از چند روش «: چهار نوع الگوي معیشتی است

پروري، صید ماهی و گردآوري گیاهان  کشاورزي، دام: جمله آید از دست می اصلی به
  ).1397 و 1396آذرشب، (» خودرو
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  هاي کشاورزي در روستاي دامنغذایی ناشی از فعالیت محصوالت -2جدول 

ف
ردی

  

زمان کاشت و   نام علمی  آوانگاري  نام فارسی  نام محلی
  دنکرنحوه ذخیره   برداشت

  Berenj  Oryza  برنج  برنج  1
  مرداد/ تیر

  مهر/ شهریور
 در انبار ،در مکان خشک
  .شودنگهداري می

 Gandom  Triticum گندم  گندم  2
aestivum  

  يد /آذر
  خرداد /اردیبهشت

 در انبار ،در مکان خشک
  .شودنگهداري می

 Jow  Hordeum جو  جو  3
vulgare  

  دي /آذر
  خرداد /اردیبهشت

 در انبار ،در مکان خشک
  .شودنگهداري می

  Šalgom شلغم  شلگم  4
Brassica 

rapa subsp. 
rapa  

  دي الی مهر
  )تناوبی(

در گذشته فقط در زمان برداشت 
روزه در شده، اممصرف می

  .شودفریزر نگهداري می

ـــــــــــــ  کرو  5
 ـ

Karow  آبان /مهر  ــــــــــــــ  
  خرداد /اردیبهشت

 در انبار ،در مکان خشک
  .شودنگهداري می

 Mâk  Phaseolus  لوبیا  ماك  6
vulgaris  در انبار ،در مکان خشک  شهریور ، مرداد 

  .شودنگهداري می

  Gorja گوجه  گورجه  7
Solanum 

lycopersicu
m  

   الی فروردینبهمن
فروردین الی خرداد

در گذشته آن را خشک کرده و 
  . استشدهدر انبار نگهداري می

 Sirk  Allium سیر  سیرك  8
sativum  

 دي/ آذر
فروردین الی خرداد

 در انبار ،در مکان خشک
  .شودنگهداري می

 Battâg  Solanum دمجانبا  بتاگ  9
melongena  

  بهمن
  فروردین

 غذاي فصلی در زمان بصورت
  .گیرد برداشت مورد مصرف قرارمی

  Kadu  Cucurbita دوک  کدو  10
 مرداد

  .شودبصورت فصلی مصرف می  مهر الی آذر

  Pimâz  Allium cepa پیاز  پیماز  11
  دي/ آذر

فروردین الی خرداد
 اندودنمک در گذشته بصورت

  . استشدهمی نگهداري

ـــــــــــــ  نگینز  12
 ـ

Neginz  مهر  ــــــــــــــ  
  اردیبهشت

 در انبار ،در مکان خشک
  .شودنگهداري می

 Hayâr  Cucumis خیار  حیار  13
sativus  

/ دینفرور، اسفند
  .شودبصورت فصلی مصرف می  اردیبشهت

ـــــــــــــ  گوهار  14
 ـ

Gohâr  فروردین  ــــــــــــــ  
  .شودبصورت فصلی مصرف می   الی شهریورتیر

Bindâ  Abelmoschu بامیه  بیندا  15
s esculentus  

  فروردین
  .شودبصورت فصلی مصرف می   الی شهریورتیر

  Bânkalink  Vicia faba باقاال  بانکلینک  16
  مهر

  اردیبهشت
 در انبار ،در مکان خشک
  .شودنگهداري می



 
 
 
 
 
 
 

  1396پاییز و زمستان ، 8شماره بومی ایران، سال چهارم، هاي  دو فصلنامه دانش     138  

  

هاي هموار و به  تر اشاره گردید، روستاي دامن داراي دشت طور که پیش همان
زي است که باعث شده شرایطی براي ساکنان روستا فراهم آید تا به نسبت حاصلخی
یکی از  به بیان. هاي مختلف بپردازند هاي کشاورزي در زمینه انجام فعالیت

ترین محصوالتی که مردم روستا به کشت و پرورش آن  از مهم«کنندگان،  مشارکت
در ). 1396رهانی، ب(» باشد پردازند برنج، گندم، حبوبات و سبزیجات مختلف می می

تر، جدولی از محصوالت کشاورزي  ادامه براي ارائه یک شماي کلی و منسجم
  .شده است  آمده در محیط روستا ترسیم دست به

 به بیان. عالوه بر کشاورزي، ساکنان روستاي دامن به پرورش دام نیز اشتغال دارند
هاي بزرگ قرار  چک و دامهاي کو هاي ساکنان در دودسته کلـی دام دام«یکی از ایشان، 

» دنشو هاي کوچک بز و گوسفند را شامل می هاي بزرگ شتر و گاو و دام دام. دنگیر مـی
هاي کوچک به دو طریق  به دلیل داشتن محیط طبیعی نسبتاً غنی، دام). 1396احمدي، (

وسیله  روش اول به«: گوید شوند؛ یکی از ساکنان در این مورد چنین می اصلی تغذیه می
شود و روش  هاي کشاورزي کشت می اي است که توسط مردم در بخشی از زمین لوفهع

هاي نزدیک روستاست که داراي گیاهان خودرو  ها در کوه دوم، از طریق چراي دام
). 1397پارسا، (» دنشو ها در نظر گرفته مـی عنوان منبع تغذیه دام د و گاه بهنباش می

شود که از  اي تأمین می و غالباً از طریق علوفههـاي بزرگ یعنی شتر و گا تغذیه دام«
این ). 1396شیروانی، (» شود هاي کشاورزي کشت می طریق ساکنان در قسمتی از زمین

نوبه خود مواد غذایی بنیادین و   به- یعنی دام -منبع مهم تأمین مواد غذایی مردم روستا 
اگر . کند میاساسی را که در زندگی مردم مورد مصرف همیشگی است، تأمین 

کنیم باید از دو گروه  طورکلی بخواهیم به مواد غذایی اصلی در این نوع معیشت اشاره به
  .شده از لبنیات یادکرد محصوالت گوشتی و محصوالت مشتق

پروري، بومیان روستا به دلیل برخورداري از رودخانه  گذشته از نوع معیشـت دام 
ه آن اشاره شد، از شیوه معیشتی صید ماهی دامن، عالوه بر دو نوع معیشت پیشین که ب

. جویند عنوان گزینه سومی براي تهیه مواد غذایی مورد نیاز خود بهره می نیز به



   
  
  
  

 139  ...   تأملی بر خوراك بومی و فرهنگ در شهرستان ایرانشهر 

هاي  هاي دریا در اندازه هاي موجود در رودخانه روستا در قیاس با ماهی ماهی
 ازمطبوعشان  کنندگان، به دلیل طعم تري هستند اما به باور برخی از مشارکت کوچک

باره  شوندگان دراین یکی از مصاحبه. باشند غذا مورداستفاده ساکنان می دیرباز براي تهیه
همراه مادر و بقیه اعضاي خانواده براي صید ماهی به  از دوران بچگی به«گوید  می

 ءهمین دلیل جز د و بهنهاي اینجا طعم دلپذیري دار ماهی[...]رفتم رودخانه روستا می
ادامه  تر در براي شناخت بیش). 1397 و 1396دامنی، (» بوده استغذاهاي همیشگی ما 

دلیل عدم . هاي مورد مصرف موجود در رودخانه ارائه گردیده است جدولی از ماهی
ها، به این مسئله  ها و اشاره صرف به نام محلی آن ذکر نام فارسی یا علمی ماهی

ها و  مشاهدة تمام این گونهگردد که پژوهشگران در طی انجام پژوهش، موفق به  بازمی
کنندگان بسنده  هاي مشارکت به انتقال گفته باره نشده و فقط اطالع بیشتر دراین یا کسب

  .اند نموده
  

  هاي خوراکی قابل صید از رودخانه دامن ماهی-3جدول 

  فصل صید  آوانگاري  نام محلی  ردیف
نحوه ذخیره 

  کردن
جنسیت 
  صیدکننده

   مرد/زن  شودذخیره نمی  نتابستان، زمستا Koli  کلی  1

   مرد/زن  شودنمی ذخیره  تابستان، پاییز، زمستان  Resmak  رسمک  2
   مرد/زن  شودنمی ذخیره  تابستان، پاییز، زمستان  Tong  تونگ  3
   مرد/زن  شودنمی ذخیره  تابستان، پاییز، زمستان  Tahlak  تهلک  4

   مرد/زن  شودنمی ذخیره  تابستان، زمستان  Dânak  دانک  5

  
 آن گردآوري ، کهدر پایان باید از چهارمین شیوه معیشتی ساکنان روستا یادکرد

محیط طبیعی نسبتاً غنی است و به همین دلیل برخی گیاهان . گیاهان خودرو است
عنوان منبعی غنی براي  ترتیب از دیرباز به این صورت خودرو در محل رشد کرده و به به

، لیستی از 4ها در جدول  براي معرفی بهتر آن. دنرگی استفاده قرار می تهیه خوراك مورد
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دلیل عدم ذکر نام فارسی یا علمی گیاهان و اشاره صرف به . شود این گیاهان ارائه می
  .تر مورداشاره قرار گرفت گردد که پیش اي بازمی ها، به همان مسئله نام محلی آن

  
  امن گیاهان خودرو و خوراکی مورد مصرف ساکنین روستاي د-4جدول 

  جنسیت گردآورنده  محل رویش  آوانگاري  نام محلی  ردیف

   مرد/زن  کوه Lempok  لمپوك  1

   مرد/زن  دشت  Paterk  پترك  2

   مرد/زن  دشت  Balidi  بلیدي  3

   مرد/زن  دشت  Râb  راب  4

   مرد/زن  دشت  Aqâlinç  اقالینچ  5

   مرد/زن  کوه  Pimâz-e kowhi  پیماز کوهی  6

   مرد/زن  کوه  Potrunk/pontruk  پنتروك /پترونک  7

   مرد/زن  دشت  Somsur  سمسور  8

   مرد/زن  دشت  çammag  چمگ  9

   مرد/زن  دشت  Magair  مگیر  10

   مرد/زن  کوه  Kasur/Govan  گون/ کسور  11

  
آمده از محیط طبیعی روستاي دامن  دست با توجه به اطالعاتی که از مواد غذایی به 

آنیم تا به معرفی غذاهاي بومی روستا که  بردر غالب تعدادي جدول ارائه شد، در ادامه 
در این راستا براي . شود، بپردازیم توسط ساکنان بر اساس مواد غذایی یادشده تهیه می

معرفی بهتر غذاهاي بومی مرسوم دامن به تفکیک چهار نوع معیشت یادشده در باال، 
  .گردد جداولی از غذاهاي مصرفی بومی ترسیم می
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  ل از معیشت کشاورزي در روستاي دامن غذاهاي حاص-5جدول 

وعده   ترکیبات  آوانگاري  اسم غذا  ردیف
  مصرفی

فصل 
  مصرف

برنج   1
  بانکلینک

Berenj 
bânkalink 

تمامی    شام/ناهار  برنج، باقال، پیاز، نمک، روغن
  فصول

 Berenj  برنج شلگم  2
Šalgom  

ادویه،  نمک، پیاز، شلغم، برنج،
تمامی    شام/ناهار  روغن

  فصول

  Berenj hanjir  برنج هنجیر  3
برنج، برگ انجیر، نمک، ادویه، انار 

  دانه خشک، روغن
تمامی    شام/ناهار

  فصول

  Bernej mâk  برنج ماك  4
برنج، لوبیا، پیاز، ادویه، نمک، رب، 

تمامی    شام/ناهار  روغن
  فصول

تمامی    شام/ناهار  برنج، نگینز، پیاز، نمک، روغن  Berenj neginz  برنج نگینز  5
  صولف

تمامی    شام/ناهار  برنج، کرو، پیاز، نمک، روغن  Berenj karow  برنج کرو  6
  فصول

شلگم   7
  گراستگین

Šalgom 
grâstagin  

شلغم، انار دانه خشک، فلفل، ادویه، 
  نمک، رب، روغن

  زمستان   شام/ناهار

تمامی    شام/ناهار  برنج، گوجه، پیاز، نمک، روغن  Berenj gorja  برنج گورجه  8
  فصول

  Hatok gohâr  هتک گوهار  9
برنج، گوهار، نمک، ادویه، رب، 

تمامی    شام/ناهار  روغن
  فصول

تمامی    شام/ناهار  بامیه، پیاز، رب، نمک، ادویه، روغن  Hatok bindâ  هتک بیندا  10
  فصول

تمامی    شام/ناهار  گوجه، پیاز، فلفل، نمک، روغن  Hatok gorja  هتک گورجه  11
  فصول

تمامی    شام/ناهار  گوجه، بادمجان، پیاز، روغن  Hatok battâg  هتک بتاگ  12
  فصول

  Hatok neginz  هتک نگینز  13
نگینز، پیاز، ادویه، نمک، انار دانه 

تمامی    شام/ناهار  خشک، روغن
  فصول

هتک   14
  بانکلینک

Hatok 
bânkalink  

باقال، پیاز، انار دانه خشک، ادویه، 
  نمک، روغن

تمامی    شام/ناهار
  فصول
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   در روستاي دامندامپروري غذاهاي حاصل از معیشت -6 جدول

  مصرفی وعده  ترکیبات  آوانگاري  اسم غذا  ردیف
فصل 
  مصرف

1  
آپ 

 âp Šilânç  شیالنچ
کشک، روغن حیوانی، فلفل، پیاز، 

  نعناع، سیر
  تابستان   شام/ناهار

  شام  ماست، نعناع  Mâst  ماست  2
  وبهار

  تابستان

  هصبحان  کره حیوانی  Meska  مسکه  3
  وبهار

  تابستان

  شیر آغوز، نمک  Šrošag  شروشگ  4
- نیم/صبحانه

  چاشت
  وبهار

  تابستان

 /Tabâheg  تباهگ  5
Tabâhag  

گوشت، انار دانه خشک، نمک، 
  ادویه

  زمستان   شام/ناهار

 Tarunça  ترونچه  6
گوشت بز یا گوسفند، نمک، ادویه، 

  انار دانه خشک، لیمو
   شام/ناهار

تمامی 
  فصول

  
  غذاهاي حاصل از معیشت ماهیگیري در روستاي دامن -7جدول 

  ترکیبات  آوانگاري  اسم غذا  ردیف
وعده 
  مصرفی

  فصل مصرف

1  
هتک 
  ماهیگ

Hatok 
mâhig 

هاي کوچک، رب، انار دانه انواع ماهی
  خشک، پیاز، فلفل، نمک، ادویه، روغن

   شام/ناهار
 / پاییز/تابستان

  زمستان

2  
برنج 
  ماهیگ

Berenj 
mâhig  

هاي کوچک، پیاز، نمک، انواع ماهیبرنج، 
  ادویه، روغن

   شام/ناهار
 / پاییز/تابستان

  زمستان

3  
ماهیگ 
  سهرین

Mâhig 
sohrin  

مخصوص تهیه شده ادویه ماهی، روغن، 
  توسط مردم براي سرخ کردن ماهی

   شام/ناهار
 / پاییز/تابستان

  زمستان
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  تاي دامن در روسگیاهان خودرو غذاهاي حاصل از معیشت -8جدول 

  وعده مصرفی  ترکیبات  آوانگاري  اسم غذا  ردیف
فصل 
  مصرف

  ، خرما، روغنبنه Govan malad  گون ملد  1
 نیم /صبحانه

  چاشت
  پاییز

  Paterk  پترك  2
پترك، انار دانه خشک، نمک، 

  ادویه، روغن
   شام/ناهار

اواخر 
  زمستان

3  
چمگ 

  گراستگین
çammag 
grâstagin  

چمگ، انار دانه خشک، نمک، 
  روغن حیوانی

  زمستان   شام/ناهار

4  
لمپک 

  گراستگین
Lempok 
grâstagin  

لمپک، انار دانه خشک، نمک، 
  روغن حیوانی

  زمستان   شام/ناهار

5  
شیالنچ 
  Šilânç somsur  سمسور

سمسور، کشک، پیاز، روغن 
  حیوانی، نمک

  زمستان   شام/ناهار

  Aqâlinç  اقالینچ  6
اقالینچ، پیاز، رب، نمک، فلفل، 

  روغن
  زمستان   شام/ناهار

  Râb  راب  7
راب، انار دانه خشک، فلفل، 

  نمک، روغن
 زمستان   شام/ناهار

  
  غذاهاي بومی شاخص؛ تأمالت موردي. 7

پروري، صید  با توجه به تقسیمات معیشتی روستاي دامن به چهار نوع کشاورزي، دام
وراك و فرهنگ تر از خ ماهی و گردآوري گیاهان خودرو، براي رسیدن به شناختی عمیق

عنوان  بومیان روستا درصدد هستیم تا از هر نوع الگوي معیشتی، یک غذاي بومی را به
. غذاي شاخص در نظر گرفته و آن را بر اساس راهنماي نظري پژوهش تحلیل نماییم

برنج : د بودنترتیب خواه این کنندگان، به غذاهاي مزبور با عنایت به دیدگاه مشارکت
پروري،  معیشت کشاورزي، تباهگ غذاي شاخص معیشت دامهنجیر غذاي شاخص 

هتک ماهیگ غذاي شاخص معیشت صید ماهی و راب غذاي شاخص معیشت 
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طور جداگانه به بررسی و توصیف عناصر  در ادامه به. گردآوري گیاهان خودرو
  .ایم  اجتماعی و نیز اقتصادي هرکدام از غذاهاي یادشده، پرداخته-فرهنگی
 حاصل از معیشت کشاورزي بومیان روستا  وراکی است که خ:1برنج هنجیر

 زده  برنج محلی، برگ لطیف و تازه جوانه:دهنده آن شامل بوده و ترکیبات تشکیل
به لحاظ . شود درخت انجیر، انار دانه خشک آسیاب شده، نمک، ادویه و روغن می

ات گراید، رنگ آن سبز روشن بوده، ترکیب عناصر حسی، طعم غذا به ترشی می
کاررفته در تهیه غذا باعث شده بافتی نرم و جامد به خود بگیرد و بویی که از غذا  به

  .شود ترکیبی از بوي برنج و برگ درخت انجیر است حاصل می
مردم دامن «کنندگان پژوهش،  بر پایۀ مشاهدات و نیز، به تعبیر یکی از مشارکت

غذاي ). 1397آفرین، (» کنند عنوان ناهار و همچنین شام استفاده می این غذا را به
شده  هاي بعد منتقل گونه تغییري به نسل موردنظر از گذشته تا دوره حاضر بدون هیچ

هایی که این خوراك مورد مصرف است، درواقع شامل تمام فصول سال  فصل. است
مردم روستا براي دسترسی یافتن به مواد این غذا از دو تکنیک اصلی بهره . شود می
هاي پیشین که به وسایل سرمایشی دسترسی نداشتند صرفاً  در رابطه با نسل. جویند می

که از چندین دهه  شده درحالی کردن برگ تازه درخت انجیر استفاده می از تکنیک خشک
رسانی به روستاي دامن و در اختیار قرار گرفتن وسایل  پیش به بعد، به دلیل برق

کردن  ردم در کنار حفظ تکنیک خشکسرمایشی همچون یخچال و یا انواع فریزر، م
دهد  ها نشان می یافته. کنند ، آن را خردکرده و در فریزر نگهداري میبرگ درخت انجیر

که عالوه بر مطبوع بودن طعم غذاي موردنظر و دسترسی سریع و راحت به آن، 
ی درواقع، بر پایۀ دانش بوم. کنند یان به خواص درمانی برگ انجیر نیز توجه مییروستا

                                                
1. Berenj hanjir 

 .ها را شسته و سپس بر روي پارچه  آوري کرده، آن هاي تازه درخت انجیر را از درختان جمع در این روش، برگ
ها را آسیاب کرده و درون  پس از خشک شدن آن. دهند تا خشک شوند تمیزي در مقابل نور خورشید قرار می

  .کنند تا هنگام تهیه غذاي برنج هنجیر مورداستفاده قرار گیرند داري می هایی نگه قوطی
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انـد،  افرادي که مبتالبه ضعف قواي جسمانی شده«مردم روستا و به تعبیر خود ایشان، 
  ).1397دادخواه، (» توانند با خوردن این غذا، بر یک چنین ضعفی فائق آینـد مـی

  مسئله دیگري که در رابطه با این غذا باید مطرح کرد، اینیادشده،فارغ از نکات  
هاي اقتصادي و اجتماعی افراد   غذاهایی است که تفاوتجمله که برنج هنجیر از است 
این غذا در بین تمام اقشار موجود در .  تأثیري بر دسترسی مردم به آن ندارد،بومی

توان  گیرد که از آن نمی روستا مورد مصرف قرار گرفته و در گروه غذاهایی قرار می
 کما(ده خاصی نمود براي نمایش سطوح مختلف اقتصادي و یا منزلت اجتماعی استفا

 در مباحث آتی مالحظه خواهیم نمود، گاهی در میان مردم دامن از خوراك که این
؛ )شود هاي طبقاتی استفاده می عنوان ابزاري براي به نمایش درآمدن منزلت و تفاوت به

راحتی به برنج و برگ درخت انجیر که دو عنصر اساسی  چراکه غالباً تمام افراد روستا به
 . دسترسی دارند،دهند ا را تشکیل میاین غذ

فاکتور مهم دیگر که در رابطه با این غذا باید به آن توجه کرد جنسیت است؛  
درواقع، برنج هنجیر غذایی است که جنسیت مذکر در میزان دسترسی به آن مهم و 

برنج و (دهنده آن را در نظر بگیریم  اگر دو عنصر مهم تشکیل. کننده بوده است تعیین
 که –، در روستاي دامن مردان هم در کشت و تأمین برنج مورد نیاز خانواده )گ انجیربر
در محوریت قرار دارند و هم در تهیه  - آید می عمل به ساکنان روستا توسط منطقه در

نکته باید گفت که بر اساس هنجارهاي عرفی جاافتاده در این در تصریح . برگ انجیر
 درخت براي زنان ناخوشایند بوده و موجـب تخریب بین مردم بومی، باال رفتن از
هاي روستا راجع به این  مثال یکی از خانم عنوان شود، به وجهه اجتماعی مثبت آنان می

بام منزل و یا درختی باال رود،  اگر زن یا دختري از پشت«: نماید گونه نقل می مسئله این
ودن وي تلقی نموده و باعث سري و نابهنجار ب منزله سبک مردم محل این عمل را به

بدین ترتیب چیدن و ). 1396باك،  بی(» خطر بیفتد شود آبرو و منزلت خانواده او به می
با عنایت به توضیح . عهده مردان هر خانواده است هاي درخت انجیر به آوري برگ جمع
  .دتوان به نقش مهم مردان در دسترسی و تهیه برنج هنجیر پی بر شده در باال می ارائه
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 پروري ساکنان روستا بوده   این خوراك بومی، برخاسته از زندگی دام:1تباهگ
در . باشد و ترکیبات اصلی آن گوشت، انار دانه خشک آسیاب شده، نمک و ادویه می

رابطه با عناصر حسی تباهگ باید گفت، به دلیل وجود میزان باالي انار دانه خشک در 
رنگ . گراید م آن به تردي و گاه ترشی میخمیري که بر روي گوشت اندود شده، طع

وجنس بافت غذا پس از پخت تبدیل به  اي تیره درآمده و نوع صورت قهوه غذا اغلب به
. گراید شود و بوي حاصل از آن بیشتر به ترشی می هاي نازك و نرم گوشت می الیه

ده و هاي ناهار و شام مورداستفاده بومیان بو صورت غذاي اصلی در وعده تباهگ به
  .مصرف آن معموالً در فصل زمستان رواج دارد

 خشک دانه انار ترتیب است که این غذا به این تهیه تکنیک مورداستفاده براي 
. پوشانند می آن با را گوشت رویی هاي الیه و کرده تخمیر را ادویه و نمک شده، آسیاب

 و شود خشک تا قرار داده فضاي باز در را گوشت اي هفته سه حدوداً مدت براي
ها حاکی از  ها، یافته  بر اساس تحقیقات میدانی و مصاحبه.است استفاده  قابل ازآن پس

استفاده  هاي مورد شده براي تهیه گوشت و نیز روش هاي بکار گرفته آن است که تکنیک
مانده و  شده به غذا همچون غذاي مورد بررسی پیشین، بدون تغییر باقی  و مواد اضافه
 در. ک پیشینیان در اختیار ساکنان بومی امروزین روستا قرار گرفته استبه همان سب

هاي پیشین به دلیل دسترسی نداشتن به وسایل سرمایشی و قادر نبودن به  واقع، در نسل
کردن گوشت براي جلوگیري از فساد  نگهداري گوشت در بلندمدت، از تکنیک خشک

با  این تکنیک در سفره غذایی بومیان اما این مسئله که چرا. شده است آن استفاده می
کننده دارد، پرسشی   دسترسی به وسایل سرمایشی همچنان پررنگ و نقشی تعیینوجود

گیري ذائقه یک  کنندگان در مبحث شکل است که پاسخ آن بر اساس دیدگاه مشارکت

                                                
1. Tabâheg or Tabâhag 

 . هایی که داراي استحکام  وسیله سوزن و نخ کردن، پس از قرار گرفتن خمیر روي گوشت، به خشکدر این شیوه
ها عبور داده و  هایی ایجادشده، سپس طنابی از بین تمام حلقه هاي گوشت حلقه باشد بر روي هرکدام از تکه می

  .دنها آویزان گرد کنند تا از این طریق گوشت جایی متصل می دوسر طناب را به
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ی گیرد؛ درواقع تباهگ تبدیل به یک گروه بومی و انتقال آن به اعضاي بعدي آن قرار می
هاي  رسان براي نمونه، یکی از اطالع. از چندین ذائقه اصلی مردمان این منطقه شده است

کنند از پیشینیان خود  تر غذاهایی که مردم اینجا استفاده می بیش«: گوید پژوهش می
یکی از بهترین غذاهاي همیشگی ما تباهگ است که مورد عالقه تمام [...]اند آموخته

طور که عنوان شد، فصل مصرفی غالب و  همان ).1397انی، ایرندگ(» مردم دامن است
ها به انرژي بیشتري  اصلی تباهگ زمستان است؛ ساکنان معتقدند که در زمستان بدن آن

بدین ترتیب نیاز به مصرف گوشت براي مردم منطقه مطرح . نیاز دارد تا گرم شود
ن به تنوع غذایی کمتر ها در فصل زمستا عالوه بر این چون میزان دسترسی آن. شود می
  .گردد عنوان جایگزینی در نبود مواد غذایی دیگر استفاده می شود، از گوشت به می

از دیگر فاکتورهاي مهمی که در رابطه با این غذا باید به آن پرداخت، فاکتورهاي 
طورکلی تمام اقشار موجود در جامعه روستایی دامن از  به. اقتصادي و اجتماعی است

هاي مختلف  کنند، اما آنچه در اینجا مهم است میزان دسترسی گروه تفاده میاین غذا اس
هاي فرادست، به دلیل برخورداري از احشام بیشتر  گروه. روستایی به این غذا است

درپی بر  در یکی دو دهه اخیر خشکسالی پی. مانعی براي دسترسی به تباهگ ندارند
یکی از ساکنان  -» رحیم«. ادي داشته استهاي خانوارهاي روستایی تأثیر زی تعداد دام

ها  ازاین براي نگهداري از بز یا گوسفندان آن پیش«: گفت وگو با ما می  در گفت-روستا
ها کمتر   موجود در کوههبردم، اما اکنون علوف هاي اطراف می را براي چرا به مناطق و کوه

 کاشت آن را ندارم،  چون امکان،هاي زراعی طور به دلیل نداشتن زمین شده و همین
دانیم  طور که می همان). 1397بلوچی، (» هایم به نسبت گذشته کمتر شده است تعداد دام

ترتیب  این گردند، به ها منابعی هستند که موجب دسترسی مردم به مشتقات لبنی می دام
 ها از حداقل تعداد معینی کمتر باشد، مردم در این زمینه به مشکل بر چنانچه تعداد آن

جهت خانوارها دسترسی به لبنیات را در اولویت قرار داده و  ازاین. خواهند خورد
در چنین شرایطی است که خانوارهایی . آورند ترجیحاً کمتر به مصرف تباهگ روي می

  .که داراي تعداد زیاد دام هستند، دسترسی بیشتر به تباهگ خواهند داشت
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 غذاي بومی شاخص معیشت عنوان  توان به  هتک ماهیگ را می:1هتک ماهیگ
دهنده  هاي خانم راجع به ترکیبات تشکیل رسان یکی از اطالع. صید ماهی قلمداد کرد

هاي کوچک  دهنده هتک ماهیگ شامل انواع ماهی مواد تشکیل«: گوید این غذا می
 طعم). 1397مختارزهی، (» صیدشده از رودخانه روستا، پیاز، نمک، ادویه و روغن است

گراید، جنس  استفاده در غذا، غالب بوده، رنگ غذا به خاکستري میهاي مورد ماهی
بوي غالبی هم که از . آید بافتی نیمه آبکی است بافتی که در تهیه این غذا به دست می

گیرد که در تهیه غذا مورداستفاده قرار گرفته  اي نشأت می شود از ماهی غذا ساطع می
 شود و با هاي ناهار و شام مصرف می دهعنوان غذاي اصلی در وع این خوراك به. است

شود اما تناول آن نزد ساکنان عموماً   صید ماهی آن تقریباً در تمام فصول انجام میکه این
گونه عنوان  ها این رسان دلیل این امر را یکی از اطالع. در فصل تابستان رایج است

تر  ع سرد است مناسب ماهی ازجمله غذاهایی است که داراي طبکه اینبه دلیل «: کند می
پاسدار، (» شود مورداستفاده قرار گیرد این است که در فصل تابستان که هوا گرم می

د و به همین نشو ها نه در گذشته و نه امروزه ذخیره و نگهداري نمی این ماهی). 1396
گونه تکنیک خاصی در رابطه با نگهداري آنان بین مردم  رسد که هیچ دلیل به نظر می

که  آمده، آن دست سیر تحولی این غذا مورد مطالعه قرار گرفته و نتیجه به. اردرواج ند
خوراك مزبور نیز همچون دو غذاي پیشین، بدون تغییر و تحول خاصی درگذر زمان 

  .شود مانده و به همان شیوه طبخ رایج در گذشته، تهیه می باقی
ن کرد که مصرف ماهی در رابطه با فاکتورهاي اقتصادي و اجتماعی غذا، باید عنوا

اي مستقیم با جایگاه  رسد در رابطه هاي موجود در رودخانه به نظر می خصوصاً ماهی
که از دیرباز در بین سکنه، میزان  توضیح آن. اقتصادي و اجتماعی بومیان محلی قرار دارد

ها بوده و هست؛ درواقع، افرادي که  کننده مصرف ماهی آن بضاعت خانوارها تعیین
تر هستند، بیشتر به مصرف این غذا و نیز  تر و منزلت اجتماعی پایین توان مالی کمداراي 

                                                
1. Hatok mâhig 
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 آگاهی از خواص دارویی باوجودیان یروستا. غذاهاي مشتق از ماهی گرویده و بالعکس
ماهی بر اساس نگرش عرفی و سنتی مرسوم عمل کرده و افراد برخوردار از جایگاه 

 از خوردن ماهی ،دادن و بازتثبیت برتري خودبرتر اقتصادي و اجتماعی براي نشان 
هاي  رد، که چنین امري با توجه به یافتهکالبته باید خاطرنشان . کنند پرهیز می

ها  آمده، عموماً برآیند همان مباحث مربوط به منزلت اجتماعی افراد و گروه دست به
  .ه داشته باشدرسد که چندان در باورهاي اعتقادي بومیان محلی ریش است و به نظر نمی

 یکی از غذاهاي شاخص در  عنوان تواند به  راب غذایی است که می:1راب 
کاررفته در  ترکیبات به. ارتباط با معیشت گردآوري گیاهان خودرو مورد تأمل قرار گیرد

طعم غذا . آن شامل راب یا گیاه کُما، انار دانه خشک آسیاب شده، فلفل و نمک است
، سبزرنگ بوده و داراي بافتی نرم است که پس از پخته شدن، گراید ردي میتنسبتاً به 

شود نوعی بوي  بویی که از آن ساطع می. شود سبزي غالب موجود در آن حاصل مـی
گراید و منشأ آن گیاهی کوهستانی است که در  خاص است که گاه به تلخی و تندي می

هاي ناهار و شام   وعدهعنوان غذاي اصلی در راب به. شده است تهیه غذا به کار گرفته
شود چراکه این گیاه  گیرد و اغلب در فصل زمستان مصرف می استفاده قرار می مورد

این خوراك در گذشته فقط در فصل . کند صرفاً در هواي سرد شروع به روییدن می
گرفته و در نبود وسایل سرمایشی  رویش آن یعنی زمستان مورد مصرف مردم قرار می

آن وجود نداشته است اما امروزه با در اختیار داشتن وسایل امکان ذخیره شدن 
یان به ذخیره آن پرداخته و در دیگر فصول هم به تهیه این غذا یسرمایشی، روستا

  .پردازند می
راب هم مانند دیگر غذاهاي مورداشاره، بدون تغییري در شیوه فرآوري و طبخ، به  

توان به تسلط  باره می جهت دراین ازاین. شده است بومیان امروزین روستاي دامن منتقل
هاي نوین  هاي مرسوم و سنتی تهیه غذا و مقاومت در برابر تغییر و نوآوري و شیوه شیوه

                                                
1. Râb 
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با رجوع و اطالع از دانش ساکنان مطلع شدیم که راب، . ها اشاره کرد طبخ در بین آن
گرسنگی عنوان خوراك براي رفع   بهکه اینازجمله غذاهایی است که عالوه بر 

درواقع، . گیرد به دلیل داشتن جنبه درمانی نیز داراي اهمیت است مورداستفاده قرار می
هاي مربوط به گوارش و نیز هنگام بروز  بومیان محلی از این غذا براي درمان بیماري

کنندگان ضمن تصدیق این مطلب،  یکی از مشارکت. کنند سرماخوردگی استفاده می
تن عالئم ناخوشایند هنگام مصرف داروهاي شیمیایی که در به دلیل داش«: گوید می

ها اجتناب کرده و از گیاهان  کنم، از خوردن آن ام احساس می دستگاه گوارش و کلیه
کنم؛ مثالً براي درمان سرماخوردگی اگر در منزل راب موجود باشد آن  محلی استفاده می

 هتک ماهیگ که برخالف غذاي). 1397 و 1396داوطی، (» کنم را مصرف می
فاکتورهاي اقتصادي و اجتماعی در مصرف آن تأثیرگذار است، راب ازجمله غذاهایی 

  .حیث ندارد اي از این هاي تمایز بخشی ویژه رسد مصرف آن، داللت است که به نظر می
  

  مقوالت معنایی و مضامین مفهومی پژوهش: مثابه فرهنگ غذا به. 8
  غذا و محیط. 1,8

ترین  بتدا آمد، توجه به عامل زیستی و محیط شناختی یکی از مهمطور که در ا همان
. اي ساکنان دامن است گیري نظام تغذیه مفاهیم موردنظر ما در تحلیل چگونگی شکل

 آن ي و نمودهاي فرهنگ مادنی روابط بیدگیچی پتواند می ی عملکردی روکی«درواقع 
ویژه در  نوع عاملیت و مفهوم بهبه این ). Warnier, 2001: 20-21(» را بهتر نشان دهد

که «وي معتقد است . شده است خوبی پرداخت شناسی فرهنگی استیوارد به رویکرد بوم
هاي محیطی بستگی به تکنولوژي، نیازها و ساختارهاي جامعه و نیز ماهیت  سازگاري

                                                
 .طور خاص وجود داشته، به دلیل  طورکلی و در روستاي دامن به که علوم مختلفی که در بلوچستان به  آنجایی از

اند؛ در رابطه با طب سنتی نیز به  طور شفاهی از نسلی به نسل بعد منتقل گشته نبود و یا رواج کم سنت مکتوب، به
  .هیمشوندگان انطباق د هاي مصاحبه ا صحبتایم تا ب منابعی مکتوب برنخورده
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 :Steward, 1968(» شود محیط دارد و شامل تحلیل سازگاري با محیط اجتماعی می

رو باید گفت انواع محیط طبیعی غالب در روستاي  ازاین). 1389 نقل از مور، ؛ به327
اي بنیادین بوده، در رابطه مستقیم با اجتماع ساکن در آنجا  مورد بررسی، اساساً زمینه

گیري فرهنگ  قرار داشته و در تعاملی که با این اجتماع برقرار کرده، موجب شکل
  .ها گردیده است ا به عبارتی سفره غذایی آنطور خاص نظام غذایی ی ساکنان و به

غذاهاي حاصل از معیشت کشاورزي، (انواع غذاهایی که در چهار گروه متفاوت  
در این نظام غذایی رواج پیداکرده، ) آوري گیاهان خودرو پروري، صید ماهی و جمع دام

ترسی به آن ترتیب ساکنان قابلیت دس این همگی برخاسته از محیط طبیعی آنجا بوده و به
هایی که امروزه تبدیل به مختصات هویت ساکنان  رو خوراك ازاین. اند را پیداکرده

اي نشأت گرفته که امکانات و  واقع از ارتباط با محیط طبیعی روستا شده است به
ها  ساختارهاي بنیادین آن را براي ایجاد چهار نوع گروه معیشتی متفاوت در اختیار آن

عنوان یک قلمرو خاص که در  بینیم غذا به طور که می ترتیب همان این به. قرار داده است
گیرد و همچنین در ارتباط با یک محیط مادي و طبیعی به  حیطه فرهنگ مادي قرار می

یان دامن شده است یاي براي ایجاد و تعریف هویت متمایز روستا آید، عرصه وجود می
 ;Abbots 2011; Keller Brown and Mussell 1984: باره نگاه کنید به دراین(

Kershen 2002; Wilk 1999.(  
  

  غذا، دانش و تجربه. 2,8
ها نیازمند  ها همیشه داراي نیازهایی اساسی هستند که براي برطرف کردن آن انسان

ترتیب،  این به. هایی مناسب از جانب فرهنگ مسلط در جامعه هستند دریافت پاسخ
در ). 168: 1386فکوهی، (شوند  فرهنگی ارضا میصورت  نیازهاي بیولوژیک انسان، به
از این منظر، . باشد توجه می ویژه از منظر دانش بومی قابل اینجا، تهیه و مصرف غذا به

زیست  شوند که در پیوند با محیط بومیان محلی در مقام عاملینی در نظر آورده می
بها،  ه و میراثی گرانشان قرار داشته و دارندگان دانشی هستند که همچون سرمای طبیعی
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ودادهیر و همکاران، (د نشان را دار اي و درمانی توان تأمین جملگی نیازهاي تغذیه
رو نیز، بیماري و درد که به لحاظ فیزیولوژیک انسان را  در بحث پیش). 73: 1393

یافته از طریق  گیرد که باید پاسخی سازمان کند در زمره نیازهایی قرار می درگیر خود می
  . در جامعه روستایی دامن دریافت نماید،شده ارهاي فرهنگی آموختهرفت

ها توسط بومیان مورد   در جریان تهیه و مصرف برخی خوراکییادشدهنکتۀ  
مثال در مبحث مربوط به غذاي برنج هنجیر و یا  عنوان به. خوبی نمایان است مطالعه، به

ها  ها و استعمال آن راکیغذاي دیگر، راب اشاراتی در مورد خواص دارویی این خو
طور که مالحظه  بنابراین همان. ها شد عنوان دارو جهت مرتفع نمودن برخی بیماري به

طور  داشتن افراد و هم به اي است براي سیر نگه کنیم، در اینجا خوراك، هم وسیله می
موازي روشی است که از سوي درمانگران محلی و در حقیقت دانش بومی جامعه براي 

شود؛ کارکردي آشکار براي پاسخ به یک نیاز  هاي متعدد، پیش نهاده می  بیماريدرمان
  !بیولوژیکی، یعنی درد

  
  غذا و عنصر حسی. 3,8

د که با نتنهایی این قابلیت را در خود دار عناصر حسی موجود در غذاها هرکدام به
شناسایی اتکاي به آن بتوان مختصات فرهنگی یک قوم، ملت و یا گروهی از افراد را 

شود، در  ترتیب زمانی که سخن از هویت فرهنگی مختص به آن گروه می این کرده و به
این مهم در ارتباط با جامعه روستایی مورد . ها یادکرد ساز از آن هاي هویت زمره ویژگی

بحث نیز صادق است؛ درواقع، هرکدام از عناصر حسی غذاهاي مورد بررسی که در این 
نمادهایی هستند ) ازجمله طعم، رنگ، بو و جنس بافت غذا(اخته شد ها پرد گفتار به آن

که در یک بستر خاص در طی فرآیندي از ارتباطات عناصر مختلف در این مجموعه 
اند و براي رسیدن به درکی بهتر از هویت ساکنان روستا باید با  گرفته بومی شکل

  .ها پرداخت نگارانه به خوانش آن دیدگاهی مردم
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تر به الگوها مربوط  بیش«کند ساختارگرایی   که آلن برنارد اشاره میطور همان
رو نیز با توجه به عناصر حسی موجود  در بحث پیش. )197: 1394برنارد، (. »شود می

تر موجود در این نظام غذایی  ایم تا به الگوهاي کلی در غذاهاي مورد مطالعه، بر آن بوده
م در اینجا، طعم غذا اسـت که نقش یکی از عناصر حسی مه. دست پیدا کنیم

نکته مهمی که از مجموعه . کند بخش غذایـی ایفا می اي در ساختار هویت کننـده تعیین
شده در این بخش به دست آمد این مسئله است که برخالف انتظار،  هاي انجام بررسی

 خوانش چنین موضوعـی در بنابراینطعم مطبوع و غالب در غذاها طعم ترش است، 
انـد، کمی  تر به طعـم تند سوق پیداکرده اي که افراد مناطق مجـاور آن بیش طقهمن

اي که از دل مسئله  اما درمجموع با انجام گفتگوهاي متعدد نکته. برانگیز است چالش
تر خوانش ما از موضوع، به  استخراج شد همان موضوعی اسـت که در مراحل عمیق

هاي پژوهش  رسان یکی از اطالع. شد ی اقتصادي ختم مـ-مباحث منزلت اجتماعی
اگر بخواهم غذا را بدون انار دانه درست کنم، پسرم با ناراحتی «: گوید باره می دراین

خصوص وقتی در منزل  به همین دلیل و به! آوري گوید غذاي فقرا را سر سفره مـی می
شده  ترش خشک داریم براي حفظ شأن خانه و خانواده حتماً در غـذا از انار دانه مهمان

  ). 1396آذرشب، (» کنم استفاده مـی
شود، به  بر توسط خانوارها تهیه می شده باقیمتی به نسبت هزینه انار دانه خشک

 اقالم خوراکی لوکسی قلمداد شده که براي تأکید بر ءهمین جهت در بین ساکنان جز
 قرار  اقتصادي در غذاها مورد استعمال-برخورداري از جایگاه مطلوب اجتماعی

دست، شامل اقالمی چون گوشت گوسفند، برخی مواد افزودنی  مواردي ازاین(گیرد  مـی
هایی است که به بعضی از غذاها اضافه  به غذا همچون رب انار و نیز برخی ادویه

سوي ترشی  گونه به صورتی غیرمستقیم باعث سوق یافتن ذائقه به و این) شود می
  ).Mintz, 1985; Munn, 1986: ید بهباره نگاه کن دراین(گردیده اسـت 

توجه بعدي در مبحث عناصر حسی، در ارتباط با بافت غذاها قرار  موضوع جالب 
هاي مداوم اشتغال دارند،  مردم دامن به فعالیت. بافت غالب غذاها جامد است. گیرد می
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؛ طور که از مطالعات برآمد، چندان رواج ندارد حال مصرف میان وعده مقوي آن درعین
تري نسبت به غذاهاي   غذاهاي جامد قدرت سیرکنندگی بیشکه اینجهت به دلیل  ازاین

کند تا انرژي بیشتري ذخیره کرده و در نتیجه به مدت  ها کمک می  به آن،آبکی داشته
غالب غذاهاي مصرفی که شود  ترتیب مالحظه مـی این به. تري به فعالیت بپردازند طوالنی

  .شود هـاي جامد تشکیل می ستا از خوراکیدر سفره غذایـی مردم رو
  

   منزلتی-هاي طبقاتی غذا و تفاوت. 4,8
 فرهنگ باید مفید، انطباق«: اجازه دهید مبحث حاضر را با این جمله آغاز کنیم

» پذیر و ازلحاظ کارکردي منسجم باشد و تبیین فرهنگ نیازمند توصیف کارکرد است
مشی خود قرار  عنوان خط ر را در اینجا بهاگر رویکرد حاض). 172-171: 1389مور، (

 اقتصادي -توان به درك ارتباط میان غذا و طبقات اجتماعی تري می دهیم با وضوح بیش
نوعی در بطن خود حاوي  شود به در حقیقت آنچه ذیل این عناوین مطرح می. نائل شد

ا در آن هاي کارکردگر اشکالی از تبیین فرهنگ و یا عناصر فرهنگی است که دیدگاه
  .حائز اهمیت است

 ی گریزناپذیري با ساختار نظام اجتماعطور به ی خانگيایجهان دنکه  نظر به آن 
، در اینجا نیز )Beardsworth and Keil, 1997: 73 ( در ارتباط استرونی بعیوس
معمول در تغذیه و خوراك فراتر رفته و عالوه بر در نظر  هاي باید از سطح بحث می

عنوان منبعی براي رفع نیازهاي زیستی و جسمانی افراد، به آن سطحی  بهگرفتن خوراك 
ها  شود و شاید بتوان از آن توجه نمود که از آن براي مقاصد دیگري بهره برده می

طورقطع پس از تأمین نیازهاي اولیه  به. عنوان نیازهاي ثانویه و بعدي بشر یادکرد به
هاي  کنند تا به تأمین نیازهایی که در رده دا میبیولوژیکی، تمام افراد گرایش به این پی

توان نیاز به کسب و تثبیت جایگاه  شود بپردازند، ازجمله این نیازها می بعدي مطرح می
. و منزلتی برتر به لحاظ اجتماعی و اقتصادي را در قیاس با دیگر همنوعان عنوان کرد

هاي  در اینجا یکی از راهرسیدن به چنین هدفی به طرق گوناگون میسر خواهد شد اما 
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یابد که مورداستفاده  هایی نمود می کسب برتري و ایجاد و نمایش تمایز در نوع خوراکی
در نیز  پژوهشگران دیگر از ياریطور که بس هماندرواقع، . گیرد مردم روستا قرار می

 ي از غذا و بدن براها آن خوردن و استفاده هاي سبکاز  اند، کرده اذعانمباحثشان 
: نگاه کنید به( شود بهره گرفته می)  مردمياز سو (ی اجتماعيبرساخته کردن مرزها

  ).Klein, 2014: 11 و 1390بوردیو، 
نمونه بارز این موضوع در غذاي هتک ماهیگ که به توضیح آن پرداختیم نمودار 

کنند، از طریق  شود؛ در حقیقت گروهی که خود را صاحب جایگاه برتر قلمداد می می
هایی براي آن درصدد هستند تا از این  استعمال این غذا و قرار دادن جایگزینعدم 

هاي موجود در این  طریق دو شق متفاوت ایجاد کرده و به بیان امتیازات و یا کاستی
 نوعی ،به عبارتی، گروه داراي جایگاه برتر. هاي دوگانه ایجادشده بپردازدند سیستم

ترتیب با  این تر قرار گرفته و به پایین» دیگري«ابل با کند که در تق برتر ایجاد می» ماي«
ها به بیان و تثبیت منزلت برتر اقتصادي و یا اجتماعی خویش  ایجاد و نشان دادن تفاوت

  .پردازد می
  

  گرایی اجتماعی غذا، همبستگی و هم. 5,8
  جشنای ي عزادارهاي گوناگون همچون آیی گردهم ي برااي عرصه تواند میغذا 

 ارتباط  فراهم نمودن بستري برايای ی خصوصفضایی جادی ا امکانی در جهتباشد؛
 که ي امرعنوان بهغذا . افراد هستند ی که حامیشاوندانی با خوي ارتباط اقتصادای نینماد

 ي بوده و درواقع اجزاگریکدی با آنان تعلقات افراد است، مستلزم ارتباط دهنده نشان
 همبستگی نشان دادن ي براهایی تالشندوجهی و  چيازهاین مختلف غذا دربردارنده

  ).Camfield, 2018: 26 (است
هاي بسیار متفاوتی گسترده شده  دانیم حوزه ارتباطات در عرصه طور که می همان 

ها از وسایل ارتباطی متعدد براي ایجاد و تثبیت آن بهره گرفته  و در هرکدام از عرصه
معمول روزانه و یا در  طور خوراکی است که بههاي ارتباطی،  یکی از این راه. شود می
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در حقیقت، غذاها تسهیلگر امکانی . گیرد استفاده قرار می هاي مختلف مورد مراسم
د نده تري در کنار یکدیگر قرار می هستند که یک جمع خویشاوند را براي مدت طوالنی

مورد مطالعه اي و خوراك در روستاي  ، نظام تغذیه)21: 1396بر و روستاخیز،  حسین(
البته نباید این نکته مهم را ازنظر دور نگاه داشت که، . توجه است جهت قابل  نیز ازاین

ها  آیی آن عنوان عاملی براي همبستگی و گرد هم  غذا در میان ساکنان بهکه این بر عالوه 
ود ش کند، تمام فرایندهاي مربوط به فرآوري، از ابتدا تا زمانی که غذا تناول می عمل می

مثالی . شود ها دور یکدیگر می نیز هرکدام موجب ایجاد ارتباط میان افراد و گردآمدن آن
مشاهده است؛ در بخشی از  توان عنوان کرد در برنج هنجیر قابل که در این زمینه می

کننده مردان در تهیه مواد اولیه این خوراك اشاره  توضیحات غذاي مزبور به نقش تعیین
طورکلی عالوه بر  دست و یا خوراك به هایی ازاین کنیم خوراك ظه میبنابراین مالح. شد
شود، فرآیندهاي  آیی و ایجاد اتحاد می  تناول آن دور یک سفره موجد گرد همکه این

پیشین آن، یعنی تهیه مواد اولیه، فرآوري مواد و طبخ آن نیز هرکدام به نحوي باعث 
  .لی بین افراد استفراهم آمدن بستري براي تقویت همبستگی و همد

  
  گیري نتیجه. 9

بافته را در نظام  هم اي پیچیده و به در گذر ازآنچه گفته شد تالش کردیم تا مجموعه
درواقع، مجموعه این . غذایی ساکنان روستاي دامن به تصویر کشیده و تشریح نماییم

جب عوامل، نظامی از فاکتورهاي محیطی، درون فرهنگی و اجتماعی روستا بود که مو
. باشد شکل گرفتن نوع خاصی از تغذیه و سفره غذایی شده که منحصر به این منطقه می

 اجتماعی متنوعی باعث -دیگر، باید گفت فاکتورهاي محیطی و فرهنگی عبارت به
  .مجموعه غذایی گردیده است گیري چنین شکل
 هاي متعددي را ازنظر گیري نظام غذایی باید رهیافت طی بررسی فرایند شکل 

گذراندیم تا عالوه بر روشن شدن نحوه تشکیل این مجموعه توسط عوامل مختلف،  می



   
  
  
  

 157  ...   تأملی بر خوراك بومی و فرهنگ در شهرستان ایرانشهر 

کند  هاي گوناگونی را که خوراك در ابعاد مختلف زندگی مردم دامن جاري می داللت
هاي  گرایانه گرفته تا رهیافت از این رهگذر، از رهیافت محیط. شناسایی و تبیین نماییم

نخستین و  .دام وجوهی از مسئله را بر ما روشن ساختندکارکردي و ساختارگرایانه هرک
دست آمد چیزي است  هاي نظام غذایی مردم روستا به ترین روایتی که از داللت عینی

کنیم  کماکان مالحظه می. شناختی مطابقت دارد که با مقدمات دیدگاه ماتریالیستی و بوم
 از معیشت را براي ساکنان اي براي ایجاد انواع خاصی که طبیعت روستاي دامن زمینه

ترین   فاکتور محیط شناختی جزء بنیاديکه اینرغم  همه و به بااین. فراهم آورده است
هاي ما بر مضمون حاضر است، اما آن را براي درك جامع این مسئله کافی  نظرگاه

ها و غذاهاي   فرهنگی خوراکی-هاي اجتماعی ندانسته و در این راستا به خوانش داللت
  .ان محلی نیز پرداخته شدبومی

 فرهنگی خوراك در روستا، -بایستی کارکردهاي اجتماعی برمبناي آنچه آمد، می 
ها  در نظر گرفته و گاه براي خوانشی بهتر از آن، سفره غذایی بومیان را از منظر نشانهرا 

خوانش ارتباط بین غذا و عناصر حسی گرفته تا فهم فاکتورهایی . کردیم نظاره می
تر   اقتصادي یا غذا و همبستگی یا عاملی عینی-تر چون غذا و طبقات اجتماعی اعیانتز

دست جز با داشتن نگاهی  طورکلی مسائلی ازاین همچون غذا و دانش بومی و به
رو نوشتار حاضر  ازاین. دنکن جانبه قابلیت تبیین و بررسی پیدا نمی شناختی و همه انسان

عنوان  تالش نمودیم تا نشان دهیم که چگونه غذا بهدر راستاي این هدف قرار گرفته و 
شدن به مفاهیمی  رسد تا چه حد قابلیت تبدیل اي که به مصرف زیستی بدن ما می ماده

مفهوم خوراك زمانی که که در حقیقت، در طی پژوهش مشخص شد . تر را دارد انتزاعی
رد با مفاهیمی گی تر همچون جامعه روستایی موردنظر قرار می در یک اجتماع بزرگ
 اجتماعی، همبستگی و اتحاد افراد در سطح گروهی و یا دانش -چون طبقات اقتصادي

ها از هم تا  بومی مردم منطقه در ارتباطی بسیار تنگاتنگ قرار گرفته و انفکاك آن
یابی غذاها وابسته  نوعی تعریف و هویت رو، به ازاین. حدودي غیرممکن گردیده است
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یابی  طور بالعکس نیز هویت  اقتصادي و فرهنگی بوده و به-به ادراکات اجتماعی
  . فرهنگی و اقتصادي افراد هم با مفهوم خوراك پیوندیافته است-اجتماعی

 ی بومي، تمام غذاهااذعان کرد توان می هاي پژوهش ي یافتهبرمبنادر پایان و  
 نی و بدهبودمنطقه بلوچ  مردم بخشی هویت براي ی خود عاملتی دامن در کليروستا

یابی   درواقع، چنین عاملی فرایند هویت.ندنگردا می زی مناطق متماری را از ساها  آنقیطر
کند  شدن وارد مسیري می هاي پرشتاب جهانی مردم ساکن در منطقه را با توجه به جریان

که اگر چنانچه هر جا نمودي از آن وجود داشته باشد، داللت بر هویتی خاص دارد که 
  . استویژة ایشان
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