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Abstract
Food as a sign system signifies the identity and culture of a nation as well as
such items like religious beliefs and values, gender, climate, geographic
location, generation status, age, job order, race, social norms, aesthetics and the
amount of income. This research is an attempt to investigate the semiotics of
Baloch people’s food living in Iranian Baluchestan based on
Barthes’(1957,1987) levels of signification and show that Balochi food has
semantic and semiotic readings according to religion. To this end, in gathering
the research data, the techniques of interviewing, questionnaire and direct
observation of Balochi food samples were used. The food questionnaire has
been written based on religion variable and related categories and then
distributed among 62 Baloch participants (32 females and 30 males) from
Khash, Iranshahr, Sarawan, Sarbaz, Nikshahr, and Chabahar cities. The
analysis of the data has been carried out by SPSS and EXCEL softwares. The
research results show that Iranian Balochi food not only serve as a sign system
which has a close relationship with religion in accordance with the categories
under study including: Halal and Haram, Islam’s emphasis on correct and
healthy nutrition, food in religious Eves and the Holy month of Ramadan, food
and hospitality and Islam’s emphasis on honor of guest, eating habits, respect
for food and blame for food waste in Islam but enjoys religious semantic and
semiotic readings as well.
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چکیده
خوراک بهعنوان نظامی نشانه ای بر هويت و فرهنگ يک ملت و نیز بر مقوالتی همچون باورها و ارزشهای
دينی -مذهبی ،جنسیت ،اقلیم ،موقعیت جغرافیايی ،وضعیت نسل ،سن ،مرتبه شغلی ،قومیت ،هنجارهای
اجتماعی ،زيبايی شناسی و میزان درآمد افراد داللت دارد .در اين پژوهش سعی شده است نشانهشناسی
خوراک قوم بلوچ براساس الگوی سطوح داللت بارت ( 0091و  )0011مورد بررسی قرار گیرد و نشان داده
شود که خوراک بلوچی بر اساس مذهب دارای خوانش معنايی و نشانهشناختی است .برای اين منظور ،در
گردآوری دادههای پژوهش از ابزارهای مصاحبه ،پرسشنامه و مشاهده مستقیم نمونههای خوراک بلوچی
استفاده شده است .پرسشنامه خوراک براساس متغیّر مذهب و مقولههای مربوط تنظیم ،و سپس در بین
 20مشارکت کننده بلوچ ( 90زن و  91مرد) از شهرهای خاش ،ايرانشهر ،سراوان ،سرباز ،نیکشهر ،و چابهار
توزيع گرديد .تجزيه و تحلیل دادهها از طريق دو نرم افزار  EXCELو  SPSSانجام شد .نتايج پژوهش نشان
میدهد که خوراک بلوچی بهعنوان نظامی نشانهای نه تنها با مذهب براساس مقولههای مورد بررسی شامل
حالل و حرام ،تأ کید اسالم بر تغذيه صحیح و سالم ،خوراک در اعیاد مذهبی و ماه مبارک رمضان ،خوراک و
مهمان نوازی و تأکید اسالم بر اکرام مهمان ،آداب غذا خوردن ،احترام به مواد غذايی و مذمت اسراف مواد
غذايی در اسالم رابطهای تنگاتنگ دارد ،بلکه از خوانش معنايی و نشانه شناختی دينی ـ مذهبی نیز
برخوردار است.
واژگان کلیدي :خوراک بلوچی ،نشانه ،مذهب ،بلوچستان ايران.
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 .1مقدمه
درگذشته نشانهشناسی بیشتر در زبان و واژهها جستجو میشد .اما امروز حد و مرز نشانهشناسی
بسیار فراتر از زبان رفته است و طیف وسیعی از پديدهها و کنشهای اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی
و غیره را در بر میگیرد .پرداختن به رمزگان لباسها ،خوراک ،حرکات و ...جايگاه مهمی در
نشانهشناسی دارد .امروزه نشانه شناسی به قلمرو زندگی اجتماعی ،باورها ،اعتقادات و اصول
فرهنگی انسانها نیز کشیده شده است .فرهنگ تمام ارزشها ،باورها ،اعتقادات ،الگوها و رفتارهای
فرد و اجتماع را در بر می گیرد و همان بینش و نگرش افراد به هستی و جهان است .آشنايی با
فرهنگ و میراث برجامانده از يک ملت همواره مستلزم بررسی و درک روابط میان بنیادها،
پديدهها و مظاهر اجتماعی موجود در آن جامعه است (ردی.)94-90 : 0111 ،0
به عقیدهی استاکینگر« ،)49 :0119( 0نشانهشناسی فرهنگی با توصیف و مطالعه همه
نظامهای نشانهای موجود در يک فرهنگ سروکار دارد .نظامهای نشانهای فرهنگی يک جامعه
شامل نشانهشناسی رقص ،موسیقی ،شعر ،پوشاک ،خوراک ،حرکات و ...میشود».
در اين ارتباط ،خوراک و عادتهای مرتبط به آن يکی از متنهای فرهنگی است که میتوان با
استفاده از علم نشانهشناسی به فرهنگ و آداب و رسوم يک قوم پی برد .در واقع ،خوراک نشاندهنده
تفاوتها و تقويت کننده قیدهای اجتماعی است .هر چند مقوله خوراک ،برای همه مردم پیش پا
افتاده و به اصطالح «دم دست» به نظر میرسد ،اما چگونگی و ماهیت فرهنگی آن بیانگر تفاوتهای
بسیاری از سفرهای تا سفرهای ديگر است و اين تفاوتها ناشی از مواد خوراکی ،ذائقهها و فرهنگهای
گوناگون در تغذيه است .عادتها و باورهای خوراکی ،جهانی کوچک از هر يک از فرهنگها به دست
میدهد و همچنین به درک ما از رفتارهای انسانی کمک میکند .در حقیقت ،فرهنگ پشتوانة ايجاد
و حضور غذاها در سفره و میز غذا و فرهنگ خوردن و عادتهای غذايی است که بسیاری از مسائل
انسانشناسی ،تاريخی ،اعتقادی و جامعهشناسی هر اجتماعی را آشکار میکند و از اين طريق می-
توان به رفتارهای انسانی آن جامعه پی برد (کونیهان 9و استريک .)0111 ،4به عبارت ديگر ،مفهوم يا
تاريخچه هر نوع خوراک به عنوان پديدهای فرهنگی ،مواد غذايی ،رژيم غذايی ،طريقهی سفره چیدن،
مکان ،زمان ،و چگونگی مصرف غذا ،از جمله مواردی محسوب میشوند که حامل داللتهای ضمنی
هستند که به نوبه خود میتوانند ناشی از متغیرهای همچون قدرت ،طبقه اجتماعی ،جنسیت،
ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Redei
2. Stockinger
3. Counihan
4. Esterik
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موقعیت اجتماعی ،هويتهای مذهبی و اشکال تاريخی که خوراکی آنها را ارائه داده است ،تلقی
گردند (آشلی0119 ،0؛ سجودی.)0911 ،
با توجّه به آنچه بیان گرديد ،خوراک ماهیت نشانهشناختی دارد و بهعنوان نظامی نشانهای
جهت نمايش مقوله هايی همچون منزلت ،احترام ،تشخص ،اقلیم ،اعتقادات دينی ـ مذهبی و غیره
مورد استفاده قرار میگیرد .خوراک دارای رمزگان فرهنگی -اجتماعی است و مانند زبان عمل می-
کند .با ديدن خوراک هر قومی میتوان به قومیت ،حوزه زندگی ،زبان و مشخصات فرهنگی و
حتـی تعلقات دينی -مذهبی و اشتغاالت اصلی زندگی آنها پـی برد .در مجموع ،مـیتوان گفت که
نظام نشانهای خوراک نشان دهنده جنسیت ،نسلها ،سن ،مرتبه شغلی ،شرايط جغرافیايی و
محیطی و آب و هوا ،نحوهی زندگی و اسکان و اوضاع اجتماعی ،جنگها ،اوضاع سیاسی و نوع
حکومت ،شرايط و اوضاع اقتصادی ،پیشرفتهای فنآوری ،اعتقادات دينی -مذهبی ،آداب و رسوم،
نظام طبقاتی حاکم بر جامعه ،روابط فرهنگی ،اقتصادی با سرزمینهای مجاور و غیره است .در اين
راستا ،پژوهش حاضر درصدد است از منظر نشانهشناسی ،خوراک بلوچی را بر اساس اعتقادات
دينی -مذهبی مورد بررسی قرار دهد.

 .2چارچوب نظري
دراين پژوهش ،خوراک بلوچی بر اساس اعتقادات دينی -مذهبی از منظر نشانهشناسی و در
چارچوب نظرية روالن بارت ) 0011 ،0091( 0پیرامون الگوی سطوح داللت مورد بررسی و تحلیل
قرار خواهد گرفت.
بر پايه نظريه بارت نشانه سه جزء مرتبط به هم دارد .يک نشانه حاصل رابطهای بین يک دال
و يک مدلول يا مفهوم است .چنین رابطهای را میتوان به صورت زير نشان داد:
مدلول4
دال9

نشانه9

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ashley
2. Roland Barthes
3. Signify
4. Signified
5. Sign

بررسی نشانهشناختی خوراک بلوچی و مذهب در بلوچستان ايران | 14

بهعالوه ،براساس نظريه بارت هر نشانه دارای سطوح مختلفی از داللت شامل داللت صريح،0
داللت ضمنی 0و داللت اسطورهای 9است .در اين راستا ،نشانه در سطح داللت صريح شامل دال و
مدلول است .در اين سطح ،دال مدلول را آنطور که هست بهطور صريح مینماياند .به عبارتی
ديگر ،نشانه صريح بیانگر مفهوم صريح است .سطح داللت ضمنی معنايی عمیقتر از مدلول را
نشان میدهد .به گونه ای که در اين نوع داللت ،نشانه نه تنها شامل داللت صريح (متشکل از دال
و مدلول صريح) میشود بلکه به آن مدلول يا مفهومی جديد در قالب تداعیهای فرهنگی،
اجتماعی ،دينی و ...نیز میافزايد و ماهیت توارد ذهنی نشانه را بوجود میآورد .در نتیجه ،داللت
ضمنی زنجیرهای از داللتهای صريح همراه با مدلولها و تداعیهای جديد خواهد بود .از سوی
ديگر ،سطح سوم داللت ماهیتی پیچیدهتر از دو سطح ديگر داللت دارد .در اين سطح ،داللت
ضمنی با داللت اسطورهای رابطهای بسیار نزديک يافته ،داللت اسطورهای به مثابه زنجیرهای از
داللتهای ضمنی قلمداد میشود .درواقع ،سطح داللت اسطورهای سطحی است که ايدئولوژی با
آن میآمیزد و نشانه مفاهیمی همچون ارزشهای دينی -مذهبی ،ارزشهای تاريخی ،فرهنگ
غالب ،سیاست ،مبارزه ،نظام اجتماعی حاکم ،و  ....را نشان میدهد.
به اين ترتیب ،اگرچه سطوح گوناگون داللت پیشنهادی بارت مرزهای معنايی مختلفی را
بوجود آورده است ،اما اين مرزها چندان دقیق مشخص نبوده ،به ويژه سطوح داللت ضمنی و
اسطوره ای ،با يکديگر همپوشانی دارند .با وجود اين ،آنها را میتوان به ترتیب در قالب سه دستور
نظام معنايی شامل دستور اول ،که در آن نشانه صريح است ،دستور دوم ،که در آن نشانه دارای
توارد ذهنی و تداعیهای مختلف است و دستور سوم ،که دستور اسطورهای يا ايدئولوژيک و
آمیخته با متغیرهای گوناگون دينی ،فرهنگی ،اجتماعی و  ...است ،تقسیمبندی کرد (همچنین
ر.ک به :نرسیسیانس.)0919 ،
با توجه به موضوع مقاله و چارچوب نظری ارائه شده ،اين پژوهش به دنبال يافتن پاسخ برای
پرسشهای زير است:
 )0آيا خوراک بلوچی با توجه به شرايط مذهبی بلوچستان ايران دارای خوانش نشانهشناختی
است؟

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Denotation
2. Connotation
3. Myth
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 )0آيا متغیرهايی مانند حالل و حرام ،تغذيه سالم ،خوراک و اعیاد مذهبی ،خوراک و
مهمان نوازی ،آداب غذا خوردن ،احترام به مواد غذايی ،مذمت اسراف مواد غذايی در خوراک
بلوچی دارای خوانش نشانهشناختی هستند؟
 )9با توجه به سطـوح مختلف داللـت از ديدگاه بارت ،اين نشانهها در کدام سطح جای میگیرند؟

 .3روششناسي
مشارکتکنندگان پژوهش شامل  20زن و مرد بلوچ ( 90زن و  91مرد) و از شهرهای خاش،
ايرانشهر ،نیکشهر ،سرباز ،چابهار و سراوان بودهاند .پرسشنامه خوراک در بین 20مشارکتکننده
توزيع گرديده است .همچنین ،از  91نفر زن مصاحبه به عمل آمده است .دلیل اينکه
مصاحبه شوندگان از بین زنان انتخاب شدند اين بود که زنان بیشتر با انواع خوراکیها و طرز پخت
آنها آشنا بودند .سعی پژوهشگران بر اين بوده است که مشارکتکنندگان از تمامی شهرها و
مناطق بلوچستان ايران انتخاب شوند تا نتايج به دست آمده از صحت بیشتری برخوردار باشند.
نکته قابل ذکر ديگر در مورد مشارکتکنندگان اين است که همه مسلمان سنی مذهب بودهاند.
ابزارهای جمعآوری دادهها شامل مصاحبه ،پرسشنامه و مشاهده مستقیم بوده اسـت.
جمعآوری دادههای پژوهش در سال  0911به مدت يک ماه به طول انجامیده است .در اين
پژوهش ،ابتدا از  91نفر زن مصاحبه به عمل آمد؛ اين مصاحبه شامل  91پرسش بود .مدت زمان
انجام مصاحبه حدود  91تا  49دقیقه بوده است .هدف از طرح اين پرسشها آشنايی کلی با
خوراک بلوچی بوده است که جنبههای مختلفی را در برداشته است .همچنین ،هدف ديگر از
مصاحبه ،تنظیم پرسشنامه بوده است .بیشتر پرسشهای پرسشنامه براساس پاسخهای مصاحبه
شوندگان تنظیم شده است .گفتار مصاحبه شوندگان به طور کامل ضبط گرديده و پاسخهای
مشترک مستخرج از مصاحبه بهعنوان پرسشی برای پرسشنامه در نظر گرفته شدهاند.
پرسشنامه خوراک مشتمل بر  94پرسش و شامل  1مقولة حالل و حرام ،تأکید اسالم بر
تغذيه صحیح و سالم ،خوراک در اعیاد مذهبی و ماه مبارک رمضان ،خوراک و مهماننوازی و
تأکید اسالم بر اکرام مهمان ،آداب غذا خوردن ،احترام به مواد غذايی ،مذمت اسراف مواد غذايی
در اسالم بوده است .اين پرسشنامه پنج گزينة کامالً موافقم ،موافقم ،نظری ندارم ،مخالفم و کامالً
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مخالفم داشت .از آنجائی که اين پرسشنامه توسط پژوهشگران طراحی شده بود پايائی 0و
آن نیز مورد بررسی قرار گرفت .پايايی و روائی اين پرسشنامه توسط دو متخصص مورد بررسی
قرار گرفتند و تأيید شدند .9برای اندازهگیری پايائی پرسشنامه 91 ،پرسشنامه در بین  09زن و
 09مرد توزيع شد و با نرم افزار  SPSSو از طريق آزمون آلفای کرونباخ 4محاسبه شد .9در اين
راستا ،برای پرسشنامه خوراک ضريب آلفای کرونباخ  11/0به دست آمد که عددی قابل قبول
است .برای درک بهتر از صحبتهای مصاحبهشوندگان ،مشاهده مستقیم نیز صورت گرفت .در
مشاهده مستقیم ،نمونه های خوراک که ناملموس و غیر قابل فهم بودند ،نشان داده شدند که اين
خود در تجزيه و تحلیل دادهها و نوشتن پرسشنامه مؤثر واقع گرديد.
در نهايت ،توصیف دادهها بر اساس سطوح داللت صريح ،ضمنی و اسطورهای مطرح در نظريه
بارت ( )0091انجام شده است .تحلیل دادهها با استفاده از دو نرم افزار  SPSSو  Excelو براساس
سطوح داللت مذکور به صورت توصیفی و در قالب جداول توزيع فراوانی انجام شده است.

 .4خوراک بلوچي
نان و خرما از ديدگاه مشارکتکنندگان در پرسشنامه و مصاحبه ،عمدهترين مواد غذايی در بین
بلوچ ها محسوب میشوند .به دلیل اهمیت ،انواع گوناگونی از خوراکیهای بلوچی با اين مواد
غذايی درست میشوند.
در اين بخش به توصیف غیر نشانهای و معرفی تعدادی از خوراکهای گوناگون بلوچی
پرداخته میشود .همچنین طرز پخت و طرز تهیهی اين خوراکیها بیان میشود.
 .1-4انواع نان بلوچي
با توجه به اهمیتی که نان در سفرههای بلوچی دارد ،در بلوچی انواع متفاوتی از نان وجود دارد که
عبارتند از:

ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Reliability
2. Validity

 .9از لطف و همکاری آقايان دکتر عبدالوهاب پورقاز و دکتر يحیی کاظمی کمال تشکر را داريم.
4. Cronbach's Alpha

 .9يکی از روشهای اندازهگیری اعتمادپذيری و پايائی پرسشنامههاست .به اين معنا که اگر صفتهای مورد سنجش
با همان وسیله و تحت شرايط مشابه و در زمانهای مختلف اندازه گیری شوند ،نتايج تقريباً يکسان حاصل میشود.
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لواش :نان نازکی است که در تنور پخته میشود .بلوچها به تنور ،ترون 0میگويند.
خمیر :مثل نان لواش است با اين تفاوت که اندکی ضخیمتر بوده و در تنور پخته میشود و
معموالً ترش است.
سیسرک :2نانی است که روی تابهی آهنی پخته می شود و

چانگال9

را با آن درست میکنند.

پراني :4اين نان با تنور درست نمیشود .طرز پخت آن به اين طريق است که ابتدا روی يک زمین
شنی ،آتش را روشن میکنند و بعد از اينکه شنها داغ شدند ،خمیر را روی شنها قرار داده و
روی آن را با شنهای داغ میپوشانند و تقريباً بعد از نیم ساعت ،خمیر را بیرون میآورند.
هلکاري :5خمیر را به چانههای کوچک تقسیم کرده و آن را با غلطک مخصوصی نازک میکنند،
آ ن گاه روغن را در داخل يک ديگ کوچک سرخ کرده و چانهها را در داخل آن قرار میدهند و
معموالً نان خوشمزهای است.
دو تیني :6طرز پخت آن به اين صورت است که دو چانه را به طور جداگانه پهن کرده و روی هر
کدام روغن میمالند .آنگاه هر دو را روی هم نهاده ،پهن میکنند و روی تابهای که مقداری روغن
روی آن مالیدهاند ،قرار میدهند تا پخته شود.
تیموش :7خمیر را معمو ًال به صورت آبکی درمیآورند؛ آنگاه مقداری از اين خمیر را با دست
روی تابه آهنی پهن میکنند و نان خشک و نازکی درست میشود.
 .2-4انواع خوراک خرما در بین بلوچها
بايد اذعان داشت که «بلوچها غذاهای مختلفی با خرما درست میکنند و خرما اصیلترين غذای
بلوچ است که بخصوص در موقع جنگ و مهاجرت مورد استفاده قرار میگیرد» (ابراهیم زاده،
 .)009 :0911مهمترين نمونههای خوراک بلوچی که با خرما درست میشوند عبارتند از:
ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Teron
2. Siserk
3. čāngāl
4. Porāni
5. Halekāri
6. Dotini
7. Timmoš
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خرما هینزکي :1چربی پوست بز را کنار زده و آن را نمک سود و دباغی کرده و خشک میکنند
و معموالً خرمای مضافتی را که قبالً با پا له کرده اند ،در داخل آن قرار میدهند اين نوع خرما
بسیار مرغوب است.
خرماي خنبي :2خنب در واقع همان خمره است و خرما را به دو صورت در داخل خنب قرار
میدهند؛ يا خرما را ساده و با فشار داخل خنب قرار میدهند و يا اينکه آن را با شیرهای که قبالً
از میوه خرما گرفته اند و کنجد و پوچینک ،9در داخل خنب قرار میدهند.
خرماي پاتي :4ابتدا ظرفی به نام پات از برگ درخت پرک 9درست میکنند و آنگاه خرمايی را که
با پا له کردهاند ،با فشار در داخل آن قرار میدهند.
لده :6خوشه مضافتی نیمه رسیده را از درخت میبرند .هر دانه را نصف کرده و هسته آن را
درمیآورند .آن گاه ريسمانی را از داخل سوراخ دانههای خرما عبور داده و آنها را در باالی پشت
بام ها جدا جدا میچینند تا خشک شوند و بعداً آنها را مصرف میکنند.
کتک :7مثل لده است با اين تفاوت که میوه مضافتی را به صورت طولی میبرند و هستهاش را
بیرون نمیآورند و آنها را روی حصیری ،در معرض تابش خورشید قرار میدهند و بعد از خشک
شدن میخورند.
هارگ :8خرمای رسیده ولـی نپخته را شسته و در داخل ديگ بزرگی مـیجوشانند؛ بعد از
پختهشدن آنها را در معرض خورشید میگذارند تا کامالً خشک شوند .معموالً هارگها را در
زمستان میخورند.
چانگال :آرد گندم را روی تابه به صورت سیسرک در میآورند ،بعد سیسرک را با خرما مخلوط
کرده و چنگ میزنند و مقداری روغن را با ازگند 0سرخ کرده و با خرما مخلوط میکنند که غذای
بسیار لذيذی درست میشود.
شیرگ :1خرمای رسیـده را به مدت طوالنی مـیجوشانند .از آن حلوای محلی نیز درست
مـیکنند و به جای مربا هم از آن هم استفاده میکنند.
ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Hinzaki
2. Xonbi
3. Počing
4. Pāti
5. Pork
6. Lade
7. Kattok
8. Hārag
9. Ezgend
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ديگر غذاهای بلوچی عبارتند از:
انواع خورش یا واداپ :2از عدس ،لوبیا ،ماش ،باقال و  ...تهیه میشوند .در انواع خورشهای
طبخ شده در بلوچستان ايران ،ادويههای تند و پیاز فراوان استفاده میشود.
تباهگ :3طرز درست کردن آن بدين صورت است که پس از ذبح گوسفند يا بز ،گوشت آن را به
تکههای نسبتاً بزرگی تقسیم میکنند و گوشت اين تکهها را به صورت نازک در میآورند سپس
در البه الی اين گوشتها پودر انار و نمک سائیده شده مـیمالند و در معرض خورشید قرار
مـیدهند تا خشک شوند .تباهگ معموالً غذای بسیار خوشمزهای است.
تنوري 4یا تنورچه :يکی از غذاهايی است که عمدت ًا جهت مجالس مجلل طبخ میشود و آن
عبارت است از يک الشه کامل گوسفند يا بز که به سیخ کشیده شده و سپس جهت پخت در تنور
گذاشته می شود.
انواع ترشیجات :ترشی لیمو که لهجهی محلی به آن حرّام  9میگويند و ترشی انبه که در لهجه-
لهجهی محلی به آن چتنی  2میگويند و ساير ترشیجات موجود.
جوشانده سبزیجات :در ماههای اسفند و فروردين که هوا نسبتاً معتدل و در اثر بارندگیهای
فصلی زمین سبز شده است ،انواع سبزيجات خودرو زياد است ،لذا اين سبزيجات را به خانه آورده،
آنها را با داس يا چاقو خرد میکنند و پس از شستشو ،آنها را در ديگ با مقداری آب میجوشانند
آنگاه آب آنها را گرفته ،با روغن و انار و ادويه سرخ کرده و با نان میخورند.

 .5توصیف و تحلیل نشانهاي خوراک بلوچي بر اساس مذهب
نشانههـای هويت و آداب معاشرت ازجمله نشانههـای اجتماعیای بهشمارمیروندکه از داللتهای
ضمنی و اسطورهای قوی برخوردارند .اين نشانهها نه تنها به عنوان نشانها و شاخصها بیانگر

1. širag
2. Vādāp
3. Tabāheg
4. Tanori
5. Horrām
6. čatani
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تعلقات دينی ،اجتماعی ،اقتصادی و ،...افراد و گروههای مختلف اجتماعی ،سازمانی ،شغلی،
فرهنگی ،و قومی هستند ،بلکه به عنوان ابزاری برای معرفی و شناساندن خود به ديگران نیز نقش
دارند (گیرو.)0911 ،0
خوراک نیز میتواند به عنوان يک نظام نشانهای فرهنگی قوم بلوچ در نظر گرفته شود.
مهمترين دالهای اين نظام نشانهای شامل تغذيه صحیح و سالم ،خوراک در اعیاد و مراسم
مذهبی ،خوراک و مهماننوازی ،خوردنیها و نخوردنیها ،آداب غذا خوردن و احترام به مواد غذايی
هستند که پژوهش دربارهی اين نظام نشانهای را نه فقط از ديدگاه انسانشناسانه ،بلکه بهعنوان
واسطهای که دامنه وسیعی از پژوهشهای فرهنگی را به هم مرتبط میکند ،ممکن میسازند.
درواقع ،پژوهش درباره موضوعاتی مانند باورها ،نگرشهای فرهنگی و اجتماعی يک جامعه ،مسائل
ايدئولوژيک و اعتقادات دينی بدون در نظر گرفتن خوراک آنها غیرممکن است.
توصیف نظام نشانهای خوراک بلوچی براساس سطوح داللت بارت ( 0091و  )0011نشان
میدهد که خوانش معنايی دالهای ذکر شده در خوراک بلوچی در سطح داللت صريح به عنوان
مادهای زيستی و حیاتی مهم است و به نشانه حیاتی بودن مواد غذايی در مهمانیها ،مراسم
مذهبی و غیره اشاره دارد .اما بررسی اين نظام در سطوح ضمنی و ايدئولوژيکی يا اسطورهای
مستلزم شناخت ايدئولوژی ،نگرشها و باورهای دينی ،اجتماعی و فرهنگی اين قوم نیز است.
نظام نشانهای خوراک بلوچی ،عالوه بر ساختارهای اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی (روابط
قدرت) ،محیط جغرافیايی و ،....از ايدئولوژی حاکم بر باورها و اعتقادات دينی اين قوم ،اسالم ،نیز
متاثر است .اين ايدئولوژی حاکم به همراه اعتقادات فرهنگی ،نگرشها و باورهای قومی جنبههای
مختلف خوراک بلوچی مانند طريقهی پخت ،کشاورزی ،قربانی کردن ،سالمتی ،احترام به مواد
غذايی را در بر میگیرد .داللتهای ضمنی که از خوراک بلوچی برداشت میشود برای انتقال پیام
فرهنگ ،اعتقادات مذهبی ،هويت و اصول زندگی مردم اين سرزمین است.
بدين ترتیب ،در خوراک بلوچی دالهايی وجود دارند که خوانش معنايی و نشانهشناختی
مدلول آنها مستلزم شناخت باور و نگرشهای دينی ـ مذهبی ،اجتماعی ،فرهنگی ،ايدئولوژيکی و
غیره اين قوم است .تحلیل نشانهای خوراک با در نظر گرفتن متغیر مذهب شامل مقوالت حالل و
حرام ،تأکید اسالم بر تغذيه صحیح و سالم ،خوراک و اعیاد مذهبی و ماه مبارک رمضان ،خوراک و
مهمان نوازی و تأکید اسالم بر اکرام مهمان ،آداب غذا خوردن ،احترام به مواد غذايی و مذمت
ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Guiraud
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اسراف مواد غذايی در اسالم است که در اين بخش توصیف هر مقوله به همراه تحلیلهای به دست
آمده از بررسی هر کدام به طور جداگانه ارائه میشود.
 .1-5حالل و حرام
خوردن گوشت خرگوش ،نخوردن سیر و پیاز در روز جمعه و نخوردن گوشت میگو بهعنوان
دال هايی هستند که مدلول آنها در سطوح مختلف داللت مورد بررسی قرار میگیرد .حالل و حرام
در اولین سطح داللت مفهوم خوردن و نخوردن است .اما در سطوح داللتهای ضمنی بر توجه به
سالمتی ،سود و زيان اين مواد غذايی ،طیب و پاک بودن اين غذاها و در سطح داللت اسطورهای
حالل و حرام مواد غذايی داللت بر مذهبی بودن و توجه به دستورات دينی ،توجه به سالمتی،
تسلیم در برابر فرمان خدا و رعايت حقوق ديگران در اجتماعات (نخوردن سیر و پیاز در اجتماعات
مسلمانان) دارند.
رهنمودهای اسالم در رابطه با تغذيه نه تنها سالمت جسم را تضمین مـیکند ،بلکه
تضمینکننده سالمت روح انسانها نیز میباشد .از آنجايی که عقل و علم به همه رازهای آفرينش
احاطه ندارد ممکن است که حکمت برخی از رهنمودهای اسالم برای دانش امروز مجهول باشد.
ولی اين به معنای بیدلیل بودن آن رهنمودها نیست .يکی از رهنمودها در زمینه حالل و حرام و
مکروه بودن بعضی از مواد غذايی است .خداوند تبارک و تعالی هیچ خوردنی و نوشیدنی را حالل
نکرده مگر آنکه در آن منفعت و مصلحت بوده است و هیچ خوردنی و نوشیدنی را حرام نکرده
اس ت مگر آنکه در آن زيان و فساد بوده است .خوردن گوشت خرگوش از نظر اهل شیعه حرام
است ولی در اهل سنت مکروه است .در رواياتی از پیامبر (ص) نقل شده است که فرمودند:
«هرکس سیر و پیاز خورده باشد نزديک ما نشود و به مسجد نرود» (شبیر احمد ،بیتا.)091 :
چون مسجد محل تجمع مسلمین است و بوی سیر ديگران را آزار میدهد لذا ،نخوردن سیر برای
حضور در جمع مسلمانان کامالً عملی اخالقی میباشد.
مقوله حالل و حرام شامل  9پرسش در مورد خوردن خوراک مکروه از نظر مذهبی در فرهنگ
بلوچی میباشد که جواب های پاسخگويان به اين پرسشها به صورت مجموع فراوانی پنج گزينه
ال موافقم در جدول  0آمده است:
ال موافقم تا کام ً
کام ً
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جدول  .1توزیع فراواني جوابهاي پاسخگویان به  3پرسش مقوله حالل و حرام
گزینه

فراواني

درصد

درصد تجمعي

ال مخالفم
کام ً

00

2/40

2/40

مخالفم

01

04/90

00/11

نظری ندارم

94

01/91

90/42

موافقم

40

00/02

20/20

ال موافقم
کام ً

10

91/91

011

جمع

019

011

جدول  0نشان میدهد که اکثريت جوابها ( 91/91درصد) به گزينة کامالً موافقم و در
ال موافقم و موافقم بوده و تنها کمی بیش از 00
مجموع بیش از  21/9درصد آنها به گزينههای کام ً
درصد آنها شامل گزينههای مخالفم و کامالً مخالفم بوده است .براين مبنا ،میتوان استنباط کـرد
که خوانش معنايی و نشانهشناختی دالهـای مرتبط با اين مقوله در سطـح داللت اسطورهای ،بر
مذهبی بودن بلوچ ها و توجه به حالل و حرام در مورد خوراک ها اشاره دارند.
 .2-5تأکید اسالم بر تغذیه صحیح و سالم
قوم بلوچ در خوراکی های خود بیشتر از خرما ،شیر ،گوشت ،فلفل و گوشت شتر و بز نسبت به
ساير مواد غذايی استفاده میکنند .با توجه به تحقیقات انجام شده اين مواد غذايی دارای خواص و
ارزش غذايی بیشماری هستند .اين مواد غذايی دالهايی هستند که مدلول آنها در سطوح داللت
عبارتند از :در سطح داللت صريح ،نشانگر مواد غذايی مغذی و در سطح داللت ضمنی بر سالمتی،
نیرومند بودن ،آماده شدن برای کارهای سخت ،اشتهاآور بودن ،اقلیم بلوچستان و فراوانی اين مواد
در اين منطقه داللت دارند و در سطح داللت اسطورهای بر مذهبی بودن اين قوم (اين خوراکیها
وسیله ای برای به دست آوردن سالمتی هستند که اسالم بر آن تأکید کرده است) ،داللت دارند.
اسالم به نحوه و چگونگی تغذيه صحیح و گیاهان و خوراکیهايی اشاره دارد که خداوند فوايد
بسیاری در آنها نهاده تا نسل بشر از آنها بهرهمند گردد و دانستن آن ،اين نکته را به تمام
پزشکان مسلمان امروز و فردا يادآور میشود که خداوند اولین و آخرين طبیب جهانیان است.
پیامبر (ص) معده را مبداء و خانهی همهی بیماریها میداند «المعده راس کل داء» (ذهبی،
0911ق .)021 :اينکه پیامبر (ص) فرمودند« :معده سر تمام بیماریهاست» ،به اين دلیل است که
معده گیرنده است و اولین ظرفی است که برای ادامهی حیات فعالیت را آغاز میکند .معده به
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قدری مورد احترام است که پروردگار دوست دارد معده بندگانش همیشه از پاکیزهها و مواد مغذی
پر شود« :غذای خوب و رزق طیب را پروردگار برای مؤمنین میخواهد» (قرآن کريم ،اعراف :آيه
 .) 90اسالم نه تنها با خوردن و لذت بردن از غذاهای خوب و مغذی مخالف نیست بلکه با
اختصاص دادن آن به مؤمنین چنین تغذيهای را مورد ترغیب قرار داده است« :رزق و روزیهای
پاکیزه را برای خوردن برگزينند و خدا را شکر کنید اگر خدا پرستید» (قرآن کريم ،بقره :آيه
.)010
مقوله تأکید اسالم بر تغذيهی صحیح و سالم شامل  2پرسش در مورد خوراک های سالم از
نظر مذهبی در فرهنگ بلوچی میباشد که جواب های پاسخگويان به اين پرسش ها به صورت
ال موافقم در جدول  0آمده است:
مجموع فراوانی پنج گزينه کامالً موافقم تا کام ً
جدول  .2توزیع فراواني جوابهاي پاسخگویان به  6پرسش مقوله تأکید اسالم بر تغذیه صحیح و سالم

گزینه

فراواني

درصد

درصد تجمعي

ال مخالفم
کام ً

1

1

1

مخالفم

1

0/10

0/10

نظری ندارم

11

00/20

09/90

موافقم

012

01/29

90/02

ال موافقم
کام ً

011

41/14

011

جمع

911

011

-

ال موافقم و در مجموع
جدول  0نشان میدهد که اکثريت جوابها ( 41/14درصد) به گزينة کام ً
ال موافقم و موافقم بوده و تنها کمتر از  0درصد آنها شامل
بیش از  12درصد آنها به گزينههای کام ً
گزينه مخالفم بوده و هیچ کس گزينه کامالً مخالفم را انتخاب نکرده است .براين مبنا ،میتوان
استنباط کرد که خوانش معنايی و نشانهشناختی دالهای مرتبط با اين مقوله در سطح داللت
اسطورهای بر مذهبی بودن بلوچها و مراعات تأکید اسالم بر خوردن غذاهای سالم اشاره دارند.

 .3-5خوراک در اعیاد مذهبي و ماه مبارک رمضان
اعیاد مذهبی فطر ،قربان و ماه مبارک رمضان در بین مسلمانان اهل سنت بلوچستان ايران جايگاه
ويژه ای دارند .اهمیت اين موضوع از طريق انتخاب نوع مواد غذايی کامالً آشکار است .بلوچها با
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انتخاب غذای شیرينی همچون سیوهای شادی خود را در اين اعیاد نشان میدهند .در واقع،
سیوهای دالی است که از نظر داللت صريح يک نوع خوراکی و از نظر داللت ضمنی بر مبارکی و
میمنت و شادی اين اعیاد و در سطح داللت اسطورهای بر اهمیت دادن به اين اعیاد مذهبی و
مذهبی بودن بلوچ ها داللت دارد .همچنین خوردن گوشت حیوان قربانی شده در روز عید قربان و
خوردن خرما در زمان افطار دال هايی هستند که داللت صريح آن اشاره به ماده غذايی دارد اما
داللت های ضمنی آن به ارزش غذايی اين مواد و سالمتی اشاره دارد و در سطح اسطورهای اشاره
به معنويت ،روحانیت و تقدس ،بندگی ،تسلیم در برابر فرمان خدا ،سالمتی و توجه به سنت
پیامبر (ص) دارد.
به تعبیری « ،باورها و اعمال دينی در همه جوامع شناخته شده بشری يافت میشوند .غذا
به عنوان نعمتی از طرف خداوند معرفی شده است .در همه آيین ها از گذشته تا به امروز غذا و
عمل خوردن را نشانه تقدس می دانند .ادای نام خداوند قبل از خوردن و شکر او پس از سیر
شدن در میان بس یاری که اعتقادات مذهبی قوی ای دارند ،وجود دارد .از سويی ديگر در تمام
اديان روزه وجود دارد و اين رنج جسمانی همیشه با جشنی از غذا پاداش میگیرد ،و غذايی که
بهعنوان افطار صرف میشود ،در حکم ماده ای مقدس انگاشته می شود .وجود روزه و امساک در
آيینها و اديان به گونه ای تأکید بر تقدس غذا و درک وجه قدسی غذا به عنوان يک نعمت
است .اين وجه قدسی را روزهدار در لحظهی صرف اولین لقمه افطار احساس میکند و آنچه که
بیرون از زمان روزه ،غالباً بر قوه شهويه متکی بوده ،جنبهای روحانی به خود میگیرد» (فضايلی،
.)091 :0911
اوّلین چیزى که پیامبر خدا روزهاش را با آن افطار مىکرد ،در زمانِ رُطَب ،رطب بود و در
زمانِ خرما ،خرما (رُطَب ،خرماى رسیده است و تَمر ،خرماى خشک) .پیامبر (ص) فرمودند« :هر
زمان افطار کرديد با خرما افطار کنید زيرا برکت در خرماست؛ اگر خرمايی نديديد با آب افطار
کنید چون اين پاک است» (ذهبی0911 ،ق.)040 :
مقوله خوراک و اعیاد مذهبی و ماه مبارک رمضان شامل  9پرسش در مورد انواع غذاهای رايج
بلوچ ها در اين مناسبت های مذهبی میباشد که جواب های پاسخگويان به اين پرسشها به
ال موافقم در جدول  9آمده است:
ال موافقم تا کام ً
صورت مجموع فراوانی پنج گزينه کام ً
جدول  .3توزیع فراواني جواب هاي پاسخگویان به  5پرسش مقوله خوراک و اعیاد مذهبي و ماه رمضان

گزینه

فراواني

درصد

درصد تجمعي

ال مخالفم
کام ً

00

9/00

9/00
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گزینه

فراواني

درصد

درصد تجمعي

مخالفم

01

0/02

09/11

نظری ندارم

90

00/90

09/02

موافقم

10

09/01

91/99

ال موافقم
کام ً

090

40/41

011

جمع

010

011

ال موافقم و در
جدول  9نشان میدهد که اکثريت جوابها ( 40/41درصد) به گزينة کام ً
مجموع بیش از  14درصد آنها به گزينههای کامالً موافقم و موافقم بوده و تنها کمتر از  04درصد
آنها شامل گزينههای مخالفم و کامالً مخالفم بوده است .براين مبنا ،میتوان استنباط کرد که
خوانش معنايی و نشانهشناختی دالهای مرتبط با اين مقوله در سطح داللت اسطورهای بر مذهبی
بودن بلوچها و توجه اين قوم به سنت های مذهبی مربوط به خوراک در اعیاد مذهبی و ماه مبارک
رمضان اشاره دارند.
 .4-5خوراک و مهماننوازي و تأکید اسالم بر اکرام مهمان
يکی از رسومی که مردم بلوچ در پذيرايی از مهمان دارند اين است که به محض اينکه مهمان وارد
منزلی میشود پس از خوش آمدگويی از مهمان با آب پذيرايی مینمايند .بلوچ قدر آب را به خوبی
میشناسد ،چرا که طعم تشنگی و بیآبی را بهتر از همه مردم ايران میداند (خلعتبری لیماکی،
.)90 :0911
دال های تعارف ،پذيرايی با آب و مهمان شروع به غذا خوردن در سطوح داللت مفهوم صريح
به نحوه پذيرايی از مهمان در بلوچی اشاره دارد .عالوه بر آن ،در سطح داللت ضمنی بر اقلیم
خشک و کم آب بلوچستان و اهمیت آب در زندگی مردم بلوچستان داللت دارد و در سطح داللت
اسطورهای بر احترام و اکرام مهمان به دلیل توصیههای دينی ،سخاوت و از خودگذشتگی بلوچها
داللت دارند.
به بیان خلعتبری لیماکی (« ،)01 :0911در اسالم اهمیت خاصی برای مسأله مهماننوازی
قائل شده است .در روايات آمده اس ت که اگر انسان بعد از انجام واجبات و ترک محرمات ،جز
مهمانداری عمل نیک ديگری را انجام نداده باشد .خداوند به واسطهی همین عمل ،او را به بهشت
میبرد».
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مهمان رحمت الهی است و پذيرايی از مهمان ،توفیقی ارجمند است که نصیب هر کس
نمیشود .مهمان حبیب خداست .پیامبر (ص) فرمودند« :هر کس که ايمان به خدا و روز قیامت
دارد پس سخن خوب بگويد و يا ساکت بنشیند و هر کس که ايمان به خدا و روز قیامت دارد
همسايه خود را اکرام کند و هر کس که ايمان به خدا و روز قیامت دارد مهمان خود را اکرام کند»
(النووی .)49 :0001 :همچنین ،پیامبر (ص) فرمودند« :هرکس مهماننواز نیست ،نیکوکار نیست»
(میواتی« .)90 :0911 ،در هنگام غذا خوردن غذای بیشتر و بهتر را به همراه خود تعارف کن و اگر
متوجه شدی که او تعارف میکند بیش از سه مرتبه تعارف صحیح نیست البته کمال دقت را
نموده که همراه يا میهمان گرسنه نماند» ( همان.)41 :0911 ،
مقوله خوراک و مهماننوازی و تأکید اسالم بر اکرام مهمان شامل  4پرسش در مورد
مهماننوازی و اکرام مهمان از نظر مذهبی در میان بلوچ ها میباشد که پاسخ به اين پرسشها به
ال موافقم در جدول  4آمده است:
ال موافقم تا کام ً
صورت مجموع فراوانی پنج گزينه کام ً
جدول  .4توزیع فراواني جوابهاي پاسخگویان به  4پرسش مقوله خوراک و مهمان نوازي و تأکید
اسالم بر اکرام مهمان
گزینه

فراواني

درصد

درصد تجمعي

ال مخالفم
کام ً

4

0/29

0/29

مخالفم

9

0/00

0/19

نظری ندارم

02

2/9

0/99

موافقم

41

00/00

01/42

ال موافقم
کام ً

012

10/94

011

جمع

042

011

ال موافقم و در
جدول  4نشان میدهد که اکثريت جوابها ( 10/94درصد) به گزينة کام ً
مجموع بیش از  01درصد آنها به گزينههای کامالً موافقم و موافقم بوده و تنها کمتر از  9درصد
آنها شامل گزينههای مخالفم و کامالً مخالفم بوده است .براين مبنا ،میتوان استنباط کرد که
خوانش معنايی و نشانهشناختی دالهای مرتبط با اين مقوله در سطح داللت اسطورهای بر مذهبی
بودن بلوچها و توجه اين قوم به سنت های مذهبی در مورد مهمان نوازی و تأکید اسالم بر اکرام
مهمان اشاره دارند.
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 .5-5آداب غذا خوردن
طرز نشستن ،صحبت نکردن ،پا نگذاشتن و با حجاب بودن بر سر سفره عالوه بر رعايت آداب غذا
خوردن بر اساس آموزه های دينی ،بر تواضع و فروتنی و حجب و حیا در مقابل پروردگار ،پرهیز از
پرخوری (بلوچها در هنگام نشستن بر سر سفره يک زانو را در بغل میگیرند که با اين کار بر
معده فشار وارد میشود و کمتر غذا می خورند) ،آرامش در هنگام غذا خوردن و در نظر گرفتن
سفره بهعنوان چیزی که نعمتهای پاک و طیب خدا در آن قرار گرفته است ،داللت اسطورهای و
بر پرهیز از پرخوری و آرامش داللت ضمنی دارند .گفتن بسم اهلل در ابتدا و الحمداهلل در انتهای
غذا خور دن دالی است که بر قدرشناسی و يادکردن خداوند به عنوان خالق همه اين نعمتها
داللت اسطوره ای دارد .همچنین توجه نکردن به غذای ديگران با داللت ضمنی تفکر و تدبر
داشتن در غذا خوردن و داللت اسطورهای نظر نداشتن به مال ديگران ،مناعت طبع داشتن ،قانع
بودن و رعايت حقوق ديگران بلوچ ها در ارتباط است.
از مهمترين آداب غذا خوردن توجه به غذا بهعنوان عنصر اصلی در خوردن است .به اين معنا
که انسان بايد بنگرد که چه چیزی را میخورد و در گلو فرو میبرد .انسان میبايد به خوراک و
غذای خويش بنگرد .اين نگريستن و توجه يافتن به چند معنا میتواند تفسیر شود .در حوزه غذا و
خوراک مادی می توان به مسائلی چون چگونگی آفرينش و تهیه خوراک اشاره کرد که آدمی را به
عظمت خداوند توجه میدهد .در حقیقت اين غذايی که آدمی میخورد بهعنوان نشانهای از نشانه-
های خداوند مورد توجه شخص قرار میگیرد .خورنده با تفکر و تأمل در خوراکی که میخورد می-
تواند جايگاه خود و خداوند را به درستی تحلیل کند و نقش خود را در هستی بازشناسد .به تعبیر
قران کريم « ،در حقیقت مثل زندگى دنیا بسان آبى است که آن را از آسمان فرو ريختیم پس گیاه
زمین از آنچه مردم و دامها مىخورند با آن درآمیخت تا آنگاه که زمین پیرايه خود را برگرفت و
آراسته گرديد و اهل آن پنداشتند که آنان بر آن قدرت دارند شبى يا روزى فرمان (ويرانى) ما آمد
و آن را چنان درويده کرديم که گويى ديروز وجود نداشته است اين گونه نشانهها (ى خود) را
براى مردمى که انديشه مىکنند به روشنى بیان مىکنیم» (قرآن کريم ،يونس :آيه )04؛ «به
وسیله آن کشت و زيتون و درختان خرما و انگور و از هرگونه محصوالت (ديگر) براى شما
مىروياند قطع ًا در اينها براى مردمى که انديشه مىکنند نشانهاى است» (قرآن کريم ،نحل :آيه
)00؛ «و اوست کسى که زمین را گسترانید و در آن کوهها و رودها نهاد و از هر گونه میوهاى در
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آن جفت جفت قرار داد روز را به شب مىپوشاند قطع ًا در اين (امور) براى مردمى که تفکر
مىکنند نشانههايى وجود دارد ،و در زمین قطعاتى است کنار هم و باغهايى از انگور و کشتزارها و
درختان خرما چه از يک ريشه و چه از غیر يک ريشه که با يک آب سیراب مىگردند و (با اين
همه) برخى از آنها را در میوه (از حیث مزه و نوع و کیفیت) بر برخى ديگر برترى مىدهیم بى
گمان در اين (امر نیز) براى مردمى که تعقل مىکنند داليل (روشنى) است» (قرآن کريم ،رعد:
آيات 9و.)4
بنابراين ،يکی از مهمترين آداب غذا خوردن و اساسیترين آنها توجه به نقش نشانه بودن
خوراک و خوردن است .هر چیزی نشانهای از نشانههای خداست و آدمی میبايست در هر کار و
تفکری خدا را در نظر داشته باشد .لذا ،در هنگام غذا خوردن بهتر است سکوت رعايت شود و
هرکس به غذايی که در رو به روی خودش قرار دارد توجه کامل داشته باشد« .در حین غذا
خوردن نبايد به دست و دهان ديگران نگريست» (میواتی.)40 :0911 :
از ديگر آداب غذا خوردن نشستن خاضعانه در کنار سفره است« .پیامبر (ص) بیشتر اوقات که
برای غذا خوردن مینشست ،دو زانو و دو پايش را جمع میکردند .همانطور که نمازگزار
مینشست .جز اينکه زانو رو زانو و يا روی يک پهلو مینشست و میگفت :همانا من بندهام و
همچون بنده مینشینم و چون بنده غذا میخورم» (ذهبی0911 ،ق« .)094 :بهترين طرز نشستن
اين است که هنگام غذا خوردن زانوی پای راست را بلند کرده و بر پای چپ بنشیند يا دو زانو
بنشینید» (میواتی.)91 :0911 ،
همچنین از ديگر آداب غذا خوردن شستن دستها قبل از غذا ،گفتن بسم اهلل الرحمن الرحیم
و گفتن الحمداهلل و علی برکه اهلل است و «بهتر است اين دعا را با صدای بلند بگويد تا همراهان
شنیده و آن را بر زبان آورند» (میواتی ،همان« .)41 :رسول خدا در آداب خوردن با دست راست
چنین فرموده اند :هرگاه يکی از شما غذا خورد با دست راستش بخورد و آنگاه که چیزی نوشید با
دست راستش بنوشد ،زيرا شیطان با دست چپش هم میخورد و هم مینوشد» (ذهبی0911 ،ق:
 .)001پیامبر (ص) فرمودند« :غذا را با دست بخوريد زيرا که اين گواراتر و آسانتر است» (ذهبی،
همان« .)092:بعد غذا ابتدا دست و بعد دهان را تمیز بايد کرد» (میواتی« .)42 :0911 ،اگر کسی
همراه شما غذا می خورد و از نظر علم ،تقوی ،زهدو غیره باالتر باشد اجازه دهید تا او آغاز به
خوردن نمايد و اگر شما دارای صفات برتری هستید شما شروع کنید» (میواتی ،همان.)41 :
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مقوله آداب غذاخوردن شامل  00پرسش در مورد آداب غذاخوردن از نظر مذهبی در میان
بلوچها میباشد که جواب های پاسخگويان به اين پرسش ها به صورت مجموع فراوانی پنج گزينه
ال موافقم در جدول  9آمده است:
ال موافقم تا کام ً
کام ً
جدول  .5توزیع فراواني جوابهاي پاسخگویان به  12پرسش مقوله آداب غذاخوردن
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
گزينه
0/11
0/11
1
ال مخالفم
کام ً
4/14
0/02
00
مخالفم
04/09
01/10
19
نظری ندارم
94/90
00/91
044
موافقم
011
22/40
404
ال موافقم
کام ً
011
149
جمع

جدول  9نشان میدهد که اکثريت جوابها ( 22/40درصد) به گزينة کامالً موافقم و در
ال موافقم و موافقم بوده و تنها کمی بیش از 4
مجموع بیش از  19درصد آنها به گزينههای کام ً
درصد آنها شامل گزينههای مخالفم و کامالً مخالفم بوده است .بر اين مبنا ،میتوان استنباط کرد
که خوانش معنايی و نشانهشناختی دالهای مرتبط با اين مقوله در سطح داللت اسطورهای بر
مذهبی بودن بلوچها و توجه اين قوم به سنتهای مذهبی در مورد آداب غذا خوردن اشاره دارند.
 .6-5احترام به مواد غذایي
بلوچها بر طبق آموزهها و روايات دينی برای نان و خرما احترام خاصی قائل هستند .برای مثال
آنها معتقدند که ظرف داغ را نبايد بر روی نان گذاشت ،نان نبايد بر روی زمین بیفتد ،نبايد با نان
سفره را پاک کرد ،نبايد نان را با دو انگشت خورد ،نبايد نان را به پشت انداخت ،حتماً بايد سر
سفره نان باشد و نبايد با چاقو نان را بريد .نبايد هسته خرما را پرت کرد ،هسته خرما را دور نمی-
اندازند ،نبايد خرما را با قاشق و چنگال خورد .همه اين دالها در سطح داللت صريح خود مفهوم
احترام به مواد غذايی و در سطح داللت ضمنی بر مهمترين محصول کشاورزی اين منطقه ،فراوانی
آنها ،مقوی بودن و اهمیت اقتصادی آن در زندگی روزمره (از برگ درخت خرما برای تهیه جانماز،
سبد ،حصیر و صنايع دستی ،از تنه و شاخهها برای ساختن سقف و تهیه هیزم ،از هسته خرما
برای ساختن تسبیح ،خوراک دامها و هسته پودر شده برای درمان اسهال استفاده میشود) داللت
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دارند و در سطح اسطورهای نشان دهنده تقدس و اهمیتی است که بلوچها برای اين دو ماده
غذايی قائل هستند .همچنین بر سادگی و قناعت مردم بلوچستان ،بهشتی بودن و خوراک انبیا
داللت دارند.
نان در بسیاری از فرهنگها حداقل در فرهنگ و سنت اسالمی نماد برکت است و حرمت
خاصی دارد .فرآورده گندم و آرد است و از نخستین نمونههای خوراک انسانی محسوب میشود.
پیامبر (ص) فرمودند« :اگر نان و سرکه در هر خانهای باشد آن خانه فقیر نیست» (ذهبی،
0911ق« .)090 :پس از طعام نبايد دست را با نان پاک کرد زيرا اينکار بیحرمتی نسبت به رزق
خواهد بود ،قرص نان را نبايد از وسط خورد ،اشیاء ناخوردنی را نبايد باالی نان قرار داد؛ (میواتی،
 .) 40-49 :0911همین امر خود از موارد داللت بر ارج و قرب نان است .در قرآن کريم که کتاب
آسمانی مسلمانان است نیز از نخل خرما به کرات ياد شده است« :از شکوفه درخت خرما
خوشههايى است نزديک به هم و (نیز) باغهايى از انگور و زيتون و انار همانند و غیر همانند خارج
نموديم به میوه آن چون ثمر دهد و به (طرز) رسیدنش بنگريد قطعاً در اينها براى مردمى که
ايمان مىآورند نشانههاست» (قرآن کريم ،انعام :آيه « .)00به وسیله آن کشت و زيتون و درختان
خرما و انگور و از هر گونه محصوالت (ديگر) براى شما مىروياند قطعاً در اينها براى مردمى که
انديشه مىکنند نشانهاى است» و «از میوه درختان خرما و انگور باده مستىبخش و خوراکى نیکو
براى خود مىگیريد قطع ًا در اين(ها) براى مردمى که تعقل مىکنند نشانهاى است» (قرآن کريم،
نحل :آيات 00و « .) 21پس براى شما به وسیله آن باغهايى از درختان خرما و انگور پديدار کرديم
که در آنها براى شما میوههاى فراوان است و از آنها مىخوريد» (قرآن کريم ،مومنون :آيهی .)0
توجه قرآن مجید به نخل خرما در آيات متعددی برای انسان مسلمان ايجاد تکلیف میکند و او را
ملزم به مطالعه میکند تا ببیند چگونه میتوان از اين نعمتهای الهی و خدادادی استفاده نمايد؛
وجود نخل خرما در قرآن مجید به عنوان مايه روزی بندگان و آبادانی و زنده کردن سرزمینهای
مرده و متروک معرفی شده است .اينگونه به درخت خرما اشاره کردن نشانگر اهمیت خرما از نظر
اسالم و قرآن است و تأکید بدين نکته حائز اهمیت که نخل درختی است قابل احترام و مقدس و
میوهای بهشتی است.
مقوله احترام به مواد غذايی شامل  9پرسش در مورد احترام به مواد غذايی از نظر مذهبی در
میان بلوچ ها می باشد که جواب های پاسخگويان به اين پرسش ها به صورت مجموع فراوانی پنج
ال موافقم در جدول  2آمده است:
ال موافقم تا کام ً
گزينه کام ً
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جدول  .6توزیع فراواني جواب هاي پاسخگویان به  3پرسش مقوله احترام به مواد غذایي
گزینه
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0
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9/01

نظری ندارم

01
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موافقم

41

09/21
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ال موافقم
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009

20/19

011

جمع
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جدول  2نشان میدهد که اکثريت جوابها ( 20/19درصد) به گزينة کامالً موافقم و در
مجموع بیش از  11درصد آنها به گزينه های کامالً موافقم و موافقم بوده و تنها کمی بیش از 9
درصد آنها شامل گزينههای مخال فم و کامالً مخالفم بوده است .براين مبنا ،میتوان استنباط کرد
که خوانش معنايی و نشانهشناختی دال های مرتبط با اين مقوله درسطح داللت اسطورهای بر
مذهبی بودن بلوچها و توجه اين قوم به سنت های مذهبی در مورد احترام به مواد غذايی اشاره
دارند.
 .7-5مذمت اسراف مواد غذایي در اسالم
بلوچ ها براساس اعتقادات مذهبی خود و با توجه به اينکه غذا را به سختی به دست میآورند ،به
اين مهم توجه خاصی دارند .از نظر بلوچها ،نان و برنج که غذای اصلی مردم را تشکیل میدهد،
نشانه برکت سفره است و برای آنها اسراف هر دانه برنج ،گناه محسوب میشود و معتقدند که
شايد برکت رزق و روزی آنها در همان يک دانه برنج باشد .درواقع ،اسراف دالی است که در سطح
داللت صريح خود بر هدر ندادن مواد غذايی و در سطح داللت ضمنی ،بر با سختی به دست
آوردن غذا داللت دارد و در سطح داللت اسطورهای ،بر قدرشناسی ،محروم نشدن از محبت و
رحمت خداوند و از بین نرفتن برکت رزق و روزی داللت دارد.
خداوند در قرآن انسان را از هرگونه اسراف و زياده روی بازداشته است و از آدمی خواسته
است تا در خوردن زياده روی نکند .قران هرگونه اسراف و زيادهروی و خروج از اعتدال بهويژه در
امور مادی را امری زيانبار میداند و با بیان اينکه خداوند اسراف و اسرافکنندگان را دوست نمی-
دارد ،می کوشد تا آدمی را در مسیر تکاملی و تعادل و اعتدال قرار دهد .درواقع ،هرگونه اسراف و
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زيادهروی در حوزه خوردن و نوشیدن ،يکی از عوامل و علل اصلی محرومیت از محبت خداوندی
شمرده شده و خداوند به صراحت اعالم میکند که مسرفان را دوست ندارد« :اى فرزندان آدم
جامه خود را در هر نمازى برگیريد و بخوريد و بیاشامید ولى زيادهروى نکنید که او اسرافکاران را
دوست نمىدارد» (قرآن کريم ،اعراف :آيه « .)90تکههای ريز نان را نبايد دور ريخت بلکه سعی
شود تا خورده شوند ،زيرا اينکار موجب برکت در رزق و حسن اخالق فرزندان میگردد» (میواتی،
.)49 :0911
مقوله مذمت اسراف مواد غذايی در اسالم شامل  9پرسش در مورد مذمت اسراف مواد غذايی
از نظر مذهبی در میان بلوچ ها میباشد که جواب های پاسخگويان به اين پرسشها به صورت
ال موافقم در جدول  1آمده است:
مجموع فراوانی پنج گزينه کامالً موافقم تا کام ً
جدول  .7توزیع فراواني جواب هاي پاسخگویان به  3پرسش مقوله مذمت اسراف مواد غذایي
گزینه

فراواني

درصد

درصد تجمعي

ال مخالفم
کام ً

1

1

1

مخالفم

9

0/29

0/29

نظری ندارم

09

1/09

0/11

موافقم

41

09/94

99/90

ال موافقم
کام ً

000

24/21

011

جمع

014

011

جدول  1نشان میدهد که اکثريت جوابها ( 24/21درصد) به گزينة کامالً موافقم و در
مجموع بیش از  01درصد آنها به گزينههای کامالً موافقم و موافقم بوده و تنها کمتر از  0درصد
آنها گزينه مخالفم بوده و هیچ کس گزينه کامالً مخالفم را انتخاب نکرده است .براين مبنا ،میتوان
استنباط کرد که خوانش معنايی و نشانهشناختی دالهای مرتبط با اين مقوله در سطح داللت
اسطورهای بر مذهبی بودن بلوچها و توجه اين قوم به سنت های مذهبی در مورد مذمت اسراف
مواد غذايی اشاره دارند.

 .6نتیجهگیري
اگرچه نظام نشانهای تغذيه و خوراک بلوچی میتواند تحت تأثیر عوامل مختلف جغرافیايی،
تاريخی ،اجتماعی -فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی ،و غیره باشد ،در اين پژوهش براساس پاسخهای
استخراج شده از مصاحبه با گويشوران بلوچی زبان اين نظام مورد توصیف و تحلیل قرار گرفت .با

 | 20مجله مطالعات اجتماعی اقوام ،دورة  ،0شماره  ،0بهار و تابستان 0900

توجه به داده های پژوهش ،اعتقادات دينی گويشوران تاثیر عمده ای بر نظام غذايی آنها داشته
است و بررسی و تبیین ديگر عوامل نیازمند پژوهشهای مستقل ديگری است .در راستای پاسخ
به پرسشهای پژوهش ،میتوان گفت که خوراک بلوچی شامل دالهايی مانند خوردنیها و
نخوردنی ها (نخوردن سیر و پیاز در روز جمعه ،خوردن گوشت خرگوش) ،مواد غذايی مقوی،
سیوه ای ،باز نمودن روزه با خرما ،پذيرايی مهمان با آب ،صحبت نکردن و توجه به ظرف غذای
خود ،شستن دستها قبل از غذا ،احترام به مواد غذايی (نان و خرما) ،هدر ندادن مواد غذايی است
که برای خوانش مفهوم (مدلول) اين دالها ،آنها را در سطوح داللت بارت ( 0091و  )0011مورد
پژوهش قرار داديم .در سطح داللت صريح ،مفهوم (مدلول) اين دالها واضح و آشکار است ،اما
خوانشهای نشانهشناختی که در سطوح داللتهای ضمنی و اسطورهای از اين دالها استنتاج
میشود ،بر توجه اين قوم به آموزههای دينی و اسالمی خود ،توجه به سنت و سیره پیامبر (ص) و
توجه به آيینها و مراسم و اعیاد دينی ،بندگی و تسلیم در برابر فرمان خداوند ،داللت دارد.
همچنین بر خصوصیات اخالقی ،فرهنگی و اجتماعی (رعايت حقوق ديگران در اجتماعات،
نیر ومند بودن ،سخاوت ،از خود گذشتگی ،مهمان نوازی ،قانع بودن ،سختکوشی ،مناعت طبع
داشتن ،قدرشناسی ،تواضع و فروتنی) و بر نگرشها و باورهای اجتماعی اين قوم (اهمیت آب در
زندگی بلوچ ،با سختی به دست آوردن غذا ،اعتقاد به بهشتی بودن مواد غذايی مانند خرما ،تقدس
نان و نشانهی برکت دانستن آن ،احترام گذاشتن به بزرگترها) داللت دارد.
درمجموع ،ازتحلیل دادههـای پژوهش چنین نتیجهگیری شدکه خوانش معنايـی و
نشانهشناختی مدلول اين دالها در خوراک بلوچی و در سطح داللت اسطورهای بر مذهبی بودن و
توجه و پايبندی اين قوم به سنت پیامبر (ص) و دستورات قرآن کريم داللت دارد.
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