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امروز يكي از محنرها اساسي تنسعه و تعالي جامعاه تاهش در جتات
تنسعها فراومر و همهجاابه است كه تنجّه هاه فرهناگ پاياه و اسااس آن را
تشكمل مي دها عنايت هه فرهنگ و عناار سازاا آن مبنا تنساعه هافمناا
است ااسان سال ها روح و جسمي شاداب و سرزاا سازاا فرهنگ ا تصااد
و تمامي زيرشاخه ها مرتبط ها آاتاست و از اين رو هايتي است ماادامي كاه
هه ااسان و سهمت و تنجّه كاافي اشاند روااا تنساعه هاا مانااعي اساساي
روههرو خناها هند امروز ااسان معااار در فرهناگ ااذايي خاند هاا پاياا
اذاها آماد (فستفندها) و انشماايها وازدار و انعتي دست هاه وريباان
است و ها همه شناختي كه هه مضرّا

آاتا دارد كمباند و ات را از متا تارين

عنامل استفاد اجبار از آاتا ميدااا ايان امار درحاالي اسات كاه در پمشامنه
فرهنگ اذايي جنامع متتلاف از جملاه اياران خانراكهاا و انشاماايهاا
ارزشمنا وجند دارد كه ها شناسايي و سان ش ارزش ااذايي هار ياک و هاا
هتر ومر از شمن ها مناسبساز و تنلما اابان آاتاا مايتانان هاه «زيسات
سال » و «ااسان سال » در آينا ها تمامي اهعاد آن دست يافت
انشمااي ها ايرااي االب متكي هر عناار طبمعي همچنن ممن ها و لبنماا
هستنا اين عنااار در وذشاته مطااهن هاا فلسافه عنااار چتارواااه و طباايع
ااسانها ها د ّت و وسناس هسمار ها ه آممتته و تركمب ميشاااا؛ از ايان رو
ميتنان ادعا كرد انشماايهايي كه در فرهناگ ايراااي رواج دارااا االاب در
طنل زمان هه محک ت رهه آزمند شا ااا و فنايا آاتا هه اثبا

رساما اسات

انشماايها سنّتي و طبمعي كه هتش متمي از فرهنگ اذايي ايران را تشاكمل
مي دهنا عهو هر رفع عطش و ت ممن امهح و ويتاممن ها منرد اماز هاان هاا
تنجه هه پمناا آيمني ها هسمار از مناسبتها مذهبي و ملّي امااد فرهنگاي
هرا ا نام متتلف ايرااي اماز هاه شامار مايروااا از ايانرو احماا و اشااعه
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انشماايها سنّتي هه عننان عنصر فرهنگاي هاه تارويج الگنهاا مناساب
ارتقا سهمت جامعه كمک شايااي خناها كرد
انشمااي ها سنّتي و طبمعي ايران هسمار وساترد اااا و شاامل شارهتهاا
عر م ا

دمانشها و ااناع چا ها ميشناا در اين مقاله هه دلمال پارداختن

هه اقش فرهنگي انشماايها فقط فرآورد ها ساالمي كاه از ممان ااگانر هاه
انر

انشمااي سرد در مناطن متتلف ايران هه دست مي آينا هررساي شاا

است

فوايد و مالحظات مصرفي آبميوهها
ممن ها منبع امهح معااي هستنا و مصرف آاتا آهن و ااناع امهح معاااي
منرد اماز هان ما را ت ممن ميكنا اين امهح اهل هضا و جاذباااا و هافات
هان را ميسازاا
آهممن امز مايعي است كه هه طنر طبمعي از فشردن ممن هاا و سابز هاا ياا
خمسااان آاتا هاون استفاد از حرار

ياا حلّاال تتمّاه مايشاند آهممان هاا از

هتترين انشماايهايي هستنا كه هه دلمل هرخنردار هندن از امهح و ويتاممنهاا
ضمن رفع عطش هتش اهل تنجّتي از اماز هان را ت ممن ميكنناا و پزشاكان
امز مصرف روزااه آاتا را تنامه ميكننا.

فرآوردههاي سالم ميوه انگور
انشماايها هتشي از فرهنگ ملّتها و اشاندهنا رفتار فرهنگاي مردماااي
هستنا كه آاتا را هه وجند آورد و در طنل زمان هاه لحااظ ت رهاي و علماي
تثبمت كرد ااا تركمب مناد هه كار رفته در انشماايها تنجّه هاه فرايناا تتمّاه
تنلما و اگتاار آاتا و امز چگاناگي اساتتراج طبمعاي ماناد اوّلمّاه از جملاه
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آشامماايها و كاهش ا بال عمنمي هه انشاهه ها انعتي و وازدار و ساراا ام
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منارد هستنا كه ميتنان هه عننان شاخصهايي هرا شناسايي ذائقه ماردم هاا
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فرهنگها متتلف در اار ورفت از اين رو هايا وفت انشماايهاا همچانن
هسمار از عناار فنلكلنريک در دل فرهنگها آفريا ميشاناا و هاا وذشات
زمان هتشهايي از فرهنگ اذايي يک ملّت را هه وجند ميآوراا حتّي وا هه
ار هار فرهنگي پماا مي كننا كه اام آاتا يادآور هسمار از آيمنهاا سانر و
سنگ مردم مناطن متتلف ميشند
ااگنر همش از ساير ممان هاا سرشاار از ويتااممنهاا آ ب و ج اسات از
سن ديگر مقاار زياد

ناا

ه دارد؛ چنان كه از يک كملن
ااگنر اا و همست تا ااا و
پن ااا واارم نااا اسااتتراج
مي شند ايان ممان عاهو هار
آهاان دارا كلساام فساافر
منماازي پتاساام يااا و منگنااز
اساات همچناامن نااا ااگاانر
ماد ا است كه هرا تشكمل سرم خانن هسامار مفماا و ماؤثر اسات (ارا اي
)182 :1389
ااگنر ممن ا است كه از اارس تا خشكبار آن مصارف متفااو

و خاناص

عالي دارد امام ااد  در خناص اين ممن فرماند اااا« :اانح از ااااو هاه
دروا خااواا شكايت هرد خااواا هه او چنمن فرمند :ااگنر سما هتانر زيارا
اااو را ميهرد » (محمّا ر شتر

)479-411 :1383

ااگنر ممن ا شفاهتش است كه از آن فرآورد هايي چنن آب ااگنر شمر
سركه كشمش و تنلما مي كننا و از هار كااام اماز هاا فرآينااها وياژ ا
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انشماايها ونارايي هه دست ميآيا كه در ادامه هه تعااد از آاتا هار اسااس

 .0نوشيدنيهاي فرآورده از غوره انگور
 .5-5شربت غوره :اولمن فرآورد درخت من انر يا هماان ممان ااارس
ااگنر است انر طعمي ترش دارد و اه

اسات آب آن يعناي آهغانر اماز

يكي از چاشنيها مفما است كه در رژي تار مؤثر اسات آهغانر ضاا
اقرس و ضا روماتمس است (جزاير

 63 :1383و  )64اواخر فصال هتاار و

اوايل تاهستان منس چمان انر و تتمّه «شرهت انر » در يزد اسات هاه ايان
ترتمب كه انر را مي چمننا و پاا از داااه كاردن شساتن و خشاک كاردن
آهگمر ميكننا هر چنا امروز دستگا ها آهغانر ومار رواج دارااا اماا در
كلنر خلتال هرا آاكه له شان هسته انر هاعث تلتي آهغنر اشاند آب آن
را هه كمک هطر ميورفتنا و هسته و تفالاه را پاا از خشاک كاردن مااناا
سما هرا طع هتشي و چاشني در آشها و اذاها هه كار ميهرداا (م اور
خلتال  )1389در ون ي محله تالش در وذشته هعا از چماان تمماز كاردن
شستن و دااه كردن انر ها را در پاتمل ميريتتنا و هاا هااون لاه مايكردااا؛
سپا ها دست آب آن را ميورفتنا و هه ماّ

همست و چتار ساعت در هانا

آزاد و ظروف مسي يا آلنممنمنمي در هراهر هنا آزاد و در ساايه مايوذاشاتنا
پا از تهاشمن شان آب زتل انر را در هطر ها شمشها ميريتتنا و هاه
هنگام مصرف هه آن امک ولپر و آب ريحان اضافه ميكرداا (اما اااوان
تالش )1389
امروز در يزد آهغنر ها را چنا روز در آفتاب رار ميدهنا تاا آب اضاافي
آاتا تبتمر شند و كپک ازاا سپا ظرفهاا را در جاا خناک و دور از اانر
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ترتمب فرآور اشار ميشند:
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اگتاار ميكننا و در منا ع تزم ها اضافه كردن شكر و وا كماي واهب ياا
شماره / 23بهار 9213

عر اعنا شرهت معطر انر را تتمّه ميكننا اين شرهت هارا رفاع تشانگي و
ورمي مؤثّر است و در پذيرايي از متمانهاا اساتفاد مايشاند (علمپانر يازد
 )1389طرز تتمّه و اسبت مناد اين شرهت سبزراگ در اافتان هه ايان ترتماب
است كه يک كملن انر درشت را ها چتار لمنان آب ميجنشااانا تاا اانر هاا
پتته شند؛ سپا آاتا را از اافي ضتممي ماانا پارچه متقالي عبنر ميدهنا تاا
آب انر زتل شند پا از آن هه آب انر زتل يک كملن و ام شكر اضاافه
مي كننا و هار ديگر آن را حرار

ميدهنا تا المظ شند در اتايت امز يک ورم

جنهرلممن ها كمي آب هه آن ميافزاينا (ضمايي اافتان )1397
 .7-5شربت آبغوره :شرهت انر را ها آهغنر ه درست مايكنناا كاه در
اين انر

هه آن «شرهت آهغنر » ميونينا شرهت آهغنر هرا كاهش فشاار

خنن دياهت و كلسترول هه كار ميرود هرا تتماه ايان شارهت مقااار آب
خنک را در لمنان ميريزاا و اصف اساتكان آهغانر را هاا كماي عسال هاه آن
اضافه ميكننا (ضمايي ااافتان  )1397در همااان هارا درماان كتمار اماز
آهغنر مصرف ميكننا؛ هه اين ترتمب كه اصف استكان آهغانر را هاا آب ياک
عاد ااراج و يک عاد لممنترش متلنط ميكننا و ها تنجّه هاه طانل درماان و
هتبند كتمر تا يک هفته هه طنر مااوم هرا درمان هاه كاار مايهرااا (يااايي
هماان )1397
شرهت آهغنر در ون ي محله تالش يادآور تقارن ما محارم هاا وارمتارين
روزها تاهستان است از اين رو شرهتي آيمني در اين منطقه هه شمار مايرود
در اين منطقه هرا تتمّه شرهت هه آهغنر آب ااراج شمرينشا و ولپر اضاافه
ميكننا (اما ااوان تالش )1389
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 .1نوشيدنيهاي فرآورده از آب انگور
(اائب تبريز )
 .5-7آ انگور سفید و آ انگور سیاه« :آب ااگانر» سااد تارين و شاايا
مفماترين فرآورد اين ممن تاهستااي هاشاا آب طبمعاي ااگانر روشان هاعاث
شاداهي ميشند و ها اي ااد ااارژ

تماام اشاااههاا خساتگي را از هاان دور

ميكنا
آب ااگنر سما ه طبن اار متتصصاان تغذياه هارا افاراد كاه دچاار
ك خناي هستنا تنامه اميشند زيرا شرايط را هاتر ميكناا و ساطح آهان را
در هان پايمنتر ميآورد اينگناه افراد هرا رهايي از اين وضاعمت و رفاع كا
خناي هتتر است آب ااگنرهايي را مصرف كننا كه دارا راگ روشن هساتنا
زيرا اين انع ااگنرها ها افزايش سطح آهن در هان خستگي را از همن ميهرااا
(پايگا اطهعرسااي اذا و سهمت)
 .7-7شربت هاللی :اين شرهت ه ها ااگنر تاز و ه ها كشمش درسات
مي شند هه اين ترتمب كه اهتاا كشمش يا ااگنر را ميشنينا دم ميومراا و در
ظرف د لمتر ميريزاا و سپا هه ازا هر سه كملان كشامش ياا ااگانر دو
لمنان سركر ااگنر اضافه ميكننا و آاقار هه آن آب ميافزاينا كه ساطح ظارف
را در حاود د تا پاازد سااتيمتر هپنشااا سپا دهه را هه ما

يک تا دو ماا

در جا ورم اگه ميداراا تا شرهتي سال لذيذ وونارا هه اام شرهت ههلي هاه
دست آيا (لناي المگندرز  )1389اهالي اافتان همامن شارهت را هاا ااااكي
تفاو

درست ميكننا هاه ايان ترتماب كاه داااههاا ااگانر را مايشانينا و

ميوذاراا تا اممهخشک و پهسما شاند؛ بال از خشاک شاان رو آن آب
ميريزاا و هه حاود يک ما در ظرف درهسته و در جا خنک اگا ميدارااا
پا از آاكه ااگنرها آب را هه خند جذب كرداا هسمار ترد مايشاناا هنگاام
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ااگنر شند انر چن هسمار همااا

شا انر درين هاغ ز متلت عنب تن
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پذيرايي ه از آب و ه از ااگنر در لمانان مايريزااا و از متماااان پاذيرايي
شماره / 23بهار 9213

ميكننا (ضمايي اافتان )1397
 .1-7شربت ر

باغ« :شارهت رب هااغ» از اااناع انشاماايهاا ساال و

ترشمز است كه مردم هم ار از آب ااگنر تتمّه ميكننا هه اين ترتمب كاه آب
ااگنر را ميومراا و هه ار مايجنشااانا تاا دو سانم آب آن هتاار شاند و
شرهت الماي از آن هه دست آيا سپا آن را در يتچال يا مكااي خنک ارار
مي دهنا و طي يک سال از آن استفاد ميكننا هه هنگام پذيرايي مقاار از آن
را ها آب خنک متلنط ميكننا خنب هه ه ميزانا و هر سر سفر ها اذا ممل
مي كننا اين انشمااي كه طبمعتي وارم دارد و سرشاار از ويتااممن «ج» اسات
هتترين انشمااي فصل زمستان در منطقه هم ار هاه شامار مايرود ( ار داااي
هم ار )1389
 .4-7شربت امنوا ا :)emenavâاين شرهت از فرآورد ها ااگنر است كه
از نام آمان آب و شكر و دو انع ااگنر هه اامها ك ناه و ااگنر ساما تتمّاه
ميشند ااگنر ك ناه حك طع دهنا را دارد و ااگنر سما هرا خنشرااگ
شان شرهت هه كار ميرود (جلنلي اراك )1389

 .1نوشيدنيهاي فرآورده از شيره انگور
شمر ااگنر كه شمر وماهي 1امز اام اتاد شا است اثار ااارژ زاياي ان
دارد هه طنر كه هر كملنورم آن معادل هشتصاا تاا اتصاا كاالر

ااارژ

اي اد ميكناا همچنامن امرودهناا و ضاا سا اسات ايان مااد ااذايي در
هرافروختگيها روماتمس اقرس سنگ كلمه هااترفتن اور خانن اخاتهت
ااشااي از فشااار خاانن هااات و ورم رود دارا ت ا ثمر درمااااي اساات (پايگااا
اطهعرسااي اذا و دارو)
1 Lait vegetal
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طرز تتمّه «شرهت ااگنر» شبمه هه «شمر ااگنر» است؛ هه اين ترتمب كاه ساه
ورم ميكننا؛ هعا از رو آتش هرمي داراا و هاه ممازان هفتصاا و پن اا وارم
خاك رس تممز در آن ميريزاا سپا هه آرامي آب ااگنر را از خاك رس جاا
ميكننا در ظرف ديگر ميريزاا و هار ديگر رو حرار

ميوذاراا تا ياک

سنم آن تبتمر شند و مقاار المظ شا هه دو لمتر هرسا در اتايت پا از سرد
شان كامل آن را در ظرفها شمشها درهسته اگتاار ميكنناا و در من اع
اماز ها آب و يخ و وهب مصرف ميكننا (ضمايي اافتان )1397
 .5-1غورابه :در روستا
سهچتارم آن هر اثر حرار

لعتامن اانهران سااو اماز هاا آب ااگانر كاه
تبتمر شا شرهتي ميسازاا كه «انراهه» ااام دارد

اين شرهت از تركمب شمر ااگنر و آب هه ممزان يک هه سه هاه دسات مايآياا
(هترامي ساو « )1389انشاهه محلي» اام ديگار ايان انشامااي اسات كاه از
اسبت سه هه يک آب خنک و شمر ااگنر تتمّه ميشند و هنيژ در فصنل پايمز
و زمستان منرد استفاد رار ميومرد ( ر دااي هم ار  )1389هممن انشامااي
در مر هرزك كاشان از اعماايترين شرهتها زمستااي هاه حسااب مايآياا
(عباالرحممي كاشان )1389
 .7-1شربت دوشا « :شرهت دوشاب» از انشمااي هايي است كه ها شامر
ااگنر تتمه ميشند هرا تتمّه شرهت دوشاب كه مقن

لب اعصاب و مغاز و

امز اشاطآور و آرام هتش است مقاار شمر ااگنر را ها عار هادرا بنياه در
يک لمتر آب متلنط و ها يخ ممل ميكننا (طاهراماا تبرياز  )1389در ارومماه
ه شرهت دوشاب را ها وهب و همامشک ميآممزاا و هنگاام پتاتن هاا چناا
دسته ريحان عطرآومن مي كننا (ينساف زاد ارومماه  )1357ايان شارهت در
تاكستان زوين همشتر در اعماد و عروسايهاا هاه مصارف مايرساا (اافن
تاكستان )1389
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لمتر آب ااگنر را در ظرف مسي ميريزاا و تا حاا كاه دسات اسانزد آن را

014فصلنامه فرهنگ مردم ايران

 .1-1سیب غورا :در روستا

لعتمن انهران ساو ها افزودن آب لممان هاه
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شمر ااگنر انشمااي مطبنعي هه نام «سیب غورا» تتمّه ميكننا (هترامي ساو
)1389
 .4-1برف و شیره :تتمّه «هرف و شمر » در مناطن كنهستااي انعي استقبال
از فصل سرما در مناطن هرفگمر هه شمار ميرود تا اه تنتا هراسي از سرما هه دل
را اماها هلكه ها استفاد از هرف انشمااي ونارايي هرا ورماهتشي هاه مراسا
شب يلاا فراه شند
«هرف و شمر ااگنر» يكي از انشماايها آيمني است كه همشتر در زمستان
و هه طنر معمنل پاا از هاارش
سنممن هرف تتمّه ميشند زيارا در
اي هر اين هاور هنداا كاه هارف
اوّل و دوم آلندوي و آتينا هايي
هه همارا دارااا و سانممن هارف
پاااك اساات از اياان رو پااا از
پاورفتن هرف سانم هاا كناار زدن
رويااه هاارف مقاااار از آن را در
كاسه ميريتتنا و هه ممزان دلتنا
هه آن شمر ااگنر اضافه ميكردااا
و انشمااي هه دست آماا را دور
كرسي در جمع خااناد ممال ماي كردااا هارف و شامر در هسامار از اقااط
سردسمر و هرفومر كشنر انشمااي ثاهت سفر شب يلاا هند
مردم چنگمز لعه هم ار اين انشمااي را هرا رفع ااگل اافع مايدااناا و آن
را اه تنتا در فصل زمستان كه از اممه دوم فصل هتار كه هرفها در دامنه كن ها
و در ها آب و ها هاران هتار كامهً شسته ميشند منرد استفاد رار ميدهناا
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همچنمن در تمرما يا مرداد كه اوج ورما و منس درو ونام است كشااورزان
در ها عممن و دامنه كن ها  -كه هرفهاا زمساتان وذشاته در آا اا جماع
شا ااا– ميرواا و هه وسمله همل رويه هرف را هرميدارااا و از متلانط آن هاا
شمر ااگنر انشمااي تتمّه ميكننا در هم ار هه اين انشمااي «وفر و دويشااو»
( ( )vafr o doyšâvاار دااااي هم ااار  )1389و در لعتاامن ااانهران ساااو
«ااردوشاو» ( )qârdušâwميونينا
در كمهن از تناهع دماواا شمر را تنتا از ااگنر سما ياا تان

هراتاي تتمّاه

ميكننا؛ هه اين شكل كه ااگنر سما را ها آب ميجنشاانا و شمر ورفتاه شاا
را در كُتل يا پسمنههايي 1اگتاار ميكننا و در زمستان هاا هارف هاه مصارف
ميرساانا (محمّاطاهر

دماواا )1389

 .1-1ک( :كف اام يكي از انشاماايهاا آيمناي اسات كاه در كاشامر و
آهاد ها آن تتمه ميشند طرز تتمّه انشمااي كف چنمن است:
كف ( )kafاز اشنان ( )ošnânو چنهک ورفته ميشند ايان وماا ااامهاا
محلّي متتلفي دارد؛ هرا مثال تاركهاا آن را آ چن اان ( )âqčuqânاهاالي
كاشمر «فريااس» ( )faryâsو در همشاتر شاترها خراساان هاه آن هامخ ()bix
مي ونينا همخ ريشه انعي وما هماهااي است كه مز ا تنا دارد هه ايان سابب
چنا هار آن را ميشنينا و در آب مايوذارااا تاا تناا آن كا شاند؛ ساپا
متتصر آب رو آن ميريزاا و ميجنشاانا و و تي سرد شا هاا دسات ياا
وسمله ديگر ه مي زانا ظرفي كه در آن كف ميزانا هاياا پااكمز هاشاا و
كسي كه كار ه زدن كف را هر عتا دارد هايا حناله هه خرج دها شايا هاه
سبب طنتاي شان كار است كه مردم معتقااا كساي ياا كساااي هاياا كاف را
 1كتل يا پسمنه يتچالهايي پستن ماانا است كه هرا اگتاار ماناد ااذايي از جملاه انشاماايهاا
منرد استفاد رار ميورفت
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هه منانر خنک شان و در امان مااان از ورما هه سراغ يتچالها طبمعاي در
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هزانا كه دستشان سبک هاشا و آن ار هايا محك هزانا كه تاا اابح ها هااز
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اشند و تي كف آماد شا شمر ااگنر را هر آن ميافزاينا و دوهار ميزانا تاا
خنب هه خنرد كف هرود هرا شمرين كردن كف ممكن است شامر هناواااه
ه اضافه كننا (اا ن شمراز

)96-98: 1309

 .4نوشيدنيهاي فرآورده از سرکه انگور
سركه خناص هسمار دارد و منرد سفارش ائمه معصانممن هاند اسات
امام علي سركه را امكن خنرشتي دااسته كه زرداب را مايشاكنا اافرا را
فرو مياشااا و لب را زاا ميكنا امام ااد  امز ااذا را هاا ساركه آاااز
ميكرداا و آن را استحكامهتش عقل ميدااستنا و ميفرمنداا :كرمها شاك
را مي كشا دهان را ان و لاب را روشان مايكناا (محمّاا ر شاتر
231 :1383/1و 245؛  373 :1383/2و )370
 .5-4شربت سرکه و شیره :يكي از سنّتيترين انشماايها ااامل ايراااي
كه تقريباً در تمام اقاط ايران منرد استقبال عمنم ماردم هاند و در متمااايهاا
ارف ميشا «شرهت سركه شمر » است ممزان و اسبت مناد تزم هرا تتمّاه
سركهشمر در هماان عبار ااا از :دويست و پن ا وارم شامر ياک اساتكان
كنچک سركه و يک و ام لمتر آب جنش؛ اهالي هماان واهي اين انشمااي را
همرا ها اان سنگک و هه جا اذا ممل ميكننا اين شرهت همشاتر هاا ااذاها
افّا و سرد ماانا ها اليپلن عاسپلن و زرشکپلان اارف مايشاند (يااايي
هماان  )1397مردم ت هما مممه اافتان ها ااگنرها رساما شامر درسات
ميكننا و از تفاله له شا ااگنر سركها هه اام «ساز» تاارك ميهمننا؛ هاه ايان
انر

كه تفالهها را در ظرفي درهسته ميريزاا و در م اور

خنرشاما ارار

ميدهنا تا هه ااطهح محلّي خندشان را هتنراا و تارش شاناا در اتايات
آب آن را جاااا و «ساااز» را هااا «شاامر » متلاانط ماايكننااا و شاارهت واانارا
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سركهشمر را تتمّه ميكننا (كريمي مممه  )1389اين شرهت در اهتر زا ان هاه
ميكننا (حسمني و حافاي اهتر )1381
وفتني است كه در هعضي مناطن هه جا شمر ااگنر از شمر كشامش اماز
استفاد ميشند اين شمر را هه اسبت دوازد من آب هاه همسات مان كشامش
تتمّه ميكننا؛ هه اين ترتمب كه كشمش را ميكنهناا خارد مايكنناا و هاا آب
داخل تغار اوّل مي ريزاا پا از همست و چتار ساعت از طرين سانراخي كاه
در ته تغار است آب آن را داخل تغار دستک ميريزاا و هه تغار دوم كه دارا
كشمش خرد شا است اضافه ميكننا؛ پا از همست و چتار ساعت آب آن را
ميكشنا و در تغار سنم ميريزاا و هه هممن ترتمب تا تغار هفت  -كاه آب آن
همان شمر كشمش است – ادامه ميدهنا ( ادر

)1340

اين انشمااي در هرخي مناطن از جمله در عروسيها مردم «شمرينسن»
كبندرآهنگ جنبه آيمني دارد؛ هه اين ترتمب كه هعا از پماد شان عروس ظرف
شرهت شمر را كه از سن ينگه 1از خااه عروس آورد شا است هاه دامااد و
سا اوشها ميدهنا تا در پشتهام ممل كننا البته هه جاا ساركه دوشااب را
ها آب متلنط ميكننا و هه آن كر يا روان حمنااي ميافزاينا (طاا تياحسان
كبندرآهنگ  )1389خناص و ارزش اذايي امز از ديگر عنامل دخمل در تتمّه
هرخي انشماايها در آيمنها متتلف هه حساب ميآيا «سركه شمر » شارهتي
عمنمي در تمامي اقاط ايران است امّا افازودن رواان ياا كار محلّاي هاه ايان
شرهت (كه جنبه اارژ هتشي و تقنيتي دارد) هاعث شا اسات ايان انشامااي
ونارا در مراس عروسي مردم شمرينسن كبندرآهناگ جايگااهي وياژ پمااا
كنا معمنتً ها اين انشمااي از داماد و سا اوشها پذيرايي ميشند

 1زاي ها ت رهه كه در خااه داماد ميمااا و كارها عروس را اا ام ميدها
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«شرهت شمر » منسنم است و هرا معطار شاان هاه آن اعناا خشاک اضاافه
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 .7-4شربت سکنجبین :سكن بمن يک شرهت ااامل ايراااي اسات كاه در
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هريان افرا شتر

هسمار دارد اام االي آن سركنگبمن است چانن دروذشاته

آن را ها سركه و ااگبمن (عسل) درست ميكرداا امّا امروز كه اين شرهت را هاا
خاك نا يا شكر تتمّه ميكننا منافع وذشته را ااارد
سركه چنن ها عسل درآممزد

اام امكش سكن بمن هاشا
(سمف فراااي)

حكم محمّااهن زكرياا راز درهاار ساكن بمن وفتاه اسات« :از مناافع
سكن بمن آن است كه چنن آن را ها يخ خنک كننا و هننشنا افرا را ميهرد و
از التتاب حرار

معا ماي كاهاا و آاچاه در معاا و رود هاا هاشاا خاارج

مي كنا اور سكن بمن را ها ريشه و تت كاسني ساازاا و كماي واهب هاه آن
اضافه كننا انشاهها پر از سند و شگفتآور خناها شا هاه خصانص هارا
كسااي كه جگر و معا ا ورم داراا يا دچار ورفتگي معا شا ااا و امز هارا
كسااي كه مبته هه افخ هستنا منافع هسمار دارد ولي هارا مبتهياان هاه زخا
معا و رود زيانهتش است » اور «شرهت سكن بمن» را ماانا وذشته ها عسال
درست كننا سركه ها نا تركمب ميشند و جلن زيان سركه را ميومرد
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در تتمّه سركنگبمن هايا اسبت سركه و عسل رعايت شند؛ اسابت ماناد در
است اسبت سركه هه شكر حاا ل يک چتارم است و تا يک ده امز در اسناد
آما است (طاهراما تبريز )1389
سكن بمن اور ترش هاشا هرا اعصاب مضار اسات و هاه انلي در ايان
انر

هه جا سكن بمن شكن ه همن خناها هاند منلان ايان اكتاه را هاه

ظرافت همان كرد است:
از هتر سكن بمن عسل د

ما خند همه سركه ميفزايم

سركنگبمن سندمناترين انشماايهاست اما افراد كه معاۀ ضاعمف دارااا
همچنمن مبتهيان هه استال و درد سمنه مسلنلها و كسااي كه رعشه و دردها
عصبي داراا مبتهيان هه ساتتي ادرار و اشتاااي كاه دچاار سارماخنردوي
شا ااا هايا از اين انشمااي ونارا دور كننا
طرز تتمّه اين شرهت چنمن است :يک كملن شكر را ها مقااار آب متلانط
ميكننا و حرار

ميدهنا؛ سپا يک عاد سافما تتا مارغ را در كماي آب

جااوااه حل ميكننا تا يكاست و روان شند و تي شرهت داغ شا يکمرتباه
سفما را هه آن اضافه ميكننا و ماام ه ميزانا تا سفما ابناد اضاافه كاردن
سفما تت مرغ هارا خنشاراگ شاان شارهت وارفتن زواياا خااك ناا و
روومر شارهت اسات (جلانلي اراك  )1389هعاا از اضاافه كاردن سافما
تت مرغ شعله را زياد ميكننا تا سفما زوايا شكر را هگمرد و كف كنا كفها
را هه طنر مرتب ها كفگمر ميومراا تا شرهت زتل و شفاف شند؛ پا از آاكاه
نام آما و كامهً سفت شا دويست و پن اا وارم ساركه اااف شاا را هاه

شرهت اضافه ميكننا ومقاار اعنا 1رو آن ميريزاا و ه ميزانا تا عطر اعنا
را هه خند جذب كنا در اتايت آن را ااف ميكنناا و در هطار مايريزااا
(طاهراما تبريز )1389
 1در انر

ابند اعنا تاز از عر اعنا امز ميتنان استفاد كرد (شركتي هروجرد )1389
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مناطن متتلف طبن وزارشها فرهنگمااران متفااو

اسات امّاا آاچاه مسال
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در هرخي مناطن شرهت سكن بمن را ها شمر ااگنر درست ميكنناا؛ يعناي
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1

هه جا شكر از شمر ااگنر استفاد ميكننا در اافتان هرا تتمّاه ايان اانع
سكن بمن يک كملن شمر ااگنر را ها يک لمنان سرخالي سركه متلنط ميكننا
و آن را ميجنشاانا؛ سپا در يک دستمال تمماز داااههاا هال دارچامن و
ممتک مي ريزاا و كنار ظرف در حال جنشمان رار ميدهنا تاا عطار آن وارد
شرهت شاند هنگاامي كاه الاات شارهت زيااد شاا آن را از رو حارار
هرميداراا و مي وذاراا تا سرد شند پا از سارد شاان شارهت را در ظارف
شمشها ميريزااا و هنگاام پاذيرايي مقااار از آن را هاا آب واهب و ياخ
متلنط و ممل ميكننا (ضمايي اافتان  )1397شارهت ساكن بمن در آران و
هماول ها كمي تفاو

تتمّه مي شند عما تفاو

آن در اين است كه هاه جاا

سركه از آهغنر استفاد ميشند (مشتا ي آرااي آران )1389
سكن بمن عهو هر اينكه هرا درمان و پذيرايي از متمااان استفاد ميشند
در هرخي اقاط راگ و هن آيمناي دارد (زريان هروجارد  )1389در اتاوااا
هنيژ در سالمان وذشته مادرشنهر و جار ها عروس در فصل هتار هه يمان
شمريني زااوي عروس و داماد هه عننان تحفه هرا عروس سكن بمن و كااهن
ميهرداا (منلن

اتاواا  )1389در هروجرد امز شرهت سكن بمن را هاا رااگ

سبز تنأم ميكرداا و هه پاس سبز سادا

هاه متماااان زائار اماام حسامن

ميداداا اين شرهت در هازوشت زوّاراز سفر زياارتي كارهه درسات مايشاا
(پرور

هروجرد )1389

 .5-7-4فالوده خیار :هرا خنشبن و ونارا شان اين انشمااي در هسامار
از مناطن شرهت سكن بمن را ها خمار راا شا متلنط و از متمانها پذيرايي
ميكرداا هرا اين امر كمي خمار راا شا را ته لمنانها ميريتتناا و ساپا
شرهت سركنگبمن و آب و يخ را اضافه ميكرداا سكن بمني را كه هه اين شكل
 1امروز هه جا شكر از شكر كارامل شا اماز هارا تتمّاه ساكن بمن اساتفاد مايشاند (ضامايي
اافتان )1397
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تتمّه ميكرداا هه «فالند خمار» معروف هند (زرين هروجرد  )1389در هرخي
سكن بمن خرد ميكرداا (ااد مان كاشان )1389
 .7-7-4شربت سرکهانگبرین و نسرترن :اماروز شارهت ساكن بمن را هاا
عر مّا

و دااهها وماهي متتلف تركماب مايكنناا و انشاماايهاا تااز ا

فراه ميآوراا «شرهت سركهااگبمن و استرن» يكي از ايان امنااههاسات كاه
طرز تتمّه و مناد تزم آن در پي ميآيا:
چتار اشن سن،خنر ااگبمن (سكن بمن) دو اشن سن،خنر استرن
يکدوم اشن سن،خنر وهب دو اشن سن،خنر تتا شارهتي (تتا
ريحان كنهي) يک اشن مرهاخنر شكر يا عسل يک پممااه آب چتار تكاه
يخ
سركهااگبمن شكر آب وهب و تكهها يخ را همرا ها عر استرن داخل
متلنطكن ميريزاا و در مرحله پاياااي ها زدن تتا شارهتي را ها اضاافه
ميكننا و هعا از چناا هاار روشان و خاامنش كاردن متلانطكان در لمانان
مي ريزاا اين انشمااي طبع ورم دارد و يک شرهت مقن

اشاطآور و حااو

ويتاممن «ج» است (هياام )55 :1397
 .1-4شیر شیره :يكي از انشماايها آيمني منااطن كنهساتااي كاه همشاتر
هرا مصرف در زمستان و هنيژ شب يلاا تاارك ديا ميشند «شریر شریره»
است شمر شمر را از ااگنر سركه و آب هه عمل ميآوراا امّا اهالي هر منطقاه
انعي از ااگنر را هرا ساخت شمر شمر هتتر مي داانا هرا مثال مردم هماان
ااگنر شااي را هرا تتمّه اين انشمااي مناسبتر ميداانا
مناد تزم هرا تتمّه شمر شمر عبار ااا از :ياک كملان ااگانر شاااي ياک
استكان سركه خااگي و يک لمنان آب
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 .1نوشيدنيهاي فرآورده از کشمش انگور
شماره / 23بهار 9213

كشمش محصنل خشک ااگنر است كه در سمر معصنممن هه خانردن
آن هنيژ هنگام ااشتا هسمار سافارش شاا اسات و آن را سابب رفاع هلغا و
افزايش فت حافاه و ذهن دااستهااا پمامبر اكرم عهو هر منارد ذكار شاا
خنردن منيز را سبب استحكام پي هان خانش دهاان فرواشساتن خشا و
روشني راگ رخسار شمرد ااا (محمّاا ر شاتر
مت ترين انشمااي فرآورد از كشمش ااگنر عبار
خوشا

 251 :1383 /1و )383
است از:

و مزاو :همانوناه كه پامش از ايان وفتاه شاا ااگانر از جملاه

ممن ها شفاهتشي است كه از اارس و خشكبار آن ميتنان انشمااي ساال و
مغذ تتمّه كرد «خنشاب و مزاو» از انشماايهايي هستنا كه از خشكبار ايان
ممن هه دست ميآيا هرا تتمّه «خنشاب» اهتااا آب را مايجنشااانا و زمامن
مي وذاراا و تي از جانش افتااد كشامش پلانيي رياز و وارد را كاه هاه آن
«ري من» وفته مايشاند داخال آن ماي ريزااا و دو ساه روز هاه حاال خاند
وامي وذاراا سپا كشمش را چر ميكننا يا ميكنهنا و آهش را ميومراا و
ها آب متلنط ميكننا ري منها را از آب همرون ميآوراا و در آن ميريزااا و
ماانا پالند ميخنراا آب كشمش را «مزاو» مي ونينا و آن را از كشمشهايي
كه اهل خنردن امستنا درسات مايكنناا (ينسافزاد ارومماه  )1357ايان
انشمااي در معال ه و درمان تمام امراض رين مصارف دارد (ارا اي :1389
)184

جمعبندي
فرهنااگساااز

تااهش هاارا اي اااد تغمماار در رفتااارافراد جامعااه اساات و

ستلترين را هرا اين كار پمشگمر

ترمم و ااهح رفتارها و ذائقاههاسات

فرهنگساز اهزارهايي دارد كه مت ترين و مؤثرترين آاتا رسااهها هستنا و در
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اين ممان رسااهها رادين و تلنيزينن از حمث فراومر

وساتر و ارتمناا

رسااهها رادين و تلنيزينن هرا تغممر ذايقاه و رفتاار متاطباان ياا اي ااد
زممنه پذيرش يک منضنع از عنامل هسمار هتر ميومراا كه مت تارين آاتاا
شفافساز

اعتمادساز و تبلمغ مناسب است

خنراكها و از آن جمله انشماايها از جمله منضنعاتي هستنا كاه هارا
پذيرش و ااهح آاتا هايا هاه فرهناگسااز از طريان رساااههاا تكماه كارد
اذاها آماد (فستفند) و انشاههها وازدار كه مصرف آاتا از جمله عاادا
اذايي الط ااسان معاار هه شمار ميرواا از طرين رسااهها هاه ان

االاب

افراد تبايل شا ااا؛ از اين رو هرا ااهح و جايگزين ساختن اذاها ساال
و انشماايها طبمعي امز هايا هه رسااهها رجنع كرد
فرهنگساز از طرين رسااهها هر چنا اسبت هاه ديگار را هاا از سارعت
همشتر هرخنردار است هه دلمل ذا
هراامهريز هلناما

كارها فرهنگي امااز هاه زماانهناا و

دارد زيرا پذيرش هر منضنعي از جاااب متاطاب هاياا

همرا ها شناخت پمشمنه و وضعمت منجند و امز همنار كاردن را هارا آيناا
هاشا
از طرف ديگر فرهنگساز از طرين رسااه هايا همهجاابه و ها د ت هسمار
انر

ومرد؛ هه عبار

ديگر اميتنان در يک اشست تتصصاي از مضارا

انشماايها وازدار ستن وفت و در كنار آن در پمامها هازرواااي هاه طانر
مااوم ااناع متتلف انشمااي ها مضر اانعتي را تبلماغ كارد فرهناگسااز
منضنعي عمنمي است؛ تغممر اگرش در خصنص يک رفتار را تنتا از رسااهها
اميتنان ااتاار داشت هلكه دستگا ها فرهنگي مرتبط ه هاياا از ايان لحااظ
اتفا اار داشته هاشنا و ها هراامهريز مشترك در جتتي واحا وام هرداراا
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