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  چكيده
 اجتماعي، ابعاد و رفته فراتر فيزيولوژيك نيازي از انسان زندگي در غذا جايگاه امروزه،

 پژوهش از ايحوزه تغذيه و غذا شناسيمردم. است يافته اقتصادي و سياسي فرهنگي،
. پردازدمي انسان زندگي در غذا مختلف ابعاد بررسي به كه است شناسيمردم در

 اهالي غذايي فرهنگ بررسي به تغذيه و غذا شناسيمردم چارچوب در حاضر مطالعة
 نگاريقوم روش از استفاده با منظور،اينبه. است پرداخته) فومنات( فومن شهرستان

 و رفتارها و توصيف، فومن شهرستان غذايي فرهنگ چندمكاني و تفسيري مند،نظام
 صورتبه نتايج و شده بررسي سال گرم هايفصل در تغذيه به مربوط ورسومآداب
درون برخي. استارائه شده  و استخراج سنتي غذايي نظام هايمؤلفه اي هامايهدرون
 فومن، محلي غذاهاي در كاررفتهبه مواد تريناصلي: از اندعبارت آمدهدستبه هايمايه
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  مقدمه
غذا اند؛ ازجمله اينكه داليل متفاوت در كانون توجه قرار گرفتهامروزه، مطالعات غذا و تغذيه به

حياتي در  يترين منابع طبيعي است و نقشدركنار اكسيژن (هوا)، آب و خاك در زمرة مهم
دليل نياز فيزيولوژيك به آن، زندگي انسان دارد. مردم هرروز با غذا سروكار دارند، اما نه صرفاً به

زندگي نياز، فرهنگ نيز نقش انكارناپذيري دارد. غذا با جوانب مختلف اين يريگبلكه در شكل
 يهابراين، غذا نقشاقتصادي، محلي و سياسي، در ارتباط است. عالوه يهامردم، ازجمله جنبه
تواند موجب ينمادين، اقتصادي، سياسي، اجتماعي. براي مثال، غذا م يهامتفاوتي دارد: نقش

همبستگي يك قوم شود، يا طرز تهية خاص يك غذا در طبقات مختلف اقتصادي متفاوت است. 
متفاوت  يهادربارة نقش 2»معاني غذا در زندگي ما«با عنوان  يا) در مقاله2005( 1روزين پال

است: غذا بيشتر از مواد غذايي صرف پيدا كرده ييد: در تكامل فرهنگ، غذا كاركردهايگويغذا م
دهد براي خود تمايزهاي اجتماعي يبه دستگاهي اجتماعي تبديل شده كه به مردم امكان م

غذايي مختلف تحت تأثير  يها و الگوهاشان را آشكار كنند؛ عادتو پيوندهاي اجتماعيبسازند 
گيرد. از ابتدا، جوامع با توجه به عوامل مختلفي نظير عوامل محيطي، اجتماعي و رواني قرار مي

هاي غذايي گوناگوني را برگزيدند. اين روند انتخاب غذا، بهشان، عادتيامكانات محيط زندگ
فرهنگ، ابعاد گوناگوني به خود گرفت و به تنوع غذايي فراواني  نترشددهيچيواسطة پ، بهتدريج

  انجاميد كه امروزه وجود دارد.
تحقيقات  يهاطرح«در مقالة  3ذائقة انسان نيز تحت تأثير فرهنگ است. جفري سوبل

غذايي اندكي هاي در بدو تولد، اولويت«د: يگويم 4»فرهنگيِ تطبيقي در غذاخوردن و تغذيه
خاص  يهاپختواسطة دستغذا به نداشتنو دوستداشتنبراي انسان وجود دارد و دوست

  ).385: 1988» (گيرندفرهنگي شكل مي
شناسي غذا و تغذيه، در جايگاه با توجه به اهميت فرهنگ در امور مربوط به خوردن، مردم

پردازد. براينمطالعة فرهنگ غذايي مياي كه مطالعاتش بر فرهنگ متمركز شده است، به رشته
است فرهنگ غذايي شناسي غذا و تغذيه، كوشيدهاساس، مطالعة حاضر، در چارچوب مردم

متشكل از دو قوم تالش و گيلك است، مطالعه كند. اين مطالعه، ضمن  شهرستان فومن را، كه
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1 Paul Rozin 
2 The Meaning of Food in Our Lives 
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4 Cultural Comparison Research Designs in Food, Eating and Nutrition 
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رستان و بررسي و هاي غذا براي مردم بومي شهتوصيف اين فرهنگ غذايي و ابعاد و داللت
ن مردم با غذا، به ميزان استفادة مردم از دانش سنتي بومي غذايي نيز مييتحليل نوع ارتباط ا

طور كند. بهل مييهاي مربوط به تغذيه را، كه امروزه رواج دارند، بررسي و تحلپردازد و سنت
، در فصل خالصه، تالش شده يك روزِ نوعيِ يك فرد گيلك و تالشي، در شهرستان فومن

شناسي در اينجا فقط واقع، مردم تابستان، به لحاظ امور مربوط به غذا به تصوير كشيده شود. در
است، بلكه تالش كرده ارتباط آن نپرداخته كه در گذشته وجود داشته يهايبه بررسي سنت

  ها را با زندگي امروز مردم نيز نشان دهد.سنت
  

  موجود يهايدانستن
شناسي، از بدو پيدايش، التفات خاصي به غذا و تغذية انسان طور خاص مردمبهعلوم اجتماعي و 

اي سابقه يبشر يه در پيوند با ابعاد گوناگون زندگيواقع، مطالعة غذا و تغذ است. درداشته
  ة يق اوليكي از عاليع و مصرف غذا پيوسته يد، توزيطوالني دارد و چگونگي تهيه، تول

له يترين وس). در مقام قوي1984 3سر،؛ م2002 2وس،يو دوب 1نتزاي(ماست شناسان بودهمردم
ها، غذا اولين هديه، و مخزني انباشته از معاني اجتماعي دادن تعامل بين انسانبيان و شكل يبرا

اي و ، فرهنگي، اجتماعي، تغذيهيـ فرهنگي است. هر نظام غذايي ابعادي چندگانه (ماد
دست اش بهآميختههمهاي بهاند. غذا قدرتش را از داللتمرتبط همپزشكي) دارد كه همگي به

اي معطوف شدهتنيدههاي درهمشناسي به پژوهش درباب دشواريمردم يآورد. زمينة كارمي
اي قديمي به تغذية انسان، بهشود. اين رشته با عالقهاست كه غذا ازطريق آنها فهميده مي

كنندة تغذيه، الگوهاي متغير توليد غذا و بازار و ينفرهنگي تعي - يخصوص عوامل اجتماع
آثار لوي استروس دربارة غذا و طباخي . امنيت غذايي در سطح خانواده و جامعه، پيوند دارد

طور مشخص، ه باشد. بهيشناختي دربارة غذا و تغذهاي مردمن تحليليشايد در زمرة نخست
سعي كرد ميانجي »خام و پخته«در بحث با ارائة مثلث طباخي خود  1965استروس در سال 

ها، كوشيد غذا و فرهنگ غذايي را با ديدگاه گري فرهنگ را توضيح دهد. او، با ارائة دوگانه
  .)1395(ودادهير و جوان،  زمينه ارائه دهدساختارگرايانه تحليل كند و الگوهايي در اين

________________________________________________________ 
1 Mintze S. 
2 Du Bois C M. 
3 Messr E. 
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ه يجامع دربارة غذا و تغذ يهانگاري، قوميشناسن مباحث در مردميا يبا وجود سابقة طوالن
ها پژوهش نگاريگونه قومنياز ا يكي). 2002وس، ينتز و دوباياند (مابيهنوز هم نادر و كم

توان ياست. م» ياي شمالين، كار و غذا در رودزيزم«، با عنوان 1939در سال  1چاردز،ير يآدر
ان بانتوها و ياو، در م يلعات اكتشافگاميِ مطاشيغذا، با پ يِشناسشينة شاخة انسانيگفت پ

است كه اي شروع شدهانهيا، با كاركردن در چارچوب سخت كاركردگرايبامباها در جنوب زامب
ن ي). در ا2004 3،يكالنسمك و 2جاد كرده بود (مكبثينوفسكي، ايمال يعنياو،  ياستاد راهنما

كند. او خواستهيمي مرتبط با غذا را بررس يچاردز، با دقت تمام، روابط اجتماعينگاري، رقوم
 يدهد كه اعضاي هر گروه اجتماعشكل مي يبه احساسات ياست نشان دهد كه چگونه گرسنگ

ع و مصرف غذا را يد، توزيرامون توليگرفته پشكل يچاردز روابط اجتماعيزند. ريوند ميهم پرا به
ف مييبردن از غذا تعردر پيوند با سهم شاونديين خوينكه چگونه قوانياست. اكرده ينيز بررس

غذا و  يارشتهنياز مطالعات ب ياتوان كار او را نمونهين، ميبراكنند. عالوهر ميييشوند و تغ
شناسان، متخصصان اهيتانيا، از گيبر يشناسان اجتماعه درنظر گرفت. او مانند ديگر انسانيتغذ
  ).1984سر، ابي ارزش غذاها كمك گرفت (ميو ارز ييشناسا يها برادانشيميه و زيستيتغذ

ق يكرده بود، با تلف يچاردز بررسياي را كه ريينظام غذا 4، مور و وگان1994در سال 
پرسش بودند كه نيپاسخ به ا ي، تحت مطالعه قرار دادند. آنها درپينگارخي با قوميكرد تاريرو

ن يست. ايمسائل چخي اينينة تاريدارد و زم قا وجوديدر شمال افر ياهيامروزه كدام مسائل تغذ
جادشده يرات اييتغ يِاهيتغذ يهات و خاستگاهي، جنسيدهاي خانگيچون تول يمطالعه موضوعات

  است.كرده يرا نيز بررس
انجام داد، با  1995لند در سال يانگ در تايياز قوم تا 5اي كه ترانكل،ينگاري آشپزقوم

طي، يمح يهاد غذا، مقولهيتول يبي از بررسيمنزلة تركدارد، هنوز بهخي ينكه كمتر جنبه تاريا
 ييف مواد غذايفات مطرح است. او ضمن توصيمعرف و تشر يتي، الگوهايجنس ايييتدارك، پو

 ينة فرهنگين آنها در زميت نماديل، به اهميآمده، موز و نارگا، برنج عمليآمده از آرد لوبدستبه
  ).105: 1995كند (ترانكل، يلند توجه ميشمال تا

________________________________________________________ 
1 Richards A. 
2 M. Macbeth H. 
3 MacClancy J. 
4 Moore & Vaughan 
5 Trankell IB. 
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مركز مطالعة «سال در هايي نيز اشاره كرد كه درطي سيتوان به تالشزمينه، ميدراين
نظام غذايي است. يكي از اين آثار كتاب در كانادا صورت گرفته 1»زيست بوميانتغذيه و محيط

اين  گيل كاناداست.شناختي، در دانشگاه مكاستاد تغذية مردم 3اثر هريت كوالين، 2مردم بومي
اند و اين مركز دادههاي گوناگون در مناطق مختلف انجام هايي است كه گروهاثر شامل پژوهش

اند. شده آوريفصل در اين كتاب جمعها در دوازدهاست. اين پژوهشاز انجام آنها حمايت كرده
است. بازاري پرداخته فصل اول كتاب، به مفاهيمي نظير مردم بومي، نظام غذايي سنتي و غذاي

پردازد. اهميت غذاي مردم بومي و ضرورت مطالعة آن مي يلفصل به بيان دالكوالين در اين
كند، معتقد است كه نظامنكه بر اهميت دانش بوميان دربارة غذا تأكيد مييبراكوالين، عالوه

آورند و ازنظر مي هاي غذايي بومي فوايد اقتصادي و غذايي فراواني را براي مردم به ارمغان
شوند؛ زيرا نظام غذايي بومي دربرگيرندة امنيت غذايي نيز در آن مناطق عامل مهمي تلقي مي

اهميت  اند.ها و الگوهاي مختلف زندگي در طول زمان توسعه يافتهدانشي است كه در فرهنگ
فصول مختلف  دليل،همينديگر غذا، ازنظر كوالين، نقش آن در اتحاد و انسجام مردم است. به

پردازد، ازنظر براينكه ازنظر تغذيه و سالمتي به بررسي غذاهاي بومي مياين كتاب، عالوه
  اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي نيز اهميت دارد.

 همت به 4»و ايمني آنها در يونان هاي سنتي غذاانواع «پژوهش ديگري نيز با عنوان 
است كه به موضوع غذاي سنتي يونان و شدهانجام  )2013و همكارانش ( 5 پاناگو افستاتيوس

بودن غذا و تقاضاي زياد كننده دربارة سالمپردازد. او معتقد است نگراني مصرفسالمت مردم مي
است. تا همين براي محصوالت غذايي سنتي، به بحران مهمي براي صنعت غذايي تبديل شده

پختي ديگر پخت به دستة ديگر و از يك دستاي به منطقاواخر، توليد اين محصوالت از منطقه
 گاه هنريسرعت، از نظروضعيت، به اش تنوع غذايي زياد بود، ولي اينجهينواخت نبود، كه نتكي

و  طح صنعتي فرايند بهداشتي سختي حاكم است. در رويكرد يا ستغيير كردبه نظرگاه صنعتي 
ها يكپختنان بسيار سالم است و دستتوان گفت غذاي سنتي يودليل، امروزه ميهمينبه 

  اند.نواخت شده

________________________________________________________ 
1 Centre for Indigenous Peoples’ Nutrition and Environment (CINE) 
2 Indigenous people's food system 
3 Harriet V. Kuhnlein 
4 Food in Greece 
5 Panagua, Efstathios et al. 



 1394، زمستان 4 ةشمار ،نهم دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

  

١١٢ 
 

دهندة غذا در كه مواد تشكيلطوريگيرد، بهها از غذا كامالً از فرهنگ نشئت ميفهم انسان
كنند و احساسات فرهنگي و دانش سنتي مردم است كه اين فهم را اين فهم كمتر نقش ايفا مي

ها از غذا براي رگذار است. انسانيانسان از خودش نيز تأث يكند. همچنين، غذا در تلقايجاد مي
اساس، غذاي روزانه فقط براي رفع كنند. براينساختن هويت خود و تداوم آن استفاده مي

ها دارد. اين ارتباط در هويت انسان يترشود، بلكه سهم مهمنيازهاي فيزيولوژيك استفاده نمي
تفكر زنان " پژوهشي به نام 1بردليهانا جمله  از است،شده يهاي مختلف بررسدر پژوهش

) كه به ارتباط فهم زنان جوان 1997بردلي، است (انجام داده 2"پنجابي دربارة غذاهاي روزانه
  است.ـ بريتانيايي از غذا و سالمتي پرداخته ييآسيا

در  يرانيمهاجران افست فود/ هويت ضايع شده: "با نام  ي، پژوهش1995برآن، در سال عالوه
است. از ت پرداختهيبه موضوع هوتوسط لين هورباتل  3"ايتانيبر (تهيه غذاي) نگيتجارت كتر

ت است و مهاجران اغلب دربرابر يقوم يدهندة قون است كه غذا نشانين پژوهش ايج اينتا
طور گويد و بهمهاجران سخن مي يت غذا براين پژوهش، در ابتدا، از اهمياند. ار غذا مقاومييتغ

رش، مهمانيدهندة پذان غذا نشانيرانيا يپردازد و معتقد است كه برايان ميرانيخاص به ا
  است. يو دوست ينواز

 ييايتاني، برييايتانيبر يچه اندازه غذا"تا با عنوان 1997در سال  4مزيسون جيآل پژوهش
كل كتاب به ويژه پردازد. يت مياست و به مسئلة غذا و هونه انجام شدهيزمنيهم در 5"است؟

ز به ين 7»غذا و مرزها« با عنوان 6: فهم غذا و فرهنگخورديم يهركسفصل دوازدهم كتاب 
ق ينكه غذاخوردن ازطريفصل، با اشاره به ا نيدر ا 8است. اندرسونت پرداختهيرابطة غذا و هو

بلكه ازنظر ست، ين ياي خداداديژگيت ويكند كه قوميان ميافتد، بيا اتفاق ميپو يندهايفرا
كند. او ير مييتغ يو تجار ياسيس ير الگوهاييطور مداوم با تغشود و بهيف ميتعر ياسيس

 يها را مانند مرزهاپختتوانند دستيم يسختكند كه كشورها بهين اشاره مين به ايهمچن
  .از هم جدا كنند ياسيس
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جمله است؛ از آنانجام شده ياديه مطالعات زيغذا و تغذ يشناسنة مردميز در زميران نيدر ا
) و 1393( رانيدر ا ينينشخانهخانه و قهوهقهوه، مانند يباشبلوك يآثار عل يتوان به برخيم

) و 1384( ياز ناصر فكوه» خوراك يشناسانسان«ر ينظ ي) و مقاالت1392( آشپز و آشپزخانه
  ) اشاره كرد.1393( يديشه ياز عل» يرانيآبگوشت در آوند فرهنگ ا«

راث يكه سازمان م ييهاينگارتوان به مردمي، ميطوركلالن، بهيگ يينة فرهنگ غذايدر زم
 يابندرياثر نجف در يكتاب مستطاب آشپزمانند  ييهااز كتاب يانجام داده و نيز بخش يفرهنگ

ا ينفروغاكبر اثر  النيگ يطباخزمينه، كتاب نين كتاب در ايتريمي) اشاره كرد. قد1389(
اثر  النيفرهنگ خوراك مردم گن، كتاب ي). همچن1389، يپورهادبه نقل از: است ( )1315(

شتر بر نشانهين فرهنگ پرداخته و بيا يشناسانه به بررسطور مردم) به1389( يمسعود پورهاد
يز ميران نيان مقاالت پژوهشگران خارج از اياست. از مد كردهيمربوط به غذا تأك يفرهنگ يها

مقاله، عالوهنياشاره كرد. در ا 1ن برومبروژهيستيبه قلم كر» النيدر گ يآشپز«ة مقالتوان به 
الن يدر گ ييغذا يها، انواع غذاها و وعدهيآشپز يهابرآنكه برومبروژه به مواد غذاها، روش

منطقه است و آنها  ية افتخار اهاليل تنوعش، مايدلالن، بهيگ يكند كه آشپزيپرداخته، اشاره م
 ).1387زاده، بندند (حسنيدر هنگام مهاجرت، پا يخود، حت ييهاي غذامتعصبانه بر عادت

دفتر بهبود تغذيه جامعه، وزارت بهداشت،  توان به كتابي اشاره كرد كه اخيراً توسطهمچنين مي
  ت.) چاپ شده اس1395( خوراك هاي بومي در ايراندرمان و آموزش پزشكي با عنوان 

ن مطالعه در نظر دارد، ضمن يابا مرور اجمالي بدنه دانش و پيشينه پژوهشي فوق الذكر، 
ن يز به ايتر نانهيگراليتحل ي، نگاهيشهرستان در زمان كنون ييفرهنگ غذا يفيتوص يبررس

  فرهنگ داشته باشد.
  

  مفاهيم
  پختدست

سازي غذا يا شيوة آمادهروش «گونه معني شده است: نيا 2پخت، دستنامة وبسترلغتدر 
ن واژه در زبان يگويند. اشده در مكاني مثل رستوران نيز ميغذاپختن. همچنين، به غذاي آماده

چشيدن غذا،  ) در كتاب1996سيدني ماينتز (». بوده است 3معني آشپزخانهقديمي فرانسه به

________________________________________________________ 
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پخت را ميدست نظر او، آنچهپخت پرداخته است. بهبه توضيح اصطالح دست 1چشيدن آزادي
اي از شده، يا مجموعهآوريهاي تهية غذا، كه در يك كتاب جمعاي از روشسازد، مجموعه

غذاهاي خاصي كه با موقعيتي خاص ارتباط دارند نيست، بلكه چيزي فراتر است. او اين اصطالح 
اند كه آن خورند، آگاهداند كه آن غذا را درحد كافي ميپخت را با جمعيتي در پيوند ميدست

طوركلي، او است و چه طعمي بايد بدهد. بهشده است، چگونه تهيهشده چيزي تهيهغذا از چه
هاي اجتماعي پخت حقيقي ريشهكند تا بر اين تأكيد كند كه دستهمة اين معيارها را بيان مي

  ).96: 1996جماعت است، اغلب جماعتي بزرگ (ماينتز، دارد و غذاي يك
در آن است كه مردم را، جدا از طبقه يا ميزان تحصيالت، ازنظر فرهنگي  پختاهميت دست

پخت جالب توجه است اين است كه ـ زماني كه دستكند. چيزي كه دربارة دستمتحد مي
اش چه به اينكه مردم ديگر درباره - چيزي است دانند چهپخت به مردمي تعلق دارد و آنها مي

اند و اند، گاهي آن را درست كردهتمام طول زندگي آن را خورده اند؛ زيرا درتوجهيگويند بمي
اي پخت منطقهتر، دستتوانند دربارة آن صحبت كنند. ماينتز معتقد است، به بيان عمليمي

  است:
هاي پخت برپاية قاعده تر اين است كه مردم از مواد الزم و روشمنظور من از عملي«

شان را آماده كنند و امربوط به مراسم يشان و غذاهاروزانه كنند تا بتوانند غذاياستفاده مي
كنند با هم تقسيم طور مداوم از يك رژيم غذايي استفاده كنند و آنچه را طبخ ميوبيش بهكم

  ).98(همان، » كنند
نوعي با توليد غذا در ارتباطپخت صرفاً به افرادي منحصر نيست كه در جامعه بهالبته، دست

بودن  فهم اينكه فردي بدون فعال«را چنين بيان كرده است:  به اين نكتهتأمل خود به  اند. ماينتز
واسطة آن هرروزه با مردم ارتباط پختي باشد كه بهصاحب دستبتواند غذا،  يا تدارك در عرصة توليد

  ).98(همان، » و از اين طريق خود را معرفي كند مشكل استرده برقرار ك
پخت ارائه باب دست نظر متفاوتي در) با مطالعه روي غذاي چيني 1977( 2ريمنمايك ف

كند؛ ينمتوسعه پيدا وپز در يك منطقه هاي پختپخت خارج از سنتدست«كند؛ او معتقد است مي
دهد تا به است كه اولويت را به لذت واقعي مصرف غذا ميو ايستارهايي  هاپخت محصول نگرشدست

البته ماينتز با عقيده فريمن مخالف است. از نظر  ).145: 1977فريمن، ( »نآييني آ صرفاً اهميت
پخت يعني روش تهية غذاي رايج دست« گونه تعريف كرد:پخت را ايندستوار خالصهتوان ياو، م

________________________________________________________ 
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» يابدباب غذا، فهم رايج و توليد معتبر غذا ادامه مي در يك منطقه، كه ازطريق آن، گفتمان فعال در
  ).104: 1996ماينتز، (

  
  نظام غذايي سنتي و محلي

سنتي تعريف  ييمنزلة نظام غذادسته از غذاهايي هستند كه به هاي غذايي محلي شامل آننظام
طور سنتي شامل غذاهايي است كه مردم خارج از فرهنگ بومي نيز به ييشوند. نظام غذامي

دسته از ور خالصه، نظام غذاي سنتي آنطكنند. بهغذاها استفاده ميناپذيري از آناجتناب
دست ميغذاهايي است كه مردم محلي به آنها دسترسي دارند و ازطريق طبيعت و كشاورزي به

  ).3: 2009الين، هآيد، در حوزة معرفت سنتي قرار دارد و نيازي نيست خريداري شود (كو
  
  1غذايي يهاوهيش

در فصل دوم  2شناسان از جمله مروين هريسها و آثار مردمكه ريشه در پژوهش اين اصطالح
شامل تمام مراحل توليد، توزيع و  ) دارد،1987ويراسته مروين هريس ( غذا و تكاملكتاب 

شود. هر فرهنگي شيوة غذايي خاص خودش را دارد؛ يمختلف م يهامصرف غذا در فرهنگ
ا، اجتماعات و جوامع را با گروه ه غذايي يهاوهيرو، مطالعات غذا و تغذيه در تالش است شازاين

  بررسي كند.رويكردي فرهنگي 
  
  سيشناشرو

نگاري نظامها، از روش قومنگارينگارانه است. ازميان انواع قومقوممطالعه از نوع مطالعات اين 
است. مشاركتنيز تأثير گرفته ينگاري چندمكاننوعي از قوممند ـ تفسيري استفاده كرده و به

پژوهش اهالي شهرستان فومن در استان گيالن هستند. شيوة انتخاب مشاركتكنندگان در اين 
است. هدفمند است كه تا رسيدن به اشباع نظري ادامه يافته يريگها، نمونهكنندگان يا نمونه

آيد دست مينگارانه در طول فرايند تحقيق بهدر تحقيقات قوم يريگگفتني است كه نحوة نمونه
رو، در مرحلة مشاهدة مشاركتي، سعي شده دو خانوادة گيلك و دو ). ازاين4: 2007(اتكينسون، 

اند، انتخاب شوند و تحت خانوادة تالشي، كه هم پدر و هم مادر خانواده تالشي يا گيلك بوده
دليل مشاهده قرار گيرند. دو روز چهارشنبه و جمعه براي مشاهده انتخاب شد. چهارشنبه، به
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دليل اينكه همة اعضاي خانواده در شنبه بازار) است و جمعه، بهار محلي (سهنكه روز بعد از بازيا
  است.شود، انتخاب شدهخانه هستند و معموالً غذاي خاصي پخته مي

شده اند انجامنوعي شهرت آشپزي داشتهبا افرادي كه به ييهادر مرحلة بعدي، مصاحبه
شده تا نفر بعدي را  شونده خواستهاز مصاحبهمرحله، پس از انجام اولين مصاحبه، است. در اين

لحاظ نظري اشباع حاصل شدهاست كه بهها تا جايي ادامه يافتهروند مصاحبهانتخاب كند. اين
هايي براي ثبت غذاها در طول يك خانوادة گيلك و تالشي برگه 30است. در مرحلة بعدي، به 

اند ثبت كنند. شان خوردهيي را كه در خانوادهشده كه غذاها شده و از آنها خواسته هفته داده
  است.شده طور هدفمند انجامگيري در اين مرحله نيز بهنمونه

زمان روش مورد استفاده با يكديگر تداخل نداشتند و امكان انجام هم گفتني است كه سه
) 1994هابرمن (ها با استفاده از رويكرد مايلز و تحليل دادهمديريت و است. آنها وجود داشته

استفاده شده 10نسخه  MAXQDAافزار ها از نرمبراي مديريت و تحليل دادهاست.  انجام شده
  مضامين گذاري شده و سپس ابتدا كد افزارها و مشاهدات در اين نرماست. مصاحبه

  شدند.ها) فرعي و اصلي استخراج مايهدرون(
  
  پژوهش يهاافتهي

 از كندمي سعي پذيرايي براي و كندمي پذيرايي هايشمهمان از باز روي با ميزبان فومن، در
 كنندمي استفاده پذيرايي براي محلي غذاهاي از منطقه اين مردم. كند استفاده دردسترس مواد

 فومني يك خانة به كه هنگامي. دهدمي خبر ايشان نزد محلي غذاهاي اهميت از موضوع اين و
راه اي ورودي در كه است ايخانه كمتر. شويممي مواجه سبزي و گل و گلدان با شويم،مي وارد
 سبزي با ارتباط و كنندمي كاريسبزي گلدان در افراد هاآپارتمان در. نباشد گلدان و گل اشپله
  .است زياد بسيار بازار، از خريد صورتبه چه و خانه در توليد صورتبه چه گياهان، و

 خودشان اگر. دهندمي اختصاص برنج انبار به را مكاني شانخانه در معموالً هاشمالي
 صورت،غيراين در. كنندمي انبار است خودشان محصول كه را برنجي باشند، داشته شاليزار
مي استفاده برنج از وعدهيك كمدست هرروز چون دارند، خانه در برنج زيادي مقادير معموالً
 مصرف براي برنج مثالً، باشند؛ داشته برنج مختلف انواع خانه در كه بوده رسم قديم از. كنند

  .كارگران براي برنج و خاص مهمان براي برنج روزانه،
 بنابراين، كنند؛مي نگهداري ماكيان از حياط، داشتن صورت در منطقه، مردم از برخي

 در كه شودمي مشاهده نيز گاهي. دارد اختصاص ماكيان النة به معموالً هاخانه حياط از بخشي
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شده تعبيه ديوار در ايحفره مرغ يك ورود اندازةبه كوچه، سمتبه خانه، ديوار پايين قسمت
 است اين كاراين مزاياي از. بازگردند شب و شوند خارج خانه از آن ازطريق صبح هامرغ تا است
 منزلةبه كوچه از و شوندنمي وارد خانه كاريسبزي محيط احتماالً و حياط داخل به هامرغ كه

  .كنندمي استفاده وگذارگشت براي مكاني
  

  چگونگي تهيه و تدارك غذا
    غذاهاي محلي

پر، نان دستي، آش، بادمجان شكمانداز، ترشتره، فسنجان، شيشقاتوق، ميرزاقاسمي، ترشباقالي
خردمه، كوكوي مرغ، آلو مسما، شويد هاي، سيرچقليه، شامي ماسولهقورمه، آشپله، شيرينساس

 1هاي هريك از غذاها در جدول پر، الكو. ويژگيوابيج، كوكوي گردو، ماهي شكمخالي، باقالي
  است:آمده

  
  نطقهترين مواد غذايي ماصلي

  سبزيجات 
هاي اند. بحث آمده دستهمان محيط بهشوند كه از  موادي تهيه مياغلب غذاهاي محلي از 

صراحت  شوندگان نيز به دارند. يكي از مصاحبه كيدأنظري نيز بر تأثير محيط بر فرهنگ غذايي ت
چون همه به محصوالت گياهي دسترسي دارند، از غذاهاي گياهي بيشتر « است: كردهبيان 

اي موجود با توجه به اينكه محصوالت خوراكي ويژه ،در شهرستان فومن». كننداستفاده مي
غذاهاي محلي  حتوياتكي از ميشوند. اي نيز با همين محصوالت تهيه مياست، غذاهاي ويژه

ند. شو تهيه ميسبزيجات  اي، از گونهبه ،منطقه سبزيجات است. انواع غذاهاي محلي اين منطقه
ها هاي غذايي گيالن، سبزيجات يا در وعدهدر وعده: «است گفته شوندگان يكي از مصاحبه

در  ،هرحال به .»گيردياستفاده قرار م صورت مخلفات همراه با غذا موردشود يا بهاستفاده مي
 ،خردمههقاتوق، كوكوسبزي، اناربيج و سيرچ تره، ميرزاقاسمي، باقالي غذاهايي مانند انواع ترش
 ،افراد به اين غذاها احساس خوبي دارند و اين غذاها را دهنده است. سبزي يكي از مواد تشكيل
نظير  هايي صفترا با  آنهاو  دانندشوند، سرشار از ويتامين ميكه با سبزيجات تهيه مي

كنند و از اين غذاها براي پذيرايي از مهمانان استفاده ميتوصيف مي »سالم«و  »پرخاصيت«
  كنند.
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هايش ويژگي از برخي و فومن محلي غذاهاي. 1 جدول

  

قوم منتسب شده غذا با آن (  گيلك ها/ تالش ها) جايگاه غذا(  كنارغذا/غذاي اصلي ) شيوه هاي طبخمواد تشكيل دهنده غذاها

باقالي قاتوق
پاچ باقاال، شويد خشك، 
سير، تخم مرغ، زردچوبه، 

نمك، روغن
گيلك  و تالشغذاي اصليتف دادن و پختن

بادمجان، گوجه، آب نارنج، ميرزا قاسمي
سير، تخم مرغ

گيلك و تالشغذاي اصليكباب كردن، سرخ كردن

سبزي، تخم مرغ، سير، آب ترش تره
نارنج

گيلك و تالشغذاي اصليپختن، سرخ كردن

گردو ساييده شده، مرغ، فسنجان
رب انار و آب انار

گيلك و تالشغذاي اصليپختن

گيلك و تالشغذاي اصليتف دادن، پختنگردو، بادمجان،شيش انداز

برنج، سبزي، حبوبات،  ترش آش
سيرداغ، نعناع خشك

گيلك و تالشغذاي اصلي(  غذاي عصرانه)پختن

بادمجان شكم پر
بادمجان، مغز گردو، پياز، 
رب انار، سير، زردچوبه، 
نمك، فلفل، سبزي معطر

تالشغذاي اصليسرخ كردن، پختن

نان دستي
آرد گندم، كره، شير و 

ماست، خمير مايه، تخم 
مرغ

تالشكنارغذاپختن

گيلك و تالشكنار غذا و غذاي اصليپختن و سرخ كردنپاچ باقاال، شويدساس پله

شيرين قورمه 
پياز، گوشت، قيصي، 

كشمش پلويي، آب انار، 
شكر، روغن جامد

تالشغذاي اصليسرخ كردن، پختن

آش قليه
آرد برنج، آب، پياز،باقالي 

خورشتي، سبزيجات  
محلي، شكر

تالشغذاي اصلي(  غذاي عصرانه)پختن

گوشت چرخ كرده، پياز شامي ماسوله اي
گيلك و تالشغذاي اصليسرخ كردن رنده شده، تخم مرغ، ادويه

برگ سير، تخم مرغ، سيرچخردمه
گوشت قرمز يا سفيد

گيلك و تالشغذاي اصليسرخ كردن، پختن

پياز، زرشك، جعفري كوكوي مرغ
گيلكغذاي اصلي و كنار غذاپختن، سرخ كردنخردشده، زعفران، تخم مرغ 

پياز، گوشت گوسفند يا آلو مسما
 گيلك وتالشغذاي اصليسرخ كردن، پختنسينه مرغ، آلو، رب آلوچه 

شويد خالي 

آلوچه خشك، سيب  
زميني، سير، مرغ نگيني 
خرد شده، شويد خشك،  
ترشي، رب گوجه فرنگي

گيلك و تالشغذاي اصليسرخ كردن 

 گيلك وتالشغذاي اصليپختن، سرخ كردنباقالي، شويد، تخم مرغباقالي وابيج

كوكوي گردو
گردو، بادمجان، تخم مرغ، 
پياز، دامه انار ترش،مرغ، 

ادويه
گيلك و تالشغذاي اصليسرخ كردن 

ماهي، گردو، رب انار، ماهي شكم پر
سبزي، ادويه ماهي

گيلك  وتالشغذاي اصلي و كنار غذاپختن و سرخ كردن

گيلك و تالشكنار غذاپختنآرد برنجالكو
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  مرغتخم
هاي مرغ است. در خانهشود تخمكه در بيشتر غذاهاي گيالني ديده مي اي كي از مواد غذاييي

پرداختند و ها به نگهداري از مرغ و اردك و ديگر ماكيان مياين منطقه، اكثر خانوادهقديمي 
مرغ بوده درنتيجه يكي از توليدات اصلي خانگي در اين منطقه انواع تخم ماكيان و خصوصاً تخم

تره، ميرزاقاسمي، سيرچخردمه و  قاتوق، انواع ترش است. غذاهايي مانند انواع ورقه، باقالي
  شوند.مرغ تهيه مي با تخم ،همه ،كوكوها

در فصول سرد سال،  ،مثالً اي است؛ تابع الگوهاي ويژهمرغ در غذاها استفاده از تخم ،امروزه
اما در فصول گرم، بيشتر از  ،كننداردك و غاز استفاده مي  مرغ محلي يا حتي تخمبيشتر از تخم

محلي  يهامرغتخم ،اغلب ،گرم هاي كنند و معتقدند كه در فصلمرغ ماشيني استفاده ميتخم
 هشهاي محلي كامرغحدي رواج دارد كه در فصول گرم سال قيمت تخم . اين اعتقاد بهاند خراب

  د.يابمي
قاتوق  در غذايي مانند باقالي ،مثالً ؛مرغ در غذاهاي محلي آداب خاصي دارداستفاده از تخم

زنند و اين هم مي به اصطالح، ، بهكمتر آن را استفاده شود و كاملصورت مرغ بايد بهتخمحتماً 
تخمخوردن  كنند. مي زده استفاده هممرغ  از تخميا در سيرابيج  ؛ستاقواعد طبخ اين غذ ءجز

پز را پرخاصيت ميرو يا آب صورت نيمبهاستفاده از آن صبحانه نيز متداول است و  ةمرغ در وعد
  دانند.

  
  سير
منطقه، در مقايسه با سير  شود. سير ايناين منطقه كشت مياز محصوالتي است كه در سير 

برگ سير در اين منطقه لطيف است و از . دارد تري و بوي ماليم مناطق گرم و خشك، طعم بهتر
 ةگيرد: حبمنطقه به دو صورت مورداستفاده قرار مي سير در اين شود.آن در غذاها استفاده مي

تره استفاده مي ترش و قاتوق، ميرزاقاسمي يي مانند باقاليسير در غذاها ةسير، برگ سير. از حب
 »سيرداغ«اصطالح  كنند و بههم سرخ مي مرغ و سير را باتره و ميرزاقاسمي، تخم شود. در ترش
خردمه و همانند سيرچي ، در غذاهايهست گران هم روزها كه اين ،كنند. برگ سيراستفاده مي

اجتماعي ارزش زيادي دارند و اهالي منطقه به اين ديدگاه  از اين غذاها .رود كار مي بهسيرابيج 
 اين است كه برگ سير شدهبرگ سير  ث گرانيمندند. يكي از داليلي كه باع هغذاها بسيار عالق

از  فقط اگر بخواهند غذاي لذيذي داشته باشند، ،و افراد داردن يمنطقه طعم و عطر تند اين در
محسوب  يكه تقريباً غذاي گران ،. غذايي مانند سيرچخردمهاستفاده كنند بايد سيرهاي محلي
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 منطقه براي پذيرايي از مهمانانم ، يكي از غذاهايي است كه مرداش دشوار است و تهيه شودمي
  برند. كار مي به
  

  مغزها
دارد. استفاده از مغز گردو منطقه اي در فرهنگ غذايي مغز گردو نقش ويژه مغزها و خصوصاً

، يا تناول صبحانه ةاستفاده از مغز گردو در وعد ها شيوه ايناست. يكي از رايج هاي متنوع شكل به
از مغز گردو در غذاها نيز  اين،بر شده است. عالوهصورت خام همراه با برنج و عدس سرخبهآن 

ند. اگر كسي در اين منطقه دار خصوصاً غذاهاي فصل سرد سال معموالً گردو ،دشواستفاده مي
دارد. در بازارهاي محلي نيز گردو  همرخت گردو د يا حياط بزرگ داشته باشد، حتماً باغ

  دهد. نشان ميدر زندگي اين مردم را اين شواهد نقش پررنگ گردو  ةشود و همخريدوفروش مي
شود. برخي از اين تعدادي از غذاهاي اين منطقه با مغزها تهيه مي ،طور كه گفته شدهمان

 ،مانند فسنجان ديگر، اما برخي ،انداز شوند، مانند شيشمي مصرف وزه كمترغذاهاي محلي امر
، با ودشطور محلي در اين منطقه استفاده ميكه به ،طرفداران زيادي دارد. از ميان انواع فسنجان

ها سبب شده كه اغلب در مهماني غذا ايناجتماعي باالي . جايگاه شود و ترش استمرغ تهيه مي
هاي طبخ خاص و د و روشبرنمي نام» ها آقاي خورش« ا عنواناستفاده شود و از آن باز آن 

  .گيرندطوالني طبخ براي آن درنظر مي يزمان
  

  هرم غذايي شهرستان فومن
هفته مصرف  ها در طول يككه در خانوادهدست آمد  بهغذاهايي  تمامپس از اينكه فهرستي از 

با توجه به  د.ترين مواد غذايي شناسايي شوند تا اصليش شود، اطالعات تحليل شد و سعيمي
  است. ارائه شده ذيلشد كه در شكل  ترسيمآمده، هرم غذايي منطقه  دست فراواني به
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  . راهنماي هرم غذايي فومن1جدول 

  
  منشأ مواد غذايي

شان تحليل كرد و دهندهتوان براساس عنصرهاي تشكيل را مي ، غذاهااز نظر لوي اشتروس
هاي فرانسوي و پختو در تحليل دستا. بيرون كشيد ساختارهاي مشخص تضاد و همبستگي را

او، ست. اداخلي/ خارجي  ةها، دوگانيكي از اين دوگانه .كندمي هايي را مطرحانگليسي دوگانه
حد مواد  كند كه در كدام غذاها مواد داخلي و در كدام غذاها و تا چهتحليل مي ،ساسا براين

اي را ديد. توان چنين دوگانهفومن نيز مي ةدر غذاهاي محلي منطق است. كار رفته هخارجي ب
  بندي كرد:دسته ذيل صورتمحلي فومن را نيز بهتوان غذاهاي مي ،روازاين

  
  خانگي/ بازاري

خانه در اين باغ . بانوي باغ بزرگي قرار داشتند درميانهاي اين منطقه در قديم معموالً خانه
. اكثر غذاهاي محلي اين منطقه كرد ميو خودش برداشت  كاشت ميرا  الزماكثر مواد خوراكي 

ها و حيوانات ديگري كه در خانه نگهداري ميبا استفاده از مرغ با استفاده از همين سبزيجات و
داشتن امروز نيز ادامه دارد و زنان اين منطقه درصورت  يشد. اين عادت كشاورزشدند تهيه مي

كوچك  ةكه در خان شي،ك زن تال. يپردازندحداقل امكانات به كاشتن سبزيجات و ديگر مواد مي
  گفت: ت و به آن راضي نبود، در مصاحبهاي پر از سبزي داشخود باغچه

مادرم  ةخودم كوچك است، در خان ةمن عاشق سبزيجات و گل و گياه هستم، چون باغچ
  در روستا نيز باغ دارم.
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 ،كرد. البته بيينخانگي/ بازاري ت دوگانة صورتتوان بهها را ميخانواده ةاستفاد موردغذايي  مواد
را در خانه غذايي ها، افرادي كه موادشدن خانه نشيني و كوچكدليل رواج آپارتمان به ،امروزه

كه در  كساني خصوص به ،افرادميان عالقه به محصول خانگي در  ،. اماندا كم كنندشان تهيه مي
  وجود دارد. كنند، مياي وياليي زندگي خانه

  
  رمحلي (خارج از استان)يمحلي (داخل استان)/ غ

ها، مواد خانه كشور ايران و وجود گل بودن چهارفصل نيز ونقل وحملصنعت دليل رواج  به ،امروزه
هميشه « :شوندگان يكي از مصاحبه گفتة اند و بهغذايي كمتر ماهيت فصلي خود را حفظ كرده

 د، هرچنفراهم است فصول ةغذاها در هم ةامكان خوردن هم دليل، همين به». چيز هست همه
را محلي/ غيرمحلي  ةرفتن ماهيت فصلي مواد غذايي دوگان ازبين افتد.درواقع كمتر اين اتفاق مي

ميرزاقاسمي با بادمجان محلي و ميرزاقاسمي با  است؛ هدوروجود آ به مردم منطقه در زبان
از اظهارات مردم محلي پيداست كه است.  طريق به زبان مردم راه يافته اين ازبادمجان غيرمحلي 

همراه [ ودش با بادمجان محلي خوشمزه مي«و بيان اينكه به مواد محلي حساسيت خاصي دارند 
دهد كه مواد داخلي را نشان مي ،»]حذف لبخند[، اما بادمجان غيرمحلي هم هست ]با لبخند
در فصولي كه مواد محلي در بازار  رتيب،ت اين به دهند.غذاهاي محلي ترجيح مي ةبراي تهي
صورت محلي در بهغذايي ر فصولي كه مواد ست و دا، مواد غذاهاي محلي، داخلي است موجود

افراد در فصولي كه  ةذائق ،البته شود.استان وجود ندارد، همين غذاها با مواد غيرمحلي تهيه مي
» چسبدنمي«رود و خودشان با اصطالح  مواد داخلي وجود ندارد، كمتر به سمت اين غذاها مي

اگر بخواهيم تحليلي شبيه آنچه لوي اشتروس  ،طوركلي به پردازند.مي مضمون به بيان همين
  اند.بايد بگوييم مواد غذاهاي محلي درواقع همه داخلي ،دهد ارائه دهيمانجام مي

  
  ظروف

 امستثن مقولهتوان در ابزار يافت. ابزار آشپزي از اين ميه را بخش مهمي از فرهنگ هر منطق
كار  بهكانات محيط طبيعي، ابزار خاصي اي با توجه به امنيستند. ازسوي ديگر، در هر منطقه

سازند. دانش سنتي تهيه و استفاده از ظروف، د و افراد با همان امكانات ابزار خود را ميرو مي
با  ،د. امروزهكننافراد بومي در طي ساليان ايجاد ميرا بخشي از فرهنگ منطقه است. اين دانش 

در خدمت  سنتين دانش هماظروف آشپزي، بخشي از  ةصنعتي در عرص يها شرفتيپ وجود
  .است مردم محلي قرار گرفته
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، بيشتر ظروف قديمي ،دليل وجود گل و چوب به ،طوركليبه ،گيالن ةدر فومن و در منطق
دليل گسترش  به ،طور كه ذكر شدهمان ،البته .اندشده از اين مواد تشكيل و نَرخه،مانند گَمج

ها است و در برخي موارد فقط نام استفاده از ظروف قديمي بسيار كم شدهونقل و صنعت، حمل
د. شواستفاده ميهم گلي سنتي است، هنوز  ةكه نوعي قابلم ،اند. گمجهدشها ثبت در حافظه

شدند. مي پختهخاطر بياورند كه در قديم حتماً بايد در گمج  توانند غذاهايي را بهاغلب افراد مي
بارة ند. نظر مردم درمقيددر گمج  ،مانند فسنجان ،به پختن برخي غذاها ها هنوز هم بعضي

غذا در گمج بوي گل كه كردند بيان . گاهي زنان استاستفاده از گمج نيز بسيار متفاوت 
  ».ترندغذاها در گمج خوشمزه ةهم«كه  اند گفتهگيرد و گاهي نيز  مي

 

  
  1392تابستان  . گمج. جوان. فومن.2شكل 

  
نيز براي مردم  سرفال به زبان گيلكي و فوگاردون به زبان تالشي نامبه  ظرفي گمج،غير از 

تر است.  اش تنگآن از دهانه ةكه بدناست از جنس روي  اياين ظرف قابلمه منطقه مهم است.
د است و معني گشا  گويند. فال در گيلكي بهدر زبان گيلكي به آن سرفال مي ،دليل همين به

 ويژگي ،كه مخصوص پخت كته است ،اي كه سر آن گشاد است. اين ظرفسرفال يعني قابلمه
بيشتر كمك مي ظرف ديگري مانند ديس  دربرگرداندن كته از داخل آن به  كه ديگري نيز دارد

 اين معني برگرداندن است. گويند، فوگاردون بها به آن فوگاردون ميه شيتال ،دليل همين به كند. 
دانند و ظرف در اندازه هاي مختلف در بازار موجود است و آن را مخصوص پخت كته مي

شايد  كهشود معتقدند كه پخت كته در اين ظرف بهتر است. اين ظرف هنوز هم استفاده مي
طوركلي وجود پيشرفت صنعت و به با ،امروزه. غذايي منطقه باشد ةدليل اهميت كته در برنام به

خاص و در ظرف مخصوص انجام  اي شيوه بهده، هنوز پخت برنج در اين منطقه تغييرات ايجادش
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پخت برنج و  ةبا اينكه قابلم ،هااي مهم است كه در بعضي از خانوادهاندازهشود. ظرف برنج بهمي
 هگاه در ظرف مخصوص برنج غذاي ديگري پخت هم تفاوت ظاهري ندارند، هيچ پخت خورش با

برنج غذاي ديگري  ةمادرم گفته هرگز در قابلم« :شوندگان ز مصاحبهقول يكي ا شود. بهنمي
  ».شودكند و برنج خراب ميدرست نكنم، چون قابلمه را خراب مي

شود. ابزاري مانند كفگير و از جنس آهن است كه در پخت فسنجان استفاده مي »كچه«
حتي اگر كچه نباشد، از آهني مانند نعل اسب تميز استفاده مي ،براي پخت فسنجان ،درواقع

 ةداخل قابلم ،گذارند و پس از اينكه كامالً داغ شدمستقيم اجاق مي ةكنند. ابتدا آن را روي شعل
شود كه ازنظر آشپزهاي منطقه شدن فسنجان مي موجب سياه؛ زيرا معتقدند نداندازخورش مي

  دانند.آهن غذا ميبه كردن  را خاصيت آهن و اضافهاست و گاهي نيز دليل آن خوب 
كنند. فوكو مانند استفاده مي 1كردن الكو ابزار ديگري است كه از آن براي درست »فوكو« 

  كنند.كردن خمير استفاده مي وردنه است و از آن براي پهن
  

  مصرف غذا
  سفره

گوناگون هاي غذايي وعده براياند. وجود انواع سفره ايرانيان از قديم با مفهوم سفره آشنا بوده
نشان، شودهاي مذهبي و سنتي پهن ميهايي كه در مراسم مختلف با پشتوانهتا انواع سفره

توان دور هم ترين كاركرد سفره را ميدر ذهن ايرانيان است. ساده سفره اهميت ةدهند
و ايجاد روابط انساني هميشه با غذا  نشستن فرهنگ دورهم ،كردن افراد دانست. درواقع جمع

بر انجام كار مخصوصي كه معموالً  عالوه ،نشيننداست. افرادي كه دور يك سفره مي پيوند داشته
كنند. اعضاي خانواده معموالً دور سفره  خوردن غذاهاي روي سفره است، با يكديگر تعامل مي

تواند  يميز نيز م ،خورند. البته غذا مي ها دور ميزگاهي خانواده ،امروزه بينند.يكديگر را مي
  كاركردي مانند سفره داشته باشد.

جمعي عالقه افراد هنوز به سفره و درنتيجه غذاخوردن دسته ،هاي پژوهش براساس يافته
غذا، صرف زمان م نبودن دليل هماهنگ به ،هاوجود اينكه در اغلب خانواده دهند. بانشان مي

پذير است، در روزهاي تعطيل اعضاي خانواده هفته كمتر امكانشدن دور سفره در طول  جمع
سفره  ييبودن و زيبا بخشجمعي غذا بخورند. آراماي بنشينند و دستهدهند دور سفرهترجيح مي

غذا خود  ةاندازدهد كه چگونگي سرو غذا بهو نشان مي است شده مواردي است كه ذكر ءجز
________________________________________________________ 

 .استشود و بسيار نازك  كه از آرد برنج درست مي فومني نوعي نان محلي ١
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بر اينكه به غذاخوردن مي شوند، عالوه ه دور سفره جمع مياهميت دارد. هنگامي كه افراد خانواد
تواند يكي از شدن و غذاخوردن مي دور سفره جمع. توانند با يكديگر صحبت كنندمي ،پردازند

پردازند. در اين مطالعه ديده شد كه بسمورسوم ميها به آموزش آدابهايي باشد كه خانوادهراه
غذا در  ،افتد. درواقعسفره اتفاق ميبر سر جهت آموزش دين  رد اهللا اول غذا يا شكر پس از غذا

كه درمجموع، فرهنگي به نام فرهنگ غذاخوردن  است وابستهشود و به عواملي خأل خورده نمي
به عمل خوردن  صرفاً غذاخوردن .متفاوت است در ميان اقوام گوناگونكنند كه ايجاد مي

  آموزشي داشته باشد. و فرهنگي ،جتماعيهاي اتواند داللتشود و ميمحدود نمي
  

  كنارغذا
معني كه  اين به ؛هاي اين منطقه استفاده از كنارغذاهاي گوناگون استهاي سفرهكي از مشخصهي

 ةكنند. اين كنارغذاها نيز جنبهميشه همراه با غذاي اصلي، از كنارغذا نيز استفاده ميمردم 
اند از ماست ترين كنارغذاها عبارت ترين و رايج اند. مهمشان را در بيشتر مواقع حفظ كرده محلي

آماده ةنحو پرورده و ماهي دودي و شور.خوردن محلي، زيتون محلي، سير محلي، ترب و سبزي
حلقه برش ميصورت حلقهمثالً خيار را به؛ سازي اين مواد نيز با ديگر مناطق متفاوت است

  خورند.غذا ميبا دهند و 
وجود دارد كه در كنار آنها از ماهي شور يا ماهي دودي استفاده مينيز ها تعدادي از غذا

مقدار  خورند. ماهي شور يا دودي را بهقاتوق را با ماهي شور يا دودي مي مثالً باقالي ؛كنند
كردن طعم  فقط در حد اضافه ،دليل اينكه شورند دهند و بهخود قرار مي يغذا بسياركمي كنار
  كنند.فاده ميبه غذا از آن است

گيرد. در كنارغذا مورداستفاده قرار مي، بيجار يا سيرترشي هفت، مانند انواع ترشي نيز
صورت كه باقالي مازندراني را خشك  اين به ؛نيز در منطقه رواج دارد »باقاال زيتون«استفاده از 

و همراه با زيتون سر سفره  كنند مي آن را در آب خيس ،چند ساعت قبل از استفاده ؛كنند مي
گاهي نيز همراهي چند غذا با يكديگر در  كنند.غذا از آن استفاده مي كنار درآورند و مي

اي يا با زميني، شامي ماسولهمثالً فسنجان را با كوكو سيب ؛شودهاي اين منطقه ديده مي سفره
هاي اين منطقه در سفرهبا توجه به مستندات، كنارغذا  ،طوركليبه خورند.سفيد مي ماهي

دهند براي مهمان از كنارغذاهاي متنوع استفاده اهميت خاصي دارد و خصوصاً افراد ترجيح مي
  كنند.
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  سهم اقتصاد در فرهنگ غذايي
هاي مربوط به انتخاب غذا گيريتوان در تصميماقتصادي و مسائل مالي خانوار را نمي اوضاع

 كه در اين پژوهش به آن پرداختهاست لي ئيكي از مسااقتصاد  ،روتأثير دانست. ازاين بي

 ةاي هستند كه در يك خانگونه منطقه به ها، غذاهاي محلي ايناست. با توجه به يافته شده
خيلي زيادي ندارد و  ةكند، هزينمواد را توليد مي وكه ازنظر مواد غذايي خودكفاست  ،روستايي

طور خودكفايي به ،با توجه به تغيير روش زندگي ،هامروز ،است. اما »مناسب«قول خودشان  به
تأثير زيادي در  را از بازار تهيه كنند كه الزمناچار بايد مواد  است و افراد به نسبي از بين رفته
در گيالن چون كالً « :شوندگان هاي يكي از مصاحبهبا توجه به گفته ،. البتهردمصرف غذاها دا

توان گفت كه ها رواج دارد، نميمچنين كاشت انواع سبزيپرورش مرغ، ماهي، اردك، غاز و ه
 .»غذاها استفاده كنند ةتوانند از همهمه مي .كنندگروه خاصي از غذاي خاصي استفاده مي

  صرفه و گران تقسيم كرد:او گروه غذاهاي بدتوان به  غذاها را مي ،حال بااين
 دانسته صرفهبا ندمرغ الزم ندارگوشت يا دسته از غذاهاي گيالني كه  : آنصرفهاغذاهاي ب

اجتماعي غذا جايگاه  ازاقتصادي  ةصرف ،قاتوق. البته اند، مانند ميرزاقاسمي و باقالي هدش
اند: طور كه خودشان گفتههمان ،اند. اماو افراد اهميت زيادي براي اين غذاها قائل است نكاسته

  . »كنند، اما بقيه بيشترده ميبار از اين غذاها استفااي يكگاهي افراد پولدار هفته«
كه از مغزها و گوشت براي  ،قورمه : برخي غذاها مانند فسنجان و شيرينغذاهاي گران

استفاده از آنها در خانواده ،اند. البتهشده شود، اغلب غذاهاي گران معرفيطبخشان استفاده مي
اند كه غذاي گراني دهكرشود، اما خودشان اذعان هايي با سطح اقتصادي متوسط هنوز ديده مي

  است.
نوع برنج مصرفي است. نوع برنج براي مردم  ةلئرتبط است، مسمديگري كه با اقتصاد مقولة 

طبخ و خوردن آن  ةاين منطقه بسيار اهميت دارد. افراد منطقه اهميت خاصي براي برنج و نحو
مانند آنچه در ديگر مناطق ايران  ،ويژه ياحترامي خاص و اهميت د؛انند و به آن حساسا قائل

كنند حتماً از برنج  افراد سعي مي ،كه ممكن است تا جايي ،دليل همين . بهوجود داردنان  درباب
، عباراتي نظير رندهايي كه وضعيت اقتصادي خوبي نداحتي در خانواده ؛ايراني استفاده كنند

دهد با اينكه شود. اين نشان ميشنيده مي» خارجي استفاده كنمتوانم از برنج نمي«اينكه 
اهميتي كه در  دليل هانتخاب مواد غذايي تأثيرگذار است، اما برنج ب ةوضعيت اقتصادي بر نحو

و مردم هنوز تمام تالش خود را براي مصرف برنج ايراني،  هفرهنگ گيالن دارد استثنا باقي ماند
 .بندند كار مي بهخاص منطقه،  آن هم با طبخ و آداب فرهنگي
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  نمود زباني غذا
دهند. درواقع، زبان به فرهنگ فرصت نمود مياجزاي مختلف فرهنگ خود را در زبان نشان مي

غذا  كند.به گسترش و حفظ آن كمك مي ،دگذارقرار ميآن ار يهايي كه در اختدهد و با واژه
غذا در  مربوط بهها، استعارات، اشعار و اصطالحات المثلاي با زبان دارد. ضربن رابطهينيز چن

 ؛اي بين زبان و غذا وجود داردها وجود دارد. در زبان گيلكي و تالشي نيز چنين رابطهزبان ةهم
  شود:ر صورتشان نمايان ميبيادآوردن آنها لبخندي  زبانان با به هايي كه اغلب گيلكالمثل ضرب
هوس نكني اناربيج/ سيرابيج = ( 2بزه ماست مره سيرابيج/ تازه 1هسا تره نوستانه اناربيج - 

  است). هو ماستي كه تازه تهيه شد
 ةمرغ/ خانرش بدون تخموباقالي خ=( 4عروس خانه خميرانه /3مرغانه باقاال خوروش بي - 

  عروس خميران است)
  

ي براي هايالمثليادآوردن چنين ضرب به ،با توجه به رواج زبان فارسي در اين منطقه ،البته
بر اشعار و  عالوه كنند كه ارزش چنداني ندارد.افراد مشكل است و گاهي خودشان احساس مي

گيرد و امروزه در زبان استفاده ت ميئهايي نيز وجود دارد كه از غذاها نشها، استعارهالمثلضرب
  اند از:ها عبارتشود. بخشي از اين استعارهمي

 اند.خاصيتهايي كه بيآدم 5:ترب  
 گويند.مزه نيز ابچ ميهاي بيبه آدم ،گويندمزه ميبه غذاي بي 6:ابچ  
 ترشي است از اين اصطالح  نمك و بيوقتي غذايي بي 7:نه چك زنه، نه لگد

  كنند.استفاده مي

________________________________________________________ 

1 Hӕse tӕre nӕvӕstӕne ӕnarbi
^ 

2 Taze bӕze maste mӕre sirabi
^ 

3 Bi morqanӕnӕ baqali xuru  
4 ruse xanӕ xomeyranӕӕ 
5 torb 
6 ӕbĉ 
7 nӕĉӕk zӕnӕ nӕ lӕgӕd 
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 هاي قدكوتاه پاچ باقاال: آدم  
 اي كه در آب  يعني باقالي ؛نديگويكسي كه پف كرده را م 1:آب دكوده باقاال

  است. شده دادهخيس 
 معني  اين به است؛ و جا نيفتاده است غذايي كه پر از آب 2:مي ور دكون، تي ور بيا

  رود. كه اگر جلوي خودم آن را بريزم سمت مقابل مي
 .گمج: فردي كه كودن است  
 است.  معني خوجي (گالبي محلي) كه يك گاز از آن خورده شده به 3:گاز بزه خوج

  دارند. ريخته درهم ةكه قيافشود به افرادي اطالق مي
 اما اصطالحاً به هر چيزي كه خيلي  ،بيجار: نام نوعي ترشي محلي است هفت

  گويند.مي درهم و مخلوط باشد
 معني برنجي است كه با آب زياد پخته  به؛ گويندف را مييآدم ضع 4:شل پال

  است. شده
 انواع سبزي  نام نوعي غذاي محلي است كه باشده؛  چيز ضعيف و له 5:تره ترش

  شود.درست مي
 كه به افراد قدبلند و الغر  ،اللفظي چوب درخت گردواغوذ راكه: با معني تحت

  شود.گفته مي
كنند، هنوز اين اصطالحات در زبان با اينكه نسل جوان بيشتر به زبان فارسي صحبت مي ،امروزه
  د.كاربرد دار روزمره

  
  فومن ةمحصوالت غذايي ويژ
گاهي نيز خوراكي هستند.  وها گاهي صنايع دستي  سوغاتي .ي داردهر شهري سوغات خاص

و نماينده و يادآور  است شوند فراتر از سوغات هايي كه سوغات محسوب مي گاهي سهم خوراكي
شهرستان  .استشهر خاصي  ةكنند محصول تداعي آن كه معني اين به ؛ندشو تلقي ميآن شهر 

________________________________________________________ 
1 ab dukudӕ baqala 
2 mi vӕr dukun ti vӕr biya 

    .شود خوج نوعي گالبي محلي است كه به آن گالبي وحشي نيز گفته مي ٣

4 USӕlle pӕla 

5 torUSe tӕre 
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 خوراكي هستند، سوغاتي خاصي دارد كه اغلب مختلفي كه دارد و هاي بر سوغات عالوه ،فومن
فومن. اين كلوچه  ةكلوچ :دشو نام اين شهرستان معرفي مي جاي ايران يافت شود، با در هر
به اين شهر وارد آن را يكي از اهالي فومن ، سال پيشيكصدخاصي دارد و از حدود  چةتاريخ
از تاريخ ورود  انجام داديم،آشنا با مبدع اين كلوچه  دفرااي كه با يكي از ا است. در مصاحبه كرده

كه جد  ،سال پيش توسط فردي به نام كرباليي محمود بهجتصد فومن حدوداًة كلوچ"  :سخن به ميان آورد گونه اين كلوچه اين
صورت كه اين مرحوم سفري به كربال داشته، از  اين مادري ماست، در فومن ايجاد شد. به

چون خودش  ،آيد. پس از بازگشت است خوشش مي شده كه در آنجا تهيه ميشيريني خاصي 
اين  ،زمان آورد. درآن وجود مي هفومن را ب ةكلوچ ،در فومن نانوايي چوراك داشت، با تغييراتي

شده بوده).  اش قند ساييده مواد اوليه ءشود (جزكلوچه در فومن به نام قند كلوچه معروف مي
اي مانند مرحوم محسن  از همان موقع عده دي فومن است. 4خيابان  اين نانوايي امروزه در

دست اين كار  ةنانواباشي و مرحوم پورعلي به شاگردي پرداختند و پس از مدتي به توسع
  "ند.زد

فومن موارد مصرف زيادي دارد. اهالي اين شهرستان در صبحانه و عصرانه از اين  ةكلوچ
به، از اين كلوچه مهمانان غيربومي خصوصاً ،ايي از مهمانبراي پذير و كنند كلوچه استفاده مي

فومن در مراسمي مانند رغائب و براي خيرات پس از ة كنند. از كلوچ مي ستفادهشيريني ا منزلة
موارد، اكثر افرادي كه به اين شهر  غير از اين شود.جنازه استفاده مي عنوان پيشدفن اموات به

پزي  هاي كلوچه مغازه ،دليل همين خرند. به سوغاتي مي منزلةكنند، از اين كلوچه به سفر مي
  ند.ا معموالً در تعطيالت بسيار شلوغ

  
  غذاي مراسم مختلف
. است آداب غذاها و آداب مربوط به تغذيه در مراسم مختلفمربوط به  بخشي از فرهنگ غذايي

اثر عوامل مختلف  هاي فرهنگ در طول زمان و بر اين بخش از فرهنگ غذايي مانند ديگر بخش
در اين منطقه نيز رسم بوده كه در  ،در قديم است. تغيير كرده و بخش ديگري از آن ثابت مانده

بخشي از اين فرهنگ  ،امروزه .دكننمراسم مختلف از غذاهاي خاصي براي پذيرايي استفاده 
  بندند. هايي از آن موجود است و مردم به آن پاي تغيير كرده، اما هنوز بخش

  
  
  



  تغذيه و غذا شناسيمردم در پژوهشي: فومن شهرستان در محلي غذاهاي نگارانةقوم مطالعة

١٣١ 
 

  وسيعر
قورمه و فسنجان  هاي عروسي از غذاهايي مانند شيرين در جشن مردم اين منطقه گذشته،در 

كه بايد در چنين آورند  به ياد ميغذاهاي مهمي  منزلة به دو غذا را كردند و اين استفاده مي
پلو در اين  مانند زرشك يها از غذاهاي مراسمي از آنها استفاده شود. اما امروزه در عروسي

مثالً هنوز هم  ؛حال، برخي از رسوم غذايي هنوز باقي است كنند. بااين مي دهها استفا نجش
 ،كنند. امروزه از فسنجان و كوكوي مرغ استفاده مي ،دركنار غذاي اصلي در مراسم عروسي

ها با ميوه و شيريني از مهمانان  در عروسي ،غذاها غير از اين ند.ك غذاي عروسي را آشپز تهيه مي
كنند، اما در قديم از  فروشي تهيه مي شيريني را از شيريني . اكنونكنند پذيرايي مي

  است. شده هاي محلي استفاده مي شيريني
روز پس از عروسي، مراسم  هفت ،كه امروزه رواج دارد، در قديم ،غير از مراسم عروسي

ظير نان محلي، حلوا، شد كه در آن، مادر عروس در سيني بزرگي هدايايي ن روزه برگزار مي هفت
 ةخانواد ،رفت. در مقابل داماد مي ةگذاشت و به خان برنج دوشاب با جوراب و ديگر هدايا مي

  د.كردن عروس پذيرايي مي ةناهار از خانواد ةداماد در وعد
  

  نذري
شان نذر  هم زندگيم براي مسائلدادن از قديم در منطقه رسم بوده و افراد  نذركردن و نذري

طور كه پيشتر بيان شد، برنج در اين فرهنگ غذايي اهميت زيادي دارد. همان كردند. مي
در اكثر نذرها برنج وجود دارد. ازطرف ديگر، كاشت برنج و برداشت محصول مناسب  ،بنابراين

هنگامي كه برنج براي  ،رو، در قديماست. ازاين هاي افراد منطقه بوده هميشه يكي از دغدغه
كردند و آن را  نيت گذشتگان و اداي نذرشان برداشت مي د، برنج سبز را بهز بار خوشه مي اولين

  شود. گفته مي »جوكول«كردند. به برنج سبز  بين مردم پخش مي
اين منطقه دارند كه تا حد زيادي  ةها جايگاه خاصي در فرهنگ تغذي طوركلي، نذريبه

شود؛ مانند  مي ههاي نذري پختغذا ،. در ايامي مانند محرمستا صورت سنتي خود را حفظ كرده
آش  ، ازخصوصاً ؛دپزن مي نذري گوناگون هاي آش هم فسنجان، قيمه و آلومسما. گاهي

ها را معموالً در محله يا  كنند. نذري افطاري و نذري استفاده مي براي كار در ماه رمضان قلم شله
بارمصرف استفاده  ظروف يككار معموالً از  براي اين ،كنند. امروزه در هيئت عزاداري پخش مي

  شود. مي
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  مراسم سوگواري
چاي براي پذيرايي استفاده  فومن، حلوا، ميوه و ةمردم اين منطقه در مراسم سوگواري از كلوچ

گونه مراسم  شود. در اين مي همعموالً غذايي براي خيرات پخت ،كنند. در مراسم هفتم و چهلم مي
 ةدر هم. كنند همراه برنج استفاده مي آلومسما به رشتي و از غذاهايي مانند فسنجان و قيمه

كنند. فقط در  كه در منطقه وجود دارد براي پذيرايي استفاده مي اي از غذاهاي رسمي جالسم
كنيم، اما برخي از غذاها  مراسم استفاده مي ةما از غذاهايي مانند فسنجان و قيمه در هم"  گويد: مي باره شونده در اينيكي از افراد مصاحبه ؛موارد خاصي استثنا وجود دارد

  "دانيم. عنوان غذايي كه مخصوص خيرات است ميمانند آلومسما را به
غير از اين  پزند. هنوز هم در اين منطقه مردم براي مراسم مختلف براي اموات آلومسما مي

ب، يا ئلرغاةايلمثل لدارد، كه ازنظر ديني براي افراد اهميت  ،در روزهاي مختلف سال ،مراسم
با  ،هر سال شمسي ةشنب طور سنتي براي مردم اهميت دارد، مانند آخرين پنجروزهايي كه به

دارند.  يا هرچيز ديگري، ياد گذشتگانشان را گرامي مي خرما ،ميوه، شيريني ،كردن حلوا پخش
 رفع ثيرگذاري غذا فراتر ازأدهد كه ت نشان مي روح اموات يه از خوراك براي شادداستفا

  است. گرسنگي
  

  اعياد
. با و عيد نوروزعيد غدير  :فرهنگ غذايي نقش آشكاري در دو عيد از اعياد در اين منطقه دارد

ند، عيد غدير اهميت زيادي برايشان دارد. در ا شهرستان فومن شيعهاهالي توجه به اينكه اكثر 
حلواهاي سنتي مانند آگرده، برنج ها و  انواع شيريني ةهايشان با تهيسادات در خانه ،اين عيد

دوستان و  ،كنند. درمقابل دوشاب و حلواي محلي و همچنين ميوه و چاي مراسمي برگزار مي
مردم شهرستان فومن با انواع هم گيرند. در عيد نوروز  روند و عيدي مي ميآنها  آشنايان به ديدار

هايي هستند  كنند. هنوز هم خانواده و آجيل و چاي از مهمانان پذيرايي مي ها ها و شيريني ميوه
هاي  د. آنها هم به پخت شيرينيپزن ميكه شيريني اين عيد را قبل از شروع سال جديد در خانه 

  پردازند. مي است هايي كه امروزه رواج يافته محلي و هم به پخت شيريني
مرد خانه وظيفه داشت با آرد برنج حلوا درست كند كه هنوز  ،در قديم، قبل از سال نو

كردند اين  مردان پير از اين مراسم خاطره دارند. شايد دليل اينكه مردان اين حلوا را درست مي
 حد دارد در حد زيادي ورز داده شود تا به بوده كه اين نوع حلوا بسيار سفت است و معموالً نياز
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هاي سنتي  از شيريني و گاهي از حلواها و شيريني مروزه مردم حتماًطوركلي، ابه مطلوب برسد.
  دانند. كنند و وجود شيريني را براي پذيرايي الزم مي براي پذيرايي از مهمانان عيد استفاده مي

  
  غذا و سالمتي در دانش سنتي منطقه ةرابط

كاربرد غذاها در  سالمتي و هب مربوطهاي  توصيه اب ،اي بخشي از فرهنگ غذايي در هر منطقه
هايي وجود دارد. در هر  است. در شهرستان فومن نيز چنين توصيهدر پيوند حفظ سالمتي 

كرد و  مرهم درست ميدارو و هاي مختلف  كه براي بيماري حضور داشتمعموالً فردي  ،اي محله
شكستگي كرد. در مواقعي كه  ساخت مردم را درمان مي با استفاده از داروهايي كه خودش مي

كه شكسته بود،  ،اصطالح خودشان دست و پاي بيمار را آمد نيز افرادي بودند كه به پيش مي
بخشي از اين  كردند. را درمان مي ها بيماري دام نيز حضور داشتند كه. افرادي »انداختند جامي«

هنگامي  ،مثالً در قديم ؛كنند را رعايت مي ندانش سنتي به امروز منتقل شده و معموالً مردم آ
شد، در فصل بهار و پس  تر مي وقتي كودك بزرگ ؛دادند شد به او نبات مي كه كودكي متولد مي

  دادند. مي 1به او دوشاب ،سبز از خوردن باقالي و گوجه
دانش سنتي و  ههاي مختلف را با اتكا ب مردم از دارو، گاهي بيماري ةاستفاد با وجود ،امروزه

خوني از دوشاب  ال، در درمان زردي و بيماري فاويسم و كمكنند. براي مث بومي درمان مي
شود و براي درمان آن از برنج  معتقدند در فصل بهار زردآب بدن زياد مينند يا كن استفاده مي

از حلوايي به نام قيماق  ،مانند پس از زايمان ،در مواقع خاص كنند. كرده استفاده مي سرخ
دهند و معتقدند موادي كه در حلوا وجود دارد براي  كنند و آن را به مادر مي استفاده مي

كرده  عطرشدن شير مادر به او برنج سرخ سالمتي مادر و بچه مفيد و ضدنفخ است. براي خوش
  دهند. مي

  
  يريگجهينت

بر توصيف فضاي كلي فرهنگ تغذيه در زندگي امروز مردم شهرستان  در اين مطالعه، عالوه
ي، اهميت اين بخش از فرهنگ در حفظ هويت، ايجاد اتحاد و فومن، تالش شد با ديدي تحليل

در اين شهرستان، غذا در ايجاد و  انسجام بين مردم شهرستان و تداوم قوميت نشان داده شود.
هويتي محسوب  يشايد نتوان تغذيه را عامل ،نخست ةدر وهل ار است.ذثيرگأتداوم هويت افراد ت

________________________________________________________ 
 كنند. پزند و دوشاب تهيه مي درخت اربه را روي دود مي ةميو  ١
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 جهان يهاخوردن و آشاميدن در تمام فرهنگ ،معتقد استطور كه پيتر لوگوسي كرد، اما همان
ها را دركنار هويت هاي خاصي از فرهنگهاي خوردن و آشاميدن ويژگي، اما روشوجود دارد

عاليي، به نقل از: كند (شوند منعكس ميها را شامل ميمردمي كه بخشي از آن فرهنگ
نوعي موجب تمايز قومي از قوم ديگر ههاي جانبي خوردن و آشاميدن باين تفاوت روش ).1392

  .شودو عاملي فرهنگي محسوب مي
ها، بايد با شدن و سرعت تغييرات ايجادشده ازطريق رسانه با توجه به روند جهاني ،امروزه

شده نشان هاي قومي بود. مطالعات انجامدنبال اين عوامل هويتي در فرهنگ دقت بيشتري به
نمي ديگرو  اند كرده شديداً تغيير ،پوشيدن نند معماري و طرز لباساند كه عوامل هويتي، ماداده

  شود.كه موجب تمايز اقوام از يكديگر مي اي استفاده كرد عوامل هويتي منزلةبهاز آنها توان 
ند و كعامل هويتي عمل  در جايگاهتوانست اولين عاملي كه مي ،شدهدر مشاهدات انجام

رواج زبان  با وجود ،زبان قومي بود. درواقع ،جلب كرد مشاركتيرا در مشاهدات تيم تحقيق نظر 
فارسي در ميان دو قوم گيلك و تالش در شهرستان فومن، هنوز زبان قومي عامل هويتي 

شود. زبان در اين منطقه خصوصاً در ميان اقوام گيلك خود را به دو فردي محسوب ميمنحصربه
  دهد:مي نشانصورت 

 ؛كنندقومي صحبت مي ) افرادي كه به زبان1

كردنشان  شان در صحبتمحلي ةكنند، اما لهج) افرادي كه به زبان فارسي صحبت مي2
 است.و ملموس تأثيرگذار 

غذاهاي وضوع پس از زبان، عامل هويتي ديگري كه هنوز توانسته كاركرد خود را حفظ كند، م
براي مهمانانشان، خصوصاً  ؛كنندمحلي است. هنوز مردم منطقه از غذاهاي محلي استفاده مي

طبخ اين غذاها  بابو عقايد خاصي نيز در ؛كنندغذاهاي محلي درست مي ،مهمانان غيربومي
محتويات  اند.براي آنها اهميت قائلكه اي دارند غذاهاي بسيار خوشمزه ،نظر خودشان دارند. به

ر يخام در كنارغذا و س ةبدون روغن، غذاهاي محلي و خيار يا گوج ةكه معموالً شامل كت ،سفره
  ثيرگذارند.أهويت قومي ت يدر معرف ،ا سيرترشي استيخام 

دنبال نشاني  گيلك يا تالش در شهرستان فومن برود و بهيك  ةاگر كسي به خان ،طوركليبه
شوند محسوب ميي مهمي هابودنشان باشد، زبان و غذاهاي محلي حتماً نشانه ياز گيلك يا تالش

مردم فومن، در صحبت شود.دروني اين قوم و تمايز آنها از اقوام ديگر ميكه موجب همبستگي 
ن استفاده دورسوم غذاخورغذا و آداب ةطرز تهي ةارائ براي »هايفومن« كلمةبارها از  ،شانيها
 الگويمردم فومن  ،سازند. همچنينيوسيله خودشان را از ديگر اقوام متمايز م اين كنند و بهيم
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دهد هنوز دانش سنتي در بين مردم رواج دارد و هنوز تحت ينشان مكه غذايي خاصي دارند 
ينشان م 1اش كه افستاتيوس در مقاله طوراست و آن شدن قرار نگرفتهير عواملي مانند جهانيتأث

و تنوع غذايي موردنظر برومبروژه در اين فرهنگ غذايي  است ها يكسان نشدهپختدست ،دهد
از رواج مدرنيته  اينكه مواردي مانند استفاده از ظروف جديد و رواج پزشكي مدرنبا  ؛اردوجود د

  دهد.يمخبر يكساني  يسوو حركت به
بر را ر محيط طبيعي ياستفاده در غذاهاي محلي، تأث براين، تحليل مواد غذايي مورد افزون

 دهد.ياز محيط طبيعي نشان م يبردارفرهنگ غذايي و دانش خاص مردم در بهره يريگشكل
ما نشان داد كه فرهنگ غذايي سنتي هنوز در اين منطقه رواج دارد  ةمطالع ،سخن كوتاه اينكه

رو، مطالعه و حمايت از اين فرهنگ يا ميراث نيكند. ازايو نقش پررنگي در زندگي مردم ايفا م
فظ آثار معنوي و دانش و گامي درجهت ح ودتواند به حفظ تنوع غذايي منجر ش يفرهنگي م

  بومي باشد.
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