غذاها و خوراکیها بهمثابه مؤلفه فرهنگی؛
غذاهاي محلّی استان زنجان
بهنام رضاقليزاده
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چکیده
غذاها هنمي و محلّي حامل پمامها فرهنگي هستنا و اقش هاهسازايي در
افزايش ارتباط اسلها و حفظ هنيت فرهنگي ايفا ميكنناا ايان غاذاها امااد
ااايشه در تأممن اماز جسمي هستنا و هه دلمال تااز هاندن ساال هاندن و در
دسترس هندن مناد اوهلمهه از مزايا هاتيي هرخنرداراا عهو هر آن اين غاذاها
اشااها از پمنااها اجتماعي و همبستگي وروهاي اماز هاه شامار مايروااا
غذاها هنمي و محلي ايران محمل مناسبي هارا هرااماهسااز در الابهاا
ونااونن هه شمار ميرود جذاهمت و متاطبپسنا هندن اين انع غاذاها امار
است كه در هراامهها متتلف رسااها

ميتنان از آن هتر هردار كرد

کلیدواژهها :غذا هنمي غذا محلّي عاد غذايي فرهناگ غاذايي غاذاها
زا ان

 1كارشناسيارشا مايريت رسااه پژوهشگر اااوسمما و مارس دااشگا
brezagholizadeh@yhaoo.com
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مقدمه
غذا فقط يک منبع تيذيها محسنب اميشاند هلكاه امااد هارا اشاان
دادن هنيهت وروهي است غذا در تمام جنبهها ا تصاد

اجتماعي و ماذهبي

زااوي روزمر ريشه دارد امروز در جناماع متتلاف سابک و شامن خاااي از
زااوي جريان دارد كه از ويژوايهاا شااخص آن مايتانان هاه تع مال و شاتاب
روزمر اااشتن فرات كاافي كااهش فعهالمهاتهاا فمزيكاي اامار ورزش مانا
رفا طلبي ت ادورايي و عممقتر شان شكاف اسالهاا و سااير مساائل اشاار كارد
تمامي عنامل فنق هستر هرا ورايش روزافزون هه ماناد غاذايي خااص از جملاه
غذاها آماد و اممهآماد اامر مناد غذايي فارآور شاا و كنسارو

تانقه كا

ارزش انشاههها وازدار و اااير آن است
درحااال حاضاار همشااترين تنجهاه در حاانز سااهمت معطاانف هااه پايااا
جتاايشاان و تاأثمرا

آن هار رژيا غاذايي جناماع متتلاف اسات فرآيناا

جتاايشان منجب رواج شمن ها غرهي در زممناه تنلماا فاروش و مصارف
غذاها در ساير كشنرها هنيژ كشنرها فقمرتر شا است كارشناساان تيذياه
اثر تحنت

اجتماعي و ا تصاد را هر تيذيه و سهمت هانيژ در كشانرهايي

كه در حال انعتي شان شتر شان و غرهي شان هستنا داباال مايكنناا و
معتقااا كه و تي درآما خااناد ها افزايش پماا ميكنا و جمعمات كشانرها هاه
سن شتر شان پمش مي رود مرحله جايا هه ااام «ااتقاال تيذياها » رخ
ميامايااا
يكي از اين پژوهشگران هه اام راهر

مکكريسنن 1در آزمايشهاا خاند

پي هرد كه «غذا خنب» منجب سهمت عمنمي هاان و تناساب در امات و
1 Robert Mc Carrison
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ضعف اااام هان شتص ميشند او اين فرضمه را در اتم ه مشاهاا
هنا هه دست آورد و سپا ها اا ام مطالعا
مستنا رسما مک كريسنن در طي مطالعا

خاند در

آزمايشگاهي هه اتم هومار هاا
خند هاه ساه اتم اه كلاي دسات

يافت 1 :هر ملّتي هايا پايبنا غذاها هنمي خند هاشاا غاذايي كاه اساكممنها
ميخنراا لزوماً هرا اهالي منااطق حااره هماان اثار ساهمتهتاش را اااارد
 2غاذايي كاه مايخانري هاياا تااز و كامال هاشاا و فارآور و دساتكار
اشا هاشا غذا تاز ماانا سبزي ا

و ممن جا

تاز سانا عنااار مياذّ

ههاسبت پاياار كه هرا آاتا مشتص شا است دارا خنااي هستنا كه هاا
وذر زمان و كتنگي از دسات مايرود ماکكريسانن همچنامن خانراكيهاا
كنسروشا يا خنراكيها ااكامل را كه هتشي از مناد اولمه آن را ها دساتكار
جاا كرد هاشنا مثال آرد سافما كاه فا اا سابنس اسات هارا هاان زيااباار
ميدااست  3غذايي كه ميخنري هايا حااال چرخاه طبمعاي در كشااورز
هاشا او چرخه طبمعي در كشاورز را هه انر

زير امايش ميداد و متاطبان

خند را از ورود هر وناه عامل شمممايي هه اين چرخه هرحذر ميداشت:
ضايعا

هازمااا از وماهان و جااناران  خاك  وماا  غاذا  دام 

ااسان
اطهعا

منجند حاكي از آن است كه در كشنر ما رواا هممار ها مازمن

هه سمت «هشاار» در حال حركت است چا ي و اضافهوزن در دراا هااتيي
از جمعمت كشنر وجند دارد كه خند زممنهساز هممار هاا

لباي و عرو اي

دياهت و ااناع سرطانهاست از دتيل عما ايان منضانع مايتانان هاه تيممار
الگان مصارف و رفتارهاا ااامطلنب غااذايي اشاار كارد همچنامن هااروز
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سنءتيذيه در ورو هزروي از كندكان هه دلمل كمبند ريزميذّ ها (كمبند آهن
ويتاممنها و كلسم ) در مناد غاذايي متاااول در جامعاه وازارش شاا

رو
است

يكي از مت ترين عنامل شكلدهنا الگن غذايي جامعه م منعه عاادا
و فرهنگ غذايي و تيذيه افراد آن جامعه اسات ايان عاادا

از هااو تنلاا در

درون خااناد شكل ميومرد كه خند واهسته هه هستر است كه جامعاه فاراه
ميآورد م منعه عناملي كه اين هستر را ميسازد از فرهناگ و آداب و سانن
هر جامعه ورفته شا است كه خند تحت تأثمر وضعمت جيرافماايي فرهنگاي
اجتماعي ا تصاد و آواهيها تيذيها افراد جامعه است
تنجهه هه غذاها محلّي تنجهه هه فرهنگ هنمي ملّي و ديني است غذاها
محلّي اماد استقهل فكر و ااايشه در تأممن اماز جسمي هساتنا ايان غاذاها از
اار ارزش غذايي در دسترس هندن مناد اوهلمهه تازوي عار هندن از اگتااراا هاا
شمممايي و همچنمن ارزان هندن از هتتارين ماناد غاذايي در منااطق متتلاف كشانر
محسنب ميشناا هناهراين استفاد از غذاها هنمي هساتر مناسابي هارا ارتقاا
سهمتي ارتباط اسلها و ااتقال ت رهما

آداب و سنن اسات و در اتم اه اقاش

ههسزايي در حفظ هنيت و پنيايي جنامع دارد
استان زا ان ها هرخنردار از مناهاب طبمعاي فاراوان اااحب اااناع
خنراكي ها محلّي است كه در اين مقاله هه آاتا اشار مي وردد

تاريخچه تغذيه
تيذيه جزء كنچكي از م منعه هزرگ زااوي را تشكمل ميدهاا امهاا ايان
جزء كنچک هاون ترديا حماتيترين و اساسيترين جزء آن م منعاه هازرگ
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تزم را ميومرد تا اوايل سا انزد غذاخنردن تنتا هه مفتنم سمر كردن هاند
امها شتراشمني و تشكمل اجتماعا

هاعث اي اد تيممرا

زياد در سبک تيذيه

هشر اتستمن اجتماعا و شترها در مماارودان آسما غرهي مصر و ينااان
هه وجند آمااا شتراشامنهاا اوهلمهاه كشااورز و دامپارور را هاه خانهي
ميدااستنا و هرا تيذيه خند از محصنت

متننع اساتفاد مايكردااا اياران

اتستمن كشنر جتان است كه ااسان اولمه در آن هه كشااورز و پارورش دام

پرداختهاست در حفار هاايي كاه در هعضاي از اقااط اياران اامار شنشاتر
داميان تتت جمشما و تپاه ساملک كاشاان هاه عمال آماا اسات تااريخ
كشاورز در ايران را مت اوز از  6777سال اشان ميدها
پا از ايران چمن و هنا هه عل تيذيه دست پماا كردااا ايرااماان مردماي
خنشذائقهااا و هه مز غذا اهمهمهت زياد ميدهنا از هممن رو تننع غذايي در
همن آاتا هسمار هاتست در ايران همچ آيمن و مراسمي وجاند اااارد كاه در آن
غذا خنردن جايگاهي اااشته هاشا اسناد تاريتي همااگر اامت  4هازار سااله
غذاها ايرااي اامر ااناع سن ،آش و ممرزا اسامي اسات هراسااس هرخاي
ديگر از شناها تاريتي ساهقه پتت غذا در اياران هاه  6ارن پامش از مامهد
مسمح هازميوردد؛ يعني هه زمااي كه كنروش پادشا هتامنشي و پادشاا انم
پارس امپراطنر پارسها را از شرق تا هنا و از غرب تا مصر و سمتهاايي
از يناان وسترش داد ها تنجهه هه شرايط مناساب ا لمماي فاه

اياران از ااار

تننع مناد خنراكي طبمعي از يک سن و تنجهه حكنمت هتامنشي هه كشاورز
هه عننان ركني از چرخه ا تصاد جامعه از سن ديگر اساتفاد ايان ماناد در
پتت غذا معمنل شا و هه تاريج اي ااد سابک خاااي از آشاپز را منجاب
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ورديا كه هه انهه خند يكي از سه پاياه آشاپز جتاااي در كناار روش طابخ
چمني و رومي در جتان است (شفمعي در پايگا اطهعرساااي آفتااب پارساه)
روش پتت ايرااي از سن پارسمان هه تاريج در كل امپراطنر وسترشيافات
و از را جاد اهريش ااناع ادويه و اسااااهاا ايراااي از زعفاران و واهب
ورفته تا ااناع ممن ها هنمي اامر لممن مركبا

و امفيجاتي ماانا هادا ان و

غهتي ماانا هراج هه آسما آسما ممااه مايترااه چمن و سانريه اماروز هارد
شا
ايراامان در وذشته از جنبهها متتلفي هه غذا مياگريساتنا آاتاا مصارف
زياد ونشت دام و چرهيها را هاعث تمايل افكاار ااساان هاه سامت شامطان و
خندپسنا و مصرف مناد غذايي سال اامار ممان هاا و سابزي ا
پرورش ار

را هاعاث

فكر و اي اد خصال امكن ميدااستنا همچنمن همه مناد غذايي

را در دو دسته سرد و ورم رار ميداداا كه هر اين اساس غذاهايي اامر چرهاي
حمنااي ونشت ماكمان ونام هعضي از ممن جا
ورم و همشتر ونشتها

رمز ماهي هراج لبنما

و سبزي ا

هه عننان غذا

و دستها از ممن هاا سارد

محسنب ميشااا ها تكمه هه اين عقايا مناد غاذايي هاا ها تركماب و طابخ
ميشااا تا تعادل طبمعت غذا هر رار وردد هرا مثال واردو كاه غاذايي وارم
است در كنار خنراكها لبني رار داد ميشا يا در كناار حبنهاا
سرد سبزي ا

هاا طباع

ها طبمعت ورم هه كار ميرفت

عادات و رفتار غذايي
غذا و مناد ميذ
حفظ حما

منجندا

تأممنكننا اارژ و مناد سازاا ضرور هارا رشاا و
زاا است امهاا مصارف غاذا اارفاً هاه مناانر تاأممن
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ميهرد اقش متمي در ااتتاب آن دارد غذا مايتناااا اشااندهناا فرهناگ و
آداب و رسنم يک نم و آداب مذهبي يک جامعه هاشا
عادا

غذايي ريشه در عنامل متتلفي ماانا شارايط اجتمااعي ا تصااد

فرهنگاي جيرافماايي ماذهبي كشاااورز و هسامار عنامال ديگار دارد كااه
سمنهههسمنه و اسل هه اسل هه افراد رسما اسات عاادا

غاذايي فقاط شاامل

خنراكيها يک جامعه امست هلكه احن تتمهه پتت تازئمن غاذا و مصارف
شكل خااي از ماد غذايي را امز شامل ميشند
خنردن غذا پاسخ ااسان هاه ياک امااز زيساتشاناختي اسات امهاا شاكل
پاستگنيي هه اين اماز ماانا پاستگنيي هاه تماامي امازهاا زيساتشاناختي
ديگر متأثر از ارزشها ااگار ها فرهنگي و شرايط اجتمااعي اسات مطااهق
ارزشها فرهنگي است كه ميآمنزي چه چمزهايي را هتانري و از خانردن
چه چمزهايي پرهمز كنم چه زمااي هتنري و چه زمااي از خنردن خانددار
كنم و چه آداهي را در هنگام غذا خنردن رعايات كنام ياا چگنااه اتانري
همچنمن اين را كه همرا چه كسااي غذا هتنري ياا از غاذا خانردن هاا چاه
كسااي پرهمز كنم فرهنگ و شرايط اجتماعيمان تعممن ميكنا
خنردن غذا در دور ها متتلف و همرا تحنت

معرفتي ااسانهاا تيممار

كرد است امها همنار غذاخنردن ها منضنع هتااشت و علا پزشاكي ارتبااط
داشته است هرا مثال يكي از معمارها خنردن يا اتنردن غذا سرد ياا وارم
هندن و امز تركمب مناد تشكملدهنا آن غاذا هاند اسات هاه عباار

ديگار

اميتنان تن ع داشت كه در فرهنگي غذايي «سرد» تلقي شند ولي تنجهتي هاه
طبمعت ااسان در آن فرهنگ اشا هاشا هاون ترديا اين تصانر در آن حانز
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فرهنگيا شكل ميومرد كه در آن طبايع ااسانهاا هاه اااناع متتلاف تقسام
ميشند
لن اشتراوس مردمشناس معروف فرااسن

در تقسم هنا معروف خاند

تهش كرد تا ها استناد هه شمن ها آماد ساز غذا ارتباطي همن سطنح تنساعه
فرهنگي و زااوي طبمعي ااسانها هر رار كنا او معتقا هند كه طبمعت در مقاهل
فرهنگ رار دارد؛ هرچه پايا ا طبمعيتر هاشا از ااار او از فرهناگ دورتار
است و هه هممن ترتمب هر ار مااخله ااسان و تيممر كه در وضعمت طبمعاي
يک پايا اعمال ميكنا همشتر هاشا آن پايا فرهنگايتار اسات او اساتاتل
ميكرد كه در زمااي ااسانها غذا خند را خام و هه انر
از طبمعت تأممن ميكرداا هه عبار

فرآورد ا آمااد

ديگر افراد هارا آمااد كاردن غاذا كاار

زياد اا ام اميداداا و آن را ها ارزشها خند متناسب اميكرداا امها همرا
پمشرفت فرهنگي ااسان شروع هه اي ااد تيممار در غاذا طبمعاي خاند كارد
(پايگا اطهعرسااي همشتر هرخط)
هرخي از عنامل مؤثر در شكلومر عادا

غذايي عبار ااا از:

● وضع ا تصاد جامعه
● مذهب :خنردن يا اتنردن (حهل و حرام) هسمار از مناد غذايي تحت
تأثمر تعالم ديني است
● من عمت جيرافمايي :خنردن يا شمن خاص خنردن هسمار از غذاها هاه
احن كه شاخصي از الگن غذايي يک منطقه هه حسااب هماياا تحات تاأثمر
شرايط جيرافمايي است مثهً اميتنان تن ع داشت كه خنردن ماهي در منااطق
كنير هه همان ااااز كه در مناطق ساحلي رايج است وجند داشته هاشا
● ارزش ها و هاورها اجتماعي :تقام يافتن هرخي ارزشها هر هرخي ديگر
ميتنااا عاملي هرا تيممر الگن غذايي شند
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ااسانشناسان عادا

غذايي را هه عننان كلمتي پمچما مشتمل هر تمايلها و

تنفرها آواهي جمعي اعتقادا

تاهنها منهنماا

واهساته هاه تنلماا تتمهاه و

مصرف غذا و در يک كهم يک مفتانم فرهنگاي هازرگ ماي دااناا و آن را در
مناجته و ارتباط ها هسمار از مفاهم فرهنگي ديگر ميهمننا
غذا هه عننان يک فعهالمهت معنيدار هر رواهط اجتماعي تأكما دارد اعتقاادا
و دين را تصنيب ميكنا هسمار از الگنها ا تصااد را معامن مايساازد و
ااظر هر هتاش هزرواي از واردش روزاااه زاااوي اسات هاه عباار

ديگار

همانوناه كه سمست ها پزشكي در هممار و ارتقاا ساهمت اقاش دارااا
عادا

تيذيها امز اقش اجتماعي اساسيتر فراتر از تيذيه هان ااساان هااز

ميكننا از اين رو هرچنا ااسانشناسان فرهنگي اذعان داراا كه غذا ضرورتي
حماتي و در اتايت انعي پايا فمزينلنژيک است امها هه تازوي هه طنر خااص
هه اقش غذا در فرهنگ پرداختاهاااا هعضاي از ايان اقاشهاا و ويژوايهاا
فرهنگي خاص عبار ااااز:
● فرهنگ غذا را تعريف ميكنا
در اهتاا ع مب هه اار ميرسا كه هپرسم «غذا چمست؟» غذا چماز اسات
كه در مزرعه ميرويا از دريا ميآياا آاچاه كاه در فروشاگا هاا هاه فاروش
ميرسا و آاچه در جاول هراامه غذايي ديا ميشند امهاا ايان پرساش هنانز
هرا فت مشكل تيذيه پرسشي اساسي است هه عننان ياک پاياا فرهنگاي
غذا ارفاً محصنلي ارواامک يا تركمبي همنشمممايي امست كه منجاندا
از جمله ااسان هرا ادامه حما

زااا

از آن استفاد ميكننا هلكه هرا اعضاا هار

جامعه غذا از اار فرهنگي تعريف شا است آاچه مصرف ميشاند امازمناا
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يک الب تأيما و تصنيبشا فرهنگاي اسات هاه دتيلاي چانن منهنماا
هاورها تنارستي و حنادث تاريتي هرخي مناد معقنل خنراكي از هر رژيا
غذايي كنار وذاشته شا ااا كه ها عننان «ااغذا» 1طبقههنا ميشناا هه عباار
2

ديگر تشتمص ممان خنرداي و غذا مت است «خنرداي» تركمبي همنشمممايي
است كه ادر هه تيذيه و حفظ سهمتي منجند زاا است «غاذا» امهاا مفتانمي
فرهنگي است كه در الب اين جمله معنا ميياها« :اين ماد هرا تيذيه مناسب
است » هناهراين اعتقادا

ما درهار اينكه چه چمز غذاست و چه چمز غاذا

امست آن چنان ن هستنا كه ثاهت شا اسات ا نااع ماردم هاه تيممار رژيا
غذايي سنّتي هه منانر اي اد عه ه هه تيذيه هتتر هياتايت دشنار است
● اشتتا و ورسنگي
ه غذا و ه مفتنم يک وعا غذايي زمااي كه خنرد ميشند و تركمبا
و آداب خنردن آن از اار فرهنگي تعريف شاا اسات در مماان مردماااي هاا
تيذيه متناسب فرهنگ تحممل ميكنا كه چاه زماااي ورسانهاااا و چگنااه و
چقار هايا هتنراا تا ورسنگي آاتا هرطرف شند ورسنگي و اشتتا پايا هاايي
در ارتباط ها ه امها متفاو

از ه هستنا اشتتا و آاچه كه هرا فرواشااان آن

تزم است مفتنمي فرهنگي است كه ممكن است از فرهنگي هه فرهنگ ديگار
تفاو ها هارز در آن مشاها شند امهاا ورسانگي هاه منزلاه اانعي فقااان
تيذيها و مفتنمي فمزينلنژيک است در هسمار از جنامع تعرياف كامال از
غذا هاون تنجهه هه مفتنم وعا غذايي و زمان مصرف آن وعا غذايي ممكان
امست

1. not food
2. nutriment
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غذاها هه شمن ها ونااوناي طبقههناا مايشاناا مسائله منزلات اقاش
متمي هنيژ در تيممر عادا

غذايي دارد پايا ا كه ااه فقاط در مماان ماردم

طبقها معمن هلكه در هسمار از اقاط جتان ديا شا است هارا مثاال هاه
اار ميرسا ترجمح هراج سفما هاون سبنس هه هراج سبنسدار  -در حالي كاه
از اار تيذياها ارزش كمتار دارد  -هرخاساته از اياا تشاتمص و پرساتمژ
است غذاها فرآور شا هستههنا شا و غذاهايي كه هسمار تبلمغ شا اااا
هرا مردم كشنرها تنسعهيافته جذاهمت وسنساهااگماز دارااا؛ حتّاي اوار
وا ف هاشنا كه هسمار از اين غذاها اسبت هاه غاذاها سانّتي از ااار ارزش
تيذيه ا اامرغنبتر هستنا كشنرها تنسعهيافتاه همچنامن اياا منزلات را
فارغ از وا عمت تيذيها منعكا ميكننا
● اقشها امادين غذا
روشن است كه غذا هرا زااوي ضرور است غذا همچنمن هرا رواهاط
اجتماعي امز ضرور

دارد در انر

ابند را هايي كه اشان ميدهنا غاذا هاه

انرتي امادين هاه ادراك راهطاه هامن فارد و وارو و رواهاط درون وارو هاا
ميپردازد هسمار ستت است ادر هه فت چگاناگي تاااوم زاااوي اجتمااعي
هاشم
الف) غذا اشااها از پمنااها اجتماعي
احتماتً در هر جامعها

پمشنتاد غذا (يا انشمااي) در حك پمشنتاد محبت

يا دوستي است پذيرش پمشنتاد غذا هه منزلاه تصاايق و پاذيرش احساساا
هروز داد شا و پاستي مثبت هه آن است افراد زمااي كه ها دوستان خند غذا
ميخنراا خند را در امنمت كامل احساس ميكننا در همشاتر جناماع اارف
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غذا چاه هاه شاكل عمانمي و چاه در فضاا خصنااي هماان اماادين ايان
احساسا

است

ب) غذا اشااها از همبستگي وروهي
در داما معاار استفاد امادين مكرر از غاذاها هانمي وساملها اسات
هرا هازتنلما پمنااها ملّي و نمي از غذاها امادين ميتنان اين مثالهاا را
هرشمرد :ونشت هرّ در كشنرها عرهي انشامااي خرماا در آفريقاا غرهاي
فلفل تنا ذر

هن داد و ماهي محلّاي تارششاا هاا آب لممان در پارو و در

احرا آفريقا
ج) غذا و استرس
از آا ا كه غذاها خاص همشتر از ديگر مصننعا

فرهنگي همااگر هنيهات

ااسانهايي هستنا كه از آاتا استفاد ميكننا در رويارويي ها استرس هاهشااه
آرامشدهنا هستنا اهمهمه ت جنباه امنمات رواااي غاذا هاا رغبات عمانمي هاه
پرخنر و خنردن ممانوعا در زمااي كه فرد احساس ااراحتي ميكنا ياا هاه
هر شكلي تحت فشار روحي است كامهً آشكار است
د) امادورايي غذا در زهان
زهانها در درجا

متتلف پايه ها عممق مطاهقت روانشناسااه ممانغاذا

تلقي شتصمهتي و من عمت عاطفي را مانعكا مايكنناا در ااگلمساي اافا
االي منرد استفاد هرا تنامف كمفمت غذا درست مساو واژوان تناامفي
هرا ااسانهاست (فاستر و آاارسنن در پايگا اطهعرساااي ااساانشناساي و
فرهنگ)
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فرهنگ عامه م منعاه ا از ت رهماا

ااساان و تفكارا

او طاي اعصاار

متتلف است و هممن ت رهاه هاا و آداب و سانن اسات كاه در جامعاه راياج
ميشند و هه آن جامعه هنيهت ميهتشا هه طانر كلاي دساتاوردها مااد و
معنن ااسانها در طي زمان هه دو دسته تقسم ميشند :الاف) فرهناگ مااد
شامل پنشااك خانراك و سااير مانارد ب) فرهناگ معنان شاامل آيامنهاا
(جشننار ها و سنونار ها) و ادهمها

شفاهي

رس ها و خلقوخن ا نام متتلف ها تنجهه هاه تااريخ و اامت منطقاه در
طي سالها طنتاي شكل ميومرد و سمنه هه سمنه هه افراد يک جامعاه منتقال
ميشند و در طنل سالها زاا و پا هرجا ميمااا مردم شتر زا ان امز ها تنجهه
هه امت تاريتي و فراز و اشمبها هسمار در طنل زمان خند دارا آداب و
رسنم فرهنگ و خصلتها ويژ ا هستنا جشنها و رسنم متتلاف ماردم
اين خطّه در منارد ونااونن اا و ناامن خااي داراا كه همگان را ملزم هه
رعايت آاتا ميسازاا اعماد ماذهبي و ملّاي آيامنهاا و عازادار

اانع لبااس

پنشمان و جشنها محلّي از جمله اين منارد هساتنا و جازء آداب و رسانم
مردم شتر زا ان هه شمار ميرواا
تننع غذاها در فرهنگ عامه و در فرهنگ ملّي اشان ميدهاا ايرااايهاا هاه
جنبهها متتلف اجتماعي فرهنگي و هنر تنجهه د مقي داراا هرا مثاال در
زا ان هه جا آوردن آداب متماندار اهمهمهت هسمار دارد هر متمان آشانا از
هر طبقه و وروهي كه هاشا در ممان مردم زا اان دارا مقاام و منزلات هاا
هزروي است و تمام لنازم خااه هر اساس احن پذيرايي از متمااان ترتمب يافتاه
است در وذشته پاا از ورود متماان تماام اعضاا خاااناد از كنچاک و
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هزرگ در خامت او رار ميورفتنا همچكا بل از متمااان حاق اساتفاد از
خنراكي و آشاممااي ها تاارك ديا شا را كه معمنتً چنا هراهر ممازان تزم
هند اااشت
در وذشته ااحبتااه پا از چمان سفر راگمن اتاق متصنص پاذيرايي
را ترك مي كرد و متمان را هرا خنردن غذا تنتا ميوذاشت يا هه فاااله ياک
متر و هه شكل دو زاان ازديک در ورود مياشست و ها تعارفها پايدرپاي
متمان را هه خنردن غذا ترغمب ميكرد
هه هنگام استراحت امز اختمار همه اهل خااه هه دست متمان سپرد ميشاا؛
چنان كه پمش از خناب رفتن او كسي حق استراحت اااشت هه هنگاام اابح
امز ااحبخااه بل از طلنع آفتاب هرا پذيرايي از متمان هماار ميشا
درهار متماناناز

ضربالمثلها هسمار در ممان اهالي رايج اسات كاه

امناه آاتا چنمن است:
ناا من روزيسي اوزوان اهاق ولر
qonâqin ruzisi ozunan qâ bâq galar

روز متمان جلنتر از خندش ميآيا
نااق اهلل عزيزيا

qonâq âllâh azizidi

متمان عزيز خااست (ثبنتي )221 :1300
از غذاهايي كه معمنتً فقط در مراس خااي پتته ميشناا و مردم زا اان
در ساير او ا

سال كمتر از آن اساتفاد مايكنناا مايتانان هاه غاذا شاب

چتارشنبهسنر

غذا شب عما و غذايي كه هه هنگام رويمان داااان كاندك

پتته ميشند اشار كرد در شب چتارشنبهسنر معمنتً خااناد ها هه همارا
هراج خنرشتي هه اام «ششااااز» درست ميكننا كه تركمبي از روغان خرماا
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معمنتً ماهيپلن تتمهه ميكننا يا در كنار ماهي رشتهپلن يا زعفرانپلن (هساته هاه
استطاعت خااناد ) ميپزاا

يكي ديگر از غذاهايي كاه در زا اان در مراسا خاااي پتتاه مايشاند
خنراكي است هه اام «دااک» ( )danakكاه در هنگاام داااان درآوردن كاندك
پتته ميشند اين خنراك از ونام و ونشت تتمهاه مايشاند و هامن خنيشاان
ازديک و واهي امز همن همسايهها تنزيع ميشند
« اتمقلش» ( )qâtiqlašانعي خنراكي هنمي است كه از ونشت و مقااار
هراج درست ميشند همچنمن در اغلب مراس و آيمنها هاراج هاا ونشات ياا
ماااااهي پتتااااه ماااايشااااند و هااااه آن «پااااهو» ( )pelâvماااايونينااااا
«چكارمه» ( )čakdarmahامز انعي پلن ها ونشت اسات كاه در مراسا پتتاه
ميشند و واهي كشمش و دااهها ااار هه آن اضافه ميشند
«ياغ چنرها» ( )yâqčurbâانعي سن ،است كاه از ااان ترياتشاا آب و
چرهي درسات مايشاند و وااهي پمااز هاه آن اضاافه مايكنناا « ار چنرهاا»
( )qarehčurbâونشت آبپز ها اان تريتشا است
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تعااد ديگر از خنراكيها محلي استان زا ان غمر از منارد ذكار شاا
عبار اااا از :هيلمان ( )baqliyoهنتمااج ( )bulâmâjخشامل ( )xašilپمازو
( )pizuخام اشاكنه شانرها كنفاا ( )kufdaكل انش كنپماه ()kupmah
مقنااااق ( )qeyqanâqآغااانز
هنتما ايمردك ( )iyerdakپتاي
( )patiتمپااه ( )tampehپنماار
دوغراماج سنزمَه شنر شامر
حلناساااي فمرااااي ااانو
نرتماج نر ا و
تاانرش آشاان (آش تاارش)
آش جن آش دوغ اَريشاته آشان سان
ونام) اتق آشن نرو
سه

آشان (آش شاا) هنغااا آشان (آش

آشن (آش كشاک) يارماا آشان اااار آشان و علا

( )alam salâtاز ااناع آشها هنمي اين استان هستنا

مرهاها سمب هنيج زردآلن تن فراگاي هاه اا مار آلباالن و وامهس
ولمحما

هلن و ااگنر از ااناعي هستنا كاه از سان همشاتر خاااناد هاا در

تاهستان تتمهه ميشناا
پمازترشي ترشي لمته هفتهم ار خمارشنر ترشاي ولپار ترشاي كارفا
ترشي كنهي ترشي سبزي ا

امز از ااناع ترشيها مانرد اساتفاد در اساتان

زا ان هه شمار ميرواا
دلمهها هرگ من كل هادا ان فلفلسبز ونجهفراگاي اماز از دلماههاا
هنمي استان زا ان هستنا كه در خااناد ها آذر زهان اساتان اغلاب پتتاه و
سرو ميوردد
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غذاها و انشماايها هنمي از جنبهها هسمار هر غذاها و انشاماايهاا
رايج فعلي هرتر دارد فقاان هر انع افزودااي و اماز ارزش تيذياها هاات از
ويژوي ها اين انع غذاهاست هسمار از ماناد اولماه غاذاها و انشاماايهاا
هنمي اساساً از مناهع وماهي تتمهه ميشناا و هه ستنلت و ها كمترين هزيناه ممكان
اهل دسترسي هستنا هه طنر كلي غذا و انشماايها هانمي؛ ارزان ممات ساال
تاز فا ا مناد افزوداي و مت تر از همه حامال پماامهاا فرهناگ هانمي هساتنا
هسمار از اين غذاها مصااق غذاها اجتماعي 1هستنا كه در حضانر سااير افاراد
هه مصرف ميرسنا و هرا تمام افراد عهو هار ارزش غاذايي ارزش اماادين اماز
داراا هررسيها اشان ميدها حاود  2777انع غذا هانمي در اياران وجاند
دارد كه هسمار از آاتا هه دست فرامنشي سپرد شا است تنجهه هاه فرهناگ
سفر و استفاد اكردن از مناد غذايي آماد از ديگر ويژويها غذاها هانمي
است هه اار ميرسا مت ترين دلمل عام ا بال هه غذاها هانمي راياج اباندن
اين غذاها در همن خاااناد هاا اماروز هاشاا هانيژ اسال جانان كمتار از
چگناگي پتت غذاها هنمي و مناد اولمه آاتا اطّهع داراا
هسمار از غذاها در سراسر ايران ريشه مشترك داراا و اين اشتراك غاذايي
اماد از اشتراك فرهنگي عممق اين ملّت است كه همگان از ديرهاز هاه تيذياه
سال آوا و معتقا هند ااا اين سمست تيذيه سانّتي ايراااي كاه در روساتاها و
شترها ايران ريشه دارد امروز سرمشق هسمار از فروشگا ها مناد غذايي
سال جتان است مزيات ديگار غاذاها ايراااي اساتفاد هانمي از وماهاان و
رويمااي ها هر منطقه و استان است كه اماز محلّي را تأممن ميكناا و از ااار
ا تصاد امز مقرونههارفه است
1. social foods
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يكي از جنبه ها مت شناسايي و احما غذاها هنمي تنجهه هه جنبههاا
فرهنگي و روااي است غذاها هنمي از ويژويها فراتيذيها هرخنرداراا و
حفظ هنيهتها

نمي اژاد و ملي هتاش جاااييااپاذير ايان اانع غاذاها

ههشمار مي رود مصرف غذا هنمي ارفاً هه منانر تيذيه انر

امايومارد

هلكه اغلب عاملي هرا ارتباط اسلها و اي اد شاد و اشاط درمان هممار هاا
و امز وسملها هرا اظتار همارد در مناسبتها و حتّي هرا كمک كردن هاه
ديگران است از ويژوي ها غذاها هنمي هه لحا فرهنگي مايتانان اي ااد
پمناا همن اسلها از طريق ااتقال پمامها فرهنگي اي اد تحارّك و شااداهي در
مراحل تتمهه پتت و ارف غاذا تنجهاه هاه فرهناگ سافر و اارف غاذا در
فضايي دوستااه و همرا ها آرامش را هرشمرد
وسست اسل ها و رو آوردن هه مارامس سبب هه فرامنشي ساپردن آداب
و رسنم سنتي و از جمله غذاها هنمي شا اسات تاهش هارا شناساايي و
احما اين انع غذاها و ا اام هرا تنلما اابن هرخي از آاتا اه تنتا هاه ارتبااط
همشتر اسلها كمک ميكنا هلكه عامل مؤثر در هتبند ا تصااد منطقاه اماز هاه
شمار ميرود
سمست تيذيه سنّتي و هانمي يكاي از ماااهر فرهنگاي هااارزش كشانرها
محسنب ميشند و حفظ و شناسااان هنيهت سهمت در هتاش تيذياه مااناا
هر كار فرهنگي و تاريتي ديگر از اهمهمهت فنقالعاد ا هرخنردار اسات هاياا
شناسايي و احما غذاها هنمي ها اتتاذ راهبرد «تناامناسااز مساتمر ماردم» هاه
منانر هتبند سهمت آاان هه عننان ياک طارح جاا در دساتنر كاار متنلماان امار
سهمت رار ومرد و تهش شند هاا شناساايي و احماا غاذاها هانمي تتمهاه و
آماد ساز مناد اوهلمهه تزم هرپايي جشننار غذاها هانمي و ا اااماتي از ايان

غذاها و خوراکيها بهمثابه مؤلفه فرهنگي؛ غذاهاي محلّي استان زنجان 11

اسل ها درون خااناد همن خااناد ها و اسلها جامعاه زااا اگاه داشات
هيترديا اين امر كمک شايااي هه تناامناساز مردم منطقه هه منانر هازوشات
هه ارزشها ديرين در زممنه تيذيه و استفاد از غذاها هنمي ساال و مياذ
خناها كرد
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انع تأسما رستنرانها غذاها هانمي حاا يكپاارچگي و وحاا

را در
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