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مقدمه
”مناسکمحرمبرایمنکهازکودکيدرشهرتبريزدرآنشرکتکردهام،بیش
ود.يادماستکهشبهایدههاول

ازهرچیزباشیرينيایبناماهریپیونديافتهب
بارفتنبهدستههایشاخسئ،جیبهايمانراپرازخوردنيهاینذریميکرديمو
خانهپرازانواعخوردنيهامي شد.اکنونکهدوسالاستاينمناسکرابهخاطر
اهدافپژوهشيامدرتهرانتجربهميکنم،همچنانخوراکوغذاینذریحضور
قدرتمندیدرعملمناسکيمحرمدارد“(يادداشتمیداني،پايیز .)2332


باوجوداينکهبارهاوبارهادرمناسکمحرمشرکتکردهبودهام،امابهنقشغذاوعمل
خوردندرآنتوجهنداشتم.باالهامازايدهانسانشناسيحسها2مبنيبراهمیتتجربهحسي2
در فرهنگهای متفاوت و تأثیر آن بر عرصههای مختلف زندگي اجتماعي (هاوز2332 ،ب)،
متوجه شدم که مي توان تحلیلي ديگر از مناسک محرم متمرکز بر غذا و ابعاد حسي آن داد.
تحلیل هايي که تا کنون در خصوص غذاها در مناسک محرم در ايران ارائه شده است بیشتر
مبتنيبرمعانيمانندبرکتونیاتيچوننذرمتمرکزبودهاند(محراببیگي)2332،درخصوص
غذادرمعنایکلينیزپژوهشهایفرهنگيواجتماعيصورتگرفتهاست.بلوکباشي()2332
تاريخاجتماعيآشپزی،فاضلي(:2332فصل)22چایدرزندگيروزمره،حسنزاده()2331
رابطهخوراکوفرهنگ،قادرزادهوغالمي()2332داللتهایمعناييغذابرایزنان،وعلیزاده
هارابررسيکردهاند.سفرههاینذریوسفرههایايرانينیز

اقدم()2332سبکغذاييتبريزی
بیشترتوصیفشدهاند(گوهريان2333،؛وکیلیان2334،؛موتو2334،؛شیباني.)2332،بايک
پژوهشحسي3ميتواندرکيمتفاوتازعملمناسکيغذاخوردنارائهداد .
انسانشناسيدردهههایاخیرادراک 5راازانحصاررشتهروانشناسيخارجکردهاست.
انسانشناسي،ادراکراصرفايکفعالیتعصبينميداندبلکهبهقولديويدهاوز()2123ادراک

يکمهارتاستوچونمهارتاستبايدياددادهشودوچونياددادهميشودفرهنگياست.

ادراکمورددستکاریهایفرهنگي قرارميگیردوبهلحاظاجتماعيتنظیمميشود(کلسن،
”:)2331تنظیماجتماعيحسها“.4اعضایيکجامعهبرایادراک،اجتماعيميشوند،يعنيياد
ميگیرندکهچگونهجهانرادرک(ادراکحسي)کنند .


anthropology of the senses
sensory experience
sensory research
perception
social regulation of the senses
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فهمفرهنگازخاللتجربههایحسيهمچونشنیدن،بويیدن،چشیدن،ديدن،ولمس

کردنرويکردیاستکهانسانشناسيحسهاپیشرویمامينهد(هاوز.)2332،ازبنیانهای
انسانشناسيحسهااينادعااستکه”ادراکحسييکعملفرهنگياست،همانطورکهيک

عملفیزيکياست“ (کلسن.)512:2331،يکيازداليلفرهنگيبودنادراکحسيآناست
که”ارزشهایفرهنگيمعینيبهادراکاتحسيمختلفنسبتدادهميشوند“ (کلسن:2331،
.)132پیشرویانسانشناسيحسهابهجاييرسیدکهديويدهاوزبهعنواناصليترينچهره
اينجريان،فرهنگرا”شیوههایحسکردنجهان“ (هاوز23:2113،؛هاوزوکلسن)2123،
)ميتوانادعاکردکهلحظهفرهنگ،لحظه
تعريفکرد.باالهامازرويکردساراپینک( 2113
ادراکاستومردم نگاربايستيتوجهخودرابیشازهرچیزبرلحظاتيمتمرکزکندکهافراد
موردمطالعهاوجهانراازخاللتجاربحسيخوددرکميکنند.بنابررويکردانسانشناسي
حسي2هريکازفرهنگهادرجهانحسيمتفاوتيزندگيميکنندونظمحسيخاصخودرا
نیزپديدمي آورند.درنتیجهاننظمحسياعضایيکفرهنگ،خود،جامعهرابهگونهويژهای
ميفهمند.انسانشناسيحسيبهسویطرح”دانستنازطريقحسکردن“2حرکتکردهاست

3
وازشیوههایحسيدانشيا”شیوههایبدنيدانستن“ (جکسون2333،؛گرتس)2112،دفاع
ميکند .
هایانسانشناختيجايگاهمهميداشتهاست

دردهههایاخیر،توجهبهغذادرپژوهش
(بنگريدبهکاتز2113،؛مجلهغذا،فرهنگوجامعه،)2123-2115،امابررسيغذاباتوجهبه
بعدحسيآناززمانچرخشحسي 5توسطانسانشناسانحسهاصورتگرفت.اززمانآغاز
انسانشناسي حسها در اواخر دهه  2331و اوايل دهه  ،2331زيرشاخههای مختلفي از اين
رويکردمتولدشده اندکههريکبرحسيخاصتمرکزدارند.توجهبهحسچشاييموردتوجه
اولینچهرههایانسانشناسيحسهاهمچونپلاستالر(استالرواولکس)2332،درخصوص
رفتاراجتماعيازطريقمزهدربینسانگایهایآفريقا،کوپرز()2332دربارهواژگانچشاييويوا
دراندونزیوسیلوينپینارد()2332دربابنقشچشاييدرنظامحسيهندقرارگرفتويکي
صورتبندیهایحسيانتشاراتمعروفبرگبهفرهنگچشايي(کورزمیر،

ازمجموعهکتابهای
)2114اختصاصيافت .
هاراميتواندرآثارديويدساتنيافت.

نقطهاوجاينادراکحسيدرانسانشناسيحس
4
ساتن با الهام از ايده استیون فلد ( )2111در ساختن اصطالح شنواييشناسي در حوزه
sensory anthropology
knowing through sensing
bodily ways of knowing
sensory turn
acoustemology
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انسانشناسيصدا،اصطالحچشاييشناسي 2راابداعميکندبرای”رويکردهاييکهدرکشاناز

طیف وسیع مسائل فرهنگي را حول چشايي و ديگر جنبههای حسي غذا سازمان ميدهند“
(ساتن.)224:2121،ساتنباابداعاصطالحچشاييشناسيبهغذاوحسهانقشيمحوریدر
فهممسائلاجتماعيميدهدوقلمروهایجديدیبرایپژوهشمردمنگارانهونظریميگشايد.

هابهمااجازهميدهدتابرخيازبنیادیترينمرزهایدرونو

ازنظراو”تمرکزبرغذاوحس
بیرون،خصوصيوعموميوفردیوجمعيرادرعرصهحیاتروزمرهومناسکيبررسيکنیم“
(همان.)213:جنبههایحسيغذاتوجهروزافزونيرادرپژوهشدانشگاهيبهخودجلبکرده
است”:ويژگيهایحسيوتجاربحسيایکهبهطورفرهنگيدرحیاتروزمرهوزمینههای
چندگانهشکلگرفتهانددرمعنا،هیجان،خاطرهوارزشجایگرفتهاند“(همان .)221:
پژوهشمردمنگارانهنگارندهازغذادرتهراننشانميدهدکهميتوانيکفرهنگرااز
خالل حسچشاييوامورمرتبطدرککردزيراکهفرهنگخودرادرتماميادراکحسي،با
ها،حسهاوانديشهها

شدتهایمتفاوت،منتشروبیانميکند.فرهنگدراشیاء،مکانها،بدن

پخششدهاست.باوامگرفتناستعارههایچشايي،فرهنگ،غذایيکگروهاجتماعياستکه
نراتولید،دستکاریومصرفميکند.گروهاجتماعي،موادخاميجهانرابر

بهطوردائمآ
اساسنظمخاصيميپزدوطيفراينداجتماعيشدنبهاعضایخودميچشاند .
فرهنگ از طريق يکي شدن با خوردنيها در داخل بدن اعضايش نفوذ ميکند .شايد
خوردنيهاازجملهمواردبسیارنادریباشندکه قدرتآنرادارندتافرهنگرادرداخلبدن
تک تک افراد جامعه زيست دهند .افراد با خوردن يک چیز ،هم غذای مورد تأيید فرهنگ را
مي خورند(غذاهایفرهنگي)،همواجدتجربهچشاييمخصوصفرهنگخودميشوند(چشیدن

فرهنگ)،وهممعانيموجوددرخوراکيهارابهصورتخودآگاهياناخودآگاهبهکارمياندازندو
واردفرايندهایذهنيميکنند .
مزههای خوراکي ها  ،هم به معنای تجربي ـ واقعي و هم به معنای استعاری مزههای
فرهنگهمهستند.دريکفرهنگممکناستمزههاييوجودداشتهباشدياترجیحدادهشود
که در فرهنگ ديگر وجود نداشته يا ترجیح داده نشود .در واقع ،مزهها انتخابي فرهنگياند و
مجموعا طعم فرهنگ را نشان ميدهند .مزهها با چیزها ،رخدادها و اعمال خاصي در درون
فرهنگآمیختهميشوندوبدينترتیب،طعمويژهایبهآنهامنتسبياباآنهاتجربهويادآوری
ميشود.بسترهایمناسکيوحیاتروزمره،مزههاوغذاهاراباخودهمراهميسازندتاغذاواره
مناسبخودشانراپديدآورند.خوراکيهادرزندگياجتماعيچیزهایبسیاریرابهخودمتصل
ميکنندوبههنگاممصرف،همهاينشبکههایارتباطيبینغذاومابقيجامعهبهکارميافتند

gustemology

1
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و غذا خوردن را تبديل به تجربهای ميکنند که در آن مجموعهای از چیزهای اجتماعي وارد
ميشوند .

مناسکمحرمدرتهران،همچونبسیاریازنقاطايران،توانستهازظرفیتهایاجتماعي
هاوغذاه،استفادهوآنهاراتبديلبهيکيازمهمترينعناصرمناسکيکند.

ـفرهنگينوشیدني
درمناسک محرم،تقريباهمهافراددرگیرغذا هستند:افراديا غذاميخورند ياغذا ميدهند.
اعمالغذايي،عموميترينعملمناسکياندوبههمیندلیل،اهمیتويژهایبرایفهممناسک
محرمدارند .


مردمنگاری چشایی 1در مناسک محرم تهران

” وقتيدستهزنجیرزنيمحلهاسکندریشماليدرداخلمنزليدرکوچهشعباني
دقايقيعزاداریکرد،ازخانهوکوچهخارجشدودرخیابانبهزنجیرزدنادامه
داد.پسازعکسبرداریازدستهزنجیرزنيودرحالبرگشت،صفياززنانومردان
را ديدم که در درب منزل همان خانه برای گرفتن شام نذری ايستاده بودند“
(يادداشتمیداني،آذر .)2332


مناسکمحرمدرکشورهایمسلمانمشتملبرمجموعهایازاعمال،اشیاءوفضاهااست
کهبراساستقويمهجریقمریازروزاولماهمحرمآغازشدهوحدوددوماهادامهدارد.اين
مناسکبرایبزرگداشتشهادتامامسومشیعیانوياراناودرتاريخ22هجریبرگزارميشود.
تمرکزمردمنگارانهدربررسيمناسکمحرمشهرتهرانميتواندبرصفهایغذاصورتگیرد.
مردمنگاریچونمنبهجایحضورمشارکتيدرهیئت سینهزنيوزنجیرزني،دنبالخانهها،
مغازهها ،ايستگاههای صلواتي و هر محلي بودم که در آنها غذا داده ميشد .نگارنده روزها و
شبهایدوماهمحرم وصفرسال  2332رادرمحلههایمرکزوبخشجنوبغربوجنوب

شرقتهرانبهمشاهده،گفتگووتجربهدراجتماعاتحولغذاهایمحرميگذراندهاست .
بخش اعظم فضای ديداری ،بويايي و چشايي در مناسک محرم با نشانهها و اشیاء
خوراکيها پر ميشود :صفهای طوالني و پرازدحام غذای نذری ،جمعهای حول ايستگاههای
صلواتي ،افرادی که در سیني انواع نوشیدنيهايي چون شربت و شیر و چای را به عابران و
رانندگانميدهند،گاراژهاومغازههاييکهبهآشپزخانهمحرمتبديلشدهاند،گوسفندهاييکه
برایذبحآمادهميشوند،حسینیههاييکهدرآنهاديگهایآشبارگذاشتهشدهاند،فامیلهايي

که در خانه صاحب نذر اجتماع کردهاند ،مراسم پختن حلوا ،شیريني فروشيهايي که پر از
gustatory ethnography
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مشتریاند،ماشینهاييکهصندوقعقبخودراپرازشیرکاکائوکردهاند،عزادارانيکهظروف
غذايشان پر از آش است يا ظروف يکبار مصرف سفیدی را از محل غذای نذری گرفتهاند،
جمعهایچندنفریکهمشغولخوردنناهارنذریهستند .


عکس:2اجتماعغذایمحرمي،حسینیهقمربنيهاشم،محلهمینايي،جنوبشرقتهران 

منبع:نگارنده،دی 2332




ظاهرها،بوهاومزههایانواعبسیارمتنوعنوشیدنيهاوغذاهاینذریدرمناسکمحرم
تهرانچیزیراشکلميدهندکهآنراغذاوارهمينامم.غذاوارهيکرخدادچشاييدرمناسک
محرم است که به دنبال بیان و تجربه منسکي است .غذاواره حال و هوای مناسک را پديد
ميآورد.غذاوارهحالتووضعیتيخاصبهمناسکميدهدوباعثميشودتاافرادغذادادنو

غذاخوردنراجزئيجداييناپذيرازمناسکبدانند.غذاوارهدرسطحيديگرخودعاملیتداردو
آن قدرت شکلدهندگي آن به تجربه منسکي است .اصطالح غذاواره را ميتوان فراتر از
رخدادهایغذاييمناسکمحرمبهرخدادهایغذاييحیاتروزمرهدرتهراننیزبسطداد،وقتي
که انواع خوراکيها و شکلگیری اجتماع برای خوردن پديدآورنده تجربه ويژه زندگي در
شود.خوردنبهعنوانمحوریترينکنشرخدادچشاييياغذاوارههمچونعملي

کالنشهرمي

استکهباعثايجادچیزهاييدرذهنواحساسفردميشود:ازاجتماعيبودنتادلبستگي
داشتن،ازدرفضابودنتاتسلطبرفضا ،ازيادآوریخاطراتتادستکاریخاطرات،وازبروني
بودنتادرونیتيافتن .
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مزهومادههایحسيپديدآورندهمزهدرغذاوارههمانندتصويرومحتوایحسيتصاوير
درمناظرديدنياست.چشیدنمزهفقطدرگیرشدن بايکچیزياعملجزئينیست،بلکه
تجربهکلرخدادیدرحالوقوعاست.باغذاخوردنفهمصورتميگیردوارتباطحسيبرای
پديدآوردندانشبهوجودميآيد.وقتيغذابهموضوعي،جاييياتجربهایمتصلاست،بخشي
از آن موضوع ،جا يا تجربه خواهد بود .ارتباط چشايي از قدرتمندترين ارتباطات حسي در
بسترهایمناسکيوروزمرهاست،چراکهغذایدرکشدهرابهعمیقترينوتأثیرگذارترينشکل
ممکنتبديلبهتجربهایبدنيوجسمانيميکند .
در مورد نقش غذا در مناسک محرم پرسش کلیدی آن است که چرا افراد ،غذاها،
هاوشیرينيهاراتهیهودربینعزادارانتوزيعميکنند؟برخيازداليل

خوراکيها،نوشیدني
عبارتند ا ز :شکرانه گرفتن حاجت (نذر) ،طلب مغفرت برای متوفي (خیرات) ،مشارکت در
مناسک ،دلیلي شخصي ،خدمت به عزاداران ،عادت مناسکي و به ياد تشنگي شخصیت های
مناسکيدررخداداصلي .

عکس:2گرفتنآشنذریازمسجد،خیابانقزوين 

منبع:نگارنده،آذر 2332


موضوعکلیدیبرایيکمردمنگار،تجربهاست.مسئلهبرایمردمنگاریچشاييحاضرآن
استکهخوردنيهاوامورمرتبطبهآنهاچهتجربهمناسکيایرادرافرادايجادميکنند؟برای
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اين پروژه مردمنگارانه مهم است بدانیم که تجربه چشايي چه ارتباطي با موضوعهايي چون
قدسیت،خاطره،عملديني،زمان،کنشگری،وفضاسازیمناسکيايجادميکند.درواقعتمرکز
تجربهمیدانيوتأملپسازمیدانبرایمردمنگارآناستکهچگونهتجربهحسيچشیدنبا
موضوعاتديگرفرهنگيواجتماعيپیوندمييابدوچگونهاينپیوندهانهايتاچشیدنوخوردن
راتبديلبهعمليفرهنگيميکنند.غذاهایمرتبطبامناسکمحرمچناننقشکلیدیوجدی
درتجربهمناسکيووجوداجتماعيوفرهنگيدارندکهکلیتجامعهرادرگیرخودميکنندو
افراددرگیریدرارتباطچشايي با مناسکراضروریپنداشتهو آنرادرزندگي فردیخود
شديداتأثیرگذارميدانند .
پژوهشمردمنگاران هنبايدمناسکيچونمحرمرابهمعناهایبسیارپیچیدهمحدودکند،
معناهاييکهاحتماالدرعمومشرکتکنندگانعمومیتندارند،يابهدنبالمفاهیمکلیشهایواز
موضعباالبهعنوانداليلرفتارهایمناسکيوشرکتدرمناسکباشد،بلکهپیشازهمهو
واسطهایاستکهفردرا


دهندهتجربهبي
بیشازهمهبرچیزهاييتمرکزوتکیهکندکهشکل
مستقیمابامناسکدرگیرميکندوفهماوازمناسکراصورتبندیميکند.مناسکمحرمهر
يک از شرکتکنندگان را از خالل سینه زدن ،زنجیر زدن ،طبل زدن ،نوحه خواندن ،علم
برداشتن،گريهکردن،ديدنصحنهها،وخوردنغذاهاباخوددرگیرميکندوهمیندرگیری
است که سازنده تجربه مناسکي يا ديني خواهد بود .مناسک محرم به گونهای که تا به امروز
سامان يافته حاصل همین تجربههای مستقیم افراد و ساختار سازمانيافته افراد در قالب
هیئتهایعزاداریبودهاست .


صفهای غذا و توزیع چشایی
” حدود دو و نیم ساعت است که در صف غذای آقای شايسته در خیابان کارگر
جنوبي ،کوچه روشن ،در حسینیه ائمه اطهار ايستادهام؛ صبح عاشورا از جمله
زمانهایمهمدرمناسکمحرماست،امااينجمعیتعظیمترجیحدادهاندتاصبح

تا ظهر عاشورا را در صف غذای نذری قورمهسبزی بگذرانند  ...سرانجام پس از
رسد،دوتاغذاميدهند.تویماشینممينشینمو

انتظاریطوالنينوبتبهمنمي
بادستغذایلذيذعاشوراراميخورم“(يادداشتمیداني،عاشورایمحرم .)2332


دراينروزها،اجاقخانههایشخصيخاموشميشودواجاقهایمکانهایمناسکيو
عموميروشنميشوند.صبحانهها،ناهارهاوشامهابايدازغذاهایمحرميتأمین شوند.بايديا
بهتر است که در مناسک محرم ،غذای مناسکي خورد .اجبار يا تمايلي دروني برای خوردن
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وعده هاييغذاييبهويژهناهاروشامدرروزهاینهم(تاسوعا)ودهم(عاشورا)وجوددارد.به
همینترتیب،درصفغذاايستادنبخشيازاعمالشرکتکنندگانميشود 
بخشمهمياززمانعزادارانمناسکمحرمصرفتهیهغذاازيکطرفوايستادندر
صف غذا از طرف ديگر مي شود .ايستادن در صف توزيع غذای نذری را بايستي همانند ديگر
اعمالمناسکيمانندگريهکردن،سینهزدن،زنجیرزدن،تماشاکردن،نوحهخواندن،برداشتن
علمو...تحلیلکرد.بدينترتیب،ايستادندرصفغذاینذرینیزيکعملمناسکياست.هر
عملمناسکيبايستيداراینقشيکارکردیومعناييدرمجموعهکلمناسکباشد .

عکس:3صفغذاینذری،بخشخانمها،خیابانکارگرجنوبي

منبع:نگارنده،آذر 2332




ايستادندرصفغذاینذریبخشيازوظايفاعضایخانوادههادرروزهایماهمحرمو
بهويژهروزهایتاسوعاوعاشورااست.نتیجهانتظاردرصفهایطوالنيرسیدنبهطعامياست
کهبرخيازارزشهایفرهنگيومناسکيدرآنبارگزاریشدهاست.مهمترينارزشفرهنگي
متصلعاملیتقدسيآناست.موادونوعغذاکموبیشهمانياستکهدرروزهایعادیبه
کاررفتهوخوردهمي شود،اماگوييکهاينغذاباغذاهایروزهایديگرمتفاوتاست.چیزیبه
آنافزودهشدهاستکهاينتفاوتراايجادميکند؛يعنيهمانباورودانشيکهدرطولزمانو
براساستجربههایپیشینشکلگرفتهاست:خوردنغذاینذریخوباست،خوردناينغذا
بهزندگيخورندهبرکتميدهد.گرفتنوخوردنغذاینذریمجموعهایازاحساساتمرتبطبا
تأثیرخوبرادربرميگیرد.برایهمینبسیاررخميدهدکهکسيکهغذابهاورسیده،بادادن
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آنبهکسيکهغذابهاونرسیدهاست،قصدخوبخودرابادادنغذاینذریخودشبهاونشان
مي دهد.دهندهاعطاکنندهتأثیرخوبدرزندگيگیرندهاست،ايستادندرصفغذابرایکسب
تأثیریخوببرزندگياست،برایهمینتالشميشودتابهرهایچشاييازمحرمبردهشودتا
فرداحساسعدمدرکاينايامومحرومیتازتجربهمناسکينکند .
طعامکهپسازگرفتنبهخانهبردهميشودوبدينترتیب،عملمناسکيدهندهغذادر
مسیرهاوخانههایبسیاریتوزيعميگردد.حرکتغذاینذریبهشکلگیریياتکمیلفضای
مناسکي کمک ميکند؛ به نحوی که حرکتهای فضايي غذاهای نذری تبديل به تصويری
مشخصوقطعيازروزهایمحرمميگردد.ايستادندرصفغذاینذریباعثشکلگیریيکي
ازاجتماعاتمناسکيميشود،هماننداجتماعمناسکيدرسفرههاینذری،درحولدستههای
عزاداری،درحولتعزيهها،وانتظارکشیدندرخیابانهابرایعبوردستههایعزاداری.ازدحامو
شلوغيدرصفهاهمانندغلغلههایجمعیتيدراجتماعاتمناسکيديگراستکهبرایايجاد
احساسحضورفضایمحرميضروریاستوبدونآنهافضایمناسکيمحرم،سردوبيروح
تلقيمي شود.تشکیليافتنصفمناسکيدرمقابلدربيکمنزلحاکيازاهمیتمناسکي

صاحب خانه و تهیهکننده غذا است؛ آنها عامالن رونق فضای مناسکي محرم هستند .از سوی
ديگر،تشکیلصفهایطوالنيوشلوغغذادربردارندهمنزلتياجتماعينیزبرایصاحبخانه
خواهدبود؛هرچهصفطوالنيتر،منزلتبیشتر .
اجتماعغذاييديگریدرداخلمحیطتهیهغذاوجوددارد.خويشان،نزديکانودوستان
نذریدهندهدرغذادادنشرکتميکنندتاخودراشريکثوابنذریکنند.آمادهکردنمواد،

پختن،بستهبندیکردن،پخشيادادنغذانیزميتواندتأثیری مطلوبدرفرددهندهبهوجود
آورد.برایهمیننیزمثالهمسايگانيانزديکانتمايلدارندتاسهميدرفرايندکليتهیهغذا
داشتهباشندوازخاللاينسهمتأثیرمثبتاينعملمناسکيرابهخودجذبکنند.عطر،
طعم و ظاهر غذا وقتي در ديگهای نذری متعدد تجربه ميشود ،گونهای متفاوت از تجربه
خوردنظرفيکنفرهغذاینذریاست.وقتيحرارت،رايحهومزهغذایعظیممناسکيدرفضا
پراکندهميشود،تجربهایخاصپديدميآيدکهويژهغذاوارهمحرمياست.جنساينتجربه
شبیهبهحضورچیزیفراترازهمهاجزاءتشکیلدهندهاجتماعغذايياستونميتوانآنرابا
ادراکحسيمعمولتجربهکرد.نیازبهتخیلحسيداريمتابادرکاينحالوهوایخاص
تهیهوتدارکغذابهمیراثارزشمندبزرگداشترخدادیتاريخيومقدسنزديکشويم.اين
میراثبااجتماعمناسکيوادراکحسيموجوددرآنيادآوریوفهمیدهميشود.میراثيکهدر
طي زمان از نسلي به نسل ديگر منتقل شده و اکنون کنشگران اجتماع غذايي با تدارک غذا
همانمیراثتاريخيومقدسرابهزمانحاضرميآورند .
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از محرومیت تا ارضای چشایی
مناسک محرم در قالب دستههای عزاداری مستلزم پیمودن فاصلههای زيادی به صورت پای
برهنهدرمیانکوچههاوخیابانهاست.دستههایعزاداریدرهشتروزاولمحرمبههنگام
فرساييميشوند:عده

شبآغازبهگردشميکنند.هريکازشرکتکنندگاندرگیرکارطاقت
زيادیسینهيازنجیرميزنند،عدهایمسئولحملپرچمهاهستند،چندنفربايستيعلمهای
سنگین را به دوش کشند ،عدهای مسئول حرکت دادن دستگاههای صوتي و انواع روشناييها
خوانند،چنديننفرطبلميزنند،وعموممردمنیز

هستند،چندنوحهخوانبهنوبتاشعاررامي
کنند.گردشهایشبانهدرتهرانمعموالبین

درطرفینياپشتدستههمراهباآنانحرکتمي
 5الي  4ساعت طول ميکشد .از آغاز تا میانه اين راه دستهها و شرکتکنندگان با انواع
نوشیدنيهاوخوراکيهایکوچکپذيراييميشوندتاتشنگيوگرسنگياحتماليرارفعکنند.
دراغلبخیابانهادرجنوبتهرانچندينايستگاهصلواتيياسقاخانهباچادربناشدهاندکه
چای ،شربت ،خرما و شیر ميدهند .خارج از اين چادرها ،هر کس ميتواند خوراکيهايي از
مغازههابخردوبینمردمپخشکند.افرادزيادینیزباقوریوسینيبهدستمشغولريختن

نوشیدنيهاهستندوآنهارابینعابرانورانندگانتوزيعميکنند .
نوشیدنوخوردنبیشازهرچیزکارکردعمليدارد:رفعتشنگيوگرسنگي.برایاينکه
شرکتکنندگانبتوانندچندينساعتعزاداریکنند،بايستيانرژیالزمبرایمصرفکردندر
طيمراسمتأمین شودوافرادبتوانندبهخوبيعزاداریکنند.بههمیندلیلنیز،خوردنيهااول
بهاعضایدستههایعزاداریدادهميشودوسپسبهعموممردمميرسد.بهويژهدرزمانشام
مشارکتکنندگان يا عزاداران اصلي نسبت به مشاهدهگران يا عموم اولويت دارند .سیر کردن
مشارکتکنندگان پاداشياستکهدرقبالعملعزادارانهسختآنهاصورتميگیرد.امااين
سیرکردنبرایصاحبعزاياصاحبخانههمچونيکوظیفهتلقيميگردد:وظیفهپذيرايياز
مهمانانمحرم.بدينترتیب،غذاوعملغذادادنوخوردنواسطياستکهازطريقآناعمال
مناسکيرخدادهومعنامييابند .
محرومیتوارضایحسچشاييهردوعمليمناسکياند.انجاماعمالمناسکيسخت
مستلزممصرفانرژیبدنيزيادیودرنتیجهتجربهگرسنگيوتشنگياست؛تجربهاینزديک
بهتجربههمراهانامامحسین(ع)دررخدادکهنالگوييمحرم.تجربهگرسنگيوتشنگيمي-
تواند شرکتکنندگان را با موضوع مناسک پیوند و آنها را در ارتباطي حسي با شخصیتهای
قدسياياممحرمقراردهد:نوعيبازسازیتجربهچشايي.اماازسویديگر،بخشيازافرادیکه
مستقیما در دستهها شرکت نکردهاند ،وظیفه خود ميدانند تا عزاداران را به خوشي چشايي
برسانندوبانوشیدني هایخنکياگرموطعاملذيذازآنهاپذيراييکنند.عزادارانازيکطرف
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وغذادهندگانازطرفديگر،طیفيازتجربهچشاييراپديدميآورندکهخودتولیدکنندهمعنا
است:ازسختيبهآسايش.مناسکمحرمهمپديدآورندهسختياستوهمفراهمکنندهآسايش،
تاسختيراجبرانکند.زندگينامهحسچشايي2عزاداراندربینايندوقطبطيميشود .


زیباییشناسی مزه ،بو و ظاهر
هرفردیکهغذادهندهاستياخودرابرایتهیهغذادرمناسکمحرمآمادهميکند،معیارهايي
برایکیفیتدرنظرميگیردکهاساسابهظاهر،مزهوبویغذابرميگردند.بايستيطعامدر
باالترينحدممکنبتواندادراکاتديداری،چشاييوبوياييراارضاکند؛بهنحویکهخورنده
لذتببردوبگويد

”هیچغذاييمثلغذاینذرینميشه...هیچغذاييطعمغذاینذریرونميده
...عطرغذاینذریخاصه“ 
”غذاینذریميچسبه“ 


هایشخصيخود،عناصروشکلهای


غذاینذریبايدبهخوبيتزئینشود؛افرادباسلیقه
تزئینيمختلفيرابرایآراستنغذابهکارميبرند.امکانتزئینهادرموردآشوشلهزردبسیار
زياداستومعموالاساميواشکالهندسيويژهایبادارچینياپیازداغترسیمميشوند .غذای
نذریبايدبهترينطعمراداشتهباشد.بههمیندلیلازبهترينمواداستفادهوبهترينآشپز
برای پختن غذا دعوت مي شود .مواد خوب عالوه بر داشتن مزه خوب ،بوی خوبي نیز در بر
خواهندداشت؛درعینحال،از افزودنيهاياچاشنيهايينیزبرایتولیدبویخوشاستفاده
ميشود.تالشکليتهیه کنندهوخورندهآناستکهغذاازهرجهتبهترينغذاباشد.چندين
علتعمدهدرمیاناست :
 )2داوریزيباييشناختي؛افرادشرکتکنندهدرمناسکارزيابهایکیفیتغذاازابعاد
ادراکيمختلفنیزهستند.بنابراينبرایآنکهداوریعمومينسبتبهغذاونسبتبهدهندهغذا
خوبباشد،بايستيچشم،دهانوبینيآنهاراراضيکرد.غذایخوبدادنهمانندرفتارخوب
کردناست؛پسغذادادننیزيکرفتاراجتماعي -فرهنگياستکهمطلوبیتآنبهقلمروی
زيباييشناختياشبرميگردد.واردشدنبهحوزهچشاييمناسکمحرم،واردشدندراصولي
زيباييشناختيهستکهبايستيآنهارارعايتکرد.غذایخوشمزه،خوشطعموخوشظاهر،
غذايياستکهميتوانددرشأنمناسکمحرمباشد .

biography of gustation

1
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 )2انتساببهامام؛چونغذادرمناسکيتهیهوپخشميشودکهمربوطبهشخصیتي
دينيوقدسياست،بايستيسطحوکیفیتآننیزمتناسببامقامامامباشد.درواقع،غذای
مناسکمحرمهمانندغذایروزمرهياغذایمهمانيهاوياهرموقعیتديگرینیست.حساسیت
بسیار بااليي نسبت به غذای نذری وجود دارد تا مبادا باعث بياحترامي به مناسک و
شخصیتهایدينيمناسکشود.دراينجامناسکآنازطريقدهانوحسچشاييفهمیده

ميشود؛چراکهخوردنيکتجربهواقعياستوميتواندتفسیرواحساسخورندهنسبتبه
محیط و زمان خوردن را شکل دهد .زمان خوردن غذای خوب مکان و زماني آن تبديل به
زمانميشودوبالعکس.بنابراين،خوردنوتجربهچشايي

استعارههاييچونخوشمکانوخوش
بهزمینهخودنیزارتباطمييابدوواردتعاملميشود.غذاهایخوشمزهخاطرههایخوشمزهای
نیزپديدميآورندکهبهمکان،زمانورخدادهامتصلميگردند .
)3زمینهمناسکيبهغذاطعموبویويژهایميدهد.غذادريکبسترمناسکيتهیهو
گذارندوآنراخوشمزهمي-

خوردهميشودوعناصرديگراينبستربرنحوهادراکغذاتأثیرمي
کنند.بهلحاظعملي،عزدارانساعتهایطوالنيعزاداریکردهاندوگرسنهاند؛ياافرادساعت-
هایزياددرصفغذاانتظارکشیدهاند.خستگيوگرسنگيباعثميشودتافرد فعالیتهای
جبراني همچون خوردن و غذا را مطلوبتر از آنچه که هست ،تصور و ارزيابي کند .به لحاظ
نظری ،غذا در درون موقعیت مناسکي ارزشمندی تهیه و خورده ميشود و همین موقعیت
ارزشمند،ارزشغذاراباالمي برد.خوردنوتجربهچشاييچیزیدرخودنیستوتوسطزمینه
کاریميشودوشکل ميگیرد.برایتعیینمزه نهاييغذا،عالوه برموادوافزودنيهای


دست
غذايي،چاشنيهایزمینهنیزدخیلاند.مزهنهاييغذاترکیبيازعواملغذاييوغیرغذايياست.
عواملغیرغذاييبهعناصریچونمکان،زمان،تجاربپیشین،گفتگوهایحینغذا،همسفرهها،
ابزارهایخوردنغذاو...برميگردد .
هایخوبگذشته،طعموبورابهترميکند.همینکهگفتهميشود”غذایامام

)5تداعي
دهدکهافرادتجربههایمطلوبيازخوردنغذاهاینذری

حسینيهچیزديگهاست“ نشانمي
درگذشتهومناسکسالهایگذشتهمحرمداشتهاند.درترکیبغذاینذری،عالوهبرموادخام،
مادهخاطرهوتجر بهخوشنیزوجوددارد.خوردنوغذاباعناصریچونخاطرهوزمانترکیب
ميشودتامزهنهاييدرکشود .
موارددومتاچهارمنشانميدهندکهادراکحسيصرفامحدودبهتجربهبالواسطهو
مستقیممحرکحسييعنيغذانیست،بلکهتوسطعوامليچونمکان،زمان،رخدادها،تصورات
يا باورها ،خاطرهها و تداعيها شکل ميگیرد .چون ادراک حسي ترکیبي از عوامل فیزيکي و
غیرفیزيکياست،تجربهایفرهنگيقلمدادميشود.ورودعواملغیرفیزيکيبهادراکحسيهم
درفرايندادراکوهمدرتفسیرادراکصورتميگیرند.فرايندادراکغذابهعناصرمناسکيای
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چونمکانوزمانآيینيبرميگردندوتفسیرادراکمشتملبرپديدآمدنمعانيواحساساتي
ميشوند که در فرد به وجود مي آيند ،معاني چون ارتباط با امری مقدس از خالل غذا و
احساساتيچونتأثیرامرمقدسبروجود.اينمعانيواحساساتباتصوراتعموميدرخصوص
مناسک محرم پیوند دارند :اين روزها روزهای خاص سال است ،بسیاری در اينروزها حاجت
گرفته اند،همهدراينروزعزادارند،دراينماهنبايدعملحرامانجامداد،مصیبتجهانراغرق
ترينشخصیتهایتاريخريختهشدهاستو...يکيا

خودکردهاست،دراينماهخونمقدس
ترکیبيازاينمعانيواحساسهادرتفسیرخوردنغذابهصورتخودآگاهياناخودآگاهبهذهن
ياوجودبدنيميآيند .

زنان حلواپز :چشیدن انرژی
”درحالکارمیداني،شنیدمکهدرمنیريهتهرانوکنارحسینیهکربالييهابعداز
ظهرتاسوعامراسمخاصيحولحلواوجوددارد.عصرخودمرابهمحلحسینیه
رساندم،اما مراسم تمام شده بودوفقط چند نفراز خانمها بودند؛ گويا گوينده
اشتباهيگفتهبود،مراسمازصبحتابعدازظهربود“(يادداشتمیداني،تاسوعای
 .)2332

صبح تاسوعا اجتماع بزرگي از زنان در عابرگذر حسینیه کربالييهای تهران شکل
ميگیرد.حلواینذرینهدرخانه بلکهدرفضاييجمعيپختهميشود.هرکسکهخواستهای

در دل دارد ،بايد از هفت پزنده حلوا ،تکهای حلوا بگیرد و به خانه ببرد .اگر تا سال بعد،
خواستهاشبرآوردهشد،اونیزبايدسالبعدبهجمعزنانحلواپزبپیوندد .

تصوربرآناستکهغذایمناسکمحرمعاملیتداردواينامربهطورخاصدرمورد
حلواقابلبررسياست.خوردنغذاياخوراکيهادرمناسکمحرمتهراننهتنهاگرسنگيرارفع
دهد،بلکهقدرتتأثیرگذاریودستکاریزندگيرانیز

ميکندوتجربهایمناسکيراشکلمي
داردکهخودرادربرآوردهکردنيکنیازو ياحليکمشکلنشانميدهد .بنابراينغذای
مناسکيعالوهبر عاملیت فیزيکي،عاملیت غیرفیزيکينیزدارد .انرژیيا هالهقدسيدرحلوا
انميبخشدکهاززمینهمناسکيآنيعنيروزتاسوعاوپزنده


قدرتحلمسائلزندگيرارابه
آنيعنييکزنحاجتگرفتهنشاتميگیرد .
بررویحلواباقيميگذاردکهباگذشتزماننیزازبیننميرود.يکي

زمینهمناسکيافزونهای
ازمطلعینبهمنگفتکه”حلواراتامدتهایزياددريخچالخانهنگهداریميکنیم“.حضور
حلوا به معنای حضور همان زمینه مناسکي است .اگر قبال حلوا ارزش خود را از روز تاسوعا
ميگرفت،اکنونارزشتاسوعادرحلواقرارميگیرد.اگرقبالحلوادرزمینهمعنامييافت،اکنون
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خود تولیدکننده زمینه است .يعني وقتي فرد حلوا را ميبیند ،ميبويد يا ميچشد ،زمینه
مناسکيآنيعنيروزتاسوعاوارزشهایمهموقدرتهایآنروزيادآوریميشودوبهکار
ميافتد.ميتواننتیجهگرفتکهغذاتواناييآنراداردتابتواندزمینهتجربهشدهپیشینرابه
طورمستمربازتولیدکند؛ازايننظر،غذاظرفیتزيادیبرایبارگزاریتجربهپیشینومعنارا
درهربارمصرفدارد .
پزندهحاجتگرفتهنیزآنرا قدرتمندترميسازد.حلواهارا فقط زنانيميپزندکهقبالنیازو
مشکلخودراازطريقمصرفحلوایسالگذشتهحلکردهاندهمینامرارزشفرهنگيآن
حلواراباالميبرد.عنصرقدسي ایکهخودرابابرآوردنيکنیازدرزنحاجتگرفتهمتجلي
کردهبود،درفرايندحلواپزی،ازطريقتکههایحلواتجربهميشود.اکنوننیروياانرژیمعنوی
حاميزنحاجت گرفتهخودراتبديلبهچیزیبرایخوردنکردهاست.اينانرژیخودرااز
طريقظاهرحلواقابلديدن،ازطريقبویحلواقابلبويیدنوازطريقمزهحلواقابلچشیدن
ميکندوبدينطريقانرژیمعنویتبديلبهادراکحسيميشود.انرژیمعنویرابايدخوردو
جزئيازخودکردتاتأثیرگزارگردد .
درصورتيکهحلوادرعاملیتغیرفیزيکيموفقشودبهبازتولیدخوددرقالبافزودهشدنيک
زن ديگر به جمع زنان حلواپز منجر ميشد .حلوايي که خورده شده ،بايد برگردانده شود تا
هموارهبهطورپوياييبهحیاتخودادامهدهد.بهاينترتیباجتماعمناسکيزنانحلواپزهر
سالبزرگوبزرگترميشود.حلواهاوحلواپزهازيادميشوندتانشاندادهشودکهچیزیمهم
وارزشمندبهطورمستمرخودرابرجستهميسازد.بنابرايناجتماعغذاييتبديلبهنمادیاز
وجودوتأثیرگزاریموجوداتمقدسميشود.مراسمحلواپزیزناننشانميدهدکهچگونهغذا

تواندهمزمانواسطهادراکامرقدسيونشانهامرقدسيباشد .

مي

سهتایی حسی
چراموضوعيغمانگیزهمچونوقايعکهنالگوييمحرمازخاللغذاييخوشانگیزمنتقلشدهو
تجربه ميشود؟ چگونه ميتوان اين تضاد در تجربه مناسکي محرم را تبیین کرد؟ موضوع و
احساسبدميتواندخودرادرمزهبدغذانشاندهد(استالرواولکس،)2332،اماموضوعو
احساسات مناسک محرم به رخدادی تراژيک و غمانگیز برميگردد؛ رخدادی که تداعيکننده
مفااهیمکهن الگوييچونخون،خشونت،کشتن،اسیرگرفتن،وبريدنقطعاتبدناست.اعمال
مناسکمحرمنیزبهطورنمادينوواقعيمشتملبرامورنامطلوباست:آسیبرساندنبربدن
(بادستبرسینهزدن،بازنجیربرشانهزدن)،فشارآوردنبربدن(برداشتنعلمهایسنگین)،
خواندن آواهای غم انگیز در قالب مرثیه ،گريه کردن و  ...در چنین بستر تلخي ،دادن يک
نوشیدنيشیرينوگواراوغذایخوشمزهچهمعناوکارکردیميتواندداشتهباشد؟
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در مناسک محرم با تضادی در ادراک حسي مواجهیم :رنج حسي  /خوشي حسي .وارد
کردنسختيهاورنج هابربدنازاعمالاصليمناسکمحرماستکهبهداليليچونبازنماييو
تجربهبدنيمصايبشخصیتهایديني،همحسيبادردهاورنجهایاينشخصیتهاودرک
ترتجربهمناسکيانجامميشود.حتيفضایديداریمحرمکهبخشاعظمآنبا

سطوحعمیق
رنگسیاهلباسهاوپرچمهاپرميشود،خلقوخویعموميراافسردهميسازدتابارسنگین
غم بر همگان احساس شود .اما در مقابل اين رنج حسي ديداری و بساوايي ،خشنودی حسي
چشاييوبوياييقراردارد.امرمقدسوموضوعهایمناسکيدربیرونازفردويابرسطحبدن

شخصعزادارهستند،بهطورناخشنودوغمانگیزیتجربهميشوند .وليزمانيکه قراراست

انرژیهای معنوی به درون فرد راه يابند ،به طور خشنودی تجربه ميشوند .بنابراين ،حس
چشاييوبوياييجنبهخوشيحسيامرمناسکيرانشان ميدهدوحسديداریو بساوايي
جنبهرنجحسي.
ديدنصحنههایغمانگیزوسیاه،گريهکردنچشمها،حملکردنعلمهایسنگینوراه-
پیماييهایپیادههمگيادراکاتحسيرارنجميدهندواذيتميکنندتافردبارنجحسيهم
سنگینيمناسکيراتجربهکندوهمپسازاينتجربهبهنوعيپااليشروحيبرسد.اينچیزی
امدرتبريزآنراتجربهميکردم.منواغلبنوجوانان

بودکهدرعزاداریمحرمدردورهنوجواني
محلهآخونيپسازدهروزعزاداریوسینهزنيدربعدازظهرعاشورااحساسعمیقيداشتیم:
گوييازسنگینيعظیميرهاوسبکشده ايم.همانچیزیکهبرخيازعزادارانازآنبهعنوان
نشاطعزاداریيادميکنند”:پسازآنکهگريهميکنیمياعزاداریتمامميشود،احساسخوبي
داريم“.گريهکردنوخودرازدنبهمعنایازبینبردنناپاکيهاوگناهانتعبیرميشوديا
وسیله ای برای رسیدن به مقام يک پیرو خوب برای امام شهید .وقتي فرد عزادار به احساس
خوبي مي رسد ،زمینه فراهم شده است تا خوشي حسي را تجربه کند :اينبار با غذاهای لذيذ
نذریونوشیدنيهایگوارا.
بهنظرميرسدرابطهرفتوبرگشتيمستمریبینناخشنودیوخشنودیدرحوزهادراک
حسي در مناسک وجود دارد .در واقع کل ساختار مناسک محرم از اين تقابل دوتايي حسي2
تشکیلشدهاست(مقايسهکنیدبااستراوس.)2323،امادربینايندوقطب،بهجایمرزيا
ردکهتجربههایمناسکيآنترکیبياز

خطجداکنندهوشکافنده،ادراکحسيشنواييوجوددا
آهنگهایدلهرهآوروآهنگهایماليماست.گاهنوایآراموريتمماليمبرانگیزانندهغميآرام
استکهدرفضاپراکندهمي شودوبینندگانرابهمشارکتدردستهعزاداریياگريهواندوه
آرامميخواند.گاهنیزطبلهاچنانباريتمتندواسترسآورکوبیدهميشوندکهگويياتفاقي
sensory binary opposition

1
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ناگوار خواهد افتاد ،احساسي توأم با ترس و اضطراب وجود شنونده را در بر ميگیرد :نوعي
خودداریوعدمتمايلبهديدنياتجربهکردنبههمراهجستجویچیزیکهرخخواهدداد.
مثالدرلحظاتشکنجهشدناولیاتوسطاشقیادردستههاینمايشيـآيینيعاشورا.بنابراين
بايستيازيکسهتاييحسي 2درمناسکمحرميادکنیمکهبیشترشبیهيکفرايندنرمدر
مکتبحسگرايياست،نهشبیهبهقطبهایقاطعدرمکتبساختارگرايي(سهتاييرنگدر
يکيازتعزيههایمناسکمحرمدرآذربايجانبنگريدبهايزدیجیران.)2332،
جدول:2سهتاييحسيدرمناسکمحرم 


ناخشنودیحسي 

...اندوه ...

خشنودیحسي 

ادراک
حسي 

ديدن 
لمسکردن 

شنیدن 

چشیدن 
بويیدن 

گوشدادنبه
آهنگهایدلهرهآور ،

گوشدادنبه
آهنگهایماليم 



خوردنغذاهاو
نوشیدنيهایخوشمزه ،

خوردنغذاهاو
نوشیدنيهایخوشعطر ،

بويیدناسپند 

پوشیدنرنگسیاه،گريه
کردن 
بادستبرسینهزدن،با
اعمال
زنجیربرشانهزدن،
مناسکي 
برهنهراهرفتن،برداشتن
علمسنگین 

منبع:نگارنده 


چرادرمقابلکهنالگویتشنگيشخصیتهایمقدسمحرم،سیرابيعزادارانمناسک
محرمقرارميگیرد.شايديکيازپاسخهااينباشدکهنظامدينيمناسکمحرم،شخصیتهای
دينيرادررنجحسيقراردادهاست،اماپیروانرانميتوانددررنجکاملحسيداشتهباشدو
آنهارابهطورمستمربینرنجحسيوخوشيحسيدرنوسانقرارميدهد.پاسخديگرميتواند
چنینباشدکهادراکحسيخوبومطلوبدر چشاييوبوياييپیرواندينيناشيازانرژی
معنویمثبتشخصیتهایمقدسمناسکاست .
شیريني،خنکي،حرارت،گواراييومطراييخوراکيهاونوشیدنيهاارزشهایحسيهستندکه
هایفرهنگياعمالمناسکمحرمقلمدادميشوند.رسیدنبهخوبيونشاطپساز

برابرباارزش
عزاداری با تدارک نوشیدنيهای شیرين ،خنک ،گوارا و غذاهای گرم و لذيذ نمادين ميشود.
چیزهاینمادينيکهپسازخوردنتبديلبهچیزهاوتجاربواقعيآننمادهاميشوند.درواقع
نشاط عزادارانه نميتواند صرفا با درگیری فرايندهای انديشهای پديد آيد ،بلکه بايستي از
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سياستفادهکردکهنشاطراتبديلبهمزهشیرينولذيذورايحهخوشميکنند.

محرکهایح

نشاطبهطورواقعيباخوردنمزههاوبويیدنرايحههابهدرونبدنراهمييابد .


نتیجهگیری
2

همانند تمامي حوزهها و شاخههای انسانشناسي ،در انسانشناسي حسي غذا نیز ”پیشرفت
نظریماهنوز همبرمجموعهایازمردمنگاریهایغنياستواراستکهجنبههایحسيغذارا
درفهمزندگيوتجربههای محوریميدانند“ (ساتن.)221:2121،تالشکردمتادرمقاله

حاضرازطريقبررسيمردم نگارانهغذاینذریدرمناسکمحرمتهرانبهخلقوطرحبرخياز
ايدههای نظری بپردازم .در بخش نتیجهگیری نیز بر آن هستم تا در سطح باالتری از انتزاع
مفهومي،همینکارراپیشببرم .
خوردن غذا فقط خوردن غذا نیست؛ بلکه خوردن بسیاری از چیزها و همزمان درگیر
شدنبامسائلمختلفياست.خوردندقیقالحظهایاستکهدرآنفردبرخيازابعادومفاهیم
فرهنگيرا،بهمعناييواقعيونهدرمعنايياستعاری،ميچشد.ابعادحسيغذايعنيبو،مزه،
ظاهروبافتآنازجملهقدرتمندترينعناصریهستندکهفردرادرارتباطباگذشتهوحال،
زمینه،امرجمعي،خاطره،تجربهو...قرارميدهند.ميتوانگفتکهعالوهبرحیاتمناسکيکه
موضوع اين مقاله بود ،بخش اعظم حیات روزمره نیز با غذا و خوردن درآمیخته است :در
خیابانها،پارکها،گردشگاهها،پاتوقها،مغازههاوانواعاجتماعات.بايستيبهطوردقیقگفت

که خوردن غذا همان خوردن گذشته ،زمینه ،امر جمعي ،خاطره و بسیاری از چیزهای ديگر
است .
ع ملخوردنقورتدادنجهانبیرونجامعهبهجهاندرونشخصاست.پسواسطي
استکهامرجمعيرابهامرشخصيتبديلياترجمهميکند.اينگونهفهمجهانخارج،فهمي
شناختينیست،بلکهفهميحسياست.چشیدنچیزهاهمانفهمچیزهااست،بااينتفاوتکه
دانش را محدود به جذب تصويری نميکند ،بلکه بر جذب خود شي و يکي شدن آن با بدن
چشاينده تاکید دارد .چشیدن به طور واقعي فرايند دروني کردن را نشان ميدهد :بخشي از
محصوالت و میراث جامعه که تبديل به نوشیدنيها و غذاها شدهاند وارد فرايند دروني شدن
حسيميشوند.درواقعافرادباخوردننوشیدنيهاوغذاهااجتماعيشدهوارزشهایغذايي
(ارزشهای فرهنگي) را ميبلعند .خوردن غذايي خاص ،پذيرفتن ارزشهای پخته شده در آن
است .
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خوردنواجدتجربهایمکانمندوبدنمنداست،يعنيخوردنغذامکانراتحتتجربه
چشايي درميآورد و بدن فرد را تبديل به اصليترين کنشگر مکان ميکند .غذاواره دقیقا با
مکانمندی و حضورمندی بدني تجربههای افراد شکل ميگیرد ،وقتي که چیزهای اجتماعي و
هابهتجربههایخاصشکل

فرهنگيبهسویغذاوعملخوردنميآيندودرفرايندقورتدادن
دهند.غذاوارههاچنانقدرتمندهستندکهفقطغذارابهخوردافرادنميدهند،بلکهفضاو

مي
همهعناصرموجوددرمکانرانیزتبديلبهنوعيتجربهچشاييميکنند.بههمیندلیلاست
کهنظاممناسکيبرایموفقیتخودازغذاوارهيارخدادچشايياستفادهميکندوگاهبرخياز
هاتماماخودراتبديلبهرخدادچشاييميکنند .

منسک
حیات اجتماعي و فرهنگي متشکل از لحظههای ادراک است و اگر علوم اجتماعي به
دنبالآناستکهبتواندبهبهترينوجهيجامعهوفرهنگرابیانوتحلیلکنند،بايستيخود
را در لحظه ادراک قرار دهند .فرهنگ ذره ذره از همین لحظههای ادراکي ساخته و درک
ميشود.اينتالشمردمنگارانهخواستنشاندهدکهچگونهيکمردمنگاریحسي 2ميتواند

درک ما را از فرهنگ و اعمال مناسکي آن تغییر دهد .گرچه استالر و اولکس با چاشني بد،
مردمنگاری خوب ( ) 2332را نوشتند ،من تالش کردم تا با غذايي خوب ،مردمنگاری خوبي

بنويسم .
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