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  چکیده

هم .  سخن گفتن دربارة اهمیت غذا آنچنان بدیهی است که نیازي به اثبات ندارد  
م شناسان و بیش از آن دانش مردمی این ضرورت مبـر    شناسان و هم روان     زیست

اما برخی از جوامع و از آن جمله جامعه ایران به دلیـل             .  را احساس کرده است   
شرایط خاص جغرافیایی و تاریخی خود و به دلیل کمبـود غـذا و حتـی آب از                

هاي فراوان اقوام بیگانه، در چهـار      سویی و حوادث طبیعی نسبتاً فراوان و هجوم       

                                                
-6، ص)1382پاییز  (4، ش نامۀ پژوهشگاه میراث فرهنگی، »رشد اندیشه انسانی:  شناسی خوراك مردم«زاده،   علیرضا حسن .  
-                 از جناب آقاي دکتر مرتضی فرهادي به دلیل معرفی این حوزه بـه نویـسندگان و در اختیـار گذاشـتن منـابع 

 .مند باشیم هاي ارزنده ایشان بهره شان کمال تشکر و قدردانی را داریم؛ امیدواریم که همچنان از راهنمایی شخصی
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ست، بنابراین صاحب تجربیات راه حوادثی چندین و چند هزار ساله قرار گرفته ا
فراوان و گاه کـم نظیـري در مـسائل مربـوط بـه امنیـت و مـدیریت غـذایی و                      

باشد که متأسفانه این تجربیـات بـه    انداز غذا می    سازي و پس    نگاهداري و ذخیره  
  .  اند سرعت در حال فراموشی

و چه . هایی که آب دارند، خاك ندارند       در اغلب مناطق ایران، چه کوهستان     
در ضـمن وفـور گیاهـان، محـصوالت         . هایی که خاك دارنـد آب ندارنـد         شتد

از .  هایی از سال محدود و قابل تکـرار نبـوده اسـت         زراعی، باغی و دامی به ماه     
سویی دیگر آفات خطرناکی همچون ملخ، سـن، رنـگ، خشکـسالی، سـرماهاي      

هـا و  هـاي طبیعـی و بـدتر از آن بال    نابهنگام، سیل و تگـرگ از بالهـا و نـاامنی         
هاي خارجی که تاریخ کشور ما یکی از  هاي اجتماعی و از آن جمله هجوم ناامنی

شود  سبب شده است که مـردم ایـران در            رکورددارهاي جهانی آن محسوب می    
طی چند هزار سـال یکجانـشینی در ایـن شـرایط ویـژه، تجربیـات فراوانـی را                  

هـا،     و بـدبیاري   هـا   هـا و خشکـسالی      اندوخته و براي روز مبـادا و قحـط سـالی          
تـرین    راهکارهاي گونـاگون را ابـداع کننـد؛ کـه حتـی توانـستند فاسـد شـدنی                 

.  را از یک هفتـه تـا یکـی دو سـال نگاهـداري کننـد      -ها همچون شیر     خوراکی
  .  هاي تازه همچنین  است نگاهداري سبزي، گوشت و میوه

هـداري  هاي سنتی نگا اي است بر کاري بزرگ در باره شیوه  این مقاله مقدمه  
هـا کـه اجـداد مـا      هاي سنتی مقابله با قحط سالی   و پس انداز مواد غذایی  و راه       

این نوشتار بر آن است که تا بیش از این . اند برده براي هزاران سال از آن بهره می
دیر نشده بخشی از آخـرین تجربیـات پیرمـردان و پیرزنـان ایلـی، روسـتایی و                 

هـاي مقاومـت در    هـا و شـیوه   رة قحط سالی  هایی را که از اجدادشان دربا       داستان
هاي مدیریت رژیم  انداز مواد خوراکی و راه  هاي نگهداري و پس     برابر آن و شیوه   

.  غذایی در شرایط کمیابی  شنیده یا خود به کار برده اند را ثبت و ضـبط نماینـد   
 بنـدي خـوراك در   توان به ترسـیم نمـودار اولیـه طبقـه         هاي این مقاله می     از یافته 

  . رهنگ ایران اشاره کردف
مدیریت غذایی، نگاهداري و ذخیره سازي، خشکسالی و  :هاي کلیدي   واژه

  خوراك، دانش بومی قحط سالی،
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  مقدمه
 و تجربیـات هـر قـوم گفتـه          ها  ، ابزارها، روش  ها  ارزشدانش بومی به مجموعه باورها،      

نش بومی به تـدریج و  دا. آید شود که در اثر ارتباط آن قوم با محیط پیرامون پدید می     می
هاي گوناگون از نسلی به نسل  در طول سالیان دراز پدید آمده و سینه به سینه و به شیوه   

مد، کل نگـر، شـفاهی، پویـا،    آدانش بومی قابل دسترس، ارزان، کار. شود دیگر منتقل می 
 :1381 عمـادي،  اردکـانی و  ( شود  زمان آزموده و سازگار با محیط و طبیعت تعریف می         

پویا و زمان آزمـوده اسـت و چـون در بطـن محـیط طبیعـی و                  بومی   دانش   .)تارپیشگف
هم بـه   بومی دانش .  سازگار استکامالًنیز  بومی اجتماعی محلی تکامل یافته، با شرایط    

    ).1378عمادي وعباسی،  (.شود اجزاي فرهنگ یک قوم و هم به کل آن گفته می
بـومی  آنهـا بـا دانـش      نبـودن   بـق   نطمهاي توسعه     علت شکست بسیاري از برنامه    

اگر بخواهیم در اینجا با توجه به ادبیات توسعه نقدي هم بر معتقـدان توسـعه              . باشد  می 
معارف و گیري از  ، بدون بهرهکشور ماتوسعه در توان گفت که  برون زا داشته باشیم، می

سـالیان  زیرا مـردم  . نیستعمالً ممکن ) اسالمی -ي ایرانی ها  ارزش(ي داخلی   ها  ارزش
 را نادیـده  هـا  ارزشاي کـه ایـن     و باورها زندگی کرده و توسعه  ها  ارزشمتمادي با این    

ازکیا ( بگیرد، چندان مقبولیت و مشروعیت نخواهد یافت و منجر به شکست خواهد بود
  .)5: 1378و صفري شالی، 

 توان از نظریه مبنایی نیز سـود بـرد زیـرا ایـن نظریـه        می  بومی  براي مطالعه دانش    
 هـاي موجـود بپـردازد، بـا شـناخت     قابلیت این را دارد که بجاي آنکه به اثبـات نظریـه       

   . هاي جدیدي منطبق با آن جامعه خلق کندواقعیت موجود در هر جامعه نظریه
هاي موجـود  شناسی نظریه بنیانی بر تولید و ساخت نظریه از دل دادهاهتمام روش 

شـود و    از رویکـرد اسـتقرایی اسـتفاده مـی        در جامعه مورد مطالعه است، در این روش         
کند و سپس الگوهـا، مـضامین، یـا     ها شروع میمحقق کار خود را با مشاهده و مصاحبه    

هـا  هاي تفسیري، نظریـه پس از این مرحله، به مدد روش. نهد هاي عام را پیش می      مقوله
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از ایـن رو بـا       .شـود تولید و ارائه مـی    ) هاي قبلی و تأیید و رد آنها        بدون پیش انگاشته  (
توان آن را به مثابه یـک روش یـا ابـزار جهـت شـناخت         توجه به ماهیت این نظریه می     

هزارجریبـی  ( ها و بطور کلی دانش بومی جامعه مورد استفاده قرار داد          ، مهارت ها  ارزش
  .  )41: 1390، و صفري شالی

  
  طرح مساله

دید از آنجا کـه گرسـنگی   سان جشنا  روانبه دلیل آگاهی و خودآگاهی آدمی و به تأکید          
 است و   )394-361: 1386 ،اتکینسون و دیگران   ()هاي بنیادي   انگیزه(انگیزه فیزیولوژیکی   

 امـري  – بـر خـالف تـصور اولیـه از آن     – لذا رفع این نیـاز  نه رفتار ناآگاهانۀ غریزي   
شدیداً درگیر با مـسائل اجتمـاعی و فرهنگـی اسـت و بـه همـین دلیـل موضـوع کـار                    

  .  باشد شناسی نیز می ي و مردمنگار مردم
اند، و خـورش و شـیوة بدسـت          همه گیاهان و جانوران نیازمند  خورد و خوراك        

اما براي آدمی خوراك بـسیار  . آوردن غذا در آنان امري است غالباً غریزي و بیولوژیکی      
نوع غذا و شیوه گـردآوري و یـا تولیـد آن شـیوة           .  بیشتر از غذاي صرف معنادار است     

 و هنجارهـاي    هـا   ارزش آن، چند باره خواري غذا، مکان و زمان صـرف غـذا،              فرآوري
 ها  و تنهاخوري، تابوهاي مربوط به خوراکیمربوط به خوردن و نوشیدن، همراه خوري
هـاي مربـوط بـه آن و ابزارهـاي خـوردن و              و روایی و ناروایی و شایست و ناشایست       

                                                
-باشد هاي فعل غریزي، ناآگاهانه بودن آن می  یکی از ویژگی .  
 -       دانند و دیگـران را حتـی در خـوردن    خواري می هاي آدمی را همراه      برخی از جوامع بشري، یکی از ویژگی 

 ...  ن مـرد جامعـه  تری  پست...  در قبیله آراپش: نویسد مارگارت مید می «. کنند گوشت یک گنجشک نیز سهیم می     
 . » هر چند این صید پرنده کوچکی باشـد کـه یـک لقمـه بیـشتر نـشود      . کسی است که صید خود را تنها بخورد       

، نزدیک به خمسه نظامی ، نظامی گنجوي در لیلی و مجنون        ]. 131، ص    روانشناسی اجتماعی  . اتوکالین برگ [
ھ داری /م دامیاریگفتا کھ بھ رس"نامیده است » رسم دامیاري «چنین وضعیتی را      و در یک مھمان توام بھ ھر چ

فرهادي،انسانشناسی یاریگري، ( . قربون دست بسیار، چه در خوردن، چه در کار   «: المثل خراسانی داریم    ضرب
    )40: ص
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سازي و مدیریت مـصرف    آن، ذخیره هاي  نوشیدن و باالخره کنسرو کردن غذاها و شیوه       
یعنـی  ، ایـم   نـام نهـاده  "فراخوري خوراك"را  شیوة توزیع و تقسیم آن، که در کل ما آن 

کنتـرل و مـدیریت   ، اموري فرهنگی و اجتماعی که به وسیله جامعه و فرهنـگ نظـارت         
اي از حـوزة      نگـاري غـذاي فرهنگـی شـده بـدین ترتیـب سرشـاخه                مـردم  . شـوند   می

شناسـی   هاي سنتی است که روابـط نزدیکـی بـا مـردم       آوري   و فن  ها  دانششناسی    انسان
سـی و  شنا رواناقتصادي و دینی و مـدیریت و امنیـت غـذایی و اقتـصاد کـشاورزي و                 

 ، جانورشناسـی ،شناسـی  اي همچـون گیـاه   اي و حتی برون رشـته    هاي درون رشته    حوزه
 افـزایش و    ،المتسـ ،  )علـم تغذیـه   ( خورد و خوراك شناسـی       ، دانش پزشکی  ،جغرافیا

هـا    رشـته تواند به شکل کاربردي به ایـن         بهداشت و غیره دارد و می      کاهش طول عمر  
   . کمک دریافت کندکمک و از آنها متقابالً 

شناسی کمتر مـورد عنایـت    هاي دیگر انسان این سرشاخه نیز همچون برخی حوزه 
از سـوي دیگـر هـم    . شناسان ایران قرار گرفته اسـت       نگاران و مردم    پژوهشگران و مردم  

 پیش بینی و به تبع آن برنامه ریزي براي آینده، آینده نگري و به قـول حـضرت موالنـا                   
و هـم زمینـه سـاز برنامـه ریـزي           مـی نشانه بلوغ و بارآوري یک رشـته عل        "آخربینی"

  . تواند بسیار کاربردي باشد میپس این سرشاخه . کاربردي شدن آن علم است
 

                                                
- جانورشناسان و زنبورداران متوجه این مساله اند که زنبور ملکه اگر چه به لحاظ ژنتیکی فرقی با سایر زنبوران 

  )5:90 اردیبهشت 7روزنامه ایران،. (اما بدلیل رژیم غذایی خاص ده برابر زنبورهاي دیگر عمر می کند رد،ندا
پژوهشگران آمریکایی در چند دهه پیش در برخی روستاهاي اشکور باال که میانگین عمر بیشتر از دیگـر منـاطق     

زم است که این مساله در ایـران از سـوي     ال. اند  کرده  ایران بوده، برروي رژیم و عادت غذایی ایشان پژوهش می         
مـصاحبه بـا دکتـر    . . ها پیگیري ونتایج آن به جامعه معرفی شده و مورد استفاده کـاربردي قـرار گیـرد      دانشگاه

مـثالً رژیـم   . ارتباط بین رژیم غذایی وعادات فرهنگی و طول عمر امري شناخته شده است            ، مرتضی فرهادي 
  . عمرها و مسئله طول  غذایی ژاپنی

- درپس هر گریه آخر خنده اي است          مرد آخربین مبارك بنده اي است: فرمایند  حضرت موالنا می  .
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 ی و مدیریت غذااقتضائات بوم، نیازها
) 146: 1374کافمن و هرمن، (نیاز یعنی فاصله میان نتایج جاري و نتایج مورد نظر 

دادها و یا پیامدهاي نظام به مشخص کردن فاصله یا تفاوت  عبارت دیگر، دربارة برون به
در . )61: 1380بازرگان، (شود تا نیازها آشکار شود  وضع موجود و مطلوب پرداخته می

و سایق ) Motive(مترادف با انگیزه ) Need(ی اصطالح احتیاج و نیاز سشنا روان
)Drive (انگیزه حالتی که با احساس فقدان یا خواستن چیزي، یا لزوم . شود گرفته می 

شود و سایق به هیجان و اضطرابی که در موجود زنده به  انجام دادن کاري مشخص می
اولین و . )267: 1364نژاد،  شعاري(شود  علت یک کمبود درونی یا بیرونی پیدا می

، اجراي صحیح توسعه علمی و فناوريي ها اساسی ترین گام در تدوین و اجراي برنامه
همچنین براي . ت اسي نیازها  در همه حوزهواقعیت فرایند نیاز سنجی مبتنی بر و

  . باشیم شکوفایی آدمی نیازمند برآورده شدن نیازهاي بنیادي بشر می

 : چهار دسته تقسیم نمودآنها را به توان  میاز ریف گوناگون نی تعابر اساس

ترین و  یکی از متداول: نیاز به عنوان فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب  -1
 به موقعیتی داللت داردکه در آن وضعیت موجود با وریف از نیازهاست اترین تع مقبول

، هنجارها، ها آل هوضعیت مطلوب فاصله دارد، وضعیت مطلوب در برگیرنده اید
   . است ترجیحات، انتظارات و ادراکات مختلف درباره آنچه که باید باشد

آنچه هسته اصلی این نظریه را تشکیل :  نیاز به عنوان یک خواست یا ترجیح -2
 درخصوص نیازها کانون اصلی ها آن است که نظرات و عقاید افراد و گروه. می دهد

 .  دارداي رد گستردهنیاز سنجی است که در این بعدکارب

در این موقعیت عدم وجود دانش، : و فقداننیاز به عنوان یک عیب یا کاستی   -3
مهارت و توانایی یا نگرش یا ابزار و وسایلی که منجر به ایجاد اشکال در عملکرد بهینه 

 .  و در یک مورد خاص حداقل سطح رضایت بدست نمی آید. شود  نیاز تلقی میبرآورد
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گیرد  در این دیدگاه آنچه بین وضع موجود و مطلوب قرار می: یبرداشت ترکیب -4
 شوند هر آنچه بر عملکردهاي مطلوب اثرات منفی دارد، همگی به عنوان نیاز تلقی می و
 . )1386 ،اخترمنش(

باشد  در این پژوهش برداشت ما از نیاز بیشتر معطوف به تعریف شماره یک می
  .ضع مطلوب وجود دارداي که بین وضع موجود و و یعنی فاصله

  
  رویکردهاي مفهومی نیازها

 تشکیل  را در این پژوهش ما به مفهوم نیاز ازمیان سه دریچه نظري که سه سطح نیاز
  :ایم توجه کرده یدگاه آبراهام مازلو دفقط به) 1نمودار ( دهند، می

  
 آبراهام مازلو  نیازها از دیدگاهگوناگون سطوح -1نمودار 

 

 
  362:1377حمزه گنجی،
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 به نیازها در سطح خرد مطرح می شود و منعکس کننده آبراهام مازلورویکرد 
 تولید نیازهاي انسان نوعی است و این رویکرد به دلیل اینکه مبناي توسعه انسانی و

س مثلث مفهومی نیازهاي ما قرار دارد و تصور ما این است که زمانی أعلم  است در ر
یا در شرایطی ما به شکوفایی دست خواهیم یافت که به نیازهاي اساسی جامعه خود 

 از آنجا که دانش آفرینی یکی از ابعاد اساسی خودیابی و یا . پاسخی مناسب داده باشیم
ي آن یعنی نیازهایی چون، نیازهاي فیزیولوژیک که ها  نیازخود شکوفایی است، پیش

   . مهترین آن تهیه غذا و ایمنی هستند تأمین شود
نظریه انگیزش "در ) 1908-1970(س آمریکایی شنا روانآبراهام مازلو،       

  : به پنج دسته تفسیم کرده که به این شرح استا نیازهاي انسان ر"انسان
 . باشد میه مهمترین آن غذا  کنیازهاي فیزیولوژیکی -1

  مایحتاج غذایینیازهاي ایمنی و تأمین -2

 نیازهاي اجتماعی -3

 نیازهاي مربوط به مقام و احترام -4

  )شناخت شخصیت و خودیابی(نیازهاي مربوط به خودشناسی  -5
باشد، همانی است  اي که داراي بیشترین نیروي انگیزشی می به اعتقاد مازلو طبقه

   قرار گرفته، و آن چیزي نیست جزء نیازهاي فیزیولوژیکیکه در طبقه اولِ نیازها
 نیازهاي .باشد  نیازهاي جنسی و مادي در این گروه می،، تشنگیرسنگیکه گ

                                                
-  فرمایند یم ییجا در موالناحضرت   :  

بود جان ستون نان و قوت که زان        بــــود نان ــــصیحر اول یآدمـــ         

 کینزد موالنا شهیاند به مازلو شهیاند يحدود تا که میابی یم در م،یکن توجه يمثنو در موالنا گفتار يمحتو به اگر
 هیـ ال در مـازلو  که ینگاه همان.  کرد حس توان یم را انسان هیاول يازهاین به موالنا نگاه باال تیب در.  باشد یم

)برگرفته از وبالگ رضا طیبی. (کند یم میترس شیخو هرم ییابتدا
 - دینگو یم نیچن بایز شعر کی در یکدکن یعیشف دکتر ارجمند استاد:

برگرفته از وبالگ ترمـه     ( يآواز آنگاه و دیبا ینان و آب را یآدم     است نیا آرزو کی از يریتصو نیکمتر...  
 )دل
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 مازلو عقیده دارد تا زمانی.  ترین نیازهاي انسانی است فیزیولوژیکی از اولین و اساسی
رود و  نبال سایر نیازها نمیده که نیازهاي فیزیولوژیکی فرد تأمین نشده باشد، چندان ب

پس از تأمین نیازهاي اولیه فیزیکی و . انگیزه چندانی براي تأمین دیگر نیازهایش ندارد
تدریج افزایش میابد و آنگاه مایل ه زیستی، انگیزه او براي برطرف شدن دیگر نیازها ب

ع و بر اساس این نظریه در جوام. است نسبت به تأمین نیازهاي بعدي خود فکر کند
هاي اجتماعی در سطح باالیی قرار دارند  کشورهایی که از نظر رفاه مادي و آزادي

خیلی کم است ) همان نیازهاي فیزیولوژیکی(انگیزه براي برطرف نمودن نیازهاي اولیه 
) شکوفاییخود(بندي  ها مربوط به برطرف نمودن نیازهاي سطوح باالي طبقه و انگیزه

رسید   ن به مرحله از خالقیت و دانش و هنر آفرینی عمومیتوا بنابراین زمانی می. است
طور کلی از سطح نیازهاي اساسی و اولیه از جمله تهیه غذا عبور کرده ه که جامعه ب

  . باشد
  

  اهمیت موضوع
انکاري در کار نیست که نیـاز بـه   . سخن گفتن دربارة اهمیت غذا تحصیل حاصل است     

این مردمی سان و بیش از آن دانش      شنا  روانهم  شناسان و     هم زیست . اثبات داشته باشد  
اما برخی از جوامع و از آن جمله جامعه ایران به         . ضرورت مبرم را احساس کرده است     

دلیل شرایط خاص جغرافیایی و تاریخی خود و به دلیل وجود کمیابی غذا و حتـی آب        
نـه، در چهـار     هاي حداکثري اقوام بیگا     از سویی و حوادث طبیعی نسبتاً فراوان و هجوم        

راه حوادثی چندین و چند هزار ساله قرار گرفته است و لذا صاحب تجربیات فراوان و              
سـازي   نظیري در مسائل مربوط به امنیت و مدیریت غذایی و نگاهداري و ذخیره    گاه کم 
   . اند باشد که متأسفانه این تجربیات به سرعت در حال فراموشی انداز غذا می و پس
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  چـه  و. هـایی کـه آب دارنـد، خـاك ندارنـد           کوهستانچه  یران،  در اغلب مناطق ا   
 باغی ، محصوالت زراعی، در ضمن وفور گیاهان1.هایی که خاك دارند آب ندارند دشت

گونـه   از سویی دیگر همان. هایی از سال محدود و قابل تکرار نبوده است     و دامی به ماه   
 ، سرماهاي نابهنگـام   ،یکه اشاره شد آفات خطرناکی همچون ملخ، سن، رنگ، خشکسال         

هاي اجتمـاعی و   هاي طبیعی و بدتر از آن بالها و ناامنی   سیل و تگرگ از بالها و ناامنی      
هاي خارجی که تاریخ کشور مـا یکـی از رکورددارهـاي جهـانی آن             از آن جمله هجوم   

سه مرحله  -4هجوم مغوالن  -3عرب  ا هجوم   -2 هجوم اسکندر    -1(شود    محسوب می 
سبب شده است که مـردم ایـران در         ) هجوم نرم افزار ي استعمارگران     -5هجوم تیمور   

طی چند هزار سال یکجانشینی در این شرایط ویژه تجربیات فراوانی را اندوخته و براي 
هـا، راهکارهـاي گونـاگون را ابـداع      ها و بدبیاري ها و خشکسالی   روز مبادا و قحطسالی   

 ،ترین آنها  حتی فاسد شدنی–ها  وراکیکنند؛ که در نگهداري و کنسرو کردن غذاها و خ     
همچنین نگاهداري . همچون شیر را از یک هفته تا یکی دو سال بتوانند نگاهداري کنند            

   . ي تازهها گوشت و میوه، سبزي
کنند  امروزه باستان شناسان ژاپنی بر روي فضوالت انسان پیش از تاریخ تحقیق می

اند، تـا بتواننـد در    کرده هایی تغذیه می هان و دانههاي اولیه از چه نوع گیا    تا بدانند انسان  
   . )16: 1387فرهادي، (آینده در صورت لزوم از آن گونه گیاهی تولید و مصرف کنند 

هاي بزرگ کشورهاي گوناگون کار    و اقتصاددانان کشاورزي ژاپنی بر روي قحطی      
د تا خـود را بـراي   گیري از آن بدست آورن هاي پیش ها و راه کنند تا دالیل آن قحطی   می

شـوکو اوکـازاکی،    (. هاي زیادتر و روز مبادا شرایط قحطی آفرین آماده سـازند            جمعیت
29:1365( .  

نگاران  ایـران اسـت کـه آخـرین      رسد تا دیر نشده است، بر عهده مردم به نظر می  
هایی را که از اجدادشان دربـارة        تجربیات پیرمردان و پیرزنان ایلی و روستایی و داستان        

                                                
-،کشتکاري و فرهنگ  مرتضی فرهادي 
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انداز از مواد  هاي نگهداري و پس هاي مقاومت در برابر آن و شیوه      ها و شیوه    حط سالی ق
خوراکی و راههاي مدیریت رژیم غذایی در شرایط کمیابی  شنیده یا خود به کـار بـرده     

   . اند را ثبت و ضبط نمایند
و همچنین بر تاریخ نگاران اجتماعی و فرهنگی و اقتصاددانان کـشاورزي ایرانـی              

هـا و عواقـب    هاي غـذایی و قحـط سـالی         که اسناد مکتوب بازمانده از این ناامنی       است
نگـاران و   اجتمـاعی،فرهنگی و روانـی آنهـا را یـک کاسـه کـرده و بـا مـردم               -اقتصادي

اقتصاددانان کـشاورزي و خـورد و خـوراك شناسـان و عالمـان تغذیـه در ایـن زمینـه               
هـاي حـاد و چـشمگیر در     گرسـنگی گفتنی است تا اینجا مـا بیـشتر بـه    . همکاري کنند 

اما اهمیت این سرشاخه تنها در پیـشگیري از  . ایم ها اشاره کرده سالی ها و قحط   گرانسالی
اي است که در نخستین  گرسنگی حاد شکل شناخته شده  . هاي حاد نبوده است     گرسنگی

ترین مدرك معتبر و مـسلم       در میان کهن  . نوع خط بشري هیروگلف نیز ثبت شده است       
روي این سـنگ  .  است"سنگ گرسنگی "هاي جهان در دست است        از تاریخ قحطی  که  

گیري حک شده که حدود دو هزار سال بیش از عصر ابـراهیم   قبر داستان گرسنگی همه   
 مرثیـه و   .  خـاك مـصر را ویـران سـاخته اسـت           "توسـورتروس "و در دوران سلطنت     

   :می گوید) هیروگلیف(سالی با خط مصري    شکوائیه این قحط
  ریزم و من از فراز تخت سلطنت بر این مصیبت اشک می«

  در دوران سلطنت من رود نیل هفت سال طغیان نکرد 
  گندم نایاب شد

   ...  رمق گردید محصول ناچیز و بی
  زنند هاي همسایگان خویش دستبرد می همه مردم بدل به دزدانی شدند که به خانه

   رفتن نیستندخواهند بدوند اما حتی قادر به راه مردم می
  گریند کودکان می

  سپرند  بزرگساالن همانند پیران راه می
   ...  شود هایشان که خم شده است روي زمین کشیده می روحشان شکسته و ساقه
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   . شوراي سران خالی است
  ...  چرخد در انبارهاي غله باد می

ـ      (» همه چیز به پایان رسیده است     : یژوزوئـه دوکاسـترو، نقـل بـه اختـصار و معن
334( .   

اما در عصر حاضر انواع دیگري از گرسـنگی شـناخته شـده کـه بـیش از ایـن از           
   . اي پنهان بوده است ها تا اندازه چشم

ناسب غذاها با اصطالحات تري و خشکی، گرمی و تدر طب سنتی ایران توجه به 
سردي و رژیم پـر میـوه و سـبزي و تـنقالت ایـران، تـا حـدودي راه را بـر ایـن نـوع                

تـر از     اما مهم  . بسته است   می  ها   اما بازتاب یافته در بیماري      نام و نشان،    هاي بی   سنگیگر
هـا و مـواد پروتئینـی در     هـا و سـبزي   انداز انواع میوه    هاي پس   همه رژیم غذایی و شیوه    

زایی غذاها و     باور به بیماري  . پیشگیري از انواع مزمن و پنهان گرسنگی مفید بوده است         
مردم ایران را در رژیم غذایی خود حساس کرده و اسـتفاده از گیاهـان      ترکیب نامناسب   

   . دارویی متنوع در این موازنه مؤثر بوده است
 شناسـایی جهـان و یکـی از     تـرین گرسـنگی   ژوزوئه دوکاسترو یکـی از برجـسته      

بنـدي خـود از     مشهورترین رؤساي سـازمان جهـانی خواروبـار و کـشاورزي در طبقـه             
دوکاسترو گرسنگی را نه تنها در ؟؟؟ آدمی بلکه . اع توجه کرده استگرسنگی به این انو

به معناي کمبود یکی از چهل عنصر غذایی ضرور بـراي تـضمین سـالمت انـسانی کـه          
کنـد   شود و به آن نام کلی گرسنگی مزمن داده است تقسیم مـی             سبب مرگ پیشرس می   

  . )13: 58جان بویدار، (
  : ژوژونه دوکاسترو می نویسد

از ... دهـد   گوناگون نـشان مـی    ... اي است که خود را با سیماهاي        نگی پدیده گرس«
تا آن نوع گرسنگی نهانی و مخفی کـه پنهـانی و   ... انگیزترین گرسنگی  ترین و رقت    سیاه

غـذایی     از بی  –در فاصلۀ میان این دو حد       . کاهد  تقریباً بدون تظاهر وجود انسان را می      
هـاي دیگـري    توان یـک رشـته گرسـنگی     می–ال کننده تا آن کمبود مداوم و اغف     ... حاد
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هاي بشریت را مـورد تهـاجم قـرار     انگیزترین نقاب  ترین و شگفت    یافت که از غیرعادي   
  . )69: 1358ژوزوئه دوکاسترو، (» ...دهند می

  
  پروتئین حیوانی                                                                               

      گرسنگی پروتئینی حاد گرسنگی            

  پروتئین گیاهی                    
  )هاي ناقص پروتئین(                 شناسی گرسنگی ونهگ

                          بر پایه نظریات 
  سیزده نوع شبه فلز گرسنگی مواد معدنی             دوکاسترو      

  شانزده نوع فلز                     
  گرسنگی مزمن           
  )مخفی، نهانی(           
       گرسنگی ویتامینی         

  
جالب این است که گرسنگی مزمن تنها مربوط به جوامع گذشته نبـوده، بلکـه در            

   . گردد جوامع ثروتمند صنعتی شده امروز نیز مالحظه می
  : نویسد ژوزوئه دوکاسترو متوجه این نکته ظریف بوده و می

که در قرون وسطی امـري سـخت   ... )کلی(هاي گرسنگی حاد   در حالی که نمونه   «
عادي بودند بعدها بر اثر ترقیات اجتماعی هرچه بیشتر نـادر شـدند و یـا فواصـل آنهـا        

... شوند تر می   هاي خاص روزبه روز شدیدتر و فراوان         موارد گرسنگی  . تر گشت   طوالنی
الت محـدودي منحـصر     اش را بـر محـصو       هاي اساسی تغذیه    انسان متمدن مبانی و پایه    

کرده است و مقدار ناچیزي از منابع موجود در سطح کرة ارض را مـورد اسـتفاده قـرار        
   . دهد می
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طی یک بررسی که در میان مردم بدوي کشور ساحل طال انجام شد آشکار گشت    
که سکنه یک شهرستان کوچک این ناحیه آفریقایی براي تغذیۀ خویش از صـدوچهارده    

اگـر ایـن   ... کنند  شش نوع دانه سبزي و چهل نوع سبزي استفاده مینوع میوه و چهل و 
هاي طبیعی را با تعداد محـدود مـوادي کـه در تغذیـه      آور خوراك انواع جالب و حیرت 

روند مقایسه کنیم بـا تناقـضی جـدي و شـدید      مردم اروپا یا آمریکاي شمالی به کار می      
   . )74 :همان منبع(» شویم روبرو می

االیام و تا حدي حتی امروز   رژیم غذایی شهرهاي ایران از قدیمخوشبختانه در
هاي اهلی کشت شده، مقادیر زیادي گیاهان وحشی وجـود         افزون بر گیاهان و میوه    

بـراي  . شـوند   هاي گوناگون براي طول سال نگهداري و ذخیره می          دارد که به شکل   
اهـالی از دانـه و غـده    نمونه تنها در شهرستان نسبتاً کوچکی از ایران در هم اکنون       

زیرزمینی و ساقه بزرگ و گل بیش از چهل نوع گیاه وحشی در رژیم غذایی خـود           
کنند و به شـکل گونـاگون اغلـب آنهـا را بـراي فـصول بعـدي ذخیـره               استفاده می 

فرهـادي، گیـاه    (در گذشته بـدون شـک ایـن ارقـام بیـشتر بـوده اسـت          . اند  کرده  می
 آذربایجان و کرمان ، کردستان،به ویژه در لرستان .)نگاري گیاهان خودروي کمره     مردم

فهرست بلنـد بـاالیی از گیاهـان خـوراکی و     . رسد گیرتر به نظر می این مسئله چشم 
دارویی در ایران هم در طب سنتی و هم در رژیم غذایی ایرانیان چشمگیر اسـت و        

تفاده و  اي مستقل به معرفی این گیاهان خوراکی و شیوه اسـ           کوشیم در نوشته    ما می 
  .  نگهداري آنها در طول سال بپردازیم

ها به عیـادت مـریض    مسئله آخر این که وجود رسم باستانی بردن برخی میوه      
هاي ویژه غذایی نیز در ایجاد تناسب در رژیم غذایی  همچون سیب و گالبی و رژیم

و دور شدن جامعه ما از گرسنگی پنهان و مزمن و ایجاد بهداشت غذایی موثر بوده       
  . است
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  پیشینۀ پژوهش 
شناسی خوراك و مسائل مربوط به آن به شکل مستقل مطالـب انـدکی بـه                  دربارة انسان 

هاي موجود در  نگاري چاپ رسیده است، اما مطالب و اشارات پراکندة بسیاري در مردم          
مناطق مختلف ایران گزارش شده است که ما در این نوشته و مقاالت بعدي به برخی از 

هاي ایرانیان و سفرنامه نویسان خارجی که دربارة ایـران    در سفرنامه  . کنیم   می آنها اشاره 
اند نیز مطالب گوناگونی دربارة محصوالت کشاورزي و دامـی و غـذاها و رژیـم                  نوشته

توانـد   ها آمده اسـت کـه مـی    ها و گرانسالی غذایی ایرانیان و همچنین دربارة قحط سالی  
   . براي این رشته کارساز باشد

هایی که درباره اطعمه و اشربه و خوالیگري ایرانیـان نوشـته شـده               مچنین کتاب ه
سـالی و مـسائل    همچنین است مطالبی که در پیوند با مسئله قحـط سـالی، گـران          . است

ها  المثل ها و اشعار و ضرب  مربوط به خوراك که در ادبیات رسمی و به ویژه در داستان           
ایران جـاري  مردمی  و   )ب گرانسالی،خلق یا کشف؟   ترانه کمیا  فرهادي، (در ادبیات شفاهی  

شده است که جز اندکی از آنها ثبت و ضبط نشده و نکات بسیار ظریفی در آن وجـود                  
   . اند داشته است که متأسفانه در حال فراموشی

شناسی خوراك در ایـران نوشـته شـده           جزو نخستین مقاالت مستقلی دربارة مردم     
زاده عضو هیئت علمـی   اي از علیرضا حسن    این زمینه مقاله  است احتماالً اولین مقاله در      

شناسـی   زاده، مـردم    حـسن  (شناسـی میـراث فرهنگـی       و معاون وقت پژوهـشکدة مـردم      
 و انـسان شـناس متـأخري        " لوي اشتروس  "باشد وي در این مقاله از قول         می )خوراك

 سـوي  آنچه انسان را در گـذر شـتاب آهـنگش بـه          «: نویسد   می 1" کاترین میلتون  "چون
هـاي حیـات آغـازینش متمـایز      تکامل مدنی و دستیابی به فرهنگ از نخـستین صـورت        

                                                
1.  Kathrin Milton 
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 این روند با تکامل توانایی اندیشگی و        .  است 1"خوراك فرهنگی "سازد، دستیابی به      می
 Levison (. یابد ذهنی انسان و افزایش قدرت تکنولوژیک و ابدعات تکنیکی او ربط می

and Ember, 1990: 503( .  
 واقع خوراك فرهنگی نشانگر نوعی از تغذیه است که در آن امکان تقـسیم و               در«

  ».حفظ غذا در طول زمان میسر است
هاي  آوري نگاري دانش و فن اي از حوزه مردم شناسی خوراك را سرشاخه اگر مردم

هاي ایرانی همچون مـوارد دیگـر بـه           به شمار آوریم، باید افزود در مردم نگاري       مردمی  
تـوجهی شـده     هایی از آن بـی      به بخش   و از این سرشاخه توجه نسبتاً زیادي     هایی    بخش

 و غیره از  نیم قرن هاي نان پزي و ابزارهاي آن و ساخت تنور         است، مثالً دربارة شیوه   
و همچنین دربـارة آشـپزي و      . پیش تاکنون مطالب نسبتاً مبسوطی به چاپ رسیده است        

                                                
1.  Cultural Food 

-نک بهپزي و مسائل مربوط به آن  دربارة نان  :  
، 1385نژاد، تهـران،   ، به اهتمام استاد جواد صفیشناختی اي مردم نان سنگک مطالعه).  شاطرداود( داود روغنی    -

  . نشر اختران
  . 54-45، صص )1348تیر ماه  (81، ش 7، دوره هنر و مردمتافنون در تهران، «.   علی بلوکباشی-
  ). 1347آوز، بهمن ماه  (76-74، ش همان منبع در ایران، واژة سنگک و پیشینۀ سنگک پزي«.   علی بلوکباشی-
، 10، ش مجله هنر و مردمهاي پختن نان در روستاهاي استان فارس،  نگاهی به شیوه«.   علی موسوي گرمارودي-

  ). 51مرداد  (118ش 
  ). 1347 آذر ماه 4 (887، ش مجله فردوسی، »طرز پختن نان لواش در شهرك طالقان«.   تهمینه اجاللی-
  ). 1347 شهریور ماه 4 (874، ش مجله فردوسی، »ها طرز پختن نان تیري بختیاري«.   بهرام سلیمانی-
 1 (878، ش مجله فردوسـی  ،»طرز پختن نان خانگی در دماوند!: بفرما نان گرم بخور«.   غالمعلی مال ابراهیمی  -

  ).  1347مهرماه 
، نشر گل آذین، فصل 1388، تهران، هاي دیگر نگریستن هنگدر فرهنگ خود زیستن و به فر .   علی بلوکباشی  -

  . 319-258، صص )نان و نانوایی در تهران(پنجم 
  ).  1347 شهریور ماه 4 (874، ش مجله فردوسی، »طرز ساختن تنور در شهرك طالقان«.   تهمینه اجاللی-
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  هم از منظر مـردم هاي نذري ذاها و سفره  و غ  هاي روزمره محلی    پزي خوراك   شیرینی
   3. شناسی و هم از دیدگاه تاریخی و به عنوان آموزش فنی و شغل

هایی بکر و    هاي گشوده و کوبیده و راه      در این مورد نیز همچون سایر موارد با راه        
اي مـستقل در   به طوري که تا اطالع امروز ما بـه کتـابی و حتـی مقالـه          .  نرفته روبرویم 

هـاي   گفتنی است که در برخـی کتـاب     .  ایم   پس انداز و مدیریت غذا برنخورده      موضوع
قدیمی مربوط به زراعت و فالحت در ایران مطالبی در این باره دارد کـه بـراي نمونـه                    

 اشاره کرد که صفحاتی را به نگهداري غالت و آرد و         معرفت فالحت توان به کتاب      می
ي متأخر مربوط به روستاها و عشایر ایـران و      ها   در تک نگاري   4.اند  غیره اختصاص داده  

خوریم که بایستی یک  به طور پراکنده و البته کمیاب، گاه به نکاتی در خور توجه بر می          
 در یـک صـفحه و نـیم از    شناسی روستاي ماخونیـک  مردمبراي مثال در   .  کاسه شوند 
   5.  برخی محصوالت اشاره شد استنگاهداري

                                                
-هاي محلی نک به  براي نمونه دربارة غذاها و شیرینی :  
  .  ، انتشارات دانشکدة علوم اجتماعی و تعاون تهران1356تهران،  ، جلد اول،شناسی  مردمفهرست مقاالت -
، مؤسسه 1350، تهران، اسفند شناسی ایران شناسی فرهنگ عامه و مردم کتاب.   محمود زمانی و علی بلوکباشی-

  .  اي فرهنگی منطقه
  .  ، مرکز اسناد و مدارك علمی1365 ، تهران،)1357-1342 (فهرست تحلیلی مقاالت مجله هنر و مردم -
، مرکـز  1381، کرمـان،  فرهنگ عامیانه سـیرجان ، »هاي محلی سیرجان غذاها و شیرینی «.  مهدي مؤید محسنی  -

  . 459-393شناسی، صص  کرمان
 -هاي نذري براي نمونه نک به  دربارة سفره :  
، تهـران،  شناسی میبـد  چهل گفتار در مردم: هاي نذري در  هاي آئینی و سفره     خوراك.  اللهی   محمدسعید جانب  -

  . ، گنجینه هنر1385
 -دربارة فن آشپزي و تاریخچه و طرز پختن غذاهاي ایرانی و اصطالحات مربوط به آشپزي نک به  :  
  . 270-205، صص )1332پاییز  (3، با مقدمه ایرج افشار، فرهنگ ایران زمین، ش ماده الحیوهرساله .   نوراهللا-
. ، انتشارات دانشگاه تهران1386، به کوشش احمد مجاهد، تهران، هاي ایرانی خوراك.  یرزا قاجار نادر م-

 -پژوهشی ، مرکز1387، به کوشش ایرج افشار، تهران، )ق.   هـ934در گذشته در (عبدالعلی بیرجندي :  نک به 
 . میراث مکتوب

 -   رآبـادي و غالمحــسین شـعییپژوهــشکدة 1384، تهـران،  ماخونیــکمــردم شناسـی روســتاي  .   احمـد ب ،
  . 105 و 104شناسی، صص  مردم
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اما منابع کمیـابی  .  ن با دقت کمتر سخن گفته شده استدربارة رژیم غذایی ایرانیا  
ها و دفترهاي مربوط به خاطرات و روزنامۀ خاطرات گاه بـه مـوارد جـالبی           در سفرنامه 

روزنامه خاطرات سید محمد توان در مورد اخیر به کتاب دو جلدي  خوریم که می  می  بر
لیه و نام غـذاهاي صـبحانه و        که تقریباً به طور مرتب به مصالح او        1. اشاره کرد  اي  کمره

هـاي هـم سـطح و هـم      ناهار و شام خانواده خود پرداخته و رژیم غذایی را در خانواده   
یکـی از منـابع     .  یی که مهمـان آنهـا بـوده اسـت اشـاره دارد            ها  فرهنگ خود و خانواده   

متأخري که به شکل مبسوطی به مسئله خوراك و ابراز و آداب و ادبیات شفاهی مربوط      
.  باشـد   مـی 1385 چـاپ  شناسـی میبـد   چهل گفتـار در مـردم     له پرداخته کتاب    به مسئ 

 صفحه دربارة خوراك و ظروف و رژیم غذایی و پخت و  100نویسنده کتاب در حدود     
و خوراك مخصوص نوزاد    ) پرهیزي(هاي درمانی     پز نان و غذاي یومیه و انواع خوراك       

و مـذهبی و آداب و رسـوم آن   هاي نـذري   هاي ویژه نوروز و خوراك و زائو و خوراك  
 صفحه تحت عنوان شـیوه    3 اما در همین بحث مفصل تنها در حدود       . سخن گفته است  

 صـفحه نیـز تحـت عنـوان ظـروف           2تـوان     نگهداري مطلب آورده شده است کـه مـی        
هـاي موجـود داراي رکـورد     رسـد در تـک نگـاري        نگهداري به آن افزود که به نظر می       

  .  باشد می
هاي سنتی و به ویژه مقالۀ نان    آوري   و فن  ها  دانشه دو ویژه نامه     رسد ک   به نظر می  

 سـال قبـل و همچنـین مقالـه     12 فـصلنامه نمایـۀ پـژوهش   نگاران ایران در     مردمشب  
فـصلنامه   سـال پـیش در   17در » در ایران ... هاي فرهنگ عامیانه   شناسی پژوهش   آسیب«

نگارانه در برخی مـوارد از        مهاي مرد    که به کمبودها و نبودهاي پژوهش      علوم اجتماعی 
 وي تحت عنوان . آن جمله مسئله کنسرو کردن غذاها در فرهنگ ایران اشاره شده است

  : نویسد  می هاي آن در هفده سال پیش هاي فرهنگ عامیانه ایران و کاستی پژوهش: فرعی

                                                
 -  نشیر1382نیا، تهران،  ، به کوشش محمدجواد مرادياي روزنامه خاطرات سید محمد کمره.  اي  محمد کمره ، 

   . شیرازه



   
  
  
  

 221     ...   مدیریت دانش نگهداري خوراك

هـا و   هاي ثبت ناشده کنـسرو کـردن دانـه    در همین جا باید به ترفندها و شیوه  ... «
هاي خوراکی گیاهان و از آن جمله تـازه نگهداشـتن      ها و ساقه    ها و ریشه   ها و برگ    یوهم

تـوان اشـاره    هایی همچون انگور و انار و خربزه و غیره را تا شب چله و نوروز می       میوه
   .  1». کرد

هاي مختلف و به ویژه دانـشکده       وي در عمل نیز در ربع قرن گذشته در دانشکده         
نگاري دانـشجویان درس مبـانی    ه یکی از موضوعات تمرینات مردمعلوم اجتماعی عالم 

شناسی و مردشناسی ایران را در این مورد قرار داده است و ما از برخی از این کار            مردم
هـاي بعـدي      ي گذشته انجام شده است؛ در این نوشته و نوشـته          ها  سالها که در      نوشت

   2.استفاده خواهیم کرد
انداز شیر فسادپذیر و   عنوان واره و ماهیت شیر به پسوي در کتاب واره نیز تحت

  :  آن اشاره کرده است فرآوري
دانیم که شیر پس از دوشیده شدن از پستان دام، در شرایط عادي بـه سـرعت      می«

االیام فنونی را بیاموزد   فساد پذیري شیر سبب شده است انسان از قدیم...  شود فاسد می
یکـی از   . هـاي کمتـر فـسادپذیر، تبـدیل کنـد            بـه فـرآورده    که شیر سریعاً فـسادپذیر را     

 ».کارکردهاي اقتصادي واره نیز در واقع ایجاد امکانات و تسهیالتی در همین زمینه است
  ).271: 1386فرهادي، (

داننـد کـه بـا جلـوگیري از      اصوالً زنان روستایی یکی از فواید واره را همین مـی   «
  ).273: 1386فرهادي،  (».سازند مصرف روزانه آن را ذخیره می

 محدود اسـت و شـیر بخـشی از ایـن دوره نیـز               ها  داماز آنجا که دورة شیردهی      «
داد براي فـصولی از سـال کـه شـیر      شود، واره امکان می   صرف پرورش نوزادان آنها می    

دار براي مصرف داخلی و همچنین      دار و چربی    شود، مواد لبنی پروتئین      خشک می  ها  دام
  ).273: 1386فرهادي،  (».فروش در بازار، ذخیره شودبراي مبادله و 

                                                
  . 5-6،ش 1373، فصلنامۀ علوم اجتماعی   » هاي فرهنگ عامیانه پژوهششناسی  آسیب «.   مرتضی فرهادي- 1
  . اند نهاده در اختیار ما  راها براي استفاده در این مقاله این کارنوشت  ایشان- 2
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آوري دگرگون سازي شیر از نظـر کمیـت و       در همین کتاب در نمودارهایی از فن      
. انـداز شـیر صـحبت شـده اسـت           سازي و پس    سازي و نوعی کنسرو     کیفیت مواد و مزه   

  ).287-288: 1386فرهادي، (
هـا و   راموشـی قحـط سـالی    یکی از نقاط تاریک و فراموش شده در این زمینـه، ف           

هـاي   هـاي مربـوط بـه دوره    هاي عملی مقابله با آن و رژیـم  ها، دالیل آن شیوه     گرانسالی
ها و اسناد مربوط به آن چه در ادبیات رسمی  المثل  ها و اشعار و ضرب     بحرانی و داستان  

   . و به ویژه در ادبیات شفاهی است
گیاهان غذایی جایگزین در بدترین در مقاله نان شب مردم نگاران ایران به یکی از 

 آمدن و رسیدن محصول جو اشاره شده  ها پیش از بدست ها و گرانسالی   ایام قحط سالی  
هاي  آوازه و ظاهراً حقیر و با برگ تواند تصور کند تنها یک گیاه بی چه کسی می  « : است

ایی باریک و افتاده به خاك و در اطراف و پیرامـون سلـسله جبـال زاگـرس و بـه تنهـ                      
هـاي غـذایی    ها ایرانی را در قحط سالی و کمیابی     توانسته باشد، در هزاران سال، میلیون     

فرهـادي،   (».و پیش از جـودرو و از مـرگ حتمـی نجـات دهـد     ) سیاه بهار(اوایل سال  
هاي محلی این گیاه در استان مرکزي وبخشی از لرستان واسـتان         یکی از نام   )16: 1378

  اصفهان جوغاسم است
 هـا و   کـار بـر روي قحـط سـالی          و اقتصاد کـشاورزي     از منظر تاریخی   اگر چه 

شناسـی مـا در اول ایـن راه      اما از دیـدگاه مـردم  . هاي ایران شروع شده است    گرانسالی
 اشاره )41: 1388فرهادي،  (»ترانۀ کمیاب گرانسالی  «توان به      در این زمینه می    . باشیم  می

   . کرد که نخستین گام در این راه است

                                                
 -براي نمونه نک به  :  
  . ، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سیاسی1387، ترجمۀ محمد کریمی، تهران، قحطی بزرگ.   محمد قلی مجد-
، نشر کتابخانه آیـت اهللا مرعـشی   1387قم،  قمري، 1288قم در قحطی زدگی .   جان گرانی؛ منصور صفت گل  -

. نجفی

 -شکو اوکازاکی   .
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  بندي پیشنهادي  بک طبقه
اي نو در حـوزة   اي و تولید سرشاخه براي نظم بخشی براي طرح چنین پژوهش گسترده   

بنـدي آزمایـشی بـا     هاي سنتی ما در اینجا با یک طبقـه  آوري  و فنها دانشمردم شناسی  
 از آنجـا کـه بنـا بـر     . زنـیم  توجه به تاریخ معیشت به پیشنهاد چنین کـاري دسـت مـی         

تایلر از تاریخ بشر گردآوري خوراك گیاهی پیش از صـیادي و شـکار بـوده           بندي    طبقه
است و از سوي دیگر گندم و دیگر غالت و حبوبات که مهمتـرین خـوراك آدمـی در                   

هـاي باسـتان شناسـی در     اند و گندم که بنابر پـژوهش       طول تاریخ تولید کشاورزي بوده    
مله در دین مقدس اسالم نیزآدمی    ایران اهلی شده است و در ادیان ابراهیمی و از آن ج           

بندي را   ما این طبقه*به خاطر جذابیت و خوردن گندم بود که از بهشت برین رانده شده
 و . کنـیم  هـا و از آن جملـه گنـدم آغـاز مـی            سازي دانـه    با تجربیات نگهداري و ذخیره    

 اي جداگانه سرمشقی هر چنـد کوچـک در ایـن کـار بـراي                امیدواریم بتوانیم در نوشته   
   . آیندگان بجا بگذاریم

                                                
  : حافظ گوید *

 نا خلف باشم اگر من به جوي نفروشم/ پدرم روضۀ رضوان به دو گندم بفروخت   
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  گندم
  برنج

  جو  غالت              
  ارزن

  ذرت            
  ها  ذخیره دانه–ذخیره سازي و          الف  -1       

   يها پس انداز خوراك   
  نخود                                                   گیاهی

  لوبیا                                          
  عدس      حبوبات                                                         
  ماش                                                    
  سنگک                                                    
   ذخیره ساقه و برگ–                               ب        

  انداز و نگهداري پس -                           الف
  زیرزمینی هاي وساقه ریشه  ذخیره–ج                         )  غذا(               مواد آلی    

   ذخیره گل و فرآوري آن–                                                                         د 
  ها ها و هسته  ذخیره میوه-           ه                                                  

     ها و شگردهاي  شیوه 
                                                                                           سازي خوراك ذخیره

  میگو                                                                                 2در فرهنگ ایران 
  ماهی       ي دریایی  ها  خوراك- الف                                                                 

     
  جیرجیرك   حشرات                -ب            ذخیره سازي و-2                         

  ملخ     اي                                      ه انداز خوراك                                    پس
  پستانداران                                                            جانوري                 

  اهلی و شکار                       گوشت-ج      
  طیور                

  
  زنجیره پنیر:الف   شیر       -د                                                                   

  زنجیره روغن و کشک:ب                                                               
  آب  پس انداز و نگهداري      -ب                            

                                     نمک     مواد کانی                                            

                                                
-بندي از نویسندگان  طبقه

-تقدیم به خوانندگان عالقمندهایی را  بندي در آینده مقاله کوشند تا بر پایه همین طبقه  نویسندگان این مقاله می 
 . این سرشاخه را اندکی به پیش ببرند و نمایند،
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  گیري نتیجه
کشور ما کشوري است که بدلیل موقعیت خاص جغرافیاي خود بارها و بارها قحطی و          

اما یکی از نقاط تاریـک و فرامـوش         . ي وحشتناکی را تجربه کرده است     ها  خشک سالی 
هـاي عملـی    هها، دالیـل آن شـیو   ها و گرانسالی    فراموشی قحط سالی  ،  شده در این زمینه   

ها  المثل ها و اشعار و ضرب هاي بحرانی و داستان هاي مربوط به دوره مقابله با آن و رژیم
این فراموشی . و اسناد مربوط به آن چه در ادبیات رسمی و چه در ادبیات شفاهی است     

امروزه باسـتان شناسـان   "شود که دریابیم  میزمانی عذاب آور  -خواسته یا ناخواسته   -
هاي اولیه از  کنند تا بدانند انسان    ر روي فضوالت انسان پیش از تاریخ تحقیق می        ژاپنی ب 

اند، تا بتوانند در آینده در صورت لـزوم از آن   کرده هایی تغذیه می    چه نوع گیاهان و دانه    
   . "گونه گیاهی تولید و مصرف کنند

هاي هـاي بـزرگ کـشور     اقتصاددانان کشاورزي ژاپنی بر روي قحطی      "یا اینکه    و
گیري از آن را بدست آورنـد      هاي پیش  ها و راه    کنند تا دالیل آن قحطی      گوناگون کار می  

  . هاي زیادتر و روز مباداي شرایط قحطی آفرین آماده سازند تا خود را براي جمعیت
شاید بتوان گفت که چون دانش ضمنی حوزه نگاهداري سنتی غذاها  ثبت نـشده       

شاید این وظیفـه    . بسرعت در حال نابودي هستند     ،و به دانش صریح تبدیل نشده است      
تر ایـن گنجینـه عظـیم را         و اجرایی کشور باشد که هر چه سریع         میخاص نهادهاي عل  

ثبت وضبط نموده و از گزند ایام مصون دارند و بعنوان تجربیات ایرانیـان در مقابلـه بـا     
  . قحطی به جهانیان عرضه نمایند

  
  منابع

شـم  ها : قمري در ایران، ترجمه1288، قحطی بزرگ سال )1365 (.  اوکازاکی، شوکو  -
  .  3-1مجله آینده، سال دوازدهم، شماره ، رجب زاده
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بـر خـرده فرهنـگ       می، نگرش سیـست   )1378 (.  ازکیا، مصطفی و رضا صفري شالی      -
مجلـه جنگـل و     ،  )به مثابه یک ضرورت در توسعه پایدار روسـتایی        (روستائیان  

     . ، بهار42، شماره مرتع
 دانـش بـومی در کنتـرل    .،)1381 (. امیري اردکانی، محمد و عمـادي، محمدحـسین    -

هـا،    دفتر مطالعات و تلفیـق برنامـه      : انتشارات ،هاي گیاهی، تهران    آفات و بیماري  
    . پیشگفتار: انتشارات خوشبین ص

نامـۀ  ،  »رشد اندیـشه انـسانی    :  شناسی خوراك  مردم«،  )1382(. زاده، علیرضا     حسن  -
  .  4، ش اه میراث فرهنگیپژوهشگ

محمـدتقی   :، ترجمـه  سـی هیلگـارد   شنا  روانزمینـۀ   ،  )1386(.  اتکینسون و دیگران   -
  .  انتشارات رشد: براهنی و دیگران، تهران

 نـشر کتابخانـه     : قمري، قـم   1288قم در قحطی زدگی     ،  )1387(.  منصور صفت گل   -
  . آیت اهللا مرعشی نجفی

فصلنامه علوم نگاري گیاهان خودروي کمـره،   دم، گیاه مر )1385(.  فرهادي، مرتضی  -
 .  35 و 34، ش اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی

فـصلنامه   "ترانه کمیاب گرانـسالی، خلـق یـا کـشف؟    "، )1388(. مرتضی،   فرهادي -
 .  27و28ش . فرهنگ مردم

ي سـنتی بهـورزي و   هـا  شـیوه ( کشتکاري و فرهنگ ،  )1382(. مرتـضی ،   فرهادي -
ي برنامـه ریـزي   ها موسسه پژوهش: تهران ،)نبخشی زمین در ایران   بهداري و توا  

  .  و اقتصاد کشور
منیـر  : ، ترجمـه ژئوپلیتیک گرسنگی، انـسان گرسـنه  ،  )1358(.  دوکاسترو، ژوزوئـه   -

  .  امیرکبیر، چاپ هفتم: ، تهران)مهران(جزنی 
 و 11، ش نمایـۀ پـژوهش  ، »نگاران ایران  ، نان شب مردم   )1378(. مرتضی،   فرهادي -

12  .  
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 انتشارات دانـشکدة علـوم   :تهران   جلد اول،،)1356. (شناسی  فهرست مقاالت مردم -
  . اجتماعی و تعاون دانشگاه تهران

در توسـعه   بومی کاربرد دانش  ،)1378 (.عمادي، محمدحسین و اسفندیار عباسـی     -
  . 33ماره ، سلسله انتشارات روستا و توسعه شپایدار

 مؤسـسه   : محمد کریمی، تهـران    :، ترجمۀ قحطی بزرگ   ،)1387(. محمد قلی   مجد، -
  . هاي سیاسی مطالعات و پژوهش

 کاربـست نظریـه بنیـانی در        ،)1390(.  رضـا ،   صـفري شـالی    ؛جعغر  هزارجریبی، -
  . 1شماره ، ایران بومی فصلنامه دانش  ، بومی شناخت دانش 

حمزه گنجـی،  : ه، جلد اول، ترجمروان شناسی عمومی، )1377(. اسپنسر ا،   راتوس -
  . چاپ دوم ،موسسه نشر ویرایش: تهران

  . انتشارات مولی :تهران، )1369(. جالل الدین محمد،  مولوي-
  . تصحیح غنی و قزوینی ،)1374(. شمس الدین محمد، حافظ

  . 1390هفتم اردیبهشت ،  روزنامه ایران-
  .  وبالگ ترمه دل-
  .  مصاحبه با دکتر مرتضی فرهادي-

  


