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  مقدمه

 
ام،بیشمناسکمحرمبرایمنکهازکودکيدرشهرتبريزدرآنشرکتکرده”

هایدههاولود.يادماستکهشبایبناماهریپیونديافتهبازهرچیزباشیريني

کرديموهاینذریميهايمانراپرازخوردنيهایشاخسئ،جیببارفتنبهدسته

شد.اکنونکهدوسالاستاينمناسکرابهخاطرهاميخانهپرازانواعخوردني

کنم،همچنانخوراکوغذاینذریحضورامدرتهرانتجربهمياهدافپژوهشي

(.2332)يادداشتمیداني،پايیز“یدرعملمناسکيمحرمداردقدرتمند



ام،امابهنقشغذاوعملباوجوداينکهبارهاوبارهادرمناسکمحرمشرکتکردهبوده

2مبنيبراهمیتتجربهحسي2هاشناسيحسخوردندرآنتوجهنداشتم.باالهامازايدهانسان

فرهنگ آندر تأثیر و متفاوت عرصههای بر )هاوز، اجتماعي زندگي مختلف ب(،2332های

ابعادحسيآنداد.متوجهشدمکهمي و غذا بر متمرکز مناسکمحرم از توانتحلیليديگر

استبیشترتحلیل شده ارائه ايران در مناسکمحرم در خصوصغذاها کنوندر تا هاييکه

(درخصوص2332اند)محراببیگي،بودهمبتنيبرمعانيمانندبرکتونیاتيچوننذرمتمرکز

(2332هایفرهنگيواجتماعيصورتگرفتهاست.بلوکباشي)غذادرمعنایکلينیزپژوهش

فاضلي) فصل2332تاريخاجتماعيآشپزی، (2331زاده)(چایدرزندگيروزمره،حسن22:

يغذابرایزنان،وعلیزادههایمعناي(داللت2332رابطهخوراکوفرهنگ،قادرزادهوغالمي)

هایايرانينیزهاینذریوسفرهاند.سفرههارابررسيکرده(سبکغذاييتبريزی2332اقدم)

(.بايک2332؛شیباني،2334؛موتو،2334؛وکیلیان،2333اند)گوهريان،بیشترتوصیفشده

ائهداد.تواندرکيمتفاوتازعملمناسکيغذاخوردنارمي3پژوهشحسي

ازانحصاررشتهروان5هایاخیرادراکشناسيدردههانسان .استشناسيخارجکردهرا

(ادراک2123داندبلکهبهقولديويدهاوز)يکفعالیتعصبينمياادراکراصرف،شناسيانسان

.شودفرهنگياستيکمهارتاستوچونمهارتاستبايدياددادهشودوچونياددادهمي

ميادراکمورددستکاری بهلحاظاجتماعيتنظیمميهایفرهنگيقرار شود)کلسن،گیردو

“هاتنظیماجتماعيحس”(:2331
شوند،يعنيياد.اعضایيکجامعهبرایادراک،اجتماعيمي4

گیرندکهچگونهجهانرادرک)ادراکحسي(کنند.مي

                                                           
1  anthropology of the senses 
2  sensory experience 
3  sensory research 
4  perception 
5  social regulation of the senses 
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،بويیدن،چشیدن،ديدن،ولمسهایحسيهمچونشنیدنفهمفرهنگازخاللتجربه

های(.ازبنیان2332نهد)هاوز،هاپیشرویماميشناسيحسکردنرويکردیاستکهانسان

ادراکحسييکعملفرهنگياست،همانطورکهيک”هااينادعااستکهشناسيحسانسان

حسيآناست(.يکيازداليلفرهنگيبودنادراک2331:512)کلسن،“عملفیزيکياست

:2331)کلسن،“شوندهایفرهنگيمعینيبهادراکاتحسيمختلفنسبتدادهميارزش”که

پیشرویانسان132 بهجاييرسیدکهديويدهاوزبهعنواناصليشناسيحس(. ترينچهرهها

(2123؛هاوزوکلسن،2113:23)هاوز،“هایحسکردنجهانشیوه”اينجريان،فرهنگرا

پینک)تعري رويکردسارا از الهام با مي2113فکرد. لحظه( کردکهلحظهفرهنگ، توانادعا

نگاربايستيتوجهخودرابیشازهرچیزبرلحظاتيمتمرکزکندکهافرادادراکاستومردم

شناسيکنند.بنابررويکردانسانموردمطالعهاوجهانراازخاللتجاربحسيخوددرکمي

کنندونظمحسيخاصخودراهادرجهانحسيمتفاوتيزندگيمييکازفرهنگهر2حسي

ایآورند.درنتیجهاننظمحسياعضایيکفرهنگ،خود،جامعهرابهگونهويژهنیزپديدمي

“دانستنازطريقحسکردن”شناسيحسيبهسویطرحفهمند.انسانمي
حرکتکردهاست2

“هایبدنيدانستنشیوه”ياهایحسيدانشوازشیوه
(دفاع2112؛گرتس،2333)جکسون،3

کند.مي

شناختيجايگاهمهميداشتهاستهایانسانهایاخیر،توجهبهغذادرپژوهشدردهه

(،امابررسيغذاباتوجهبه2123-2115،غذا،فرهنگوجامعه؛مجله2113)بنگريدبهکاتز،

اززمانآغازشناسانحستوسطانسان5بعدحسيآناززمانچرخشحسي هاصورتگرفت.

شناسيحسانسان دهه اواخر در 2331ها اوايلدهه زيرشاخه2331و اين، از هایمختلفي

اندکههريکبرحسيخاصتمرکزدارند.توجهبهحسچشاييموردتوجهرويکردمتولدشده

(درخصوص2332لر)استالرواولکس،هاهمچونپلاستاشناسيحسهایانساناولینچهره

(دربارهواژگانچشاييويوا2332هایآفريقا،کوپرز)رفتاراجتماعيازطريقمزهدربینسانگای

(دربابنقشچشاييدرنظامحسيهندقرارگرفتويکي2332دراندونزیوسیلوينپینارد)

)کورزمیر،فرهنگچشاييوفبرگبهانتشاراتمعرهایحسيبندیصورتهایازمجموعهکتاب

(اختصاصيافت.2114

تواندرآثارديويدساتنيافت.هاراميشناسيحسنقطهاوجاينادراکحسيدرانسان

( فلد استیون ايده از الهام با شنوايي2111ساتن اصطالح ساختن در حوزه4شناسي( در

                                                           
1  sensory anthropology 
2  knowing through sensing 
3  bodily ways of knowing 
4  sensory turn 
5  acoustemology 
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ابداعم2شناسيشناسيصدا،اصطالحچشاييانسان شانازرويکردهاييکهدرک”کندبرایيرا

جنبه ديگر چشاييو حول را فرهنگي مسائل ميطیفوسیع سازمان “دهندهایحسيغذا

هانقشيمحوریدرشناسيبهغذاوحس(.ساتنباابداعاصطالحچشايي2121:224)ساتن،

گشايد.نهونظریمينگارادهدوقلمروهایجديدیبرایپژوهشمردمفهممسائلاجتماعيمي

ترينمرزهایدرونودهدتابرخيازبنیادیهابهمااجازهميتمرکزبرغذاوحس”ازنظراو

“بیرون،خصوصيوعموميوفردیوجمعيرادرعرصهحیاتروزمرهومناسکيبررسيکنیم

خودجلبکردههایحسيغذاتوجهروزافزونيرادرپژوهشدانشگاهيبه(.جنبه213)همان:

هایایکهبهطورفرهنگيدرحیاتروزمرهوزمینههایحسيوتجاربحسيويژگي”است:

(.221)همان:“اندانددرمعنا،هیجان،خاطرهوارزشجایگرفتهچندگانهشکلگرفته

توانيکفرهنگراازدهدکهمينگارانهنگارندهازغذادرتهراننشانميپژوهشمردم

درادرتماميادراکحسي،باحسچشاييوامورمرتبطدرککردزيراکهفرهنگخوخالل

هاهاوانديشهها،حسها،بدنکند.فرهنگدراشیاء،مکانهایمتفاوت،منتشروبیانميشدت

هایچشايي،فرهنگ،غذایيکگروهاجتماعياستکهپخششدهاست.باوامگرفتناستعاره

دستبهطوردائمآ تولید، برکاریومصرفمينرا موادخاميجهانرا اجتماعي، گروه کند.

چشاند.پزدوطيفراينداجتماعيشدنبهاعضایخودمياساسنظمخاصيمي

خوردني با يکيشدن طريق ميفرهنگاز اعضايشنفوذ بدن داخل در شايدها کند.

دارندتافرهنگرادرداخلبدنهاازجملهمواردبسیارنادریباشندکهخوردني قدرتآنرا

خوردنيکچیز، با افراد زيستدهند. جامعه تأيیدفرهنگراتکتکافراد همغذایمورد

شوند)چشیدنخورند)غذاهایفرهنگي(،همواجدتجربهچشاييمخصوصفرهنگخودميمي

اندازندوياناخودآگاهبهکارميهارابهصورتخودآگاهفرهنگ(،وهممعانيموجوددرخوراکي

کنند.واردفرايندهایذهنيمي

معنایاستعاریمزههایخوراکيمزه به هم واقعيو ـ معنایتجربي به هم ، هایها

هاييوجودداشتهباشدياترجیحدادهشودفرهنگهمهستند.دريکفرهنگممکناستمزه

ترجیح يا نداشته وجود فرهنگديگر مزهکهدر واقع، در نشود. انتخابيفرهنگيداده اندوها

مي نشان فرهنگرا طعم مزهمجموعا دروندهند. در خاصي اعمال و رخدادها چیزها، با ها

ایبهآنهامنتسبياباآنهاتجربهويادآوریشوندوبدينترتیب،طعمويژهفرهنگآمیختهمي

سازندتاغذاوارههاوغذاهاراباخودهمراهميهشود.بسترهایمناسکيوحیاتروزمره،مزمي

چیزهایبسیاریرابهخودمتصلهادرزندگياجتماعيمناسبخودشانراپديدآورند.خوراکي

افتندهایارتباطيبینغذاومابقيجامعهبهکارميکنندوبههنگاممصرف،همهاينشبکهمي

                                                           
1  gustemology 
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تبديلبهتجربه خوردنرا غذا آنمجموعهایميو چیزهایاجتماعيواردکنندکهدر ایاز

شوند.مي

هایاجتماعيمناسکمحرمدرتهران،همچونبسیاریازنقاطايران،توانستهازظرفیت

ترينعناصرمناسکيکند.هاوغذاه،استفادهوآنهاراتبديلبهيکيازمهمـفرهنگينوشیدني

همهافراد تقريبا مناسکمحرم، ميدر غذا يا افراد هستند: ميدرگیرغذا غذا دهند.خورنديا

ایبرایفهممناسکاندوبههمیندلیل،اهمیتويژهترينعملمناسکياعمالغذايي،عمومي

محرمدارند.



 در مناسک محرم تهران 1نگاری چشاییمردم


عبانيوقتيدستهزنجیرزنيمحلهاسکندریشماليدرداخلمنزليدرکوچهش”

ازخانهوکوچهخارجشدودرخیابانبهزنجیرزدنادامه دقايقيعزاداریکرد،

داد.پسازعکسبرداریازدستهزنجیرزنيودرحالبرگشت،صفياززنانومردان

بودند ايستاده نذری شام گرفتن برای خانه همان منزل درب در که ديدم “را

(.2332)يادداشتمیداني،آذر



ایازاعمال،اشیاءوفضاهااستمحرمدرکشورهایمسلمانمشتملبرمجموعهمناسک

کهبراساستقويمهجریقمریازروزاولماهمحرمآغازشدهوحدوددوماهادامهدارد.اين

شود.هجریبرگزارمي22مناسکبرایبزرگداشتشهادتامامسومشیعیانوياراناودرتاريخ

صورتگیرد.تواندبرصفرانهدربررسيمناسکمحرمشهرتهرانمينگاتمرکزمردم هایغذا

مردم دنبالخانهسینههیئتنگاریچونمنبهجایحضورمشارکتيدر زنجیرزني، ها،زنيو

ايستگاهمغازه غذاها، آنها در که بودم محلي هر و ميهایصلواتي وداده روزها نگارنده شد.

درمحله2332وصفرسالهایدوماهمحرمشب هایمرکزوبخشجنوبغربوجنوبرا

شرقتهرانبهمشاهده،گفتگووتجربهدراجتماعاتحولغذاهایمحرميگذراندهاست.

نشانه با محرم مناسک در چشايي و بويايي ديداری، فضای اعظم اشیاءبخش و ها

ميخوراکي پر صفها غذایشود: پرازدحام جمعهایطوالنيو ايستگاهنذری، هایهایحول

نوشیدني انواع سیني در که افرادی وصلواتي، عابران به را چای و شیر شربتو چون هايي

گوسفندهاييکهاند،هاييکهبهآشپزخانهمحرمتبديلشدهدهند،گاراژهاومغازهرانندگانمي

هايياند،فامیلشبارگذاشتهشدههایآهاييکهدرآنهاديگشوند،حسینیهبرایذبحآمادهمي

کرده اجتماع نذر صاحب خانه در فروشيکه شیريني حلوا، پختن مراسم ازاند، پر که هايي

                                                           
1 gustatory ethnography 
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ماشینمشتری پرازشیرکاکائوکردهاند، عزادارانيکهظروفهاييکهصندوقعقبخودرا اند،

 محل از را سفیدی مصرف يکبار ظروف يا آشاست از پر گرفتهغذايشان نذری اند،غذای

هستند.هایچندنفریکهمشغولخوردنناهارنذریجمع


هاشم،محلهمینايي،جنوبشرقتهران:اجتماعغذایمحرمي،حسینیهقمربني2عکس


2332منبع:نگارنده،دی



هاوغذاهاینذریدرمناسکمحرمهایانواعبسیارمتنوعنوشیدنيظاهرها،بوهاومزه

نامم.غذاوارهيکرخدادچشاييدرمناسکدهندکهآنراغذاوارهميرانچیزیراشکلميته

پديد مناسکرا هوای و حال غذاواره است. منسکي تجربه و بیان دنبال به استکه محرم

شودتاافرادغذادادنودهدوباعثميآورد.غذاوارهحالتووضعیتيخاصبهمناسکميمي

ناپذيرازمناسکبدانند.غذاوارهدرسطحيديگرخودعاملیتداردواجزئيجداييغذاخوردنر

شکل قدرت ميآن را غذاواره اصطالح است. منسکي تجربه به آن ازدهندگي فراتر توان

رخدادهایغذاييمناسکمحرمبهرخدادهایغذاييحیاتروزمرهدرتهراننیزبسطداد،وقتي

خوراکي انواع وکه درشکلها زندگي ويژه تجربه پديدآورنده خوردن برای اجتماع گیری

ترينکنشرخدادچشاييياغذاوارههمچونعمليشود.خوردنبهعنوانمحوریشهرميکالن

دلبستگياستکهباعثايجادچیزهاييدرذهنواحساسفردمي اجتماعيبودنتا از شود:

ازدرفضابودنتاتسلطبرفضا ازيادآوریخاطراتتادستکاریخاطرات،وازبرونيداشتن، ،

بودنتادرونیتيافتن.
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هایحسيپديدآورندهمزهدرغذاوارههمانندتصويرومحتوایحسيتصاويرمزهوماده

بلکه عملجزئينیست، يکچیزيا فقطدرگیرشدنبا چشیدنمزه مناظرديدنياست. در

گیردوارتباطحسيبرایست.باغذاخوردنفهمصورتميتجربهکلرخدادیدرحالوقوعا

ایمتصلاست،بخشيآيد.وقتيغذابهموضوعي،جاييياتجربهپديدآوردندانشبهوجودمي

در حسي ارتباطات قدرتمندترين از چشايي ارتباط بود. خواهد تجربه يا جا موضوع، آن از

ترينوتأثیرگذارترينشکلشدهرابهعمیقدرکبسترهایمناسکيوروزمرهاست،چراکهغذای

کند.ایبدنيوجسمانيميممکنتبديلبهتجربه

غذاها، افراد، چرا که است آن کلیدی پرسش محرم مناسک در غذا نقش مورد در

نوشیدنيخوراکي تهیهودربینعزادارانتوزيعميهاوشیرينيها، را کنند؟برخيازداليلها

ا درعبارتند مشارکت )خیرات(، متوفي برای مغفرت طلب )نذر(، حاجت گرفتن شکرانه ز:

تشنگيشخصیتهای ياد به و عادتمناسکي عزاداران، خدمتبه دلیليشخصي، مناسک،

مناسکيدررخداداصلي.


:گرفتنآشنذریازمسجد،خیابانقزوين2عکس

 
2332منبع:نگارنده،آذر



نگاریچشاييحاضرآننگار،تجربهاست.مسئلهبرایمردممردمموضوعکلیدیبرایيک

کنند؟برایایرادرافرادايجادميهاوامورمرتبطبهآنهاچهتجربهمناسکياستکهخوردني
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مردم پروژه موضوعاين با ارتباطي چه چشايي تجربه که بدانیم است مهم چوننگارانه هايي

کند.درواقعتمرکزان،کنشگری،وفضاسازیمناسکيايجادميقدسیت،خاطره،عملديني،زم

نگارآناستکهچگونهتجربهحسيچشیدنباتجربهمیدانيوتأملپسازمیدانبرایمردم

يابدوچگونهاينپیوندهانهايتاچشیدنوخوردنموضوعاتديگرفرهنگيواجتماعيپیوندمي

غذاهایمرتبطبامناسکمحرمچناننقشکلیدیوجدیکنند.راتبديلبهعمليفرهنگيمي

کنندودرتجربهمناسکيووجوداجتماعيوفرهنگيدارندکهکلیتجامعهرادرگیرخودمي

زندگيفردیخود در آنرا ضروریپنداشتهو مناسکرا ارتباطچشاييبا افراددرگیریدر

دانند.شديداتأثیرگذارمي

هنبايدمناسکيچونمحرمرابهمعناهایبسیارپیچیدهمحدودکند،نگارانپژوهشمردم

ایوازکنندگانعمومیتندارند،يابهدنبالمفاهیمکلیشهمعناهاييکهاحتماالدرعمومشرکت

بلکهپیشازهمهو مناسکباشد، موضعباالبهعنوانداليلرفتارهایمناسکيوشرکتدر

ایاستکهفردراواسطهدهندهتجربهبيرکزوتکیهکندکهشکلبیشازهمهبرچیزهاييتم

کند.مناسکمحرمهربندیميکندوفهماوازمناسکراصورتمستقیمابامناسکدرگیرمي

شرکت از علميک خواندن، نوحه زدن، طبل زدن، زنجیر زدن، سینه خالل از را کنندگان

وبرداشتن،گريهکردن،ديدنصحنه باخوددرگیرميها، کندوهمیندرگیریخوردنغذاها

بهگونه مناسکمحرم بود. دينيخواهد تجربهمناسکييا امروزاستکهسازنده به تا ایکه

تجربه همین حاصل يافته سازمانسامان ساختار و افراد مستقیم قالبهای در افراد يافته

.تهایعزاداریبودهاسهیئت

 

 چشایی های غذا و توزیعصف

 
کارگر” خیابان در صفغذایآقایشايسته در ساعتاستکه نیم و دو حدود

ايست اطهار ائمه حسینیه در روشن، کوچه جملهادهجنوبي، از عاشورا صبح ام؛

اندتاصبحهایمهمدرمناسکمحرماست،امااينجمعیتعظیمترجیحدادهزمان

قورمه نذری صفغذای در را عاشورا ظهر پسازتا سرانجام ... بگذرانند سبزی

نشینمودهند.تویماشینمميرسد،دوتاغذامينوبتبهمنميانتظاریطوالني

(.2332)يادداشتمیداني،عاشورایمحرم“خورمبادستغذایلذيذعاشورارامي


هایمناسکيوهایمکانشودواجاقهایشخصيخاموشميدراينروزها،اجاقخانه

بايدياتأمینهابايدازغذاهایمحرميها،ناهارهاوشامشوند.صبحانهعموميروشنمي شوند.

خوردن برای دروني تمايلي يا اجبار خورد. مناسکي غذای مناسکمحرم، در استکه بهتر
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بهوعده ودهم)عاشورا(وجوددارد. شامدرروزهاینهم)تاسوعا( ناهارو هاييغذاييبهويژه

شودکنندگانميمینترتیب،درصفغذاايستادنبخشيازاعمالشرکته

ازيکطرفوايستادندر بخشمهمياززمانعزادارانمناسکمحرمصرفتهیهغذا

مي طرفديگر از بايستيهمانندديگرصفغذا صفتوزيعغذاینذریرا ايستادندر شود.

زنجیرزدن،تماشاکردن،نوحهخواندن،برداشتناعمالمناسکيمانندگريهکردن،سینهزدن،

علمو...تحلیلکرد.بدينترتیب،ايستادندرصفغذاینذرینیزيکعملمناسکياست.هر

عملمناسکيبايستيداراینقشيکارکردیومعناييدرمجموعهکلمناسکباشد.


 ها،خیابانکارگرجنوبي:صفغذاینذری،بخشخانم3عکس


2332بع:نگارنده،آذرمن



هادرروزهایماهمحرموايستادندرصفغذاینذریبخشيازوظايفاعضایخانواده

هایطوالنيرسیدنبهطعامياستبهويژهروزهایتاسوعاوعاشورااست.نتیجهانتظاردرصف

شفرهنگيترينارزهایفرهنگيومناسکيدرآنبارگزاریشدهاست.مهمکهبرخيازارزش

متصلعاملیتقدسيآناست.موادونوعغذاکموبیشهمانياستکهدرروزهایعادیبه

شود،اماگوييکهاينغذاباغذاهایروزهایديگرمتفاوتاست.چیزیبهکاررفتهوخوردهمي

زمانوکند؛يعنيهمانباورودانشيکهدرطولآنافزودهشدهاستکهاينتفاوتراايجادمي

هایپیشینشکلگرفتهاست:خوردنغذاینذریخوباست،خوردناينغذابراساستجربه

ایازاحساساتمرتبطبادهد.گرفتنوخوردنغذاینذریمجموعهبهزندگيخورندهبرکتمي

ندهدکهکسيکهغذابهاورسیده،بادادگیرد.برایهمینبسیاررخميميتأثیرخوبرادربر
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آنبهکسيکهغذابهاونرسیدهاست،قصدخوبخودرابادادنغذاینذریخودشبهاونشان

دهد.دهندهاعطاکنندهتأثیرخوبدرزندگيگیرندهاست،ايستادندرصفغذابرایکسبمي

ایچشاييازمحرمبردهشودتاشودتابهرهخوببرزندگياست،برایهمینتالشميتأثیری

احساسعدمدرکاينايامومحرومیتازتجربهمناسکينکند.فرد

شودوبدينترتیب،عملمناسکيدهندهغذادرطعامکهپسازگرفتنبهخانهبردهمي

گیریياتکمیلفضایگردد.حرکتغذاینذریبهشکلهایبسیاریتوزيعميمسیرهاوخانه

مي کمک حرکتمناسکي که نحوی به فضاکند؛ تصويریهای به تبديل نذری غذاهای يي

گیریيکيگردد.ايستادندرصفغذاینذریباعثشکلمشخصوقطعيازروزهایمحرممي

هایهاینذری،درحولدستهشود،هماننداجتماعمناسکيدرسفرهازاجتماعاتمناسکيمي

هایعزاداری.ازدحاموستههابرایعبوردها،وانتظارکشیدندرخیابانعزاداری،درحولتعزيه

همانندغلغلهشلوغيدرصف هایجمعیتيدراجتماعاتمناسکيديگراستکهبرایايجادها

سردوبي فضایمناسکيمحرم، روحاحساسحضورفضایمحرميضروریاستوبدونآنها

تشکیليافتنصفمناسکيدرمقابلدربيکمنزلحاکيازاهمیتمناستلقيمي کيشود.

تهیه و سویصاحبخانه از عامالنرونقفضایمناسکيمحرمهستند. آنها است؛ غذا کننده

دربردارندهمنزلتياجتماعينیزبرایصاحبخانهديگر،تشکیلصف هایطوالنيوشلوغغذا

تر،منزلتبیشتر.خواهدبود؛هرچهصفطوالني

ارد.خويشان،نزديکانودوستاناجتماعغذاييديگریدرداخلمحیطتهیهغذاوجودد

کنندتاخودراشريکثوابنذریکنند.آمادهکردنمواد،دهندهدرغذادادنشرکتمينذری

مطلوبدرفرددهندهبهوجودتأثیریتواندبندیکردن،پخشيادادنغذانیزميپختن،بسته

تاسهميدرفرايندکليتهیهغذاآورد.برایهمیننیزمثالهمسايگانيانزديکانتمايلدارند

عطر، بهخودجذبکنند. ازخاللاينسهمتأثیرمثبتاينعملمناسکيرا داشتهباشندو

ديگ در وقتي غذا ظاهر و ميطعم تجربه متعدد نذری گونههای تجربهشود، از متفاوت ای

یممناسکيدرفضانفرهغذاینذریاست.وقتيحرارت،رايحهومزهغذایعظخوردنظرفيک

تجربهپراکندهمي جنساينتجربهایخاصپديدميشود، محرمياست. غذاواره آيدکهويژه

توانآنرابادهندهاجتماعغذايياستونميشبیهبهحضورچیزیفراترازهمهاجزاءتشکیل

بادرکاينحالوه نیازبهتخیلحسيداريمتا وایخاصادراکحسيمعمولتجربهکرد.

اين بهمیراثارزشمندبزرگداشترخدادیتاريخيومقدسنزديکشويم. تهیهوتدارکغذا

شود.میراثيکهدرمیراثبااجتماعمناسکيوادراکحسيموجوددرآنيادآوریوفهمیدهمي

تدارکغذا اکنونکنشگراناجتماعغذاييبا و منتقلشده نسليبهنسلديگر طيزماناز

آورند.نمیراثتاريخيومقدسرابهزمانحاضرميهما
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 از محرومیت تا ارضای چشایی
قالبدسته در فاصلهمناسکمحرم پیمودن مستلزم عزاداری پایهای صورت به زيادی های

میانکوچه وخیابانبرهنهدر دستهها اولمحرمبههنگامهاست. هایعزاداریدرهشتروز

شوند:عدهفرساييميکنندگاندرگیرکارطاقتکنند.هريکازشرکتشبآغازبهگردشمي

هایهاهستند،چندنفربايستيعلمایمسئولحملپرچمزنند،عدهزيادیسینهيازنجیرمي

عده بهدوشکشند، انواعروشناييایمسئولحرکتدادندستگاهسنگینرا هاهایصوتيو

زنند،وعموممردمنیزخوانند،چنديننفرطبلمياشعارراميخوانبهنوبتهستند،چندنوحه

هایشبانهدرتهرانمعموالبینکنند.گردشدرطرفینياپشتدستههمراهباآنانحرکتمي

5 مي4الي طول دستهساعت راه اين میانه تا آغاز از شرکتکشد. و انواعها با کنندگان

شوندتاتشنگيوگرسنگياحتماليرارفعکنند.يراييميهایکوچکپذهاوخوراکينوشیدني

اغلبخیابان بناشدهدر چادر سقاخانهبا درجنوبتهرانچندينايستگاهصلواتييا اندکهها

مي شیر و خرما شربت، کچای، هر چادرها، اين از خارج خوراکيسميدهند. ازتواند هايي

فرادزيادینیزباقوریوسینيبهدستمشغولريختنهابخردوبینمردمپخشکند.امغازه

کنند.هاهستندوآنهارابینعابرانورانندگانتوزيعمينوشیدني

نوشیدنوخوردنبیشازهرچیزکارکردعمليدارد:رفعتشنگيوگرسنگي.برایاينکه

رایمصرفکردندرکنندگانبتوانندچندينساعتعزاداریکنند،بايستيانرژیالزمبشرکت

هااولشودوافرادبتوانندبهخوبيعزاداریکنند.بههمیندلیلنیز،خوردنيتأمینطيمراسم

رسد.بهويژهدرزمانشامشودوسپسبهعموممردمميهایعزاداریدادهميبهاعضایدسته

مشاهدهمشارکت اصلينسبتبه عزاداران يا اولويکنندگان عموم يا کردنگران سیر تدارند.

صورتميمشارکت قبالعملعزادارانهسختآنها اينکنندگانپاداشياستکهدر اما گیرد.

گردد:وظیفهپذيراييازسیرکردنبرایصاحبعزاياصاحبخانههمچونيکوظیفهتلقيمي

آناعمالمهمانانمحرم.بدينترتیب،غذاوعملغذادادنوخوردنواسطياستکهازطريق

يابند.مناسکيرخدادهومعنامي

انجاماعمالمناسکيسختمحرومیتوارضایحسچشاييهردوعمليمناسکي اند.

اینزديکمستلزممصرفانرژیبدنيزيادیودرنتیجهتجربهگرسنگيوتشنگياست؛تجربه

-گرسنگيوتشنگيميبهتجربههمراهانامامحسین)ع(دررخدادکهنالگوييمحرم.تجربه

شخصیتتواندشرکت ارتباطيحسيبا در را آنها و مناسکپیوند موضوع با را هایکنندگان

قدسياياممحرمقراردهد:نوعيبازسازیتجربهچشايي.اماازسویديگر،بخشيازافرادیکه

دسته در شرکتنکردهمستقیما ميها خود وظیفه بهاند، را عزاداران تا خوشيچشاييدانند

هایخنکياگرموطعاملذيذازآنهاپذيراييکنند.عزادارانازيکطرفبرسانندوبانوشیدني
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آورندکهخودتولیدکنندهمعناوغذادهندگانازطرفديگر،طیفيازتجربهچشاييراپديدمي

کنندهآسايش،هماست:ازسختيبهآسايش.مناسکمحرمهمپديدآورندهسختياستوهمفرا

شود.عزاداراندربینايندوقطبطيمي2نامهحسچشاييتاسختيراجبرانکند.زندگي

 

 شناسی مزه، بو و ظاهرزیبایی
کند،معیارهاييهرفردیکهغذادهندهاستياخودرابرایتهیهغذادرمناسکمحرمآمادهمي

برایکیفیتدرنظرمي بهظاهر، برميگیردکهاساسا بویغذا بايستيطعامدرمزهو گردند.

بهنحویکهخورنده ارضاکند؛ باالترينحدممکنبتواندادراکاتديداری،چشاييوبوياييرا

 لذتببردوبگويد



دهشه...هیچغذاييطعمغذاینذریرونميهیچغذاييمثلغذاینذرینمي”

“...عطرغذاینذریخاصه

“بهچسغذاینذریمي”



هایهایشخصيخود،عناصروشکلغذاینذریبايدبهخوبيتزئینشود؛افرادباسلیقه

زردبسیارهادرموردآشوشلهبرند.امکانتزئینتزئینيمختلفيرابرایآراستنغذابهکارمي

غذایشوند.ایبادارچینياپیازداغترسیمميزياداستومعموالاساميواشکالهندسيويژه

بههمیندلیلازبهترينمواداستفادهوبهترينآشپز داشتهباشد. نذریبايدبهترينطعمرا

دعوتمي بربرایپختنغذا در نیز بویخوبي خوب، داشتنمزه بر خوبعالوه مواد شود.

افزودني از عینحال، در چاشنيخواهندداشت؛ يا برایتولیدبویخوشاستفادهها هايينیز

کنندهوخورندهآناستکهغذاازهرجهتبهترينغذاباشد.چندينشود.تالشکليتهیهيم

علتعمدهدرمیاناست:

ازابعادکنندهدرمناسکارزيابشناختي؛افرادشرکتداوریزيبايي(2 هایکیفیتغذا

سبتبهدهندهغذاادراکيمختلفنیزهستند.بنابراينبرایآنکهداوریعمومينسبتبهغذاون

خوبباشد،بايستيچشم،دهانوبینيآنهاراراضيکرد.غذایخوبدادنهمانندرفتارخوب

فرهنگياستکهمطلوبیتآنبهقلمروی-کردناست؛پسغذادادننیزيکرفتاراجتماعي

واردشدندراصاشبرميشناختيزيبايي واردشدنبهحوزهچشاييمناسکمحرم، وليگردد.

ظاهر،طعموخوشمزه،خوششناختيهستکهبايستيآنهارارعايتکرد.غذایخوشزيبايي

توانددرشأنمناسکمحرمباشد.غذايياستکهمي

                                                           
1  biography of gustation 
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شودکهمربوطبهشخصیتيانتساببهامام؛چونغذادرمناسکيتهیهوپخشمي(2

بامقامامامباشد.درواقع،غذایدينيوقدسياست،بايستيسطحوکیفیتآننیزمتناسب

هاوياهرموقعیتديگرینیست.حساسیتمناسکمحرمهمانندغذایروزمرهياغذایمهماني

ب مبادا تا دارد وجود نذری غذای به نسبت بااليي بيبسیار واعث مناسک به احترامي

مناسکآنازطريقدهانوحسچششخصیت اينجا در اييفهمیدههایدينيمناسکشود.

کهخوردنيکتجربهواقعياستوميمي چرا تواندتفسیرواحساسخورندهنسبتبهشود؛

به تبديل زمانيآن و غذایخوبمکان خوردن زمان دهد. شکل را خوردن زمان محیطو

شودوبالعکس.بنابراين،خوردنوتجربهچشاييزمانميمکانوخوشهاييچونخوشاستعاره

ایمزههایخوشمزهخاطرهشود.غذاهایخوشيابدوواردتعاملميینهخودنیزارتباطميبهزم

گردند.آورندکهبهمکان،زمانورخدادهامتصلمينیزپديدمي

دهد.غذادريکبسترمناسکيتهیهوایمي(زمینهمناسکيبهغذاطعموبویويژه3

-مزهميگذارندوآنراخوشربرنحوهادراکغذاتأثیرميشودوعناصرديگراينبستخوردهمي

-اند؛ياافرادساعتاندوگرسنههایطوالنيعزاداریکردهکنند.بهلحاظعملي،عزدارانساعت

انتظارکشیده خستگيوگرسنگيباعثميهایزياددرصفغذا فعالیتاند. فرد تا هایشود

مطجبراني را غذا لحاظلوبهمچونخوردنو به ارزيابيکند. و تصور کههست، آنچه از تر

مي خورده و تهیه ارزشمندی مناسکي موقعیت درون در غذا موقعیتنظری، همین و شود

برد.خوردنوتجربهچشاييچیزیدرخودنیستوتوسطزمینهارزشمند،ارزشغذاراباالمي

شودوشکلميکاریميدست برایتعیینمزه افزودنيگیرد. برموادو عالوه هاینهاييغذا،

اند.مزهنهاييغذاترکیبيازعواملغذاييوغیرغذايياست.هایزمینهنیزدخیلغذايي،چاشني

ها،سفرهعواملغیرغذاييبهعناصریچونمکان،زمان،تجاربپیشین،گفتگوهایحینغذا،هم

گردد.ابزارهایخوردنغذاو...برمي

غذایامام”شودکند.همینکهگفتهميهایخوبگذشته،طعموبورابهترميعيتدا(5

هایمطلوبيازخوردنغذاهاینذریدهدکهافرادتجربهنشانمي“حسینيهچیزديگهاست

اند.درترکیبغذاینذری،عالوهبرموادخام،هایگذشتهمحرمداشتهدرگذشتهومناسکسال

بهخوشنیزوجوددارد.خوردنوغذاباعناصریچونخاطرهوزمانترکیبمادهخاطرهوتجر

شودتامزهنهاييدرکشود.مي

چهارمنشانمي بهتجربهبالواسطهوموارددومتا محدود دهندکهادراکحسيصرفا

مستقیممحرکحسييعنيغذانیست،بلکهتوسطعوامليچونمکان،زمان،رخدادها،تصورات

ب خاطرهيا تداعياورها، و شکلميها عواملفیزيکيوها چونادراکحسيترکیبياز گیرد.

شود.ورودعواملغیرفیزيکيبهادراکحسيهمایفرهنگيقلمدادميغیرفیزيکياست،تجربه

ایگیرند.فرايندادراکغذابهعناصرمناسکيدرفرايندادراکوهمدرتفسیرادراکصورتمي
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گردندوتفسیرادراکمشتملبرپديدآمدنمعانيواحساساتينوزمانآيینيبرميچونمکا

ميمي وجود به فرد در که وشوند غذا خالل از مقدس امری با ارتباط چون معاني آيند،

احساساتيچونتأثیرامرمقدسبروجود.اينمعانيواحساساتباتصوراتعموميدرخصوص

پیونددار حاجتمناسکمحرم اينروزها بسیاریدر روزهایخاصسالاست، اينروزها ند:

اند،همهدراينروزعزادارند،دراينماهنبايدعملحرامانجامداد،مصیبتجهانراغرقگرفته

هایتاريخريختهشدهاستو...يکياترينشخصیتخودکردهاست،دراينماهخونمقدس

هادرتفسیرخوردنغذابهصورتخودآگاهياناخودآگاهبهذهناسترکیبيازاينمعانيواحس

آيند.ياوجودبدنيمي

 زنان حلواپز: چشیدن انرژی

هابعدازدرحالکارمیداني،شنیدمکهدرمنیريهتهرانوکنارحسینیهکرباليي”

ظهرتاسوعامراسمخاصيحولحلواوجوددارد.عصرخودمرابهمحلحسینیه

خانمرسا بودوفقطچندنفراز مراسمتمامشده اما گويندهندم، گويا بودند؛ ها

)يادداشتمیداني،تاسوعای“اشتباهيگفتهبود،مراسمازصبحتابعدازظهربود

2332.)

کرباليي حسینیه عابرگذر در زنان از بزرگي اجتماع تاسوعا شکلصبح تهران های

ایشود.هرکسکهخواستهبلکهدرفضاييجمعيپختهميگیرد.حلواینذرینهدرخانهمي

تکه حلوا، پزنده هفت از بايد دارد، دل خادر به و بگیرد حلوا بعد،ای سال تا اگر ببرد. نه

اشبرآوردهشد،اونیزبايدسالبعدبهجمعزنانحلواپزبپیوندد.خواسته

اينامربهطورخاصدرموردتصوربرآناستکهغذایمناسکمحرمعاملیتداردو

هادرمناسکمحرمتهراننهتنهاگرسنگيرارفعحلواقابلبررسياست.خوردنغذاياخوراکي

کاریزندگيرانیزدهد،بلکهقدرتتأثیرگذاریودستایمناسکيراشکلميکندوتجربهمي

حليکمشکلنشا يا و کردنيکنیاز برآورده در بنابراينغذاینميداردکهخودرا دهد.

حلوا هالهقدسيدر انرژیيا عاملیتغیرفیزيکينیزدارد. عاملیتفیزيکي، بر مناسکيعالوه

بخشدکهاززمینهمناسکيآنيعنيروزتاسوعاوپزندهانميقدرتحلمسائلزندگيرارابه

گیرد.گرفتهنشاتميآنيعنييکزنحاجت

رود.يکيگذاردکهباگذشتزماننیزازبیننميبررویحلواباقيميایزمینهمناسکيافزونه

.حضور“کنیمهایزياددريخچالخانهنگهداریميحلواراتامدت”ازمطلعینبهمنگفتکه

قبالحل اگر مناسکياست. زمینه همان معنایحضور به تاسوعاحلوا روز از را ارزشخود وا

يافت،اکنونگیرد.اگرقبالحلوادرزمینهمعنامياسوعادرحلواقرارميگرفت،اکنونارزشتمي
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مي را حلوا فرد وقتي يعني است. زمینه تولیدکننده ميخود ميبیند، يا زمینهبويد چشد،

ارزش و شودوبهکارهایآنروزيادآوریميهایمهموقدرتمناسکيآنيعنيروزتاسوعا

شدهپیشینرابهجهگرفتکهغذاتواناييآنراداردتابتواندزمینهتجربهتواننتیافتد.ميمي

طورمستمربازتولیدکند؛ازايننظر،غذاظرفیتزيادیبرایبارگزاریتجربهپیشینومعنارا

درهربارمصرفدارد.

قدرتمندترميپزندهحاجت فقطزنانيميگرفتهنیزآنرا را حلواها وپزندکسازد. هقبالنیاز

ازطريقمصرفحلوایسالگذشتهحلکرده اندهمینامرارزشفرهنگيآنمشکلخودرا

باالمي را عنصرقدسيحلوا برآوردنيکنیازدرزنحاجتبرد. با گرفتهمتجليایکهخودرا

نرژیمعنویشود.اکنوننیرويااهایحلواتجربهميکردهبود،درفرايندحلواپزی،ازطريقتکه

ازحاميزنحاجت اينانرژیخودرا تبديلبهچیزیبرایخوردنکردهاست. گرفتهخودرا

طريقظاهرحلواقابلديدن،ازطريقبویحلواقابلبويیدنوازطريقمزهحلواقابلچشیدن

وردوشود.انرژیمعنویرابايدخکندوبدينطريقانرژیمعنویتبديلبهادراکحسيميمي

جزئيازخودکردتاتأثیرگزارگردد.

درصورتيکهحلوادرعاملیتغیرفیزيکيموفقشودبهبازتولیدخوددرقالبافزودهشدنيک

مي منجر حلواپز زنان جمع به ديگر تازن شود برگردانده بايد شده، خورده که حلوايي شد.

بهاي نترتیباجتماعمناسکيزنانحلواپزهرهموارهبهطورپوياييبهحیاتخودادامهدهد.

شوندتانشاندادهشودکهچیزیمهمشود.حلواهاوحلواپزهازيادميترميسالبزرگوبزرگ

برجستهمي بنابرايناجتماعغذاييتبديلبهنمادیازوارزشمندبهطورمستمرخودرا سازد.

دهدکهچگونهغذاحلواپزیزناننشانميشود.مراسموجودوتأثیرگزاریموجوداتمقدسمي

زمانواسطهادراکامرقدسيونشانهامرقدسيباشد.تواندهممي

 تایی حسیسه
انگیزمنتقلشدهوالگوييمحرمازخاللغذاييخوشانگیزهمچونوقايعکهنچراموضوعيغم

مي ميتجربه چگونه شود؟ را مناسکيمحرم تجربه در تضاد اين وتوان موضوع تبیینکرد؟

احساسبدمي اولکس، نشاندهد)استالرو درمزهبدغذا موضوعو2332تواندخودرا اما ،)

غم رخدادیتراژيکو به برمياحساساتمناسکمحرم تداعيانگیز رخدادیکه کنندهگردد؛

ت.اعمالالگوييچونخون،خشونت،کشتن،اسیرگرفتن،وبريدنقطعاتبدناسمفااهیمکهن

مناسکمحرمنیزبهطورنمادينوواقعيمشتملبرامورنامطلوباست:آسیبرساندنبربدن

هایسنگین(،)بادستبرسینهزدن،بازنجیربرشانهزدن(،فشارآوردنبربدن)برداشتنعلم

غم آواهای دادنخواندن تلخي، بستر چنین در ... و کردن گريه مرثیه، قالب در يکانگیز

 تواندداشتهباشد؟مزهچهمعناوکارکردیمينوشیدنيشیرينوگواراوغذایخوش
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وارد خوشيحسي. رنجحسي/ ادراکحسيمواجهیم: تضادیدر با مناسکمحرم در

هابربدنازاعمالاصليمناسکمحرماستکهبهداليليچونبازنماييوهاورنجکردنسختي

همیتتجربهبدنيمصايبشخص ورنجهایديني، دردها ودرکهایاينشخصیتحسيبا ها

شود.حتيفضایديداریمحرمکهبخشاعظمآنباترتجربهمناسکيانجامميسطوحعمیق

سازدتابارسنگینشود،خلقوخویعموميراافسردهميهاپرميهاوپرچمرنگسیاهلباس

مقاب در اما همگاناحساسشود. خشنودیحسيغمبر بساوايي، لاينرنجحسيديداریو

هایمناسکيدربیرونازفردويابرسطحبدنچشاييوبوياييقراردارد.امرمقدسوموضوع

ناخشنودوغم بهطور استانگیزیتجربهميشخصعزادارهستند، قرار وليزمانيکه شوند.

طورانرژی به يابند، راه فرد درون به معنوی ميهای تجربه حسخشنودی بنابراين، شوند.

نشانمي بوياييجنبهخوشيحسيامرمناسکيرا بساواييچشاييو دهدوحسديداریو

 جنبهرنجحسي.
-هایسنگینوراهها،حملکردنعلمانگیزوسیاه،گريهکردنچشمهایغمديدنصحنه

کنندتافردبارنجحسيهماذيتميدهندوهایپیادههمگيادراکاتحسيرارنجميپیمايي

سنگینيمناسکيراتجربهکندوهمپسازاينتجربهبهنوعيپااليشروحيبرسد.اينچیزی

کردم.منواغلبنوجوانانامدرتبريزآنراتجربهميبودکهدرعزاداریمحرمدردورهنوجواني

دازظهرعاشورااحساسعمیقيداشتیم:زنيدربعمحلهآخونيپسازدهروزعزاداریوسینه

ايم.همانچیزیکهبرخيازعزادارانازآنبهعنوانگوييازسنگینيعظیميرهاوسبکشده

شود،احساسخوبيکنیمياعزاداریتمامميپسازآنکهگريهمي”کنند:نشاطعزاداریيادمي

زدنبهمعنایازبینبر“داريم گريهکردنوخودرا وگناهانتعبیرميدنناپاکي. شودياها

احساسوسیله به عزادار وقتيفرد شهید. خوببرایامام يکپیرو مقام به ایبرایرسیدن

اينخوبيمي تجربهکند: خوشيحسيرا استتا فراهمشده زمینه غذاهایلذيذرسد، با بار

 هایگوارا.نذریونوشیدني
گشتيمستمریبینناخشنودیوخشنودیدرحوزهادراکرسدرابطهرفتوبربهنظرمي

اينتقابلدوتاييحسي از مناسکمحرم واقعکلساختار در دارد. مناسکوجود 2حسيدر

(.امادربینايندوقطب،بهجایمرزيا2323تشکیلشدهاست)مقايسهکنیدبااستراوس،

هایمناسکيآنترکیبيازردکهتجربهخطجداکنندهوشکافنده،ادراکحسيشنواييوجوددا

هایماليماست.گاهنوایآراموريتمماليمبرانگیزانندهغميآرامآوروآهنگهایدلهرهآهنگ

پراکندهمي بهمشارکتدردستهعزاداریياگريهواندوهاستکهدرفضا شودوبینندگانرا

شوندکهگويياتفاقيآورکوبیدهميدواسترسهاچنانباريتمتنخواند.گاهنیزطبلآراممي

                                                           
1  sensory binary opposition 











 52نگاریحسيغذاینذریدرتهرانچشیدنمناسک:مردم

 

مي بر در را شنونده اضطرابوجود ترسو با توأم احساسي افتاد، خواهد نوعيناگوار گیرد:

خودداریوعدمتمايلبهديدنياتجربهکردنبههمراهجستجویچیزیکهرخخواهدداد.

بنابراينمثالدرلحظاتشکنجهشدناولیاتوسطاشقیادردسته هاینمايشيـآيینيعاشورا.

کهبیشترشبیهيکفرايندنرمدر2تاييحسيبايستيازيکسه درمناسکمحرميادکنیم

نهشبیهبهقطبمکتبحس تاييرنگدرهایقاطعدرمکتبساختارگرايي)سهگرايياست،

 (.2332ان،هایمناسکمحرمدرآذربايجانبنگريدبهايزدیجیريکيازتعزيه

تاييحسيدرمناسکمحرم:سه2جدول

خشنودیحسي...اندوه...ناخشنودیحسي

ادراک

حسي

ديدن

لمسکردن
شنیدن

چشیدن

بويیدن

اعمال

مناسکي

پوشیدنرنگسیاه،گريه

کردن

بادستبرسینهزدن،با

زنجیربرشانهزدن،

برهنهراهرفتن،برداشتن

علمسنگین

هگوشدادنب

آور،هایدلهرهآهنگ

گوشدادنبه

هایماليمآهنگ



خوردنغذاهاو

هایخوشمزه،نوشیدني

خوردنغذاهاو

عطر،هایخوشنوشیدني

بويیدناسپند

منبع:نگارنده



درمقابلکهن سیرابيعزادارانمناسکالگویتشنگيشخصیتچرا هایمقدسمحرم،

هایهااينباشدکهنظامدينيمناسکمحرم،شخصیتگیرد.شايديکيازپاسخمحرمقرارمي

توانددررنجکاملحسيداشتهباشدودينيرادررنجحسيقراردادهاست،اماپیروانرانمي

توانددهد.پاسخديگرميآنهارابهطورمستمربینرنجحسيوخوشيحسيدرنوسانقرارمي

چشاييوبوياييپیرواندينيناشيازانرژیچنینباشدکهادراکحسيخوبومطلوبدر

هایمقدسمناسکاست.معنویمثبتشخصیت

هستندکههایحسيهاارزشهاونوشیدنيشیريني،خنکي،حرارت،گواراييومطراييخوراکي

شوند.رسیدنبهخوبيونشاطپسازهایفرهنگياعمالمناسکمحرمقلمدادميبرابرباارزش

تدارکنوشیدنيعزاداری نمادينميبا لذيذ و غذاهایگرم و گوارا خنک، شود.هایشیرين،

شوند.درواقعچیزهاینمادينيکهپسازخوردنتبديلبهچیزهاوتجاربواقعيآننمادهامي

نمي عزادارانه انديشهنشاط فرايندهای درگیری با صرفا ازتواند بايستي بلکه آيد، پديد ای
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کنند.سياستفادهکردکهنشاطراتبديلبهمزهشیرينولذيذورايحهخوشميهایحمحرک

يابد.هابهدرونبدنراهميهاوبويیدنرايحهنشاطبهطورواقعيباخوردنمزه



 گیرینتیجه
تماميحوزه شاخههمانند و انسانها انسانهای در 2شناسيحسيغذاشناسي، پیشرفت”نیز

هایحسيغذاراهایغنياستواراستکهجنبهنگاریایازمردمهمبرمجموعهنظریماهنوز

تجربه فهمزندگيو “دانندهایمحوریميدر 2121)ساتن، مقاله221: در تالشکردمتا .)

نگارانهغذاینذریدرمناسکمحرمتهرانبهخلقوطرحبرخيازحاضرازطريقبررسيمردم

بپردايده بخشنتیجههاینظری در انتزاعازم. از باالتری سطح در تا هستم آن بر نیز گیری

مفهومي،همینکارراپیشببرم.

هم و چیزها بسیاریاز خوردن بلکه نیست؛ فقطخوردنغذا زماندرگیرخوردنغذا

ایاستکهدرآنفردبرخيازابعادومفاهیمشدنبامسائلمختلفياست.خوردندقیقالحظه

يعنيبو،مزه،هنگيرا،بهمعناييواقعيونهدرمعنايياستعاری،ميفر ابعادحسيغذا چشد.

ظاهروبافتآنازجملهقدرتمندترينعناصریهستندکهفردرادرارتباطباگذشتهوحال،

هتوانگفتکهعالوهبرحیاتمناسکيکدهند.ميزمینه،امرجمعي،خاطره،تجربهو...قرارمي

در است: درآمیخته خوردن و غذا با نیز روزمره حیات اعظم بخش بود، مقاله اين موضوع

پارکخیابان گردشگاهها، پاتوقها، مغازهها، بايستيبهطوردقیقگفتها، وانواعاجتماعات. ها

چیزهایديگر بسیاریاز و خاطره جمعي، امر زمینه، همانخوردنگذشته، خوردنغذا که

است.

ملخوردنقورتدادنجهانبیرونجامعهبهجهاندرونشخصاست.پسواسطيع

گونهفهمجهانخارج،فهميکند.ايناستکهامرجمعيرابهامرشخصيتبديلياترجمهمي

شناختينیست،بلکهفهميحسياست.چشیدنچیزهاهمانفهمچیزهااست،بااينتفاوتکه

بهجذبتصوير محدود بدنینميدانشرا يکيشدنآنبا شيو برجذبخود بلکه کند،

مي نشان را درونيکردن فرايند واقعي طور به چشیدن دارد. تاکید ازچشاينده بخشي دهد:

نوشیدني تبديلبه که میراثجامعه شدهمحصوالتو غذاها و درونيشدنها فرايند وارد اند

خوردننوشیدنحسيمي درواقعافرادبا اجتماعيشدهوارزشيشوند. هایغذاييهاوغذاها

مي)ارزش را پذيرفتنارزشهایفرهنگي( خوردنغذاييخاص، آنبلعند. در شده هایپخته

است.
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منداست،يعنيخوردنغذامکانراتحتتجربهمندوبدنایمکانخوردنواجدتجربه

درمي اصليچشايي به تبديل را فرد بدن و کنشگآورد ميترين مکان بار دقیقا غذاواره کند.

حضورمندیبدنيتجربه شکلميمکانمندیو چیزهایاجتماعيوهایافراد وقتيکه گیرد،

هایخاصشکلهابهتجربهدادنآيندودرفرايندقورتفرهنگيبهسویغذاوعملخوردنمي

بهخورددهند.غذاوارهمي را دهند،بلکهفضاوافرادنميهاچنانقدرتمندهستندکهفقطغذا

کنند.بههمیندلیلاستهمهعناصرموجوددرمکانرانیزتبديلبهنوعيتجربهچشاييمي

کندوگاهبرخيازکهنظاممناسکيبرایموفقیتخودازغذاوارهيارخدادچشايياستفادهمي

کنند.هاتماماخودراتبديلبهرخدادچشاييميمنسک

لحظهحیاتاجتم از فرهنگيمتشکل و بهاعي اجتماعي علوم اگر ادراکاستو های

دنبالآناستکهبتواندبهبهترينوجهيجامعهوفرهنگرابیانوتحلیلکنند،بايستيخود

لحظه همین از ذره فرهنگذره دهند. قرار ادراک لحظه در درکرا و ساخته ادراکي های

اينتالشمردممي تواندمي2نگاریحسيخواستنشاندهدکهچگونهيکمردمنگارانهشود.

چاشنيبد، اولکسبا و استالر گرچه دهد. تغییر اعمالمناسکيآن فرهنگو از را درکما

)مردم خوب مردم2332نگاری خوب، غذايي با تا تالشکردم من نوشتند، را خوبي( نگاری

بنويسم.
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