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  نگاريبا روش مردم اي دوران بارداري: مطالعهمعانی فرهنگی غذاي 

  

   1فریبا صدیقی

  

  )15/12/98تاریخ پذیرش  ،15/09/98 (تاریخ دریافت

  

  چکیده

هاي متفاوتی به خود میهاي مختلف جلوهعنوان نیاز زیستی در فرهنگ تغذیه به

اب غذا به افراد عبارتی، فرهنگ، الگوهاي شناختی مطلوب براي انتخ گیرد. به

کند. مطابق با این نوع نگاه، فهم معانی تغذیه به فهم فرهنگ کمک میعرضه می

نگاري به مطالعۀ کند. بر این اساس، پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و روش مردم

ها نشان داد الگوي شناختی فرهنگ تغذیۀ بارداري در شهر یزد پرداخت. یافته

مبتنی بر دوگانۀ گرم/سرد و تر/خشک است و  عهتغذیه در بین زنان مورد مطال

هاي پژوهش، الگوهاي این الگو در دوران بارداري مطرح است. براساس یافته

ها، میزان فرهنگ تغذیۀ دوران بارداري با توجه به اساطیر، خرَد تغذیۀ مادربزرگ

ۀ ها به سرمایۀ اقتصادي و دسترسی زنان به شبکهاي آندسترسی زنان و خانواده

هایی میان کند. رمزگان تغذیۀ این دوران، مرزبنديحمایتی خانواده تغییر می

کند. همچنین، انگار/ایدئال تعریف میتجربه و مادران سهلزنان باتجربه/بی

ها، افراد با شود. مطابق با یافتهمرزهاي جنسیتی در امر تخصیص غذا بازتعریف می

 دهند.ن را نسل به نسل انتقال میکنند و آخوردن، طعم فرهنگ را درونی می

  .بارداري، تغذیه، زنان، فرهنگ، یزد واژگان کلیدي:
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  مقدمه و بیان مسئله

ها در سراسر جهان براي ادامۀ حیات و فیزیولوژیکیِ یکسانِ انسان-غذا و خوردن نیاز زیستی

فرهنگی،  حفظ سالمت است. اما انسان در راستاي تأمین مواد غذایی مورد نیاز، به شرایط

هاي متفاوت پخت و تهیۀ غذا، مواد  اجتماعی، محیطی و مذهبی پیرامون خود توجه دارد. شیوه

هاي متفاوت مورد پسند هاي متفاوت) براي پخت غذا و طعممصرفی متفاوت (گیاهان و ادویه

الگوي . بنابراین، نیاز فیزیولوژیکی یکسان، ندافراد جوامعِ گوناگون، حکایت از تنوع تغذیه دار

دهد. تابوها و باید و نبایدهاي غذایی، از تنوعات غذایی میان جوامع تغذیۀ یکسانی را نشان نمی

هاي دائمی به هاي غذایی، دائمی یا موقتی هستند؛ ممنوعیتممنوعیت گوناگون هستند.

 1کند (گتنت، بودن خوردن و نوشیدن برخی مواد غذایی در تمام دوران زندگی اشاره می ممنوع

از میان  گاهی با اعتقادات دینی و گاهی با قدرت در ارتباط است. ها). این ممنوعیت2018

توان به منع مسلمانان از نوشیدن شراب و هایی که با اعتقادات دینی همراه است می ممنوعیت

منع یهودیان و مسلمانان از خوردن گوشت خوك اشاره کرد. همچنین، مسلمانان، در ماه 

کنند. زرتشتیان در هر ماه، چهار روز  ت معینی از خوردن و نوشیدن پرهیز میرمضان، در ساعا

هاي غذایی که با قدرت همراه است میکنند. از بین ممنوعیتمواد غذایی گوشتی مصرف نمی

 2از خوردن و آشامیدن برخی مواد غذایی اشاره کرد (کاردینر،قدرت  توان به منع افراد صاحب

1945 :65 .(  

هاي هاي زمانی خاصی هستند. این محدودیتذایی موقتی، محدود به دورهتابوهاي غ

). 2018شوند (گتنت، هاي زندگی افراد تعیین میغذایی، متناسب با فصل، جنسیت و دوره

بارداري، زایمان و مادرشدن نقطۀ عطف زندگی زنان است. مادري فرایندي است که از خالل 

آید. حقیقتاً تا زمانی از مرحلۀ دخترِ کسی بودن بیرون می شود وآن، فرد به بزرگسال تبدیل می

). اهمیت مادرشدن در 559: 1397جاه، به نقل از رفعت 3اي دختر هستی (واکر،که مادر نشده

مشهود است؛ ) 43: 1383(بلوکباشی، » زن تا نزاییده بیگانه است«رواج زبانزدهایی مثل 

منظور حفظ و تأمین سالمت مادر و نوزاد مطرح می بنابراین در این دوران تابوهاي غذایی به

هایی که به انسان مرتبط است در خأل رخ آوري و بارداري مانند سایر پدیدهفرزندازآنجاکه شود. 

: 1390هاي اجتماعی و فرهنگی بسیاري آن را احاطه کرده است (ودادهیر، دهد و داللتنمی

اجتماعی -ه در این دوران نیز در بستر فرهنگی)، نوع تغذیه و بایدها و نبایدهاي تغذی113

جامعه قابل توضیح و فهم است. با توجه به این مسئله، مطالعۀ حاضر سعی دارد با تمرکز بر 

_______________________________________________________ 
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نظام غذایی زنان شهر یزد در دورة بارداري، به سؤاالت زیر پاسخ دهد: چه مواد غذایی و 

شیوة تهیه و پخت این  شود؟  د توصیه میغذاهایی براي دورة بارداري و پس از زایمان در شهر یز

ها وجود غذاها چیست؟ چه باورها، اعتقادات و ادبیات شفاهی دربارة این غذاها و خواص آن

هاي محیطی اجتماعی و اقتصادي و فرهنگی هاي غذایی و ویژگیدارد؟ چه ارتباطی بین توصیه

  قابل تشریح است؟

  

  چارچوب مفهومی

شناختی نگارانه نظریات، تخیلِ انسانهاي مردمپژوهش شناسی ودر مطالعات انسان

کنند. درواقع تجربۀ پژوهش میدانی، شخص را به فکرکردن دربارة هر تقویت می پژوهشگر را

). بنابراین، در مطالعۀ 262: 1387دارد (بارت، مطلبی که در این رشته خوانده است، وا می

هاي زیستی و فرهنگیِ عی دارند بین ویژگیاي از مطالعات موجود که س حاضر، به مجموعه

  انتخابِ غذا ارتباط برقرار کنند، توجه شد.

مند شدند.  کردن غذا عالقه شناسان در مطالعات خود به نوع تغذیه، پخت و آمادهانسان

 2هاي غذاییها و وعدهبا عنوان رویه 1شناسی با مقالۀ گریک مالريمطالعات غذا در انسان

به غذا، مطالعۀ فرانتس بوآس دربارة  3یک فصل از کتاب روبرتسون اسمیت )، اختصاص1888(

ها آغاز شد. به نظر بوآس، با مطالعه دربارة پخت سالمون نحوة پخت سالمون در کواکیوتل

مراتب جامعه کسب کرد (ماینتز و  توان اطالعات غنی دربارة سازمان اجتماعی و سلسله می

اندازهاي نظري گوناگون، بحث غذا را مورد توجه قرار ن، چشم). بعد از آ100: 2002 4دوبیوس،

شناسی این موضوع مطرح شد که تجربیات دادند. با تسلط رویکرد روانکاوانۀ فرهنگ در انسان

اولیۀ کودکان از محرومیت و عدم تأمین نیاز آنان به غذا، شخصیت بزرگسالی، تمایالت فرهنگی 

گیري نگرش به غذا در فرهنگکند و این مسئله در شکلو روابط اجتماعی آنان را مشخص می

انداز نظري ). چشم209: 1984 5هاي مختلف و روابط اجتماعی بین زن و مرد تأثیر دارد (مسر،

زیست، تکنولوژي، سازگاري جمعیت انسانی با  شناسی فرهنگی با توجه به تأثیر محیطبوم

-به تولید مواد غذایی بومی، عوامل سیاسیاقتصادي و محیطی، در مطالعات تغذیه -شرایط فنی

). 211اي توسعه توجه کرد (همان، کنندة عادات غذایی و پیامدهاي تغذیهاقتصادي تعیین

_______________________________________________________ 
1. Garrick Mallery 
2. Manners and Meals 
3. Robertson Smith 
4. Mintz  & Du Bois 
5. Messer 
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عبارتی، اصل اساسی خوردن این است که مردم نیاز به خوردن را با توجه به مواد و گیاهان  به

ممنوعیت خوردن گاو  ۀطالعکنند. ماروین هریس در مزندگی خود رفع می ۀدردسترس منطق

تنها  ها از خوردن گوشت گاو نهدر هند از این رویکرد بهره برد. به نظر هریس، امتناع هندي

کند و نقش مثبت محیطی ساکنان هند وفق میغیرمنطقی نیست، بلکه با شرایط سخت زیست

  ).123: 1387اي در اقتصاد هند دارد (بارت،  و سازنده

لوي استراوس و مري داگالس مطالعات انسان اترگرایی و مطالعانداز ساختاظهور چشم

شناسی و اساطیري و تأثیر قرار دادند. استرواس با توجه به مطالعات زبان شناسی غذا را تحت

مثلث طباخی در بحث خام و پخته، میانجیگري فرهنگ را در بحث غذا توضیح داد. در این  ۀارائ

شده و طبیعی/فرهنگی توجه کرد. غذاي خام،  دستکاريشده/غیر دستکاري ۀمثلث، به دوگان

که غذاي پخته تحول فرهنگی و غذاي  کاري بوده و به طبیعت نزدیک است، درحالی بدون دست

). بعد از استراوس، بسیاري 42: 2013 1استرواس،پوسیده تحول طبیعی را طی کرده است (لوي

هاي قابل مخزن دانش خوراکی ۀمثاب ها بهشناسان به کدهاي غذایی موجود در اسطورهاز انسان

شود و روشی براي خوردن توجه کردند. این کدها در زندگی روزمره و مناسک بازآفرینی می

). داگالس با توجه به رویکرد ساختاري، ممنوعیت 223: 1984تمایز از دیگري است (مسر، 

دین براي حفظ مرزهاي  نظامی از روابط ساختاري ۀبرخی مواد غذایی در دین یهود را نتیج

  ).48: 2013 2داند (داگالس،گروهی می

اندازهاي نمادي در مطالعۀ تغذیه توجه دارند. در این شناسان همچنین به چشمانسان

اقتصادي اهمیت -هاي دوگانه و سرمایۀ اجتماعیبنديرویکرد، نمادهایی مثل حواس افراد، طبقه

ود به طعم، مزه، بو، ترکیب رنگ، حتی صداي غذا توجه منظور رفع نیاز زیستی خ به دارد. انسان

ها یا خوردنی ۀکند؛ درنتیجه، غذا در طبقها غذا را انتخاب یا رد میدارد و با توجه به این ویژگی

عنوان عضوي از خانواده و جامعه  عبارتی، افراد در مسیر زندگی به گیرد. بهها قرار میغیرخوردنی

هاي شناختی براي کنند که شامل الگوها و نقشهفرهنگی را کسب می هاياي از ایدئالمجموعه

ها مجموعه قوانین و استانداردهایی را براي ارزیابی غذاهاي مناسب، انتخاب غذاست. این ایدئال

آموزند کدام غذا و طعم را دهد. افراد در جامعه مینامناسب، خوب و بد در اختیار افراد قرار می

آن  ةدهند که طعم و مزیا دوست نداشته باشند. افراد غذایی را ترجیح میدوست داشته باشند 

عنوان فرهنگ آشپزي به آنان انتقال داده شده است. براي مثال، کودکان آفریقایی از سنین  به

_______________________________________________________ 
1. Levi-Strauss 
2. Douglas 
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که کودکان آمریکایی از  گردند، درحالیمند می شوند و به آن عالقهکودکی با طعم ترش آشنا می

  ).41- 40: 2009 1؛ سوبل و دیگران،218: 1984سر، آن بیزار هستند (م

هاي دوگانه مثل گرم/سرد، تر/خشک، مردانه/زنانه، سبک/سنگین، یین/یانگ و بنديتقسیم

ها شامل گیاهان، حیوانات، دارو و سالمت، در هر رسیده/نرسیده به طیف متنوعی از حوزه

ي مختلف و سالیق فردي متفاوت هاها در فرهنگبنديفرهنگی مرتبط است. اهمیت این طبقه

 ةشود مردم دانش موروثی خود را با استدالل علّی دربارسرد/گرم سبب می ۀاست. تنوع دوگان

کنند. تاریخ طبیعی مواد غذایی و اینکه در چه فرهنگی خاص ترکیب  ۀسرد/گرم درزمین ۀدوگان

). 223: 1984ارد (مسر، گذبندي تأثیر میشوند، در این طبقهشرایطی و چگونه استفاده می

یابد؛ بنابراین نقاط عطف یا گذار هاي زندگی اهمیت میسرد/گرم در برخی دوره ۀتوجه به دوگان

کند و در فرایند انتخاب غذا مهم است. نقاط عطف تغییراتی را در مسیر زندگی ایجاد می

نشستگی و بیماري شود. مهاجرت، ازدواج، بازافراد منجر می ۀدرنهایت به تغییراتی در تغذی

). 40: 2009شوند (سوبل و دیگران، افراد محسوب می ۀازجمله نقاط عطف تأثیرگذار بر تغذی

اجتماعی (شامل ارتباطات  ۀانسانی (شامل دانش و مهارت)، سرمای ۀاقتصادي، سرمای ۀسرمای

ازد (همان، سها) نظام غذایی افراد را متأثر می ها و سنتفرهنگی (شامل ارزش ۀافراد) و سرمای

41-42.(  

اندازهاي دوران بارداري از مفاهیم چشم ۀحاضر، براي فهم معنایی فرهنگ تغدی ۀدر مطالع

اجتماعی و اقتصادي  ۀهاي غذایی، سرمایشناسی فرهنگی، ساختارگرایی نمادین مثل دوگانهبوم

  بهره گرفته شد.

  

  شناختیمالحظات روش

که استفاده از  کیفی بهره برده است. ازآنجاپژوهش حاضر در طراحی و اجرا از رویکرد 

هاي کیفی معموالً مستلزم آمیختگی طوالنی و عمیق با یک دنیاي اجتماعی است (بلیکی،  روش

نگاري شامل حضور نگاري استفاده شد. مردم)، متناسب با این رویکرد از روش مردم314: 1392

). 3: 2007 2(همرسلی و اتکینسون،محقق در زندگی روزمرة افراد، طی یک دورة زمانی است 

حضور محقق در میدان، با درجات متفاوتی از مشارکت، از عدم مشارکت گرفته تا مشارکت 

شود: یکی شرکت متناسب  کامل، همراه است. در مشاهدة همراه با مشارکت دو هدف دنبال می

). در این 51: 1980 3ها و ابعاد فیزیکی آن (اسپرادلی، ها و دوم مشاهدة فعالیت در فعالیت

_______________________________________________________ 
1. Sobal  & Bisogni 
2. Hammersley  & Atkinson 
3. Spradely 
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اي مدت یک ماه با حضور در خانواده عنوان پژوهشگر، به پژوهش، نگارنده ضمن معرفی خود به

برداري دربارة بایدها و نبایدهاي غذایی که فرزند نوزاد داشتند، ضمن مشاهده، به یادداشت

اي غذایی در هبرداري از توصیهدوران بارداري پرداخت. با علم به اینکه مشاهده و یادداشت

هاي روش خانوادة نامبرده، صرفاً به دوران بعد از زایمان مرتبط است. نگارنده به سایر تکنیک

آوري اسناد و سپردن به مردمان، مصاحبۀ رسمی و غیررسمی، جمع نگاري مثل گوشمردم

) توجه داشت. بنابراین، براي شناخت بایدها و 3: 2007مصنوعات (همرسلی و اتکینسون، 

هاي رسمی و غیررسمی در فضا و محیطی دوستانه یدهاي غذایی در دوران بارداري، مصاحبهنبا

 40زمان با پیشبرد مطالعه مشخص شد که نسل جوان و مادران زیر  با مادران انجام شد. هم

هاي هاي غذایی توجه اندکی دارند؛ بنابراین، در مرحلۀ دوم مطالعه، مصاحبهسال به توصیه

سال صورت گرفت. درمجموع، با روش  60سال و باالي  60تا  40مادران بین  نگاري بامردم

ها از مادران خواسته شد گیري هدفمند، با پانزده مادر مصاحبه شد. هنگام انجام مصاحبهنمونه

ها و بایدها و نبایدهایی را بگویند که در طول دوران بارداري به آنان شده است. بخشی از  توصیه

ها منع شده است؟ عبارت بود از: در دوران بارداري از مصرف کدام خوراکی سؤاالت مصاحبه

ماهۀ اول بارداري  توصیه شده است و کدام منع شده است؟ به  ها در سهکدام غذاها و نوشیدنی

هاي بعد خوردن و نوشیدن  ها توصیه یا منع شده است؟ در ماهچه دلیلی این دسته از خوراکی

هاي غذایی در ماه آخر بارداري شده بود؟ آیا یا ممنوع بود؟ چه توصیه ها توصیهکدام خوراکی

ها توضیح  هاي آنهاي غذایی بعد از زایمان با دوران بارداري تفاوت داشت؟ درمورد تفاوت توصیه

  کردید؟کردید؟ در چه مواقعی رعایت نمیها را رعایت میدهید؟ آیا همیشه این توصیهمی

شد و در صورت  ها ضبط میخاطر داشتند، مصاحبهایت که افراد رض صورتی در 

گردید و بعد از اتمام  نداشتن، نکات کلیدي مصاحبه در دفترچه یادداشت محقق درج می تمایل

شد. با توجه به اینکه در مردم هاي مادران نوشته میها، صحبتواژه مصاحبه، با توجه به کلید

: 2007ها جدا نیست (همرسلی و اتکینسون، ي دادهآورها از جمعنگاري، فرایند تحلیل داده

شده پیاده شد و فرایند تحلیل آغاز  هاي ضبط) بعد از انجام هر مصاحبه، متن مصاحبه158

ها از در این شیوة تحلیل، مقوله ها از تحلیل تماتیک استفاده شد.گردید. براي تحلیل داده

وند؛ این فرایند شامل رفت و برگشت شها مشخص میطریق مطالعه و بازخوانی دقیق داده

). بعد از 2006 1هاست (فردي،تحلیل آن و ها، مفاهیم و مقوالت و تجزیهداده مداوم بین مجموعه

ها خوانده شد و مفاهیم استخراج گردید و مفاهیم مرتبط با یکدیگر سازي، متن مصاحبهپیاده

ومی تغذیه، سرمایۀ اجتماعی و در یک مقوله قرار گرفت. اهمیت اساطیر در تغذیه، خرد ب

_______________________________________________________ 
1. Fereday & Cohrance 
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انگار/ایدئال بخشی از مفاهیم پژوهش حاضر را تشکیل میاقتصادي تغذیه، دوگانۀ مادري سهل

ها و چارچوب مفاهیم، به دیدگاه امیک (مردم محلی) و دهند. با رفت و برگشت مداوم میان داده

 دیدگاه اتیک (دیدگاه نظري) توجه شد. 

کنندگان پژوهش و شیوة گردآوري و ن، شیوة انتخاب مشارکتشرح جایگاه محقق در میدا

نگارانه هاي قومها که در سطرهاي پیشین ذکر شد، موجب ارتقاي روایی بیرونی دادهتحلیل داده

). روش کنترل اعضا، راه دیگري براي افزایش قابلیت اعتباریابی 2008 1شد (لیچ و اوینگبیز، می

کنندگان درمورد درستی ، پژوهشگر از نظریات مشارکتدر این پژوهش است. در این شیوه

). در پژوهش حاضر، بعد از پیاده208: 2007 2یابد (کرسول،ها و تفاسیر پژوهش اطالع می یافته

کنندگان تحقیق گذاشته شد تا محقق ها در اختیار مشارکتها، یافتهها و تحلیل آنسازي داده

  ها اطالع یابد.درمورد درستی یافته

هاي علوم اجتماعی است. در پژوهش عایت قواعد اخالقی از نکات مورد توجه در پژوهشر

عنوان محقق معرفی کرد و انجام  منظور تأمین قواعد اخالقی، نگارنده از ابتدا خود را به حاضر، به

منظور رعایت  کنندگان در پژوهش بود. همچنین، بهمصاحبه و ضبط آن منوط به اجازة مشارکت

  کنندگان پژوهش استفاده شد.صی و اصول اخالقی، از اسامی مستعار براي مشارکتحریم شخ

  

 عنوان بستر مطالعه سیماي شهر یزد، به

اردکان واقع شده -در فالت مرکزي ایران و در دشت یزدشهر یزد، یعنی مرکز استان یزد، 

کزي آن محسوب ترین کویرهاي جهان در درون این فالت قرار دارد و یزد نقطۀ مر است. مخوف

). با توجه به موقعیت جغرافیایی یزد، این 22: 1394یزدي،  خانیکی، سمسار شود (لباف می

منطقه با آفتاب فراوان، بارندگی اندك، تبخیر بسیار، تراز منفی آب و شرایط سخت کویري 

). 95: 1379باران است (پویا،  شدت بیابانی، خشک و کم و هواي آن به  همراه است و آب

قعیت جغرافیایی یزد باعث شد که در گذشته، این شهر پرت و دورافتاده از دیگر نقاط کشور مو

رو،  آمد را به این شهر دشوار ساخته بود؛ ازاین و باشد. محصوربودن شهر یزد در شنزارها، رفت

ها در کنار ویژگی محافظهتاز قرار گرفت. این ویژگی و شهر یزد کمتر مورد هجوم و تاخت

هاي دینی همچون زرتشتیان و این شهر را به پناهگاهی براي اقلیتدن مردمان یزد، کاربو

  ).4: 1973 (فیشر،یهودیان تبدیل کرده بود 

_______________________________________________________ 
1. Leech & Ownuebuzie 
2. Creswell 
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زندگی مسلمانان، زرتشتیان و یهودیان در کنار یکدیگر و ارتباطات متقابل آنان، زمینه را 

راي مثال، نان سوروك (در لهجۀ براي تأثیرپذیري از یکدیگر درزمینۀ تغذیه فراهم آورده بود؛ ب

یزدي) با نان سیرُگ (در زبان دري زرتشتی) یک شیوة پخت دارد و مسلمانان و زرتشتیان 

کنند. شیوة  کنند. یهودیان نیز نان ورنیامده تهیه میمنظور خیرات، اقدام به پخت این نان می به

موسی از رود نیل، زمان کافی  اي تاریخی اشاره دارد. هنگام عبور حضرت پخت این نان به حادثه

براي اینکه خمیر مدتی باقی بماند تا براي پخت آماده گردد نداشتند، بنابراین آرد را به خمیر 

تبدیل کرده و سریعاً نان تهیه کردند. این نوع نان به نام ورنیامده معروف شده است و در مراسم 

  کنند.رنیامده را براي صبحانه تهیه میشود، مسلمانان نیز نان با خمیر ویهودیان یزد تهیه می

هاي اقتصادي و اجتماعی مانند میزان باسوادي، امروزه، استان یزد، از منظر شاخص

هاي برخوردار کشور در نظر گرفته میر، جزو استان و دسترسی به امکانات بهداشتی و میزان مرگ

استان یزد، با تحوالت بارداري تغییر و تحوالت باروري در  شود. مطابق با مطالعات جمعیتی،می

- 1357هاي طی سال 7/6در کل کشور همسو بوده است. میزان باروري در استان یزد از حدود 

شروع به کاهش  1360 ۀافزایش یافت و از نیمۀ ده 1363- 1361هاي در سال 9/6به  1359

-1373و  1372- 1370هاي  و در دوره 3/6به  1366- 1364هاي کرد. میزان باروري در سال

). اما باید در 171: 1381شوازي و دیگران، کاهش یافت (عباسی 5/2و  7/3ترتیب به  به 1375

کند، بررسی   نظر داشت که گرچه روند باروري در شهر یزد از الگوي کلی ایران تبعیت می

دهد که هایی مثل محیط زندگی، میزان تحصیالت و سن زنان هنگام ازدواج نشان میویژگی

یابد؛ به این صورت که زنانی با ها تفاوت میباروري در شهر یزد با توجه به این ویژگیالگوي 

 کنند، تمایلتحصیالت باال و سن باالتر در هنگام ازدواج، که در محیط شهري زندگی می

  ).62: 1384شوازي و دیگران، کمتري به باروري دارند (عباسی

  

  ريایدئال فرهنگی تغذیه و غذاي دوران باردا

دهد توجه افراد در انتخاب مواد غذایی به چارچوب شناختی که جامعه به آنان ارائه می

دهد که راهنماي فرد فرهنگی را در اختیار فرد قرار می ۀعبارتی، این چارچوب سرمای دارند؛ به

 ۀدر انتخاب غذاست. مواد غذایی در نگاه مردمان شهر یزد پیوندي ناگسستنی با مفاهیم دوگان

هاي دما /سرد و دو مقولۀ فرعی خشک/تر دارد. منظور از سرد و گرم در اینجا مقیاسگرم

نیست، بلکه کیفیات انرژي بالقوه مدنظر است. غذاهاي گرم، براساس اصول طب اخالط، 

کنند؛ برعکس، غذاهاي سرد هایی هستند که مزاج بنیادین و گرم، یعنی خون را بازتولید می آن



  نگاري  اي با روش مردم معانی فرهنگی غذاي دوران بارداري: مطالعه

63  

کنند و باعث ایجاد بلغم یا شوند، با مازاد خون مقابله مین شناخته میبه داشتن انرژي پایی

  ).322: 1395شوند (برومبرژه، مزاج سرد می

هاي رایج در شهر یزد حاکی از اهمیت جیرة غذایی گرم در المثلزندگینامۀ افراد و ضرب

کند که غذاي نقل می خاطرات شازده حماممردم این شهر است. پاپلی در جلد سوم  ۀدانش عام

). رواج ضرب5: 1397شود (دادن کنترل فرد و دعوا می سرد موجب ضعف اعصاب و ازدست

و » رساند برد و سردي، آدم را به درب خانه نمیگرمی آدم را تا هند می«هایی مثل المثل

(کنایه از مردن) یعنی اینکه غذاهاي سرد، بدن انسان را ضعیف » کندسردي، آدم را تخته می«

شود. غذاهاي گرم، به دو مقولۀ فرعی غذاي کند و درنهایت به بیماري و مرگ فرد منجر مییم

شوند. مصرف غذاهاي گرم و تر به دلیل داشتن تقسیم می» گرم و خشک«و غذاي » گرم و تر«

مردمان یزد ارزش  ۀشود. غذاهاي گرم و خشک در الگوي تغذیرطوبت و بادداربودن توصیه نمی

این، در مصرف این غذاها باید تعادل را نگه داشت. غذاهاي گرم و خشک در  د؛ باوجودفراوانی دار

گرمی و حرارت مثل آتش هستند، بنابراین اگر فردي یک عدد گردو بخورد، براي حفظ سالمت 

کسی که یک عدد گردو بخوره، بعدش باید « المثل بسیاري مصرف کند. ضرب ۀخود باید هندوان

، اهمیت حفظ تعادل را در مصرف جیرة غذایی گرم »اشین هندوانه بخورهبار یک م ةبه انداز

شوند. تقسیم می» سرد و مرطوب«و » سرد و خشک«دهد. غذاهاي سرد به دو گروه نشان می

مطلوب مردمان یزد، غذاهاي سرد و خشک ارزش غذایی بیشتري نسبت  ۀمطابق با الگوي تغذی

کلی در مصرف مواد غذایی سرد باید تعادل را نگه داشت  طور به غذاهاي سرد و تر دارند، ولی به

  ها را با غذاهاي گرم و خشک مصرف کرد.و آن

داند برومبرژه تفاوت در دوگانۀ گرم/سرد را ناشی از موقعیت نامشخص برخی مواد غذایی می

)؛ اما تفاوت دوگانۀ گرم/سرد فقط به جایگاه مواد غذایی وابسته نیست، بلکه 335:1393(

تجربه دریافته باشند با  دهد. اگر افراد بهامروزي فرد را شکل می ۀارب پیشین، خرد تغذیتج

خوردن برخی مواد غذایی احساس ناخوشایندي دارند و متعاقب آن ایدئال فرهنگی تغذیه آن را 

  یابد. بندي تغییر میتأیید کند، جایگاه مادة غذایی در تقسیم

یابد. در فصل فصل، جنس و نقاط گذار زندگی تغییر میگرم/سرد متناسب با  ۀرعایت دوگان

اصلی غذاي افراد بوده است. امروزه به دلیل تغییرات آب و  ةپاییز و زمستان، غذاهاي گرم جیر

شدن هوا این دیدگاه در میان مردمان یزد رواج یافته است که از سرماي هوا در  هوایی و گرم

در فصل زمستان بهتر است که در مصرف غذاهاي فصول سرد سال کاسته شده است؛ بنابراین 

گرم، تعادل را حفظ کرد. در فصول گرم سال، با توجه به هواي گرم و خشک یزد، خوردن 

ذکر شده است، دو ویژگی  1شود. برخی غذاها که در جدول   غذاهاي گرم و خشک توصیه نمی
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شوند، ارزش غذایی ه میزمان دارند؛ این دسته از غذاها معتدل نامید سردي و گرمی را هم

  شود.ها در بیشتر اوقات توصیه می بسیاري دارند و خوردن آن

دهد. مرتبط با دو جنس خود را نشان می ۀهاي تغذیبعد دیگر دوگانۀ گرم/سرد، در توصیه

شوند، پسران نیز به این دلیل دختران در دوران عادت ماهیانه از خوردن غذاهاي سرد منع می

شوند. مطالعۀ دهد، از خوردن غذاي سرد منع میرت باروري را کاهش میکه غذاي سرد قد

گرم/سرد با توجه به جنسیت و فصول سال در  ۀدهد رعایت دوگانبرومبرژه در گیالن نشان می

بندي مواد غذایی در دو شهر ها در طبقه). با وجود تفاوت341: 1393این شهر مطرح است (

، 1متناسب با فصل در این دو شهر متفاوت است. جدول  یزد و گیالن، الگوي مصرف غذایی

  دهد.بندي غذاهاي سرد و گرم را در باور مردمان یزد نشان میطبقه

  

  بندي غذاها در باور مردمان یزد . تقسیم1جدول 

  انواع غذا

  کاسنی، بید، سیرابی، شکر  خشک  سرد

(شیر،  لبنیات جگر، شیر، انار، هندوانه، هلو، خیار، شلیل، مرکبات،  مرطوب

  ماست، دوغ)، گوشت گاو، برنج

ها (فلفل، زیره، دارچین، زعفران)، نبات، گوشت گوسفند، تخمادویه  خشک  گرم

  مرغ، خرما، خشکبار 

  گوشت شتر، هویج  مرطوب

  آبگوشت مرغ و خروس، حریره بادام، به، عرق بید و شاطره  معتدل

  

اري نشان داد که تابوهاي غذایی در این دوران به دوران بارد ۀتغذی ةمصاحبه با زنان دربار

غذاهاي مجاز در سه ماه اول بارداري، غذاهاي مجاز در ماه آخر بارداري و ساعاتی قبل از 

هاي مجاز بعد از زایمان و غذاهاي ممنوع در دوران بارداري و بعد از زایمان، غذاها و نوشیدنی

در دوران » سرد و خشک«و » گرم و خشک«ذاهاي ها نشان داد غشود. یافتهزایمان تقسیم می

بارداري مجاز بوده و غذاهاي سرد و مرطوب و گاهی گرم و مرطوب ممنوع هستند؛ باوجوداین، 

غذاهاي سرد و  ةرواج برخی باورها بین مردمان سبب شده است برخی مواد غذایی که در زمر

، غذاهاي مجاز و ممنوع در دوران 2بارداري مجاز شوند. در جدول  ةمرطوب قرار دارند، در دور

  بارداري و بعد از زایمان نشان داده شده است.
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  . غذاهاي مجاز و ممنوع در دوران بارداري و بعد از آن2جدول 

  

  مثابۀ مخزن انباشتۀ دانش تغذیه اطیر بهغذا و اس

اي هاي اساطیري در باورهاي تغذیهشناسان بعد از لوي استرواس به نقش داستانانسان

هاي ماورایی به مواد غذایی، به آنان قداست و دادن ویژگی توجه نشان دادند. اساطیر با نسبت

ي براي رفع نیاز زیستی نبود، بلکه ابخشیدند و بدین ترتیب، غذا صرفاً مادهارزش بیشتري می

_______________________________________________________ 
1

ریزي (اَنْگورتُوره) و گل نیلوفر است. این معجون براي رفع تب . دواي وابر، شامل شاتره، خاکشیر، پرسیاووش، تاج

  ).527: 1392شود. (شریعتی، و امتالي معده استفاده می

  

 

  انواع غذا

غذاهاي 

  مجاز

کال 

  مجاز

  شیر  نه ماه بارداري

  مجاز

سیرابی، شولی، باقلوا، کندر، مویز،   ماه اول سه 

  به، انار

شیرخشت، آبگوشت  کاسنی،عرق  ه آخرما

  مرغ و خروس

مرغ محلی با تخم 1دواي وابر،  ساعات قبل از زایمان

آبگوشت، آبگوشت زیره، پوست 

  گیاه بالنگ

  

  

بعد از 

  زایمان

کاچی، حریره بادام، حریره   غذا

پلو،  چهارمغز، آش ماش، ماش

کباب، نخودآب، آبگوشت گوشت 

  گردن

عرقیجات و 

  نوشیدنی

بید و شاطره، خاکشیر، رازیانه، 

  کلپوره، چاي نبات

غذاهاي 

  ممنوع

کالً 

  ممنوع

  گوشت شتر  نه ماه بارداري

  ممنوع

  هویج، عسل، جگر، زعفران  سه ماه اول

  غذاهاي سرد  ماه آخر

  غذاهاي سرد  ساعات قبل از زایمان

  شیر، سیر، جگر، بادمجان  بعد از زایمان
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گردید. نگاه  فرد با خوردن آن از ارزش ماورایی مثل سالمت، قدرت، قداست برخوردار می

دهد. اهمیت ماورایی به مواد غذایی اهمیت مصرف این مواد را در دوران بارداري نشان می

دهد و آن را از تغییر میاي برخی مواد غذایی جایگاه این مواد را در دوگانۀ گرم/سرد اسطوره

کند. اهمیت مواد غذایی مثل یک مادة غذایی سرد، با ارزش پایین، به غذایی باارزش تبدیل می

شود. طاهره ها توجیه میانار، به، بالنگ و بید در این دوران با توجه به باور اساطیري پیرامون آن

  ت: اي خود از دوران بارداري گفساله) دربارة تجارب تغذیه55(

گفتند بچه کردند بخوریم؛ میهایی است که همه توصیه میانار ازجمله میوه

 گفتند.مورد به و سیب هم همین را می شود. در خوشگل می

ها، زرتشت یک دانه انار به اسفندیار داد و اسفندیار با خوردن آن رویینبنابر برخی روایت

هاي مقدس و ادیان زرتشتی و اسالم از میوهتن شد و دیگر زخمی بر او کارگر نیفتاد. انار در 

رود. زرتشتیان در هنگام ازدواج فرزندانشان به نیت و آرزوي باروري به آنان خجسته به شمار می

دهند. مسلمانان با توجه به تأکید بر قداست انار در سورة الرحمن، آن را میوة بهشتی و انار می

اي اسرارآمیز و میوه» به«طابق با نگاه اساطیري، م ).635: 1391شمارند (بلوکباشی،  مقدس می

شده هاي بزرگ ایرانیان نظیر مهرگان یا جشن سده مصرف میدافع بالیاست؛ بنابراین، در جشن

مانده است. یکی دیگر از باورهاي رایج مردم نیز این است که اگر زن   و این باور تا به امروز باقی

). اهمیت بالنگ و 249-248: 1391شود (متین، ش زیبا میباردار در ماه سوم به بخورد، فرزند

اي دیرینه دارد. این گیاهان به سبب ظاهر  خانوادة آن در سنت اساطیري ایران ریشه گیاهان هم

تنها جنبۀ تزیینی، بلکه  تر از آن، به سبب رایحۀ مطبوعشان نهرنگ خود، و مهمزیبا و خوش

خوان جشن باستانی مهرگان، در ند. حضور ترنج، در هفتاهاي آیینی و مناسکی پیدا کرده جنبه

کنار سیب، به، انار، انگور سپید، عناب، کُنار و شکر حاکی از این اعتقاد بود که پارسیان خوردن 

ها را بر بدن خود و پاشیدن گالب بر خود و دوستانشان را هاي مذکور یا مالیدن روغن آنمیوه

دانستند. در این میان، شدت کنندة بالیا و آفات آن سال میدر چنین روزي مبارك و آن را دور

). بنابر باور عامه، 58: 1391ها و مواد دیگر بود (متین،  و کیفیت عطر بالنگ و ترنج بیش از میوه

کند؛ گیاه بالنگ دافع بالست و صحت و سالمت مادر و نوزاد را هنگام زایمان تضمین می

دهند تا شود، برگ این گیاه را جوشانده و به مادر میشروع میبنابراین، زمانی که درد زایمان 

ساله) درمورد تجربۀ خودش از مصرف جوشاندة بالنگ در زمان 51زایمان آسان شود. فاطمه (

  قبل از زایمان گفت:
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وقتی درد زایمانم شروع شد، خواهرم برایم پوست بالنگ دم کرد و من خوردم. 

تم، براي هر سه زایمانم همین کار را خیلی خوب بود، زایمان راحتی داش

  کردم. 

عنوان نوشیدنی سرد و خشک در دوران بعد از زایمان، در همین  توصیه به مصرف بید به

نگاه اساطیري ریشه دارد. نزد ایرانیان باستان، بید در کنار درختانی همچون نخل، پسته و سرو، 

هایی که بید در آن نقش ترین آیینمهمآمده است. از ترین درختان به حساب میازجمله مردمی

سین، هفت شاخه از درختان مقدسی که بر سر سفرة هفت کند، جشن نوروز است. چنانایفا می

خواهی و طلب ها براي برکتدادند. حضور این شاخههمچون زیتون، به، انار و بید را قرار می

ی، آب بید به دلیل خوشبختی در سال جدید بوده است. همچنین، در مضامین داستان

هایی آور است و به همین دلیل در طب قدیم براي درمان بیماريبودن، نوعی داروي هوش مفرح

). این نگاه اساطیري سبب شده 308-307: 1393شده است (متین، مانند سردرد توصیه می

تهیه است که از برگ بید نوشیدنی تهیه کنند و با ترکیب آن با نوشیدنی گیاه شاطره شربتی 

ساله) 55کردند که جایگزین میوه براي مادران در دوران بعد از زایمان بوده است. طاهره (می

  باره گفت: دراین

بعد از زایمان، اگر تابستان باشد، خوردن هندوانه و خیار خوب نیست، چون 

جاي  باد دارد. اگر زمستان باشد، مادر نباید مرکبات بخورد؛ براي همین به

به  کنند ویا سه بار عرق بید و شاطره را با شکر درست می میوه، روزي دو

  دهند که بخورد. مادر می

هایی را با خود داشته  شود غذا نشانههاي اساطیري دربارة مواد غذایی سبب میداستان

هاي فراطبیعی و مذهبی است و فرد با خوردن و مصرف آن، ها حامل قدرت باشد. این نشانه

کند و با آنهاي مذهبی و فراطبیعی را در خود درونی مید، بلکه قدرتکنفقط غذا مصرف نمی

کند.  شود. همچنین، فرد با خوردن غذاهاي اساطیري، فرهنگ و گذشته را درونی میها یکی می

یابد. افراد با ها به داخل بدن افراد راه میشدن با خوردنی عبارتی، فرهنگ از طریق یکی به

خورند (غذاي فرهنگی)، هم شامل تجربۀ مورد تأیید فرهنگ را میخوردن یک چیز، هم غذاي 

ها را شوند (چشیدن فرهنگ) و هم معانی موجود در خوراکیچشایی مخصوص فرهنگ خود می

کنند (ایزدي اندازند و وارد فرایندهاي ذهنی میصورت خودآگاه یا ناخودآگاه به کار می به

  ).28: 1392جیران، 
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  تجربهها: دوگانۀ باتجربه/بیادربزرگغذا و خرد تغذیۀ م

ها در تهیۀ غذا و خوراك صرفاً به مواد غذایی دردسترس توجه ندارند، بلکه تجارب انسان

بندي مواد غذایی در پیشین که نسل به نسل به آنان انتقال یافته است، نقش مهمی در طبقه

عبارتی، افراد غذایی را  ؛ بهمقولۀ خوردنی (اینکه چه چیزي بخورند و چه چیزي نخورند) دارد

تجربه دریافته باشند مصرف آن ضامن سالمتی است. بنابراین، دانش  کنند که بهمصرف می

بومی تغذیۀ مردم محلی نقش مهمی در تهیه و مصرف غذا دارد و زنان در حفاظت از این دانش 

عنوان خرد  ز آن بهتوان ا  بومی و انتقال آن به نسل بعد نقش اصلی را بر عهده دارند که می

ها نام برد. مصرف یا منع مصرف مواد غذایی مثل شیر، گوشت شتر، شیرخشت، تغذیۀ مادربزرگ

ها انتقال یافته ترانگبین، عرق کاسنی و آبگوشت مرغ و خروس، از طریق خرد تغذیۀ مادربزرگ

قرار دارد؛ کنندگان تحقیق، شیر در جیرة غذایی سرد و مرطوب است. مطابق با تجارب مشارکت

جز در ماه آخر، مجاز است. زنان با توسل به  باوجوداین، مصرف آن در طول دوران بارداري، به

شود فرزند شجاع و خرد تغذیۀ پیشین دریافته بودند که مصرف شیر در دوران بارداري باعث می

ساله) 32شود. مریم (باك باشد، اما مصرف شیر در ماه آخر بارداري سبب زایمان سخت میبی

  باره گفت: دراین

  شود. تر میمادر، هرچه بیشتر غذاهاي سرد بخورد، زایمانش سخت  

  نکردن شیر بعد از زایمان، گفت:  ساله) درمورد مصرف 55طاهره (

خود شیر سرد است و رطوبت دارد، اگر مادر شیر بخورد، شیر مادر، سرد و  

  گیرد. درد می شود و بچه دل تر می سنگین

یر بعد از زایمان، در این باور عامیانه ریشه دارد که با خوردن غذاهاي سرد و منع مصرف ش

شود و نوزادان در اثر خوردن شیر مادر و ناتوانی بدن آنان در  دار میسنگین، شیر مادر باد

اي  ). باورهاي عامیانه615: 1391شوند (بلوکباشی، مبتال می 1صبیانگوارش غذا، به بیماري ام

ساله) 55گوشت شتر و ممنوعیت آن در دوران بارداري مطرح است. طاهره ( دربارة مصرف

  باره گفت: دراین

شود طول مدت بارداري مثل  گفتند نباید گوشت شتر خورد، چون باعث میمی

  گفتند.دانم راست بود یا نه، ولی از قدیم می  شتر طوالنی بشود؛ نمی

_______________________________________________________ 
گی رواج بیماري صرع مخصوص کودکان است که از زمان شیرخوارگی تا چندسالنام نوعی در طب قدیم صبیان  م. ا1

دیوي خیالی و موهوم که دشمن نوزادان و   هاي موقت و ناپایدار است. همچنین نام مادینهداشته و از بیماري

 ).615: 1391شود (بلوکباشی،  کودکان و ربایندة آنان است پنداشته می
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، نشان از اهمیت خرد تغذیۀ »گفتم مادر«و » گفتمادربزرگم «کاربرد کلماتی همچون 

ها در انتخاب مواد غذایی این دوران دارد. همچنین متناسب با خرد تغذیه، توصیهمادربزرگ

شود. مطابق با هایی دربارة مصرف مواد غذایی اواخر دورة بارداري و بعد از زایمان مطرح می

مواد غذایی سرد و خشک مصرف کنند شود در اواخر دورة بارداري ها، به مادران توصیه مییافته

ساله) دربارة اهمیت مصرف غذاهایی با  70تا فرزند از گزند بیماري زردي در امان باشد. ایران (

 خاصیت سرد و خشک و معتدل گفت: 

وقتی مادر وارد ماه خودش شد (منظور ماه آخر بارداري است)، باید هر شب 

شامل نخود، گوشت مرغ و  آبگوشت مرغ و خروس محلی بخورد. مواد آن هم

  خروس محلی، نمک، فلفل و زردچوبه است.

ساله) درمورد تجربۀ خودش دربارة مصرف غذاهایی با خاصیت سرد و خشک به 32زهره (

  توصیۀ مادربزرگش گفت: 

در ماه آخر بارداري، مادر باید هر شب نصف استکان عرق کاسنی بخورد تا 

  اش زردي نداشته باشد. بچه

کلی،  طورشود. بهو خاکشیر، با توجه به خرد تغذیه، در این دوران توصیه می مصرف حریره

بویه، ازجمله غذاهاي  ها بوده و در دوران آلحریره غذایی معمول و متداول بر سر سفرة ایرانی

ها و متون طبی نیز بارها به خواص شده است. در کتب تاریخی، سفرنامهعامۀ مردم محسوب می

شاه، به خوردن حریرة آرد برنج  ره شده است. پوالك، طبیب مخصوص ناصرالدیندرمانی آن اشا

برند، اشاره کرده است شده براي تقویت اشخاصی که در دورة نقاهت به سر می با بادام خرد

). همچنین، در یزد و میبد حریرة بادام جنبۀ درمانی دارد و در درمان 517: 1394(محمدتبار، 

درد کاربرد دارد  درد، ثقل معده، یبوست، گلودرد و گوش یا سینه هایی مثل سرفهبیماري

  ).517: 1394؛ محمدتبار، 677: 1378(دریابندري، 

شود. مواد حریرة بادام، حریرة بادام و حریرة چهارمغز براي مادران در شهر یزد پخته می

رنج، شکر، فندق، شدة کوبیده، آرد برنج و شکر است. مواد حریرة چهار مغز، آرد ب بادام سفید

  ساله) درمورد مصرف حریرة چهارمغز گفت:51گردو، پسته و بادام است. طیبه (

پخت مادرشوهرم، بعد از زایمان دخترش، هر روز براي او حریرة چهارمغز می

  تا هم قوت بگیرد هم به اندازة کافی شیر براي غذاي بچه داشته باشد.

ها را اي بوده است که محتویات آنقلم کیسهدر فرهنگ مردم ایران، خاکشیر جزو دوازده 

ساله) دربارة 56). شمسی (657: 1394فرستادند (متین، جزء سیسمونی نوزاد براي زن زائو می

 گوید:اهمیت مصرف خاکشیر در دوران بعد از زایمان می
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خصوص هفت یا هشت روز اول، مادر باید صبح ناشتا شربت  بعد از زایمان، به

کند و شدن شیر مادر کمک می شدن و صاف چون به سبکخاکشیر بخورد؛ 

  گیرد. درد نمی بچه دل

ها و دانش زنان دربارة اهمیت مواد غذایی، تهیه، میزان و نحوة مصرف آن، به ایجاد مرزبندي

طور که کالینز شکلشود. همانتجربه در میان زنان منجر میگیري دوگانۀ با تجربه/بیشکل

)، در اینجا زنان مسن 175: 1374دهد (ریتزر، هاي سنی بسط میگیري قدرت را به گروه

  واسطۀ تجربه و دانشی که در اختیار دارند، توان اعمال قدرت بر زنان جوان را دارند. به

  

  هاغذا و سرمایۀ اقتصادي: دوگانۀ ما/آن

دهد. این نقشه، دوگانۀ گرم/سرد نقشۀ شناختی مصرف غذا را در شهر یزد نشان می

بندي افراد و مردمان، مدیون کند. بر این اساس، طبقهبندي را مطرح مییقت، نظام طبقهدرحق

بین و شود که جیرة غذایی گرم باعث ایجاد خلق خوششان است. عموماً گفته میجیرة غذایی

شود و داللت بر ثروت و فراوانی دارد. مواد گرم، مشربی، قدرت و مردانگی میامیدوار، خوش

کردن غذاهاي جذاب ثروتمندانه  تر از محصوالت سرد و خنثی هستند و براي آماده درکل گران

گرا، ضعف و ناتوانی  ضروري هستند. برعکس، غذاهاي سرد، همبسته با خلق بلغمی و درون

). بنابراین، مصرف جیرة غذایی 342: 1393جنسی و فقر در اقتصاد و آشپزي است (برومبرژه، 

هایی با درآمد اندك، قادر به تهیۀ مواد فراد ارتباط دارد و خانوادهگرم با موقعیت اقتصادي ا

ها آید و دوگانۀ ما/آنغذایی گرم نیستند؛ بنابراین، تغییراتی در این نقشۀ شناختی به وجود می

  گیرد.  شکل می

نگارنده هنگام مصاحبه با مادران از آنان سؤال کرد که مادران چند مرتبه غذاهایی مثل 

کنند؟ همگی پاسخ دادند به رمغز، کباب، حریرة چهارمغز و آبگوشت مصرف میکاچی چها

هایی که توانایی تهیۀ غذاهایی مثل آبگوشت، درآمد اقتصادي خانواده بستگی دارد. خانواده

کاچی، آش ماش و کباب که با ثروت و فراوانی در ارتباط هستند، نداشتند، تغییراتی در مواد 

  کردند. می اولیۀ این غذاها ایجاد

کن است (عضدي و مطابق با اسناد تاریخی، آبگوشت غذایی مقوي، مغذي و آبروحفظ

شود. طرز تهیۀ آبگوشت متناسب ) و مصرف آن در دوران بارداري توصیه می59: 1391دیگران، 

  باره گفت: ساله) دراین55یابد. طاهره (با وضعیت اقتصادي خانواده تغییر می

جاي  هر روز به مادر آبگوشت یا کباب بدهند، به توانستندهمه که نمی

کردند که شامل استخوان گوسفند، نخود، آب، آبگوشت، نخودآب درست می
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زردچوبه، نمک و فلفل بود؛ آخر آبگوشت استخوان خیلی قوت داشت. 

پلو هم استفاده می توانستند کباب تهیه کنند، از ماش  هایی که نمی خانواده

  کردند.

ساله) دربارة اهمیت 33و غذاي مادران، در دورة بعد از بارداري است. سعیده (کاچی، دارو 

 مصرف کاچی و طرز تهیۀ آن گفت: 

دانستند. هر صبح در قدیم کاچی را غذا و داروي فردي که زایمان کرده می

دادند تا از درد استخوان پیشگیري کند.  یک کاسۀ کوچک کاچی به زائو می

اي ازدیاد شیر مادر مناسب است. کاچی به این همچنین، معتقد بودند بر

دار) را تفت شود که سه قاشق آرد کامل گندم (آرد سبوسصورت تهیه می

کنند، مقداري زردچوبه داده، بعد یک مالقه روغن گوسفند را به آن اضافه می

کنند،  شود، نبات را کوبیده و به مواد اضافه می به همراه آب به مواد اضافه می

کنند و در مرحلۀ آخر، ل را با آب مخلوط کرده به آن اضافه میپودر ه

چهارمغز (گردو، پسته، بادام، فندق، از هرکدام سیصد گرم) را به کاچی اضافه 

دهند تا دم بیاید. برخی شیرینی باقلوا کرده و چند دقیقه روي حرارت قرار می

  کنند. جاي چهارمغز به کاچی اضافه می کوبند و بهرا می

کنند. به این کاچی، در هایی با درآمد اندك، تغییراتی در پخت کاچی ایجاد مینوادهخا

شده و شکر یا نبات  داده شود. این غذا شامل آرد گندم تفت لهجۀ مردم یزد، ترحلوا گفته می

شد غذایی در شود و همین سبب میاست. در تهیۀ آش ماش، گوشت بسیاري استفاده می

  پلو تهیه کنند.  جاي آن ماش بهدسترس همگان نباشد و 

هاي متفاوتی را در هاي ثروتمند و فقیر طعمشود افراد در گروهتفاوت در تغذیه سبب می

: 2013کند (بوردیو، طور که بوردیو عنوان میانتخاب غذا ترجیح دهند. به عبارت دیگر، همان

 )، غذا حامل مرزگذاري و تشخص میان افراد است. 32

  

  مایتی خانواده غذا و شبکۀ ح

هاي هاي متفاوت دوستی و خانوادگی، موفقیت آنان را در عرصهعضویت افراد در شبکه

اي بادوام از روابط کند. بوردیو سرمایۀ اجتماعی را حاصل شبکهگوناگون زندگی تثبیت می

اي که داند، شبکهکمابیش نهادینه شده، آشنایی و شناخت متقابل یا عضویت در یک گروه می

کند و آنان را مستحق اعتبار هریک از اعضاي خود را از پشتیبانی سرمایۀ جمعی برخوردار می

دهد؛ ). سرمایۀ اجتماعی دامنۀ ارتباطات فرد را گسترش می147: 1385سازد (بوردیو، می
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عبارت دیگر، از سرمایۀ  این، همۀ افراد در درون این شبکۀ حمایتی قرار ندارند. به  وجود با

ی الزم برخوردار نیستند. در دوران بارداري و پس از آن، زنان در درون این شبکۀ اجتماع

برند. مادرانی که در دورة بارداري و بعد از زایمان از گیرند و از آن بهره میحمایتی قرار می

حمایت خانواده برخوردار هستند، بیش از مادرانی که این پایگاه حمایتی را ندارند، به غذاهاي 

ساله) در پاسخ به این سؤال که بعد از زایمان چه غذاهایی را  33دسترسی دارند. الهه (مقوي 

  مصرف کردي؟ با بغضی در گلو گفت:

اصالً یادآوري این روزها برایم سخت است، کسی نبود که براي من غذایی مثل 

کاچی یا آبگوشت یا آش ماش درست کند. به دلیل مشکالت خانوادگی، بعد از 

  کس بودم. سی از خانوادة خودم به دیدنم نیامد. تنها و بیزایمان، ک

اي تلخ و گزنده بود. کسی و خاطرهصحبت از تغذیۀ دوران بارداري براي الهه یادآور بی

کنندة فرد خوانده مطلبی که در ادبیات رشتۀ علوم اجتماعی، سرمایۀ اجتماعی یا شبکۀ حمایت

  بهره برند که به این شبکه دسترسی داشته باشند.توانند از خرد تغذیه شود. زنانی میمی

  

  انگار/مادر ایدئالغذا و دوگانۀ مادر سهل

دهد. دانش رایج در جامعه، جایگاه مادرشدن جایگاه زنان را در خانواده و جامعه تغییر می

وسیلۀ خانواده،  کند و زنان بههایی مثل ازخودگذشتگی و ایثار توصیف میمادري را با ویژگی

شوند تا به این صفات نزدیک شوند. گرچه این دانش تنوع فرهنگی و انه و جامعه تشویق میرس

رود از )، از زنان انتظار می552: 1397جاه و دیگران، گیرد (رفعتهویتی زنان را نادیده می

هاي غذایی، خود را براي ایفاي همان روزهاي آغازین بارداري و بعد از آن، با عمل به توصیه

مادر فداکار آماده سازند و اگر زنی به تابوهاي غذایی عمل نکند، با صفاتی همچون سهلنقش 

ساله)، او از خاطرات بعد از زایمان 36وگویی با زهرا ( شود. در گفتانگار شماتت می

  اش گفت: دخترخاله

خورد. یک اش نبود و هرچه خودش دوست داشت میام حواسش به بچهدخترخاله

اش مریض ن خواسته بود و خورده بود؛ همین باعث شده بود بچهبار دلش بادمجا

  هاي قرمز بزند.بشود و تمام بدنش دانه

یابد. دانش رایج دربارة جایگاه مادري در بایدها و نبایدهاي غذایی، نسل به نسل انتقال می

حات و خواهد ترجیعبارت دیگر، در اینجا غذا حامل معنایی از مادري است که از زنان می به 

عالیق شخصی را نادیده بگیرند و مطابق با خواستۀ دیگري عمل کنند و زنی که بدین طریق 
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رفتار کند، مادري ایدئال است. تابوهاي غذایی دوران بارداري، دوگانۀ دیگري میان زنان به نام 

  کند.انگار/ایدئال ایجاد میسهل

  

  غذا و بازتعریف مرزهاي جنسیتی

ی در فرایند پخت و توزیع غذا در خانواده بر عهده دارند؛ زنان همواره نقشی اساس

این، در هنگام توزیع غذا کمترین دسترسی به غذا را دارند. به عبارت بهتر، توجه به  باوجود

زنانگی و مردانگی همواره عامل مهمی در دسترسی به بسیاري از امتیازات و منابع و نحوة 

). 1678: 1997له منابع غذایی بوده است (مسر، خانواري ازجم تخصیص منابع درون و برون

پیش از دوران بارداري، هنگام تقسیم مواد غذایی، زنان در مرتبۀ بعد از مردان قرار داشتند. 

خورد و بیشتر سهم گوشت به مردان و فرزندان می مادر خانواده آخرین فردي است که غذا می

ترسی به منابع غذایی بین زنان و مردان مساوي رسد. اما در دوران بارداري و بعد از زایمان، دس

  باره گفت: این ساله) در55شود. طاهره (شود؛ حتی گاهی غذاها صرفاً براي زنان تهیه میمی

بعد از زایمان براي مادر آش ماش با مقدار زیادي گوشت، کباب، آبگوشت، کاچی 

 پزند.و چهارمغز می

ساله) 56شود. شمسی (باردار طبخ میبرخی غذاها مثل آبگوشت زیره براي مادران 

 باره گفت: دراین

شود باید به مادر آبگوشت با زیرة زیاد بدهند تا  از وقتی درد زایمان شروع می

  زایمانی آسان و راحت داشته باشد.

  

  هاي فرهنگیغذا، حس چشایی و بازتولید ایدئال

دارد. برخی  در بخش چارچوب مفهومی گفته شد هر فرهنگی طعم مخصوص به خود را

مورد مردمان  دهند. درها غذاي تند و برخی دیگر غذاي تلخ یا شیرین را ترجیح می فرهنگ

یزد، مزه و طعم شیرینی براي آنان غالب است. طعم شیرینی با نبات از دوران نوزادي و کودکی 

شود و ر میدرد تعبی دل  هاي نوزاد در روزهاي آغازینِ تولد، بهشود. گریهبه افراد آموخته می

ساله) 56ساله) و شمسی ( 55دهند. طاهره (نبات به نوزاد می جوش براي تکسین آن مقداري آب

  باره گفتند: این در

گفتند یک شد، مادر و مادربزرگم مینمی مکرد و آروهر زمان که بچه گریه می

  اش کرده. نبات به او بدهید، سردي جوش ذره آب

  نویسد:و مزه در انتقال فرهنگ میجیران دربارة اهمیت طعم ایزدي
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معناي استعاري، مزه واقعی و هم به-معناي تجربی ها، هم بههاي خوراکیمزه

هایی وجود دارد یا ترجیح داده هاي فرهنگ نیز هستند. در یک فرهنگ مزه

ها  شود. مزهها وجود ندارد یا ترجیح داده نمیشود که در دیگر فرهنگمی

جیران،  دهند (ایزديو طعم فرهنگ را نشان می انتخابی فرهنگی هستند

1392 :28.(  

  

  گیري نتیجه

خوردن، فعالیتی براي رفع نیاز زیستی است؛ اما الگوهاي متفاوت پخت غذا، مواد غذایی 

دهد که خوردن و هاي گوناگون نشان میهاي مورد پسند افراد در فرهنگدردسترس و طعم

با انسان باید در چارچوب جامعه و فرهنگ فهم شود.  هاي مرتبطتغذیه مانند سایر فعالیت

شناسی غذاست که فهم آن جز از طریق اي در مطالعات انسانتابوهاي مرتبط با  تغذیه، حوزه

درك معانی مستتر در غذا ممکن نیست. ازآنجاکه بارداري و مادرشدن، از طریق تغییر جایگاه 

زندگی زنان است، مطالعۀ حاضر قصد دارد با عطف مهمی در  ۀزنان در خانواده و اجتماع نقط

فهم تابوهاي غذایی زنان در دوران بارداري و بعد از زایمان در شهر یزد، به فهم بخشی از این 

  معانی دست یابد. 

 ۀتابوهاي غذایی دوران بارداري موقتی هستند. شناخت این تابوها مستلزم فهم نقش

متناسب با شرایط اقلیمی، مذهبی، تاریخ شفاهی  شناختی تغذیه در شهر یزد است. هر فرهنگی

فرعی  ۀگرم/سرد و دوگان ۀکند. دوگانو دانش بومی، الگوهاي ایدئال تغذیه را معرفی می

شناختی تغذیه در شهر یزد است. در این دوگانه، غذاهاي گرم بر  خشک/تر زیربناي نقشه

 ۀیج که بر ناچیزشمردن طبقهاي راالمثلغذاهاي سرد برتري دارند و این برتري در ضرب

بندي در دوران بارداري صادق است، اما غذاهاي سرد داللت دارند، مشهود است. این طبقه

دهند و ها و نیروهاي ماورایی دارند، تغییر طبقه میپیوندي که با اسطوره ۀواسط گاهی غذاها به

عبارتی، اساطیر  شوند. بهیبا اینکه در جیرة غذایی سرد قرار دارند، در دوران بارداري مصرف م

  دانش تغذیه و راهنماي انسان هستند. ۀمخزن انباشت

حاضر، تجربه در قالب  ۀآموزد کدام مواد غذایی را مصرف کند. در مطالعانسان به تجربه می

ها ها نشان داده شد. دانشی که در اختیار زنان مسن و مادربزرگ مادربزرگ ۀمفهوم خرد تغذی

ه نسل به آنان انتقال یافته است و درنهایت، جایگاه این گروه از زنان را نسبت قرار دارد، نسل ب

دهد. در اینجا غذا حامل معناي مستتر مرزبندي میان زنان به جایگاه زنان جوان ارتقا می

 ۀهاي اجتماعی یکسان نیست، بلکه تغذیگروه ۀتجربه است. غذا و خوردن براي همباتجربه/بی
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یابد. میزان هاي اجتماعی متعدد، تغییراتی میمیزان درآمد و عضویت در شبکهافراد، متناسب با 

ثروت و درآمد افراد است که نوع تغذیه، مواد غذایی مصرفی و تعداد دفعات مصرف مواد غذایی 

کند. جیرة غذایی گرم، شامل غذاهاي کاچی، آبگوشت، آش ماش و کباب، بر را مشخص می

و افرادي با ثروت اندك که توانایی مصرف مواد غذایی گرم را ندارند،  ثروت و فراوانی داللت دارد

متفاوت، به  ۀدهند. تغذیمواد الزم این نوع از غذاها را تغییر یا دفعات مصرف آن را کاهش می

شود و تفاوت در ذائقه، عالیق فرهنگی مصرفی دو قشر را افراد منجر می ۀتفاوت در ذائق

  دهد. تأثیر قرار می تحت

حمایتی خانواده دسترسی دارند، اما  ۀها، درآمد و شبکمادربزرگ ۀزنانی که به خرد تغذی

شوند. مادر انگار مشخص میکنند، با برچسب مادر سهلتابوهاي غذایی این دوران را رعایت نمی

هاي هاي خود را بر خواستهانگار، مادري است که مطابق با تعریف ایدئال مادري، خواستهسهل

انگار و مادر این دوران، با مرزبندي میان مادر سهل ۀهاي تغذیدهد. ایدئالندش ترجیح میفرز

دهد. در این دوران، کند که الگوي مادر ایدئال را انتقال میاي را حمل میایدئال معناي دوگانه

 مرزبندي جنسیتی در امر توزیع غذا بازتعریف شود. تا پیش از آن، هنگام توزیع غذا، مردان

شود. سهم بیشتري داشتند. اما در این دوران، سهم زنان برابر با مردان یا حتی بیشتر از آنان می

چشند و تغذیه در دهد که افراد از طریق خوردن، طعم فرهنگ را میها نشان میدر پایان، یافته

  کند.کردن فرهنگ کمک می این دوران به درونی
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