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 مقدمه - تعارف بی خودکاوی
 . ب مانی نوشته

 ۵۸۳۱  آذرماه اول - وین  

 

 )هگل( است. «من» که ما آن و  «ما» که «من» آن

 

  

 کشور یک در است ریجمهو نظامی «ما» نظام آیا شناسیم: می خوب همگی را روشنگرانه بحث نمونه این

 عامه فرهنگ در تأثیری که است بوده روشنفکران ضعف این آیا ایران؟ جمهوری در اسالمی نظامی یا مسلمان،

 مرد دینی روشنفکر آیا فهمند(؟ نمی هم هنوز البته )و اند نفهمیده را روشنفکران که است عامه ضعف یا اند نداشته

 بیگانه های زبان از آثار ترجمه آیا دارد؟ دین که است وشنفکریر یا است شده روشن فکرش که است دینداری

 کنند؟ می حال دیگران رکاب روی که هستند اشخاصی مترجمان یا است، ادبی آفرینش نوعی

 دارد؟ سفید های راه راه که است سیاهی خر یا دارد، سیاه راه راه که است سفیدی االغ گورخر، آیا ببخشید، آقا -

  گفته! چی باره این در هایدگر ببینم ایدب اول من واال -

 

 

 
  

 

 آید می زیر در که مطلبی دهم، توضیح باید افتد، نمی دیواری٤ به باال های بحث به مندان عالقه راه که این رغم علی

 ندارد. گورخر درباره مدرن پست فلسفی های جدال به ربطی و پردازد می «هست چه آن» به

* 

 دسته یک شود. نمی است آن دچار «ایرانیان ما» جامعه قرن چندین که یی اجتماعی عضالتم وجود منکر کس هیچ

 عدم زدگی، عرفان کار، به عالقه فقدان سودجویی، استبدادی، ذهنیت تقدیرگرایی، مانند معضالت این از

 شناس، جامعه رهایبردا نقشه تا گرفته واقعی اندیشمندان از دانش، اصحاب است. آشکار غیره، و پذیری مسئولیت

 و زده قلم معضالت این مورد در کافی اندازه به تهران، های مسافرکش و نگارها روزنامه قالبی، های فیلسوف

 کننده مأیوس بسیار بزرگ تالش این روشنگرانه تأثیر امروز به تا که این در اند! سروده شعر حتی اند. گفته ها سخن

 اما نیست، کم تفکر اصحاب کردن مرگ دق هنر در «ایرانیان ما» تمهار که درست نیست. تردیدی است، بوده

 استبدادی ذهنیت است. کند بسیار رفتاری و فکری الگوهای در تغییر سرعت نیستند. کوچک نیز شده یاد معضالت

 اما شود. نمی ارزش دارای ناگهان به سودجو ی زده عرفان فرد نزد «کار» و کند نمی تغییر فردا به امروز از

 حاصل شناخت واگذاری در و داشته خودآگاهی مسائل این به نسبت که هستند و بوده ما جامعه در کسانی که همین

 ها آن بهبود به توان می و ندارند عمومیت یادشده «عیوب» خوشبختانه که دهد می نشان کوشند، می خودآگاهی این از

 باشد. کوچک امید این که هرچند داشت، امید درازمدت در
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 ایجاد صورت در که است موجود "ناپیدایی" های ویژگی فرهنگ هر در نیستند. ما معضالت نوع تنها ها این ماا

 وقتی که، چرا است، مشکل «عمومیت» دلیل به ها آن شناسایی که کنند می روبرو معضالتی با را جامعه اختالل،

 به «معضل» عنوان به و شود می تبدیل ارهنج به باشد گیر همه و عمومی ای جامعه در "ناهنجار" خصوصیت یک

 بیماریشان خواهند نمی ها آن است. «نرمال» نیست، عیب سودجویی هستند، «سودجو» همه که جایی آید. نمی نظر

 ذهن از را آن )که فروم اریش از سخن این باشد. شان همسایه بیماری اندازه به بیماریشان خواهند می ها آن یابد. شفا

 دارد. اشاره اجتماعی مناسبات همین هب کنم( می نقل

 زندگی در ها آن زای اختالل تأثیر و است اجتماعی آشکار معضالت از بسیاری منشأ اغلب ها«بیماری» گونه این

 ها آن خطر شوند، تبدیل «تفکر» موضوع به گذارد نمی که ها آن «عمومیت» ویژگی و است اساسی و زیاد اجتماعی

 زا اختالل فرهنگی ویژگی ترین مهم – من نظر به – از یکی جا این در ما بحث مورد موضوع کند. می بیشتر را

 ام. ندیده من حداقل یا است، نپرداخته آن به کسی حال به تا که است

 ظریفی نکته به اشاره باشد)!( پزدادن که این از پیش «است نپرداخته آن به کسی حال به تا» که این ذکر از من قصد

 و است فرهنگ کند می متمایز دیگر ی جامعه از را ای جامعه که چه آن هویت. فرد و دارد رهنگف جامعه است.

 شکل «دیگران» با تعامل در پذیری اجتماع و وتربیت تعلیم روند در فرد هویت دارد. افراد بین را نقش همین هویت

 اجتماع فرهنگ از ای«شعبه» جادای در «دیگران» موفقیت به پذیری اجتماع و وتربیت تعلیم موفقیت گیرد. می

 اجتماعی نقد است، اجتماع کوچک نمونه فرد «خود» که جایی آن از ترتیب این به است. مشروط کودک درذهن

 روشنفکران است، مشهود بندند نمی واقعیت بر چشم که کسانی بر چه چنان و گذرد. می «خود» نقد مسیر از واقعی

 را خود عمر بقیه و اند زده سالگی وسه بیست در را خود «آخر حرف» معموال .ندارند «خود نقد» با خوبی میانه ما

 و شناسایی عهده از فردی که وقتی تنها خورند. می غصه و دل خون «آخر حرف» به اجتماعی مناسبات انطباق در

 است. مناسب اجتماعی روابط در کندوکاو جهت که یابد می دست ابزاری به برآمد، خویش هویتی ساختارهای تغییر

 دارم، را آن ساختن مطرح قصد که یی فرهنگی ویژگی به پرداختن که یافت خواهد در بحث ادامه در متأمل خواننده

 ویژگی این تعدیل یا ساختن مرتفع برای تالش هرگونه الزمه و نیست میسر «خود» حال در کردن نظاره بدون

 داد. خواهد تن آن به کسی کمتر که تغییری است. خود در تغییر ایجاد زا، اختالل

  

 مقدمه

 دید. غذا خوردن مشغول را ای عده گذشت، می صحرایی از مال

 مال از آنان از یکی شد. مشغول و نشست تعارف بی و خوشحال

 دارید؟ آشنایی ما از یک کدام با عالی جناب پرسید:

 ایشان. با : گفت و داد نشان  را سفره های خوراک مال

  

 به ماجرا بگذارم. درمیان گرامی خواننده با را بحث مورد «ایرانی ویژگی» با خود مواجهه طریق مایلم ابتدا در

 .فروافتاد انقالب خیابان در ای تجربه دراثر پوشاند می را مذکور ویژگی که ای پرده گردد. برمی پیش سال چند

 به چسبانند، می هایشان فترچهد در باسلیقه های دختربچه معموال که مخصوصی های رنگی کاغذ خرید قصد به

 آن انتشار از مدتی که را انوری حسن «سخن بزرگ فرهنگ» خواستم می همچنین بودم. رفته انقالب خیابان

 وکالت بزرگم برادر به اداری کارهای سری یک برای باید که این مضافا بخرم. بود شده نایاب سرعت به و هگذشت

 دادم. می

 اعتنا زیاد حرف این به اما ،«رسانید انجام به را کار یک روزی حداکثر توان می ایران در» که بودم شنیده

 رنگی کاغذ دنبال را تهران نصف معروف قول به که این از پس آن از پیش روز چند بود. راحت خیالم کردم. نمی

 شنبه تا را ها آن بود دهدا قول آن کارکنان از یکی که بودم کرده پیدا تحریر لوازم فروشگاه یک بودم، گذاشته پا زیر

 کند. تهیه من برای

  



 که بایستی می فقط روز آن و بودم، داده سفارش فروشی کتاب به مراجعه با نیز را ها کتاب ،آن از پیش هفته یک

 خانوادگی دوستان از یکی به متعلق زدم سرمی آن به بایستی که هم ای وکالتخانه چنین هم گرفتم. می تحویل را ها آن

 نامه وکالت بود شده قرار بود. پرسیده تلفنی را الزم اطالعات من از شود، من زحمت موجب خواست نمی چون بود.

 «.برو کن، امضا دوتا جا این بیا پا نک یک فقط شما» بود گفته کند. آماده و تنظیم شنبه تا را

 یکی ایران به مسافرت از پیش شب .بزنم سری هم بازار به توانم می بودم مطمئن تقریبا که بود راحت خیالم قدر آن

 از دور که هایی آدم برای خواهش، این بیاورم. «دیزی ظرف» دوعدد برایش که بود گرفته قول من از دوستان از

 و ناظری های دی سی قلیان، دیزی، نظیر اشیائی اهمیت اما برسد، غریب نظر به شاید اند، نکرده زندگی وطن

 اهمیت از است فروپاشی خطر در دایما ها آن هویت که کسانی برای غیره و منقل سماور، قالیچه، شجریان،

 نیست. کمتر شکستگان کشتی برای پاره تخته

 نزدیک ها آدرس همه خوشبختانه آمدم. بیرون خانه از سرپایی قهوه فنجان یک نوشیدن از پس زود صبح شنبه

 از یکی با که نبود بیشتر ای چنددقیقه هنوز اما شدم. می پیاده و سوار مکررا بایستی نمی و بود انقالب میدان

 راهبندان این که بود معتقد راننده خوردیم. صبح راهبندان به شاهراهی در که بودیم راه در انقالب میدان های کرایه

 به تا بهرترتیب .است نشده حاضر هنوز اما بسازند، خواهند می است سال چهار سه که است پلی ساختمان بخاطر

 دیگر مسافران و راننده آقای شناسانه جامعه و فلسفی تأمالت و مباحث با را خودمان وقت برسیم، انقالب میدان

 باز که را دفتر در رفتم. وکیل سراغ به یکراست بگیرم. را نامه وکالت اول که است بهتر رسید نظرم به گذراندیم.

 و قبول قابل مطلقا که دالیلی به نامه وکالت شدم. غافلگیر کره در شده سرخ مرغ تخم اشتهابرانگیز بوی از کردم،

 و حاضر که ای صبحانه صرف به ما دوست صمیمانه تعارفات که این بخصوص ،نبود حاضر هنوز بود، کننده قانع

 یک» شد قرار صبحانه صرف از پس بود. بخش تسلی بسیار بود، شده چیده میز روی ای سلیقه با طرز به آماده

 کنم. رجوع دفتر به امضا برای دیگر دوساعت یکی و «بزنم گشتی

 فرصت از توانستم می بزنم. گشت بیخودی نبود الزم شوم، نمی خسته تهران های خیابان در زنی گشت از که این با

 تصور توانستم می چون اما بودم، نظر مورد فروشی کتاب نزدیک که این با بپردازم. کارهایم بقیه به و کرده استفاده

 مراجعه جا آن به رسید، انجام به دیگرم کارهای همه وقتی گرفتم تصمیم نیست، راحت کتاب جلد هشت ملح که کنم

 اما بود، شده تر گرم محسوسی طرز به هوا بود. راه دقیقه بیست افتادم. راه تحریر لوازم مغازه سمت به پیاده کنم.

 ای ساله شانزده پانزده جوان بود. نیامده هنوز بودم هداد سفارش او به را کاغذها که ای فروشنده نبود. تحمل غیرقابل

 بود معتقد گذاشت، می نان الی را شده ورقه ورقه های فرنگی گوجه خاصی ظرافت و زیاد دقت با پیشخوان پشت که

 هنوز کردم، رجوع دوباره و زدم قدم دقیقه ده «.شود می پیدا اش سروکله دیگر دقیقه چند تا» مذکور فروشنده که

 ... و ... دیگر ربع یک ... دیگر دقیقه ده بود. مدهنیا

 کامال حلقم ته را دود تلخی بود. شده دودآلود و داغ هوا افتادم. راه انقالب طرف به و گرفتم را فروشگاه تلفن شماره

 را دیگر کارهای و برگردم خانه به و بگیرم را ها کتاب بروم، کتابفروشی سراغ به گرفتم تصمیم کردم. می حس

 بگذارم. بعد روزهای برای

 راه بین بود کتابفروشی به انبار از ها کتاب حمل مسئول که باری تاکسی معلوم قرار از .نبود حاضر ها کتاب 

 دانستم نمی «.س آماده بزنید چرخی یک دوروبرها همین شما تا» بود.  گیرافتاده راهبندان در یا بود کرده تصادف

 دانستم نمی بود. ریخته بهم هایم برنامه بودم. عصبانی شدم. خارج مغازه از و زیر ختماندا را سرم بگویم. چه بایستی

 فروشگاه به عمومی تلفن از رفتم، راه انقالب خیابان در هدف بی مدتی که این از پس رفت. می مالش دلم کنم. چکار

 ها کاغذرنگی فردا که داد قول و خواست معذرت کردم. صحبت نظر مورد فروشنده با و زدم تلفن تحریر لوازم

 مشامم به چلوکباب بوی متر ده به متر ده  دادم، می ادامه رفتن به رو پیاده در که طور همین بود. خواهد حاضر

 حاضر غذا» بود: شده نوشته ها آن روی دیدم. می بود شده چسبانده ها رستوران در به که را تابلوهایی و خورد می

 «.است آماده غذا» یا ،«است

 کردم: فکر ایستادم. تابلوها از یکی برابر در لحظه یک رد



 روی بایستی است چندسال که پلی نیست، حاضر ها کتاب نیست، حاضر نامه وکالت نیست، حاضر ها کاغذرنگی

 «.است حاضر غذا» اما نیست. حاضر چیز هیچ نیست، حاضر بسازند شاهراه فالن

 

  



 ۲تعارف بی خودکاوی
 . ب مانی نوشته

 کباب و عصیرست وقت دوستان

 سحاب ست نشانده گرد را راه

 رز آتش همی بفروزیم

 کباب سرخ او بر گسترانیم

 «منوچهری»

 ایرانی فرهنگ در «خوردن» مقام درباره

 حاج به ای نامه» در دانا شادی ایران. به مارکز سفر مناسبت به دانا شادی از خواندم طنزآمیزی ی نوشته دیروز 

 کند: می خبردار طور این کشد، می را او انتظار ایران در که ای برنامه از بخشی از را او «مارکز گارسیا آقا گابریل

 استقالل یا هما هتل برندت می همه از اول بگویم. برایت داشت خواهی جا این که هایی هبرنام از کمی بگذار حاال»

 به که دهند می زرد شله و کباب جوجه و پیاز و دوغ و چلوکباب بهت قدر آن و ور آن و ور این دعوت هی بعد و

 از آخر و همه از اول آیدمی ایران به که کس هر ایدیده جان مارکز شوی.می سقط و ترکدمی اتشکمبه حق امید

 خوشحال اول من خب خوردم". بس از مردم بابا که:" این و کندمی تشکر ما نوازی مهمان و هاخوراکی از همه

 کباب مهمان حلق در که این جز که رسیدم نتیجه این به حاال اما ،هستیم مباهات مایه همه این جهان در که شدممی

 خیکت هی و خوریمی هی خالصه بعععله. کنیم.نمی دیگری کار کنیم سرازیر یهبام زولبیا و رشته آش و کوبیده

 «.آید می باال

 

 

 

  

 «پذیرایی» دهیم. می  فریب هم را خودمان بلکه ها، غریبه تنها نه «ایرانی نوازی مهمان» با ما که جاست این جالب

 آن از که رفتاری آشکارترین دهد. یم تشکیل را ایرانی نوازی مهمان رکن ترین اصلی «پذیرفتن» مصدر از

http://4divari-mani2.blogspot.com/2009/12/t_4079.html
http://rezaghassemi.org/maghaleh_132.htm


 باشد مهربان ما شکم به نسبت او که است این ایم، قرارگرفته فردی پذیرش و محبت مورد که داد تشخیص توان می

 آن مهم ندارد. چندانی ارزش کند گوش ما دل حرف به کسی که این کند. پر رنگارنگ اشربه و اطمعه با را آن و

 یک در خواه باشد، خصوصی مهمانی در خواه است، پذیرایی داوری معیار شد.با «درست» پذیرایی که است

 علمی. سمینار

 مفت/ حرفهای اهمیت/ با حرفهای» نویسد: می چنین وطنی های سمپوزیوم و ها کنفرانس محاسن باره در محمود ابن

 این در بار یک که کسی نیست. جدیدی حرف جا این تا .«گفت گفت، هرچه رفت/ رفت، كه هر میكروفون/ پشت

 سمینار از کنندگان شرکت ارزیابی گزارش جالب نکته اما پذیرد. می را محمود ابن حرف باشد کرده شرکت ها نشست

 .«بود مجالی و حال اگر ـ سخنرانی مچهار پذیرایی، سوم پذیرایی، دوم پذیرایی، اول بود: عالی برنامه» است:

 مسئله با ارتباط بی نیز است کرده سفر ایران به دوری سال ده از پس که ایران در جامی مهدی مشاهدات به نگاهی 

 رعایت عدم به را او و داده نشان واکنش او گوناگون مشاهدات به نسبت مختلفی اشخاص ست.نی ما بحث مورد

 تاالر و رستوران چقدر و» :برنیانگیخت واکنشی هیچ او مشاهدات از یکی که این جالب ساختند. متهم «عینیت»

 کندمی فکر آدم که شده زیاد آنقدر هاستخوردنی به مربوط آنچه است! شده ایجاد شکمچرانی و عیاشی برای

 «.ورزندمی عشق آن به وابسته هایآیین و خوردن به هاایرانی

 * 

 دیگر و انسان بین که دانند می خارج جهان «خودکردن آن از» و تصاحب بدوی نوع را خوردن عمل مندان دانش 

 شناسان، مردم عقیده به نیز خود دشمنان سر مغز یا گوشت خوردن از ابتدایی قبایل انگیزه است. مشترک حیوانات

 دوای و غذا مادر شیر است. پیرامونی جهان در انسان فعال دخالت اولین خوردن است. بوده ها آن روح تصاحب

 مشروط کودک تقالی به آن نوشیدن که است زهدان آرزوی بی و راحت دنیای از شده رانده نوزاد زاری و گریه

 جهان در بقا شرط و است شده سپری بود قیدوشرط بی و واسطه بی نیازها ارضای که دورانی تولد، محض به است.

 گرو در او جسم اعضای کلیه سالمتی و کارکرد بمکد. باید فقط او و مهیاست شیر مرحله این در است. فعالیت نو

 نای سازد. مبدل بدن احتیاج مورد مواد به را بیرونی دنیای عناصر بایستی که است گوارش دستگاه دقیق کارکرد

 طبیعت در نهان حکمت بلکه عقل، نه دوران این در است. خارج دنیای و او بین واسطه ترین مهم دستگاه

 فوق حکمت محور زیرا نوشد نمی است الزم که چه آن بر افزون ای قطره که است چنین و اوست. رفتار کننده هدایت

 عقل آفتاب طلوع با انگار اما یکدیگرند. تصویر «زیادبود» و «کمبود» تعادل حکمت در و دارد، قرار تعادل بر

 شود. می خراب کار

 را چیز یک نباشد، موافق عقیده این با کسی اگر حتی است. آمده جهان این به «شناخت» برای انسان معتقدند ای عده

 انورانج و گیاهان  مستمرا که نیست این تردید بی باشد، خواهد می هرچه بشر وجودی دلیل که این آن و پذیرد، می

 زنده نان به تنها انسان نبوی(. )حدیث «نکنید جانوران گورستان را خود معده» بگذراند. خود گوارش دستگاه از را

 گشتگی گم و مسخ باعث ها آن ارضای عدم که دارد هم دیگری نیازهای جسمانی، نیازهای سوای انسان یعنی نیست.

 قوره نظیر دیگری استعدادهای و ها قابلیت انسان در شود. نمی دمحدو هاضمه قوت به انسان های قابلیت گردد. می او

 این باشد، متمرکز شکم به دایما آدمی حواس وقتی و است موجود نیز زیبایی دریافت و ادراک تفکر،  و تخیل

 .«اندیشد نمی خوب پر شکم» گوید: می التینی مثلی یابند. نمی بروز مجال استعدادها
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 گمانه این اما بخشد. می التیام را استرس و تنهایی حوصلگی، بی احساس خوردن که قدندمعت غربی محققان از برخی

 چهره در که این حداقل شود. نمی ها ایرانی شامل باشد، واقعیت بر منطبق غربی انسان برای است ممکن که این با

 با بارکرده را شیرینی و آجیل غذایی، مواد ها، بشقاب کاسه ها، قابلمه تعطیل روزهای در که کثیری جمعیت

 ها، چشمه کنار و افتند می راه ها جاده در خوانان و رقصان نقلیه ابزار دیگر و ها وانت با شخصی، های اتومبیل

 خورد، نمی چشم به بیحوصلگی استرس، عالمت گونه هیچ اندازند، می سفره ها سرکوه حتی و ها رودخانه ها، اتوبان

 وجه. هیچ به که تنهایی

 های ایرانی با گذشته قرن های ایرانی رفتار شباهت از زدم، می ورق را گوبینو کتاب اتفاقی بطور که شپی چندی

 ایران پیش هفته دوسه وی که کند می احساس آدم روزمره، زندگی از گوبینو گزارش خواندن با شدم. متعجب امروز

 گوید: یم چه مرفه قشر اعضای بین مرسوم رفتارهای درباره ببینید است. بوده

 و شكار به ها آن عمر اعظم قسمت ... و ندارند كاری تعیش جز عمر تمام در ایران ثروتمند های خان و اغنیا طبقه»

 حجاب در ها زن و است حرام غیرشرعی زن با آمیزش ... كه این با و گذرد می عشرت و عیش مجالس تشكیل

 سال )سه «باشند می ثروتمند و سرخوش جوانان همنشین زیاد تعداد به زیبا های زن مجالس این در معذالك هستند،

 (.١۵ص ایران در

 توانند نمی كه هم بضاعت كم طبقه» دهد: می  ادامه گوبینو است؟ بوده چگونه دوران آن در عادی مردم سلوک اما

 فرصت كوچكترین از كنند، كار بیش و كم ناچارند و بگذرانند عشرت و عیش به را عمر تمام اغنیا طبقه نظیر

 دسته دسته مرد و زن و شود می تعطیل ها دكان و بازار تمام شد جمعه روز كه همین و نمایند می استفاده تفریح برای

 تفریح مشغول روز كار غم از فارغ غروب تا و روند می شهر خارج های باغ سوی به شیرینی و آجیل و غذا با

 )همانجا(. «هستند

 فرهنگی و تاریخی های ریشه و نیست جدیدی پدیده ایران در آن اهمیت و ردنخو به مفرط میل شکم، ویژه جایگاه

 رفتارهای خود، سخنان وخیم عواقب بینی پیش توانایی بدون «روشنفکران»از برخی که، این انگیز حیرت دارد.

 سخن پذیرفتن که است آشکار کنند. میتجویز امروز ایرانیان برای رفتاری الگوی عنوان به را شاهنامه  پهلوانان

 رستم زمین ایران بزرگ پهلوان های خصوصیت از یکی گردد. گوارشی وخیم های بیماری ایجاد باعث تواند می آنان

 برای اسفندیار فرستاده بهمن که وقتی است. خورده می را شده کباب گورخر یک تنهایی به که است بوده این پیلتن

 که خویش/ پیش در بنهاد گور دگر» و گذارد می سفره سر بریان گورخر یک او برای آید، می او نزد پیامی دادن

 و ها شجاعت از که گوید می او به تهمینه تهمینه، با او آشنایی داستان در چنینهم «.خوردنیش بدی گوری بار هر

 در و ،«نیک گریان شمشیر به را هوا کنی/ بریان گور یکی تنها به» که: این جمله از است، شنیده زیاد او های دلیری

 ز شنیدم هاداستان این چو» نیست: امروز ایرانی دختران از بعضی عشوه به شباهت بی که آید می هم ای عشوه ادامه

   «.تو ز گزیدم دندان به لب بسی تو/

 ابداع به قدرت، مذاق باب و جدید غذاهای اختراع به زیادی عده هخامنشی عصر شاهی مطبخ در که است روایت 

 آتن های خیابان در حکیم سقراط که دورانی همان در تقریبا تاریخ، روایت به اند. بوده مشغول پسند شاه غذاهای

 دربار در بود، مشغول مردمان فکری هدایت و ارشاد به بود، ایران سیاسی رقیب که یونان امپراطوری پایتخت

 آنان مدیون احتماال را امروزه ایرانی غذاهای تعدد که بودند، مشغول جدید غذاهای اختراع به سیصدآشپز هخامنشی

 و ،است دانایی به مشروط صحیح رفتار ،است یادگیری قابل فضیلت گفت: می که سقراط با همزمان ها آن هستیم.



 عنوان به لیمو آب باره در داناست، داند، نمی که داند می که کسی و است، جهل داند، می پندارد می که کس آن دانایی

 که غذاهایی گرفتند، می اندازه را زعفران دقیق مقدار کردند. می بحث کبابی گوشت کردن نرم یبرا ماده بهترین

 شکمی نیازهای ارضای آنان تأمل و تفحص موضوع کالم یک در کردند، می کشف شود، می باه قوه تقویت موجب

 بود.

 معتبر نگاران تاریخ از که ونکزنف سقراط شاگرد از را کورش دربار در «شاهی غذاهای بودن مطلوب» دلیل وقتی

 است حیث این از» شاهی غذاهای مطلوبیت شویم. می آگاه سلطنتی مطبخ دایمی بروبیای از خوانیم، می است یونانی

 مخصوص کاری هرکس که جایی در ... است. شده تهیه بهتر زیرا است، گواراتر و لذیذتر مزبور غذاهای که

 کباب را آن چهارمی و پز آب را ماهی سومی کند، می سرخ را آن ریدیگ پزد، می را گوشت یکی مثال دارد،

 کورش غذاهای که بود  جهت این از شود. می انجام خوب خیلی هرکار که است معلوم پزد، می نان پنجمی کند، می

 .(٤۵٤ص اول، جلد باستان. ایران )تاریخ «شد می تدارک دیگران غذاهای از تر به

*  

 و افراط عدم و اندازه داشت نگه و متعادل تغذیه باب در زیادی و حکیمانه سفارشات یاسالم ایرانی فرهنگ در

 چنین باشد، نداشته وجود پرستی شکم ای جامعه در تا البته و ) است موجود آشامیدن و خوردن در روی زیاده

 اندرزهای جور این اب ای میانه که دهد می نشان ام روزمره رفتارهای در تأمل اما نیست(، موجود هم سفارشاتی

 مسلک در زندگی که ام رسیده نتیجه این به ها ایرانی از بسیاری رفتار در دقت و نظاره با من .یمندار حکیمانه

 های مناسبت به نگاهی خام. خام گه خورند پخته گه که شام نهار، صبحانه، مکرر توالی جز نیست چیزی آنان

 خوردن به دعوت برای خوبی مناسبت آید، می دنیا به نوزادی که ینهم دهد. می نشان بخوبی را نکته این مختلف

 او برای وقتی است. دیگری مناسبت نیز کنند می ختنه را او که وقتی باشد، پسر نوزاد که صورتی در است.

 مسافرت به وقتی خوران. جوجه کند می ازدواج که وقتی اندازند، می راه «خوران شیرینی» روند، می خواستگاری

 از که وقتی دهد. می دست خوردن برای فرصتی نیز گردد برمی مسافرت از وقتی و پزند می پا پشت آش رود می

 و ملی اعیاد در او پزند. می زرد شله یا کنند می نذر سفره برایش گذارد می پا خطیری امر در یا است جسته خطری

 مذاق نوازنده هردو آن هم و این هم کند، نمی رقیف نوروز؟ عید پلوی ماهی یا حسین امام قیمه کند. می شرکت مذهبی

 هستند. او

 او ختم مجلس در دیگران بود، خورده عمر یک دیگران ختم مجلس در که طور همان میرد، می که وقتی سرانجام و

 اند کرده دقت ختم مراسم در که هایی آن «.بخورند دیگران که بمیریم ما خوردیم، ما و مردند دیگران» خورند. می

 در شرکت روحی لحاظ از ختم مراسم که حالی در غذاست. ی سفره ختم مراسم بخش مهمترین اغلب که دانند می

 ما میان از ایم، شناخته می را او که کسی شود. می پرداخته مرگ پیچیده مسئله به آن در که است فلسفی سمیناری

 و گذاشته را ش اتومبیل و خانه چنین هم و شتریزودر مشکالت ها، غم ها، درد ها، عصبانیت ها، رنج است. رفته

 فرد برای ختم مراسم کند. شاد را زهرا بهشت «خوار مرده» و گرسنه همیشه های کرم تا است درگذشته

 گفتند: می که گرداند بزرگ فیلسوفان صدای هم گذرا ای لحظه برای را او که دارد را خاصیت این کننده، شرکت

 را او بیاورد، بوجود خاصی اندیشه و احساس کننده شرکت فرد وجود در که بایستی ممراس این است. مردنی انسان

 فکر به او اما کند. فکر بشری سؤال ترین دیرینه به ای لحظه که دهد قرار بخصوصی عاطفی و فکری موقعیت در

 هایی وسیله عنوان به خرما و حلوا کند. می حفظ مرگ از پس حتی را خود کارکرد «خوردن» است. کباب جوجه

 در روز یک حداقل مسئله، این خوانند. فرامی او روح برای رحمت طلب به را مردمان آمرزش، شانس ازدیاد برای



 هزینه صرف بدون مشتریان شکم آن در که شود می یی رسمی نیمه های رستوران به ها قبرستان تبدیل باعث هفته

 گردد. می سیر

 ماه یک سالی که کند راضی را او تواند نمی کند، می گرفتن روزه به وظفم را مسلمان ایرانی که مقدس شرع حتی

 بهترین از یکی رمضان ماه دارد، را ایرانیان نزد شکم مقام بررسی قصد که کسی برای بپرهیزد. پرخوری از

 یغذای مواد مصرف که دریافت آشکارا توان می رمضان ماه در ها ایرانی رفتار در تأمل با است. ها موقعیت

 «مبارک» را آن خاطر همین به البد است. دیگر های ماه از بیشتر بسیار ماه این در

 از دولت سخنگوی» ،«شد کمیاب مرغ» مدعاست: این شاهد نیز رمضان ماه در روزنامهدرشت تیترهای نامند! می

 ... و «داد خبر مرغ گوشت کمبود رفع برای اقداماتی

 انسان که کنند می حرکت نقطه این از عارفان است. نفس شناخت یا خویشتن به تفکر ما فرهنگی های ایدآل از یکی

 قول )به این ماند. می خبر بی او وجود از نکند، رفتار خویش نفس تمایالت و ها خواسته خالف که وقتی تا

 در را موقعیت این رمضان ماه ماند. می صحنه پشت شود می ارضا هایش خواسته که زمانی تا «اژدها»موالنا(

 روبرو «خود» با او اهمیت بی و ساده تمایالت از برخی ارضای از اجتناب با که گذارد می مسلمان فرد اختیار

 خود روزمره رفتارهای در آن های دخالت متوجه آن هولناک قدرت از آگاهی با و کند شناسایی را  خود نفس شود،

 .باشد

 های توصیه» عنوان تحت است، آگاه هموطنان نزد شکم ویژه مقام از که ایران اسالمی جمهوری سیمای و صدا سایت که جاست این قضیه طنز

 و شریف هموطنان نزد گرسنگی احساس ایجاد احتمال از که گیرد، می خدمت به را شیمی و تغذیه علوم پزشکی، علم «رمضان ماه در بهداشتی

 کندی به که کنیم مصرف را غذاهایی باید بودن ناشتا طوالنی ساعات به توجه با»  کند: جلوگیری «اژدها» با ها آن مالقات

 در مانندمی گوارش ستگاهد در ساعت هشت معموالا  دیرهضم غذاهای زیاد. فیبر حاوی غذاهای مثل شوند می هضم

 «.مانند می باقی معده در ساعت چهار تا سه فقط الهضمسریع غذاهای حالیکه

 کند می یادآوری «الهضم سریع غذاهای» و «هضم دیر غذاهای» برشمردن از پس «سیما و صدا» سایت

 میوه مثل غذایی هایگروه همه از و باشند. یکدیگر با تعادل حالت در باید مصرفی غذاهای» که:

 غذاهای . باشد داشته وجود باید غذایی رژیم در لبنی محصوالت و حبوبات نان، ماهی، مرغ، گوشت،  سبزیجات،

  «.شوند می وزن در اختالل و سردل سوزش هضم، عدم باعث زیرا شوند محدود باید شده سرخ

 برای خود باشد ایرانی اگر رانیای است، بیهوده بینندگان و شنوندگان سالمتی از سیما و صدا نگرانی البته

 حكمت صدها داری روزه فایده اثرساختن بی کال و «وزن در اختالل و سردل سوزش» شكم، گرسنگی از جلوگیری

 نگاه خالق نمونه یك به بینند. نمی هم خواب در را ها آن سیما و صدا تغذیه و بهداشت امور متخصصین كه داند می

 بود. كرده اختراع ایام این در خماری از جلوگیری برای روشی معتادی و سال انمی آقای بودم، كه ایران کنید:

 در دایما را آن و گذاشته نان خمیر اندكی الی را آن از مقداری تریاك كشیدن حین در سحر هنگام به گفت، می

 و كوچك لولهگ بصورت كه را آن صبح اذان از پیش ثانیه چند سپس و دهد، می مالش و چرخاند می خود های دست

 تأثیر كه همین ظهر، نزدیك كه داند می تجربه به بنا گفت، می دهد. فرومی آب ای جرعه كمك به است، درآمده محكمی

 دهد می دست او به خوشایندی احساس ناگهان رسد، می خود پایانی مراحل به سحرگاه در مصرفی های تریاك

 شنیده بسیاری منقدین از است. آن گرانبهای مغز به رسیدن و هشد یاد گلوله هضم در معده اسید توفیق از حاكی  كه

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page_ref_id_maganize=161&SSOReturnPage=Check&Rand=0


 کنم می اعتراف اما گیرد، می كم دست را خود بینندگان و شنوندگان سرشار هوش «سیما و صدا» که بودم خوانده و

 فهمیدم. نمی درست این از پیش را آن حقیقی معنی که

 واگذار خود خوانندگان به «کنیم؟ مصرف را غذاهایی چه» عنوان با فهرستی پایان در سیما و صدا سایت باری،

 نکند: احساس را گرسنگی رمضان ماه طول در شخصی شکم ناکرده خدای تا کند می

 کمتر شما که شوند می باعث و شوند می هضم تری طوالنی مدت که سحر در مرکب کربوهیدراتهای مصرف ـ۵

 شوید. گرسنه

 شود. می هضم دیر که است غذاهائی از و بوده پروتئین عالی منبع یک حلیم ـ٢

 باشد. می منیزیوم و پتاسیم کربوهیدرات، فیبر،  قند، عالی منبع یک خرما ـ۸

 . باشد می دارا را چربی حداقل و بوده فیبر و پروتئین از غنی بادام مغز  ـ٤

 در امکان صورت در میوه آب یا آب زیاد مصرف باشد. می کربوهیدرات و منیزیوم پتاسیم، خوب منبع  موز ـ٥

 شود. می بدن نیاز مورد آب تأمین باعث خواب زمان و افطار بین فاصله

 شود. می یافت ما جامعه در كه است هایی پدیده ترین رزیالنه از یكی گذاشتن داری روزه حساب به را پروری شكم

 علم كه نیست الزم هیچ است، بوده مقدس شرع نظر مد كه نیست آن رمضانی چنین یك كه نکته این کدر برای

 فرد تریاك نسوزد، آدمی دل نشود، احساس تشنگی و گرسنگی آن طی در كه رمضانی ماه باشیم. خوانده فقه یا كالم

 آش، شیرینی، و شربت خرما، زلوبیا، بامیه، با نكشیده گرسنگی های شكم آن در كه افطاری و برسد او به معتاد

 - من نظر به – ایران خاص مورد  در خورد. نمی بدرد دربیاید، عزا از و پربشود حدامكان تا كباب و پلوخورش

 است. داری روزه از تر نزدیک اسالم روح به رمضان ماه حذف

 

 

 

  



 از جروبحث، از است. «شدن بیزار» و «شدن دلزده» معنی به فارسی زبان در «شدن سیر» که جاست این جالب

 از یکی عنوان به گیالس طعم فیلم ام. شده بیزار دنیا و زندگی از جروبحث، از یعنی ام، شده سیر دنیا از و زندگی

 از که است مردی زندگی داستانفیلم دهد: می دست به خوبی مثال ایران، سینمای تاریخ های فیلم ترین ایرانی

 او از ند،ک زنده او در را زندگی امید خواهد می که مردی که این جالب دارد. انتحار قصد و گشته سیر زندگی

 حافظ از غزل یک خواهی نمی» کند: نمی سؤال ،«کنی گوش پرندگان آواز به خواهی نمی دیگر» پرسد: نمی

 نام را «گیالس» جمله از ها ازخوردنی فهرستی بلکه ،«بشوی عاشق نداری دوست دیگر» گوید: نمی ،«بخوانی

 نسبت را او طریق این از شود می موفق و بچشد! ار ها خوردنی این طعم خواهد نمی دیگر آیا پرسد، می او از برده،

 فیلم این قهرمان  دل در زندگی امید ساختن زنده تکنیک که  بینیم می کند. مردد کمی است، گرفته که  تصمیمی به

 کار به دهیم می را آینده بهار در خیار و خربزه وعده او به که مشهوری «بزک» مورد در که است تکنیکی همان

 رود. می

 فیلم که طور آن مزاج صحت به نسبت نگرانی است. سالمتی به آنان توجه ها ایرانی نزد شکم مقام دیگر های نشانه زا

 را یادشده فیلم قهرمان افغانی کارگر یک گذارد. نمی راحت را فرد مرگ نزدیک تا گاه کند، می واگذار ما به یادشده

 شده سیر زندگی از که مردی جواب ببینید کند. می وتدع است پخته که املتی صرف به دارد خودکشی قصد که

 «.نیست خوب کلسترولم برای ممنون، خیلی نه» چیست: بکشد را خود دیگر ساعت چند تا است قرار و است

 دومین عنوان به نفر میلیون ٧/٢با حاد تغذیه  سوء به مبتال افراد تعداد نظراز را ایران فائو سازمان وجود این با  

 کند. می معرفیآفریقا شمال و خاورمیانه كشور

 رعایت دوم و پرخوری از پرهیز اول دارد، گیرانه پیش رویکرد که سنتی طب اساسی اصل دو

 نزد را دوم اصل به یبندیپا است، شده سپرده فراموشی به تقریبا اول اصل که حالی در اما ست،ها خوردنی طبایع

 «اش سردی» سرد غذاهای خوردن در روی زیاده علت به یا ناخوش فرد نیست؟ عجیب این یافت. توان می همگان

 خوردن در روی زیاده علت به یا شود، می خوب دارچینی چای یا عسل زلوبیا، خرما، داغ، نبات با که است کرده

 سبز گوجه و خیار هندوانه، کته، دوغ، ماست، آلبالو، شربت پلو، هیما با که است کرده «اش گرمی» گرم غذاهای

 گردد. می مداوا

 فرستد. می پیامبر خدمت به را ایرانی پزشکی فارس شاهان از یکی دارد. ای آموزنده حکایت گلستان در سعدی

 و آمد پیامبر زدن نخواست. وی از معالجه و نیاورد او پیش تجربه کس و بود عرب دیار در سالی» مذکور پزشک

 بنده بر که خدمتی تا نکرد التفاتی کسی مدت این در و اند فرستاده اصحاب معالجه برای را بنده این که کرد گله

 هنوز و نخورند نشود غالب اشتها تا که است طریقتی را طایفه این گفت خدا)ص( رسول آورد. جای به است معین

 «.برفت و بوسید زمین و تندرستی موجب است این گفت کیمح بدارند. طعام از دست که بود باقی اشتها

 پرخوری از که کسی اند. بوده او محتاج بیشتر بسیار او هموطنان هم روزها همان یقین به قریب احتمال به

 قرار پرسش مورد هیچکس را آن درستی که است کهن های حکمت از یکی این است. نیاز بی پزشک به پرهیزد می

 اندازه به ایرانی پزشکان سر هیچوقت آیا اما کند، می کساد را پزشکان کار تردید بی پرخوری از پرهیز دهد. نمی

  است؟ بوده «روغن در نانشان» و پررونق امروز

  

http://www.baztab.com/news/45706.php


 ۳تعارف بی خودکاوی
 . ب مانی نوشته

  زبان عرصه در وگذاری گشت – ذهنیت و خوردن

 

 ـ چه چشمای بادمی زیبایی داری!

 خوام من بادم می

 

 

 پیمودیم می را شهر داشتیم ماشین سوارکند: می تعریف ای خاطره صالحی عمران یاد زنده از ای خاطره محمود ابن

 فرمودند؟ الهام شما به لحظه همین استاد! گفتیم: نوشت. چیزی و درآورد را اش جیبی دفتر عمران رك،پا كنار كه

 بدون ساندویچ مثل عشق بدون اند:زندگی نوشته دیدیم كردیم نگاه آمد. خوشم خیلی دیوار روی جمله ازین نه! گفت:

 است! نوشابه

 

 

 

 

 ،«خوردن» به که استعاراتی و عبارات شمار ودر بانانز فارسی روزمره محاوره در فارسی، زبان در تأمل

 که زد حدس توان می البته گردد. می تعجب باعث است، مرتبط  شکمی، مسایل به کال و چشایی وحس خوراکیها،

 که کنند می تشبیه کسی به را بین کوته فرد آلمانی در باشد. موجود خوردن با مرتبط استعاراتی ها فرهنگ همه در

 زبان در فارسی، زبان برعکس اما شود. می محدود بشقاب لبه به او دید یا رود، نمی فراتر بشقاب لبه از او نگاه

 آلمانی زبان که است قلیلی موارد از یکی باال مثال کند. نمی تجاوز دست انگشت از استعارات جور این تعداد آلمانی

 در چنان آن، به مربوط مسایل و خوردن اما د.گیر می کمک ای استعاره چنین از عینی واقعیتی واگذاری برای

 با ما ارتباط فارسی زبان از ها استعاره این حذف که کرد ادعا توان می که است شده عجین ما زبان و فرهنگ

 و روانی، ـ روحی حاالت از بسیاری واگذاری و شرح و کند می مختل شدت به حداقل قطع، نه اگر را واقعیت

 از زبان فارسی فرد ذهن سازد. می محدود بسیار حداقل ناممکن، نه اگر را اعیاجتم مختلف های موقعیت

 عالم از وسیعی دامنه نمایاندن جهت کند. می استفاده متفاوتی بسیار و مختلف های موقعیت در یادشده های استعاره

 فهرست در است. الزم هایی نمونه ذکر گردد، می ادراک  قابل و یافته زبانی پوشش عبارات این توسط که واقعیت

 کنید: زیرتأمل

http://4divari-mani2.blogspot.com/2009/12/t_7510.html
http://ebnemahmood.blogfa.com/post-142.aspx


 

 

 کند، می جانبداری یا دفاع شخص آن خود از بیشتر دیگری شخص کردار یا گفتار از فردی وقتی آلمانی زبان در ـ

 عرصه از را عبارتی معنی این واگذاری جهت آلمانی ذهن که، این منظور خوانند. می «پاپ از تر مسیحی» را او

 ترجیح را آشپزخانه حوزه از عبارتی واقعیت همین واگذاری قصد به زبان فارسی فرد اما گیرد. می عاریه به دین

 خوانیم. می «آش از تر داغ کاسه» را مذکور فرد دهد. می

 منزله به قلب به هم که جهت این از ویژه است. «دل» دومعنایی واژه فارسی زبان در ویژه های نکته از یکی ـ

 آرام دالرام نزد ما دل و برد می را ما دل «او از فرسود جان که» دلبر شکم. به هم و شود می اطالق عشق جایگاه

 به سیما( و صدا تغذیه متخصصین قول )به گاهی و گیریم می پیچه دل گاه گیرد، می درد پرخوری از ما دل گیرد. می

 محل یا است شقع جلوس محل ما دل آیا که نیست معلوم سوزد. می مان سردل شده سرخ غذاهای مصرف علت

 کباب؟ جوجه هضم

 چای، ما که اند شده رانده روزمره زبان صحنه از چنان خوردن فعل توسط «آشامیدن» و «نوشیدن» زیبای افعال ـ

 فعل این کاربردی عرصه «.خوریم می» بلکه نوشیم، نمی یا آشامیم نمی را ها نوشابه و مایعات کلیه و شربت شیر،

 را ما خوردن حرص هم باز رویم، می طبیعت دامن به وقتی گردد. می شامل هم را «واه» و نشده محدود مایعات به

 بخوریم. هوا که رویم می کند. می دنبال

 است سرنزه او از که بدهد را خوشایندی عمل تاوان شود می مجبور که کسی حالت درک زبان فارسی ذهن برای ـ

 شود. می فهم قابل و آسان «سوخته دهان و نخورده آش» که کسی حالت با آن مقایسه  وسیله به

 اینترنتی سایت یک در برعکس. و نیستند. «گیر دندان» یا زنند، نمی دل به چنگی هستند، نامناسب که وقتی اشیا ـ

 های رسانه دندانگیر مطالب است: این  شود، می نشر مختلف های روزنامه از مطالبی آن در که ها ازستون یکی تیتر

 شوند. خورده مطالب که است رارق انگار دیگر.

 است. چیزی کردن تصاحب قصد معنی به «کردن تیز دندان چیزی برای» ـ

 ذهنیتی اما نیست. تعجب جای باشد، داشته ای ویژه جایگاه بریان بره و بوقلمون و مرغ زبان فارسی ذهنیت در اگر ـ

 تصویری من که این حداقل است. انگیز تحیر است، پرورانده را «باشه ش پاچه کله که چیه مورچه» عبارت که

 شناسم. نمی «مورچه پاچه کله» از انگیزتر حیرت

 ناچیزی ارزش دیگری و است ارزش بی کامال ها آن از یکی که گیرد می قرار گزینه دو برابر در فردی وقتی ـ

 است. «هیچی بعض کاچی» که دارد می بیان طور این را خود رفتار انگیزه کند، می انتخاب را دومی او و  ،دارد

 کاچی باالخره دومی: باشه. ش پاچه کله که چیه مورچه ... بابا ای اولی: است: عادی خیلی ایران در زیر دیالوگ

 هیچیه. بعض

 دور لقمه چرخاندن» بدیع تصویر از باشد، خواهد می که هرکاری ،«کارها ی بیهوده کردن مشکل» بیان برای ـ

 کنیم. می استفاده «سر

 .است «برداشتن دهان از بزرگتر لقمه » است: فرد قابلیت از بیشتر آن زحمت که کاری به زدن تدس -

 است. ترسناکی تهدید زبان فارسی فرد برای ،«باشد آن روی روغن وجب یک که آشی» -

 «.کردن چپ لقمه یک» را کسی برآمدن: کسی پس از ـ



 است. خورده خربزه که است کسی لرز مانند خوشایند رفتار یا عمل ناخوشایند عاقبت ـ

 یکسانی نتیجه ها آن ندادن انجام و انجام که اعمالی یا باشد، فردی متوجه کاری انجام عدم یا انجام مسئولیت وقتی ـ

 .است «خاله کشک آش» یادآور باشد، داشته

 که کنیم می شبیهت ی«نخود» به را او  کند، می مختلف کارهای در زیادی دخالت که فردی رفتار توضیح برای ـ

 باشد. «هرآشی» در خواهد می

 بلکه نیست، آشپزها به ای توصیه است، مرتبط ذائقه به که این با «نمکی بی این به نه و شور شوری این به نه» ـ

 است. انسانی مختلف رفتارهای در تعادل وجود عدم دهنده نشان

 خوردن با و بشود اش سردی غوره یک خوردن با ردیف که است این رفتار در تعادل عدم های نشانه از دیگر یکی ـ

 اش. گرمی کشمش یک

 که را عبارت این اغلب کند. می معنی گوشت" وریشه رگ و "زردپی به را آن انوری لغت فرهنگ چیست؟ دمار ـ

 وزگارر از دمار فالنی» که ایم خوانده قلم اصحاب از یا  ایم شنیده کشم می را دمارت یا «آوردم درمی را دمارت»

 سفید ای پوسته مانند که گویند می یی عصبی های بافت به «دمار» «.درآورد را مردم دمار حکومت» یا ،«درآورد

 یعنی دربیاورند، را آن «دمار» که بایستی برگ کباب تهیه برای پزها کباب شود. می دیده گوسفند و گاو راسته روی

 متخصصان بین رایج مفاهیم از دمار کشیدن یا درآوردن من، تحقیق به بنا کنند. جدا گوشت از را مذکور پوسته

 نگارها، روزنامه نامه واژه از سر پزها کباب صنف از تخصصی عبارت این چگونه پرسید بایداست. برگ کباب

 است؟ درآورده هنرمندان و فرهنگ و علم اساتید

 بسوزد سیخ نه» که: باشد طوری آدمی ررفتا که است آن کاری آشتی یا داوری مقام در انصاف رعایت یا اعتدال ـ

 فرهنگ در عادل حکیم است. مدیون پزها کباب ذهنیت به نیز را عبارت این پیدایش ما فرهنگ تردید بی «.کباب نه

 و آشتی برای که کسی کند. ایجاد آشتی دوطرف حال رعایت با دوگروه یا دونفر بین مرافعه در که است کسی ما

 خودمان از اگر اما برآید. کباب نه بسوزد سیخ نه که این عهده از وجه بهترین به که باشد کسی باید کارمیکند صلح

 کار این عهده از پزها کباب از بهتر کسی که بینیم می تردید بی است، متخصص کار این در کسی چه بپرسیم

 یادگیری به جبورم را جامعه مصلحان یا حقوق رشته دانشجویان که نیست این ما منظور البته آید. برنمی

 جامعه در ها کبابی نقش است. فرهنگ عرصه در پزها کباب ذهنیت حضور منظور کنیم، پزها کباب نزد قابلیت این

 دکتر آقای نایب چلوکبابی مدیر از شرق روزنامه در عدل مجید نیست. کمتر نباشد، ها شناس جامعه از بیشتر اگر ما

 فرهنگی مسئله این به نسبت است شناس جامعه خود که منش یزدان آقای یدد کند. می نقل را ظریفی نکته منشیزدان

 داشتن از دارند اعتماد آن به مردم كه شده شناخته رستوران یك داشتن كه دارد عقیده منشیزدان دكتر» :است دقیق

 اول سال شرق، روزنامه ،«ایرانی غذای ترین چلوکباب،پرفروش» در:) «نیست كمتر شناسى جامعه دكتراى مدرك

 (.٢۵٢ شماره ـ

 است: شده تعریف گونه این سخن بزرگ فرهنگ در گشا مشکل آجیل است. مشکالت رفع برای خوبی وسیله آجیل ـ

 به آجیل که این جالب) .«کنند می پخش مردم بین ها گرفتاری رفع و ها حاجت شدن برآورده نیت به را آن که آجیلی»

 به را دادن آجیل و گرفتن رشوه معنای به را خوری آجیل سخن رهنگف دهد. می هم «رشوه» معنی مجاز صورت

 (.است کرده ثبت دادن رشوه معنای

 ببینید .برد نام نیز نذری زدر شله و آش از توان می دارند گشایی مشکل کاربرد که دیگری های خوردنی جمله از

 به شود، بیشتر جامعه در گرفتاری و کلمش هرچه کند. مسخره را شناسی جامعه تواند می ای جامعه خلقیات چگونه

 وقتی دیگر، عبارت به یابد. می فزایشا شود، می پخش مردم بین که امثالهم و زرد شله آش، آجیل، مقدار نسبت همان

 كه نمایند می دریافت شیرینی و غذا بقدری تهران گدایان عزا و عید روزهای در» که خوانیم می گوبینو گزارش در



 «كنند نمی دریافت هدیه خویشاوندان و اقوام از اندازه آن اروپایی بزرگ عیدهای در ما اعیان و اشراف

 زیادی های گرفتاری و مشکالت دارای ما جامعه مذکور دوران در که کنیم ادعا توانیم می (،١٢ص جا، همان)

 شناسی جامعه منش انیزد دکتر که نیست بیخود است! آمده نمی حساب به ها آن جزو خوردنی کمبود مشکل که بوده

 است. پرداخته فروشی کباب به و گذاشته را

 .«سفره سر» دیگری و سفر در یکی است. شده شناسایی ما فرهنگ در دوست شناخت برای مناسب موقعیت دو ـ

 گوید. می دروغ «خوردن آب» مثل است: مرتبط خوردن به که است کاری فارسی زبان در کار ترین ساده ـ

 «.رود نمی پایین گلویش از خوش آب» رسد، می بدبختی اعالی درجه هب وقتی فرد و ـ

 ساموئل ی«گودو» انتظار مانند ،انتظار این است. کردن تلف بیهوده انتظار در را وقت معنی به مکیدن سماق ـ

 ختیارا در مجانا را آن ها رستوران که هاست خوردنی ترین اهمیت بی از سماق باشد. هرچیزی برای تواند می بکت،

 در ترشی مقام شود. می دهان ترشح ازدیاد باعث و است ترش آن مزه گذشته این از گذارند. می هایشانمشتری

 دارد. قرار رده ترین پایین در )قهوه( تلخی حتی یا خیارشور( مثال ) شوری شیرینی، اصلی های مزه با مقایسه

 است. «عبوس» معنی به «رو ترش» عبارت

 بسیار مفاهیم از نیز اسالمی ایرانی فرهنگ در صبر نامد. می شادی کلید را «صبر» ی،عرب زبان در مثلی ـ

 و ایمان که است کسانی آن از رستگاری است. صبر عدالت و حقیقت حق، از جانبداری الزمه است. پراهمیت

 نیست. هم صبور معموال ندارد ایمان که کسی و شناسد نمی هم را ایمان شناسد، نمی را صبر که کسی دارند. صبر

 این تأثیر اما دهد. می رستگاری وعده ما به همزمان ،ندباش  داشته صبر که خواهد می ؤمنینم از وقتی ،اسالم دین

 تحمل به زبان فارسی ترغیب برای نیست. داری روزه به دنفراخوان تأثیر از بیشتر اجتماعی زندگی واقعیت در کالم

 سازم. می حلوا ترش، غوره از برایت کنی صبر اگر داد. حلوا وعده او به باید است. ناچیزی چیز رستگاری صبر،

 «خوران شیرینی» به است انسان دو مشترک زندگی مرحله پیش که عقد یا نامزدی مراسم روزمره زبان در ـ

 پیوند جوانی مرد و زن بین است قرار آن طی در که اهمیتی با مراسم چنین یک نامیدن برای است. مشهور

 مراسم نامید، «یاری جشن» را مراسم این توان می کرد. تصور دیگری های نام بلقوه توان می شود، ایجاد العمر ممادا

 اطالق اما است. مناسب مراسم این اصلی هدف به توجه با نیز آن نظیر یا «پیوند» ،«دست به دست»

 کند. می رفیمع مراسم این اصلی هدف را شیرینی خوردن مراسم، این به «خوران شیرینی»

 در «پلوخوری لباس» بپوشد. را خود لباس زیباترین پلو خوردن وقت در که دارد وامی را ایرانی شکم، به احترام ـ 

 است. لباس زیباترین معنی به روزمره زبان

 چگونگی» باره در وطنی شناسی جامعه نوعی وجود از حاکی عبارت این «.كجاست گربه حیای بازه، دیزی در»

 و ها نرمکه است روند این طی در کند. می رشد پذیری اجتماع و پرورش درروند اخالق است. «فرد نزد قاخال رشد

 شود(. می صحبت قوائد و ها نرم شدن درونی از آلمانی زبان )در شود. می حک فرد هویت در اجتماعی های قائده

 کار در مانعی یا کنترل و مراقبت که وقتی )حتی باطنی میل رغم علی فرد که است معنی این به نیز شدن درونی

 قوائد و ها نرم شکستن یا ساختن مخدوش از دارد( او برای خطری نه و منفی آمدی پی نه او رفتار و نیست

 ها نرم از حراست و حفظ مسئولیت واگذاری اخالق رشد روند نتایج از یکی که کرد ادعا توان می واقع در بپرهیزد.

 از یکی منزله به حیا است. فرد خود عهده به فردی تمایالت و ها وسوسه برابر در مقاومت همچنین و قوائد و

 باز آن در که وقتی حتی گردد، «دیزی» به ها آن دستبرد مانع بایستی می ها، گربه شده درونی های نرم یا ها ارزش

 اما ها. گربه رفتار باره در نه و مبری می بکار ها انسان رفتار برای را مثل این ما البته نباشد(. موجود )مانعی باشد

 .را ها گربه که کند، می بیخود خود از و وسوسه قدر همان را زبان فارسی فرد «درباز دیزی»  جذابیت ظاهرا



 رسیدن برای پاچگی دست علت به و اشتیاق فرط از که شخصی دارد. بخصوصی جایگاه فارسی زبان در «حلیم» ـ

 که دارد را شخصی حالت )!( خورد می ای صدمه یا شود می خطری گرفتار آن، آوردن دست به یا مطلوبی چیز به

 است. افتاده دیگ توی حلیم هول از

 دیگران کار به کاری و پرداختن خود کار به معنی به «زدن هم به را خود حلیم» کنید: توجه عبارات این به

 به «کردن داغ روغن خود حلیم برای» و ،کسی کار در کردن دخالت معنی به «زدن هم را کسی حلیم» نداشتن،

 تقلیل پختن حلیم به «کار» مفهوم  عبارت سه این در که این جالب سخن(. )فرهنگ است کردن کار خود نفع به معنی

 است. یافته

 نان او که است این ها ایرانی نزد آن مهمترین اما دارد قابلیت و استعداد هزاران که است انسانی «خانواده مرد» ـ

 شوند. می نامیده «خور نان» خانواده اعضای بقیه و است. «آور نان» آورد، یم

 عبارت این از معموال بکاهند، ها آن نگرانی از و کرده تشویق تولیدمثل به را زوجی خواهند می ها ایرانی وقتی ـ 

 او جز ای دهنده وزیر است. درست کامال سخن این البته «.دهد نان دهد، دندان که کس هرآن» کنند: می استفاده

 گذاشته والدین عهده به را کودک )پرورش( تربیت و تعلیم خطیر وظیفه )پروردگار( متعال خداوند اما نیست،

 کند. نمی حس را دیگری کمبود باشد، مهیا بچه نان که همین فرضی ایرانی اما است.

 شدن فقیر عالمت است. شدن ورشکست یا شدن پول بی و فقیر معنی به «:دیگ ته به کفگیر اصابت» استعاره ـ 

 است. گذشته او پلوخوری دوران است. دیگ ته به پلو( کشیدن وسیله ) او کفگیر اصابت ثروتمند شخص

 «.برسد دهانش به کسی دست» که است این نیز مندی توان عالمت ـ

 «.وردخ می آش بدهد پول که هرچقدر» یعنی دارد: مشخصی تناسب آن نتیجه با انسان عمل هر ـ 

 مواجه نامطلوب )معموال( های موقعیت و مناسبات وضعیت، در تغییر عدم با که هنگامی ایرانی، ذهن در -

 است. «کاسه! همان و آش همان» هم باز کند: می فکر زیاد احتمال به او گذرد؟ می چه شود، می

 » که دانیم می انسانی را تجربه با انانس دلیل این به کند. می شناسایی خود چشایی قوه با را خارج واقعیت انسان ـ

 باشد. «چشیده را گرم و سرد

 که ببیند باید سردربیاورد، خاصی مسئله مورد در مشخصی فرد تصمیم یا عقیده فکر، از خواهد می که کسی ـ

 چیست. «او دهان مزه»

 «بامزه» که طبع شوخ های آدم یا است. تلخ که شکست جمله از دارند، بخصوصی مزه چیزها از خیلی که این جالب ـ

 برای کمکی عنوان به چشایی قوه هم جا این الخ. و هستند. نمک بی یا مزه بی که لوس های آدم یا هستند، «بانمک» یا

 است. مطرح شناخت

 

 صفت کند. می ادراک را آن انسان چشایی قوه که است ای مزه اولین شیر مزه و است انسان خوراک اولین شیر ـ

 ذهن شوند، منصوب صفت این به که  وقایعی و پدیدها همه است. معطوف مزه همین به فارسی نزبا در شیرین

 طعم است.  شیرین شیر( )مانند پیروزی طعم سازد. می متوجه است، خورده که چیزی اولین ی مزه به را ایرانی

 ها بعضی لهجه یا کردن صحبت همچنین هستند. شیرین هم ها بچه از بعضی طور. همین هم حلوا و باقلوا خربزه،

 تبدیل خالص عسل به کنیم، ف جانشین را پ که وقتی بخصوص دارد، خود جای که فارسی زبان است. شیرین

 شود! می



 

 

 خورد! عسل من یک با را او شود نمی که است آدمی بداخالق شخص -

 است. قاب دور بادمجان چیدن چاپلوس و متملق فرد کار ـ

 امروزه که است کردن چاپلوسی و گویی تملق معنی به نیز «کردن پاک سبزی» یا «نکرد خرد تره» کسی برای ـ

 برای معنی که است، رایج «کسی برای نکردن خرد سبزی» یا «کسی برای نکردن خرد تره» یعنی آن منفی فرم

 .دهد می نشناختن رسمیت به را او قدرت یا نگرفتن «تحویل» را کسی نشدن، قایل اهمیت کسی

 نویسد: می «حکم و امثال تاریخی های ریشه» کتاب در آملی تویپر مهدی

 گذاشتند می بار بر آشی دیگ دوازده او فرمان به ... روز یک سالی داشت که نذری بر بنا قاجار شاه ناصرالدین»

 و اعیان کلیه شد. می ترکیب ها خوردنی انواع و مأکول نباتات غالب و گوسفند رأس چهارده گوشت قطعات از که

 و طبخ کار به مجتمعاا  و داشتند حضور افتخار آشپزان این در وزرا و شاه زوجات و شاهزادگان و رجال و اشراف

 عدس و ماش و لوبیا و سبزی و نخود کردن پاک کار به کشور موجهین و معاریف از ای عده پرداختند. می آشپزی

 «.بودند مشغول برنج و

 داند. می مراسم همین از را کردن چاپلوسی و تملق معنای به «کردن پاک سبزی» عبارت رواج و پیدایش آملی

 باال را ها آستین نشسته، زمین بر زانو چهار دوزی، ملیله احیاناا  و تمیز و شیک لباس همان با» ایران رجال گوید می

 رفت می شپزخانهآ به المعمول حسب شاهنشاه چون پیداست کردند.... می پاک سبزی آشپزخانه خدمه مانند و زدند می

 رضامندی و خرسندی اظهار ... آنان چاکری و اخالص مراتب به نسبت دید می هیئت و شکل آن به را عده این و

 رجال و وزرا کردن پاک سبزی به راجع مستوفی عبدهللا مرحوم قول از خود سخن تأیید در آملی «.فرمود می

 گشت. می شروع موسیقی نوای با آشپزان عملیات ده،کر جلوس صندلی بر شاه »... کند: می نقل چنین درباری

 از عکسی خود من کردند. می پاک سبزی واقعاا  و شدند می سبزی کردن پاک مشغول را وزرا و میرفت شاه سپس

 «.بودند مشغول کاری به یک هر سایرین و بادنجان کندن پوست مشغول صدراعظم که ام دیده آشپزان این

 آید. درمی عزا از شود می سیر بادآورده اطمعه از که وقتی سوگوار، همواره شکم «.درآوردن عزا از شکم» ـ

 و است رفاه در که کسی یعنی سیر شکم است. ایران متعهد هنرمندان بین رایج سیاسی مفاهیم از «سیر شکم» ـ

 ندارد. گرسنگان حال از اطالعی

 معنی گفتن بیهوده سخن را «زدن حرف کمسرش از» اما زنیم، می حرف شکم و خوردن از همه که این جالب ـ

 کنیم. می

 کردن. «لیس و لفت» آماده را خود و دادن خوردن وعده خود به زدن: صابون را شکم ـ

 ها آن خوارانه آدم عشق ابراز که است جوان مردان کانیبالی ذهنیت گواه «کنده پوست هلوی» به زیبا دختران تشبیه ـ

 یار بدن اعضای توصیف ترساند. می را بالغ تازه دبیرستانی دخترکان نازک دل («بخورمت» یا «بخورم جیگرتو)»

 خیزد. برمی ذهنیت همین از نیز انار( یا لیموشیرین مثل پستان حلوا، یا عسل مثل )لب خوردنی چیزهای به

 استفاده مورد مخوف ای اسلحه عنوان به تواند می است، محبت جلب برای ای وسیله غالبا که طور همان خوردن ـ

 ساختن مانند ،«چیز» تهیه اسرار است. بوده قدیم ایران در خطرناک های خورنی جمله از «چیز» گیرد. قرار

 را خود هوی معموال آن وسیله به که است بوده زنان انحصار در که است ای خفیه علوم جمله از مختلف سموم



 یا غذا در شخص عصبی و روانی سیستم در ختاللا ایجاد هدف با اسرارآمیز  ماده این  اند. کرده می چیزخور

 «.اند کرده چیزخور» را فالنی است. انجامیده می وی مرگ یا جنون به نهایتا که شده می ریخته وی نوشابه

 زبان آشپزخانه» در نیز سخیف و کریه «های خوردنی» اما اند. خوشمزه و مطبوع اغلب ایران های خوردنی ـ

 نزد بخشندگی و دلبازی و دست فقدان از حاکی آن خوردن که هاست آن از یکی «چس» شود. می یافت «فارسی

 است. «خور چس» خسیس فرد مشمئزکننده لقب است.  آن خورنده

 آن خوردن مانند را خود از کردن تعریف است. «گه» فارسی زبان در دیگر «خوردنی» چیزهای از یکی ـ

 داستان در کنند. می استفاده خود ناپسند اعمال یا رفتار از پشیمانی ابراز برای فعل این از نیز کودکان دانند. می

 آماده که یا خدمت/ در پایتخت برو یا» رساند: می گربه به را کشور شاه پیام ها موش سفیر زاکانی «گربه و موش»

 به جا این در ردنخو گه کرمانا. ز برون نیایم من خورده/ گه شاه که گفتا گربه است: این گربه جواب «.جنگانا باش

 است. ... و گفته چرت کرده، غلط معنی

 عدم روی که تهدیدآمیزی جمالت در )تخم( بیضه طور همین و تناسلی آلت خوردن مردان بین های دیالوگ در ـ

 حسابی برام( )یا برات کنه شکایت اگه] .است رایج کند، می تأکید بخصوصی کار انجام برای مقابل طرف توانایی

 [.!بخوره نمیتونه تو( فالن )یا فالنمو بابا. نه ـ شه. می ستدر دردسر

 شیرین و خسرو داستان در نظامی است. گشته منسوخ امروزه آنان با خوابگی هم معنی به «زنان حلوای» خوردن ـ

 کند. می را او با همخوابگی قصد شیرین با خود مالقات اولین در خسرو کشد. می تصویر به را جالبی ی صحنه

 فردا بر را/که نفس این داریم تازه امشب یک دامت. به آمد مرغ که دانه غالمت/بده من این گفت و بوسید بشل»

 کند: می موکول آینده به را خوابگی هم تقاضای پذیرد، می را عشقبازی که شیرین اما «.را کس نیست والیت

 تو هم حلوا /که جالب به کن قناعت نم از نخست دارم. جالب هم و حلوا هم /که آبدارم درخت شیرین آن من»

 .«مشتاب خورد خواهی

 فرد ذهن در آورد، می بار به نامطلوب نتیجه باشد( خواهد می که )هرکاری کاری در شخص دو دخالت وقتی ـ

 عدم عبارت این در «.کند می نمک بی یا شور یا را آش آشپز، دو وجود» که کند می زنده را عبارت این زبان فارسی

 بین درست ارتباط اگر است. آشکار خوبی به ما جامعه اجتماعی های بیماری  از یکی عنوان به گروهی کار تقابلی

 نمک بی یا شور ها آن آش باید چرا بشناسد، درستی به را خویش مسئولیت مرزهای ها آن از هرکدام و باشد آشپزها

 راه تاریخ کتب به کردند، می کار آشپز یصدس آن مطبخ در که هخامنشی دربار غذاهای لذیذ و مطبوع مزه شود؟

 انجامد، می آنان کار حاصل نمکی بی یا شوری به که چه آن نیست. آشپز چند یا دو وجود مشکل پس است. یافته

 هاست. مسئولیت و فعالیت حوزه تقسیم و تنظیم استعداد فقدان و جاهالنه تکروی

 به آن از که است زیاد قدر آن )!( روشنفکر راسیست های ایرانی برای غذا اهمیت قومی. برتری معیار غذا، ـ

 است ناسزایی شدیدترین «سوسمارخور عرب» کنند. می استفاده خویش نژادی یا قومی برتری برای معیاری عنوان

 ها آن خوریم می سبزی قرمه ما که خاطر این به چرا؟ بهتریم، «ها آن» از «ما» .شود می شنیده ها آن زبان از که

 کیستی! که بگویم تا خوری می چه بگو ار.سوسم

 )فردوسی: است داشته رواج فارسی زبان در قدیم از دردناک ای واقعه از شدن متأثر معنی به «دل شدن کباب» ـ

 سامان و سر عالم در سرگشته زهی موالنا: از همچنین شود. بریان تو بر انجمن دل شود/ گریان تو از تاج که مبادا

 روانی روحی حالت که بایستی «شد کباب دلم» جمله دارم(. من که بریان دل تو عشق راه در زهی دارم/ من که

 )کبابت «کسی کردن کباب» همچنین است. حالت همین تشدید «سوخت دلم» و کند واگذار شنونده به را ای پیچیده

 .است رایج تهدیدات جمله از درآورد!( را ما )جلزوولز «کسی از درآوردن جلزولز» یا کنم!( می



 ها انسان کردن کباب که مدعاست این بر دلیلی کنند، می نقل صفوی عباس شاه «عدالت» از که هایی داستان از یکی

  به مبدل لباس با که بار یک او که است معروف شود. نمی محدود سخن عرصه به تنها ها آن جلزولز درآوردن یا

 کند می حکم روز آن فردای و اندازد می گیر را فروشی کم نانوای و پز کباب بود، رفته بازار به کسبه آزمایش قصد

 كردند. حاضر كشید سیخ به بتوان را آدم نفر یك كه كافى بلندى به هم سیخى و ساختند شبانه تنورى میدان در» که

 را پز  كباب ه،انداخت تنور در را نانوا آن از پس ... گردانیدند شهر دور اول گرفتند، را پز  كباب و خباز فردا صبح

 هراس به مردم او عدالت از طورى و شد، شایع ایران تمام در سیاست این و سوزانیدند را دو هر كشید، سیخ به

 است. ترسناک چه ایرانی عدالت .(اصفهان اینترنتی سایت )از: «كرد نمى مخالفت قدرت احدى كه شدند اندر

 حوصله ها آن همه به پرداختن و است زیاد ها استعاره و تعبارا گونه این تعداد شد، گفته که طور همان باری،

 گذشت، چه آن در تأمل اما ،«گذرد می معده از عشق» که مضمون این به دارند عبارتی ها آلمانی خواهد. می زیادی

 یا عرصه وسعت و دهد می نشان ،«کند می فکر خود شکم با» ها آن در زبان فارسی فرد که را متعددی های حوزه

 خوردن به (،خواص یا عوام از عم)ا زبانان فارسی جملگی ذهنیت در که را اجتماعی زندگی از هایی هعرص

 خوانندگان ساختن قانع برای خواهم می بخش، این پایان در اما کند. می  آشکار است، خورده پیوند شکمی مسایلو

 «خوردن» فعل به را ها آن توجه ای لحظه و داده رجوع انوری حسن «سخن بزرگ فرهنگ» به را ها آن دیرباور،

 ؟است ملت آن روحیات آینه ملت یک زبان که این نه مگر کنیم. جلب

 از «مجاز» های استفاده است. فرد به منحصر جایگاهی و استثنایی اهمیتی دارای فارسی زبان در «خوردن» فعل

 «خوردن» با دیگری فعل هیچ نظر ینا از کند. می مختل را فارسی زبان آن حذف که است متعدد قدر آن فعل این

 یکسره را فارسی زبان «خوردن» فعل حذف افتد، می پا از خوردن بدون انسان که طور همان نیست. مقایسه قابل

 ،«مخور! غم» بگوییم توانیم نمی فعل این بدون زیرا سازد. می مخدوش واقعیت با را آن رابطه و اندازد می ازکار

 سوگند توانست نخواهیم داشت، نخواهیم نامی گوییم می  «خوردن افسوس» آن به هک بخصوصی روحی حالت برای

 توانیم نمی را کسی «جیگر» بخورد. را ما مغز پرحرفی با تواند نمی کسی کنیم. خودخوری توانیم نمی بخوریم.

 در "خوردنی یچیزها" از شماری الخ. و بدانیم خر مغز خوردن نتیجه را ابله مرد حماقت توانیم نمی بخوریم.

 هستند: ها این سخن بزرگ فرهنگ

 

 فحش، کتک، شالق، رشوه، خود، غم، تاب، غوطه، شدن(، )مأیوس سر سرما، فریب، و گول حق، سوگند، قسم،

 زیاده معنی )به را کسی سر یا مغز )حماقت(، مغزخر حرص، جوش، ،«خود  خون» افسوس، صدمه، توسری،

 سختی و رنج شکست، سرما، و گرما )فروخوردن(. خشم یا عصبانیت ل،ما ، غبطه حسرت، زدن(، حرف در روی

 بدن لباس» نظیر هایی استفاده ]از  ام(. خورده من که سختی و رنج بسی ام، کرده من پاک جهان زدشمن )فردوسی:

 از طور همین گذریم. می «خورد می زار پنج تومنی سرکوچه بقال» و «خورد می بنزین اتومبیل» و «خورد می را

 خوردن[.. چشم و تیرخوردن چاقوخوردن، خوردن، زمین مانند: کردن، اصابت معنی به خوردن مشتقات

 تا آید می دنیا به که وقتی از ایرانی که کرد ادعا توان می بگیریم، نظر در را خوردن فعل از استفاده انواع کلیه اگر

 دادن عبور بر عالوه عمر پایان تا و شود می شروع ندشیرخور از زندگی است. خوردن درحال میرد می که وقتی

 و حرص با یا جوانی، حسرت گاه غم، گاه افسوس، خوردن با گاه هاضمه، دستگاه از غذایی مواد کیلو هزاران

 متعجب ایرانی گوارش دستگاه قوت از را ای خواننده هر باال، فهرست به نگاه گیرد. می پایان خودخوری یا جوش

 دختر «جیگر» خورد، می قسم خورد، می فریب خورد، می افسوس خورد، می غم دوستان، از یکی قول به سازد. می

 دارد. کافی جای چلوکباب برای هنوز اش معده و خورد، می شالق خورد، می را سرکوچه

  



 ۴تعارف بی خودکاوی
 . ب مانی نوشته

 ما اذهان بر شکمی فرهنگ سیطره

 را موجود های استعاره همه بودم، داده ارایه قبلی پست در فارسی زبان در رایج شکمی های استعاره از که فهرستی

 به «گوشت تلخ» یکی کردند. اضافه آن به را مهم دومورد و کرده  یاری آن تکمیل در دوستان شود. نمی شامل

-خصوصیت توان می او گوشت کردن مزه مزه حداقل یا خوردن طریق از )که اخالقبد انسان برای صفتی عنوان

 به را نانیعنی: است، خوردن به مربوط های استعاره ترین رایج و ترین مهم از یکی که دیگری و شناخت( را هایش

 خوردن. روز نرخ

 خورید! می روز نرخ به را نان شما که کنید قبول آقا -

  باشی! آش از تر داغ ی کاسه اشم نیست الزم حاال -

 واگذارکننده زیرا بگذریم، آن از نیست سزاوار که آمد خاطرم به نیز دیگر استعاره یک مورد، دو این بر اضافه

 منظور کند. می یادآوری را زلیخا و یوسف داستان بدیع های صحنه از یکی و است، ایرانی کامال «جذبه» نوعی

 مشغول که اینان دهد. نشان آنان به را یوسف تا بود کرده دعوت را مصر زرگانب زنان زلیخا که است ای صحنه

 احساس درد و بریدند می خود انگشتان که گشتند خیره یوسف زیبایی جذبه در چنان بودند، ترنج خردکردن

 را انگشتانتان که خوشمزه چنان گوییم: می خوشمزه غذای توصیف در فارسی زبان در کردند. نمی

 کرد. تصور را ای صحنه چنین باید زبان، فارسی فرد ذهن اعماق در غذا اهمیت درک برای د!خوری می

 در» نویسد: می گیر پیام در دوستی است. کم آلمانی زبان در شکمی های استعاره که این به بود ای اشاره پیش پست در

 زبان کالا  که است آن برای این و دارد وجود شکمی اصطالحات نوع این از فارسی زبان از تر کم آلمانی زبان

 دادن نشان من قصد است. همین مسئله اصل .«کند می بیان را خود و... نماد و سنبل و اشاره و ایماء با کمتر آلمانی

 آمیخته ما فرهنگ تاروپود در قدر آن شکمی فرهنگ که دهم نشان خواهم می است. اذهان بر ها استعاره این سیطره

 همگی مثال عنوان به یافت. عادی مردمان و فرهیختگان نزد اندازه یک به توان می را آن های نشانه که است

 چشم به ی«دندانگیر» مطالب نوشته فالن در مثال که این ایم. شنیده فکری تولیدات مورد در را «گیر دندان» عبارت

 مثال است. موجود آن مترادف هم آلمانی در که دیدم دیروز است. رایج فارسی زبان در خورد(، نمی )یا خورد می

 دندان آن بر تا دهد نمی ما به چندان كارها این» كه آورد می امرسون آثار باره در كارالیل قول از نیچه

 زبان در که آن حال خوردم. برمی چیزی چنین به که بود بار اولین این اما (.۵٢۵ص فارسی بتان )غروب.«زنیم

 است. این از دارتر ریشه مسئله آمد، قبل های بخش در که طوری فارسی،

 

 

http://4divari-mani2.blogspot.com/2009/12/t_2026.html


 

  

 است: جالب نیز «سنگ هفت» فرهنگی نشریه سرصفحه تصویر

 

 

 

  

 شود: می یافت هم «خوردنی متن» سنگک، نون با فرهنگی نشریه و ،«شعرخوردنی» از گذشته فارسی زبان در

 را متن که است ای وسیله برایم کردن ترجمه»کند: می آغاز چنین این را باتای جورج از ای ترجمه ،میالنی امید

 «.کنم جذب را اش جزئیات ی   همه و بخورم کامل

 ای مصاحبه در وی است. آشکار نیز مترجم( و )نویسنده امامی لیگ خانم ذهن های الیه در یادشده فرهنگ نشست

 نیامده قوام كه ماند مى خورشتى مانند ها ترجمه قبیل این» زند: می جالبی حرف ترجمه از مخصوصی نوع درباره

 اخوان مهدی (.٤١١ شماره ـ دوم سال شرق، )روزنامه «نشده ممزوج هم با و سواست هم از اش دانه و آب و

 کند. می مطالعه کی کم وقت به توجه با شاملو که پرسد می آیدا از «شاملو با هفته یک» مشهور کتاب در رودیلنگ

 (.۵١٢)ص «بلعد می ویتامین مثل را ها کتاب انگار داند. نمی هم شیطان» کنید: توجه آیدا جواب به

 پیدا معروفی عباس معاصر نویسنده تسای در توان می را نویسنده( خود حتی )و کتاب دادن قورت برای دیگر مثال

 متن از جمالت این است. شده گرفته نادیده ادبی ی مسابقه یک ژوری هیئت سوی از او کتاب معلوم قرار زا کرد.

 توانند می چطور گویند می دموکراسی از که آنها زنند، می حرف ادیآز از که کسانی »... :است او اعتراضیه

 «شود؟ حذف کلی به تا بدهند قورت درسته را کتاب یک و نویسنده یک ...

http://omid.khushe.ir/weblog.bak/?p=310
http://news.gooya.com/culture/archives/028143.php
http://maroufi.malakut.org/archives/2004/12/post_111.shtml


 کنید: توجه  بهبهانی سیمین  با زرهی حسن گویگفت در تشبیه یک به

  بود؟ خواهد کدام ببرید نام است عزیزتر و تر نزدیک و تر خویش شما به که شاعر یک بخواهید اگر -

 یکی دارم دوست را شان همه که ها میوه میان از که بخواهید من از شما اینکه مثل بگویم، توانم نمی را کدام س.ب:

 کنم. انتخاب را

 برسم. هم آنجا به میخواستم اتفاقا -

  دارم. دوست را ها میوه ی همه من س.ب:

 است: جالبی نکات حاوی که است نوشته احمدی احمدرضا به ای نامه نیویورک از سپهری سهراب یاد زنده

 هستم. فقط من … نادرخت و پرنده بی شهر این در هم آن ام. مانده شهر این در شدت به من ... عزیز احمدرضای»

 و داشتی دوست را[ ]گوالش تو که این مثل مجارستانی[. غذاهای از ]یکی خورم می گوالش شهر این در گاهی و

 نگاه و رفت راه و خورد باید گوالش خورد. نباید غصه است. کمتر گوالش الهام بود. سبزی قرمه جانشین برایت

 پایان به چنین این را نامه گوید، می هایش مشغولیت از کمی که این از پس و.…« سرراه چیزهای به کرد

 ... شویم. می ظرف و پزم می غذا خانه در گاه و بینم. می را یکتایی و خواهنم. می شعر کنم. می نقاشی من» برد: می

 غذاهای اغماض. قاشق یک و فلفل و باشد نمک آن چاشنی که شرطی به شود می خوشمزه پزم می من که غذایی

 آدم است. کبودی به متمایل چرا اسفناج خورش سبز رنگ که گرفتم می ایراد او به من تازه بود. خوب چه مادرم

 های دشت و بد رانروشنفک و خوشمزه غذاهای و دارد خوب مادرهای ایران ... فهمیدم. دیر چه من فهمد. می دیر

 «!دلپذیر

 به دعوت است، برخوردار ایرانی ادب و اندیشه عالم در محکم جایگاهی از که هایی استعاره از یکی

 یا کنند، استفاده فرهنگی تولیدات از که بخواهیم ادب و فکر اهل از سادگی به توانیم نمی انگار است. «سفره» سر

 تصویر فوق، استعاره از استفاده با باید بلکه دارند، مبذول توجه اه آن به یا شوند، شریک فکری های بحث در

 ؟«سفره» از بهتر ای استعاره چه و کند. تحریک را ها آن شوق که دهیم ارایه ها آن برای جذابی و انگیز هیجان

 آن و نه/ میان رد و بیار سفره آن یافت: نیز موالنا مانند گذشته بزرگ اندیشمندان نزد توان می را «سفره » استعاره

 غذای «لقمه» و است معنوی خوانی «سفره» اندیشه عرصه در که نیست توضیح به الزم نه. عاشقان پیش به کاسه

 کند. می تحمیل اندیشه صاحبان به جمله ز ا همه، به را خود که است فرهنگی ما بحث مورد موضوع است. روح

 گوید: می چه پژوهش و صراط فرهنگی های مؤسسه شدن بسته درباره سروش عبدالکریم ببینید

 از و آنجا آمدند می كه كسانی برای بود ای سفره ام نوشته كه همچنان معرفت و پژوهش مؤسسه و صراط مؤسسه»

 گسترده دوباره سفره این امیدارم ... است. تأسف باعت مؤسسه دو این پلمپ گرفتند. می معرفت لقمه سفره آن

 «.شود

 «.ما زبانی مشکل» عنوان با دارد مندی ارزش و دقیق  مقاله خود وبالگ در آشوری داریوش معاصر متفکر 

 یا روز هر که گذارم می وبالگ این در نفری شصت پنجاه آن برای را ... آید می دنبال در که ای مقاله» نویسد: می

 و خشک های حرف این خواندن و گوشه این به سرزدن زحمت خود به که کسانی ... زنند. می سر آن به گاهگاهی

 شان قدم پس اند. شان مسأله به آگاهی پی در و دارند یا مسأله و مشکل من مثل   دهند، می را آور مالل بسا چه و سنگین

 «.مبارک   سفره این سر   به

 طور همان نوشته این موضوع  نیست. آنان از انتقاد وجه هیچ به ادب و اندیشه اهل از باال های مثال نقل از من نیت

 از جلوگیری تنها تأکید این لزوم رفتارافراد. نقد نه است، «هست چه آن» به نگریستن شد، اشاره پیشترها که

http://www.shahrvand.com/FA/Default.asp?IS=1077&Content=NW&CD=EW&NID=76#BN1077
http://somemoreandsomeless.blogspot.com/2006/10/blog-post_13.html
http://www.drsoroush.com/Persian/Interviews/Interview_with_IRNA.htm
http://ashouri.malakut.org/archives/2005/03/post_1.shtml


 مدیر توسط «هفتان» پروپیمان و ونرم چرب خوان از مطلب این لینک حذف مانع بایستی بلکه نیست، بحث انحراف

 عنوان با ای نوشته در شکرالهی (شد حذف لینک و نداد نتیجه متأسفانه که) گردد! شکراللهی سیدرضا مذکور سایت

 نویسندگان و اعضا برای کار روش» نویسد: می چنین مذکور سایت تأسیس مناسبت به «کنیم می آغاز را هفتان»

 و شده گسترده که ماند می ای آماده ی سفره به کار ی مجموعه که بینید می ... شوید عضو اگر ... است ساده بسیار

 عنوان به شما ی همه حضور به هم سفره این رونق بنشیند.سفره سر و بگیرد دست در را غذایی یهرکس ست کافی

 به هفتان لینک طریق از محتمال که عزیزی های خواننده ترتیب این به  «.سایت عضو عنوان به هم و است مخاطب

 تا آنان «فکری سیستم ی معده» که مامیدوار و اند. نشسته هفتان پررونق سفره سر درواقع اند، رسیده دیواری٤ این

 باشد نمانده خالی جا این به

 

 

 «آدورنو تئودود» شاگرد که است جمالی منوچهر پروفسور از نیست، من از «فکری سیستم ی معده» اصطالح این

 تفکر دارد قصد خود گفته به که وی «.ایران فرهنگ بنیاد» مسمای با نام با اینترنتی سایت صاحب و است بوده

 خود کتاب در جمالی پروفسور ببینید گیرد. می نادیده کامال را فرهنگ این شکمی بنیاد سازد، زنده نو از را ایرانی

 کند: می استفاده هایی استعاره چه از ما با خود فلسفی افکار گذاشتن درمیان برای «هستند سنگین ها نعش»

 ها آن برای چه آن و کنند می جذب و هضم بجوند، توانستند را چه آن تفکر، در که هستند فالسفه از بعضی»

 قابل غیر ها آن برای چه آن تفکر، در که هستند فالسفه بعضی و کنند می تف و گذارند می باقی است جویدن غیرقابل

 خواهد جذب و هضم و حل هب موفق ها، آن فکری سیستم های روده و معده که آن امید به دهند می قورت است جویدن

 جذب و هضم را ها آن خودکار طور به ها آن فکری دستگاه ها، آن دادن قورت و مسائل از بعضی با برخورد با شد،

 بدهند. قورت است، ناجویدنی ها آن برای که مسئله هر که شود می متفکرین این عادت بعد به این از ولی کند، می

 داده قورت را مسائل همه عقیده، یا فلسفه آن چون پندارند می عقیده، یا فکری دستگاه یک طرفداران و عالقمندان

 .(جا ینا چنین هم ،۵٢۸)ص «است کرده جذب و هضم را ها آن همه است

 امیرحسین از ای مقاله در را «فکری سیستم های هرود و معده» در شکمی فرهنگ نشست از دیگر نمونه یک

 طرح از پس است( دانشگاه باره در )که خود نوشته در وی بینیم. می سابقشرق روزنامه اجرایی معاون رسائل

 افراد عهده به مسائل گونه این یابى علل البته» که: رسد می جا این به نیست، الزم جا این در ها آن تکرار که مسایلی

 شخصى تجربیات از مجازم و توانم مى فقط پس ... ام ننشسته استادى هیچ درس پاى بنده كه است صالحیت صاحب

 این به پاسخ برای چیستند؟ باشد، فهم قابل نیز خوانندگان برای بایستی که او شخصی تجربیات اما «.بردارم پرده

 مقوله به وقت هر» دهد: می ادامه وی بردارد. خود شخصی تجربیات از پرده که دهیم مجال او به بایستی سؤال

 کالغ، و سیاه رنگ بین تداعی «.افتم مى پلو یاد به ناخودآگاه طور به كنم مى فكر عالى مدارك داشتن و دانشگاه

 و مدرنیستی پست های بحث بین بادم، و چشم بین انقالب، و خون بین اییز،پ و انار بین مار، و ریسمان بین

 بستر بر منطقی، چه پایه بر اما است. تصور قابل و توجیه قابل امری انسان ذهن در امثالهم و  )!( خیار دوغ آب

 داشتن و گاهدانش مقوله» به تفکر که است ممکن روانی و فکری ساختار جور چه با ارتباط در و فرهنگی چگونه

 امروزه دیگر» نویسد: می ادامه در رسائل بیاندازد؟ «پلو» یاد به ناخودآگاه( طور به هم )آن را فردی «عالی مدرک

 حضور ایران جامعه در همواره عالیه تحصیالت و دانشگاه همچون پلو هاست.  ایرانى تغذیه رژیم الینفك جزء پلو

 و خوردند مى كامل غذایى عنوان به را كباب ایران مردم ها قرن ت.اس نبوده گسترده چنین گاه هیچ ولى داشته

 صد از كمتر كه است خورش با پلو امروزى مستحكم پیوند آن از تر مهم نبودند، چلو با آن تكمیل پى در گاه هیچ

 رسید خود طعم و تكامل اوج به ساسانیان دربار در كه ایرانى غذاى ترین اصیل عنوان به خورش دارد. عمر سال

 نشات كجا از جادویى هاى تركیب این پس است. بوده مطرح شد مى خورده نان با كه كامل غذاى عنوان به همواره

 شدن سیر بر آن تأثیر فقط و گذارد نمى خوراك طعم بر مشهودى تأثیر پیوندى چنین كه این خصوص به است. گرفته
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 وجوهش همه در دانشگاه كاش دارم، و داشته آرزو همواره وجود این با ... است؟ چنین نیز دانشگاه آیا است. انسان

 «.بود پلو مانند

 کمتر خورش با پلو امروزی مستحکم پیوند» که است رسیده تز این به  کجا از رسائل امیرحسین که نیست معلوم

 آینده در و ایم هدید جا این تا که طور همان ایرانی اندیشه با شکم امروزی مستحکم پیوند اما ،«دارد عمر صدسال از

 دارد. عمر خیلی دید خواهیم بیشتر

 خویش عوامانه ذهنیت از حفاظت برای روشنفکری جماعت از افرادی پردازد، می فرهنگ نقد به کسی وقتی اغلب

 یا توجیه را اجتماعی ناهنجار رفتارهای منزه و شریف همیشه مردم پشت گرفتن پناه با و افتند می وپا دست به فورا

 عصر روشنفكران» نویسد: می درستی به قائد محمدندارند. چنته در بیشتر استدالل یک هم همیشه کنند. می نیالپوشا

 و بوده این همواره ایران مردم قاطبه نظر مورد حقیقت ... است مسائل و مفاسد تمام العلل علت دولت گویند مى جدید

 .«نیست شدنى درست اوضاع باشند كار سر هستند( كه )هركس اینها وقتى تا كه بود خواهد و هست

 «اینا» ... و استبدادی ذهنیت بد، رانندگی دزدی، پرخوری، خودمحوری، خواری، رشوه مسبب که است چنین این و

 :نمونه یک .هستند

 و داخلی اقمار و حاکم رژیم توسط،حداقلی" "زندگی و برسد ممکن حداقل به زندگی نعمات و لذات وقتی»

 یسرگرم و تفریح ی روزنه تنها شود می "خوردن" و گیرد می را جامعه ولع،شود تحمیق و تجویز تبلیغ، اش خارجی

 آینده، به امید و سالم تفریحات و رفاهی امکانات فقدان در و امروز ایران در مردم زندگی سطح در واقع، در مردم.

 «.برند! پناه آن به مردم که نیست مثل( تولید البته )و پرخوری جز دیگری چیز

*  

 از پیش پردازیم. می استسی در شکمی مسایل دخالت و سیاسی قدرت و خوردن رابطه به نوشته این بعدی بخش در

 عالم در «سفره» محکم جایگاه به شد، صحبت ذهنیت بر خوردن به مربوط استعارات سیطره از که جا آن این،

 استفاده شود. نمی بخصوصی قشر به منحصر و است همگانی ذهنیت این اما داشتم. ای اشاره ایرانی ادب و اندیشه

 شکرالهی دعوت انگیزد. می بی را آنان «محبت» و کند می تحریک نیز ار عوام یها توده شوق «سفره» استعاره از

 اذعان او خود که طوری آشوری، داریوش دعوت آورد، شوق سر را چندصدنفر توانست محتمال «هفتان سفره» به

 و مؤثرترین،حاضر دوران سیاست عرصه در اما کند. جذب را نفر شصت پنجاه از بیشتر تواند ینم دارد،

 انتخاباتی شعار گذاشت. وقت جمهور رئیس حساب به باید را اجتماعی خصوصیت این از استفاده آمیزترین موفقیت

 ماندگار ما تاریخ در که است هایی عبارت آن از کرد زده شوق را نفر میلیون بیست که «مردمسفره سر نفت آوردن»

 که زیر فرمول به است. شده ساخته رانیای ذهنیت بر منطبق کامال که است این در شعار این ایجاز شد. خواهد

 کنید: توجه است سالم یداقتصا واقعیتیک روند نشاندهنده

 جذب  ←  زیربنایی ساختارهایتقویت  ←  نفت

 سفرهسر  ← درآمد  ←  کار  ←  ایجاداشتغال  ←  اقتصادرشد ←  خارجی های سرمایه

 ایرانی مذاق به «سفره ← نفت»یعنی معادله نای عنصر آخرین و اولین نشاندن کنارهم و میانی مراحل حذف

 خال وسط به درست تیری مانند که این جز راهی هیچ شعار این آید. می خوش دوست شکم و کارگریز تفکرگریز،

 نداشت. کند اصابت

 كسانی اگر  گفت: شرق شده توقیف روزنامه سردبیر :فارس خبرگزاری کنید: توجه اپوزیسیون ذهنیت به : ۵پ.ن

 مردم های سفره سر به را دمكراسی تا خواهیم می و كنیم می تالش ما ببرند مردم های سرسفره به را نفت خواهند می

 ببریم.
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 رستوران صاحب به باید من کنند سرو پا هشت و قورباغه صرفاا  رستورانی در اگر آیا :سیاسی بحث  :٢ پ.ن.

 ترجیح را پا هشت مثالا  من که دهم نشان داده سفارش قورباغه که رقیبم به یا است؟! مهم من انتخاب که دهم نشان

 میدهم؟

  

http://www.haloscan.com/comments/javadkashi/535283213714550499/


 ۵تعارف بی خودکاوی
 . ب مانی نوشته

 سیاست و خوردن

 به دستشان» که است این قدرت صاحبان های ویژگی از یکی که کرد ادعا توان می اما است، ای پیچیده پدیده قدرت

 «کلفت گردن» مفهوم ترادف رسد یم نظر به دارند. وافری عالقه شکمی نیازهای رفع به و «رسد می دهانشان

 قدرت» با «جسمانی قدرت» اولیه های انسان های گروه در جاست. همین از زبانان فارسی نزد «قدرتمند» مفهوم  با

 است، بوده آن وجود شرط پیش خوردن که کلفت گردن و ورزیده جسم است. بوده معقولی تناسب دارای «سیاسی

 جوامع در پیداست چه چنان اما است. فهم قابل اند بوده مواجه خطر با سو همه از یادشده های گروه که دردورانی

 است. تیز چنان هم قدرت صاحبان نزد خوردن شهوت آتش هم هنوز نیز، امروزی

 شاهان از است،  بوده متفاوت بسیار ایران تاریخ طول در قدرت مراجع و شاهان های ویژگی که است جالب

 ها، آن حکمرانی شیوه اند. رانده حکم مملکت این بر شیعه و سنی سالطین تا زرتشتی انساسانی و مزدایی هخامنشی

 اما است. بوده متفاوت بسیار هم ها آن لشگری و کشوری جزایی، مالیاتی، دیوانی، نظامات ها، آن کشورداری نحوه

 نشده ایجاد تغییری هیچ آن در و دارد و داشته استمرار امروز به تا آنان مشترک نقطه عنوان به که چیزی تنها

 است. شکم و غذا به آنان ویژه توجه است،

 جالبی نکات دارای «کرد می جلب را اشخاص چگونه کورش» که باب این در کزنفون یونانی نگار تاریخ سخنان

 شادی و غم در شرکت و خود نزدیکان حوائج رفع با» بنشیند سلطنت تخت بر که این از پیش کورش گوید می است.

 درک کند، بخشش و بذل داد اجازه او به اقبال و[ شد شاه که این از پس ]اما ... کرد می تهیه دوست خود برای ها آن

 و خوردن به کردن دعوت محبت، جلب و یکدیگر به شادی و مسرت رسانیدن برای وسیله بهترین ... که کرد

 (.٤۵٤ص اول، جلد باستان. ایران )تاریخ «است آشامیدن

 به آشامیدن و خوردن به دعوت وسیله به محبت جلب نامید. ایرانی «پذیرایی» پدر حق به توان می را یرکب کورش

 کورش سوی از محبت جلب جهت ابزاری عنوان به «آشامیدن و خوردن به دعوت» شادی. و غم در شرکت جای

 اهمیت از و خود ملت و زیردستان روحیات و خصوصیات از که است سیاستمداری سوی از سیاسی تدبیر نوعی

 ای عده خوردن غذا برای زیاد ظروفی میزش سر در که کرد امر نیت این با» است. واقف خوبی به آنان نزد شکم

 ببینند، دهد می نان ها آن به که را دستی که بایستی ها آن .«کرد می تقسیم خود دوستان بین را غذاها و بگذارند کثیر

 گیرد. نمی گاز دهد، یم نان او به که را دستی سگ زیرا

 به تواند نمی دلی هم و فداکاری هزار که دانیم می نیست. مجهول ایرانی فرد هیچ برای عمل این از کورش انگیزه

 بسیار قدرت عرصه در دشمنی و دوستی بین مرز بگیرد. را دوستان خیانت جلوی «نمک و نان» خوردن  اندازه

 سر از اوقات بعضی» کورش است. کمتر دانند می او پرورده نمک را خود که کسانی خیانت احتمال و است باریک

 چه داند می او که بفهماند تا فرستاد، می غذا بودند، جدی خدمتگذار یا شناس وظیفه که قراوالنی برای خود سفره

 میز سر از و آرند او میز سر به بود، خدمه حصه که را، گوشت تمام گفت می بعالوه ... کند. می خدمت بهتر کسی

 او که وقتی شد. خواهد بیشتر او به آنان مندی عالقه وسیله این به که پنداشت می زیرا شود، تقسیم ها آن به

 یک در جا(. )همان «فرستاد می او برای طعامی خود میز سر از دارد، مفتخر خود دوستان از را کسی خواست می

 چرب را ها آن سبیل یعنی دارد، ادامه بیشتر هرچه شدت اب هم هنوز که زد می کاری به دست وسیله این به او کالم

 ... کرد. می

http://4divari-mani2.blogspot.com/2009/12/t_6711.html


 مجبورم است، محدود بسیار تاریخ قدرتمندان احوال بررسی امکان منابع، به دسترسی عدم خاطر به که جایی آن از

 عوتد شاه ناصرالدین دربار به را  خواننده ،قرن چندین روی از بزرگ پرشی به «نقطه سه» از استفاده با

 است. وافور حقه و قلیان تنگ بشقاب، نعلبکی، بخش زینت هنوز اش پرتره که شاهی کنم.

 رستوران» فعلی صاحب با «چلوکباب» مخترع کشف جهت شناختی جامعه پژوهشی چهارچوب در غاثیتمس سعید

 در آن به دیگر اما د،بو انتشاریافته مهدیس خبری سایت در )پیشتر دارد تأملی قابل ی مصاحبه نایب خان علی «نایب

 خواند(. را آن توان می جا این اما نیست، دسترسی یادشده سایت

 تحقیق کباب مورد در مستغانی سعید ،است آن دچار ما جامعه که اجتماعی مشکل همه این وجود با که ینا البته 

 ما دید مرکز در شاه ناصرالدین فعال اما نیست. نامربوط ما بحث به که است، ایرانی کامال ای دیدهپ خود کند، می

 توجه باید اند. بوده جگرکی و کبابی آشپز، ای عده  یادشده مصاحبه بنابر اش جوانی دوران دوستان که قراردارد

 و است نبوده همه دسترس در چوقتهی که است این ها خوراک دیگر از «کباب» تمایز وجوه از یکی که داشت

 بوده شخص «قدرت» میزان دهنده نشان همیشه کباب بساط گستردن اند. کرده می تناول را آن محدودی قشر همیشه

 سیخ مشغول که کسی رفتار در یا کنیم، نظاره را میهمانان «خوری کباب» ها رستوران در که است کافی است.

 است. «قدرت نمایش» نوعی شامل تلویحا هم هنوز کباب خوردن که یمدریاب تا کنیم، دقت است گوشت کردن

 ویژهجایگاه «شراب» با گی قافیه هم خاطر به مطبوع، مزه از گذشته «کباب» که است آشکار برهمگان همچنین

 و کباب» )یا «شراب و کباب» بساط کنار در تاریخ قدرتمندان عیش مجلس در است. یافته فارسی شعر در را خود

 ای توصیه طبق که این مضافا است. داشته حضور «رباب نغمه» همراه به «کمرباریک دلبری» اغلب «(ناب می

 به تمایلی هیچگاه قدرتمندان که نیست عجیب و گردد می باه قوه تقویت باعث شراب( طور همین )و کباب کهن

 مستثنا هم شاه ناصرالدین و اند. نداشته «باه قوت» یعنی قدرت اهمیت با های جنبه از یکی از کردن نظر صرف

 نیست.

 همراهش که بود شاه ناصرالدین نوجوانی دوران دوستان از بزرگم پدر» گوید: می یادشده مصاحبه در نایب باری،

 را پختن کباب رفقایش از دیگر تن شش اتفاق به جا همان در و کرد می زندگی تبریز در اش والیتعهدی دوران در و

 ها آن توسط را کباب طبخ نحوه که بوده عالقمند همواره جوان میرزای ناصرالدین کنند. می وعشر قاجار دربار در

 دربار به را ... من بزرگ پدر جمله از رفقایش ... وی تهران، در میرزا ناصرالدین نشستن تخت به از پس ... ببیند.

 رواج قاجار شاه رفیقان توسط و دربار در تبریز شیوه همان به هم پختن کباب چنان هم البته و ...  آورد می خود

 «.است داشته

 )و نبوده شخصی ای مسئله صرفا خوردن برای قدر از بیش بهای شدن قایل و پرستی شکم و شکمبارگی که بینیم می

 هست( )و بوده اجتماعی معضلی بلکه باشد، تغذیه امور متخصصین و پزشکان وظیفه آن عوارض رفع که نیست(

 «کباب طبخ نحوه» ایران شاه جوانی دوران فکری مشغله دارد. و داشته مخرب تأثیرات ما جمعی سرنوشت بر که

 بیاورد. دربار به را خود جگرکی و کبابی دوستان که است داشته اهمیت او برای آنقدر مسئله این است. بوده

 محل دوره این در آلمان باردر است. «بیسمارک» او مشهور وزیر و «ویلهلم» آلمان قیصر عصر هم شاه ناصرالدین

 درحالی این و است. غیره و کشاورزی صنایع، نظامی، کشورداری، مختلف امور کارشناسان و کاردانان وآمد رفت

 این پیشین های بخش از دریکی اند. بوده بنده شکم پز کباب ای عده دوره همین در ایران شاه فکرهای هم که است

 آوردم قولی نقل آملی پرتوی مهدی از  کردند می خرد تره شاه ناصرالدین برای یدربار بزرگان که مراسمی به نوشته

 نویسد: می «حکم و امثال تاریخی های ریشه» کتاب در آملی کند. می کمک ایران دربار های فعالیت شناسایی به که

 گذاشتند می بار بر شیآ دیگ دوازده او فرمان به ... روز یک سالی داشت که نذری بر بنا قاجار شاه ناصرالدین»

 و اعیان کلیه شد. می ترکیب ها خوردنی انواع و مأکول نباتات غالب و گوسفند رأس چهارده گوشت قطعات از که

http://sare2008.com/other/kabab.htm


 و طبخ کار به مجتمعاا  و داشتند حضور افتخار آشپزان این در وزرا و شاه زوجات و شاهزادگان و رجال و اشراف

 عدس و ماش و لوبیا و سبزی و نخود کردن پاک کار به کشور موجهین و معاریف از ای عده پرداختند. می آشپزی

 «.بودند مشغول برنج و

 که دورانی در که نیست بیخود گوید. می راست چه و «.پای زنجیر و است دست بند شکم» فرماید: می سعدی حکیم

 در پای و بسته دست ما هستند، سازندگی و حرکت حال در زیادی شتاب با و اند کرده محکم را کمربندها ها اروپایی

 جایگاه چنین یک شکم و است، اندازه این به پروری تن و خوردن اهمیت که ای جامعه در زنیم. درجامی زنجیر

 باید است. ناممکن است، مشروط رونده پاهای و سازنده های دست وجود به که پیشرفت دارد، مهمی و مرکزی

 ایرانی یک با او فرق ندارد. آشکاری تفاوت او ملت خوی و خلق با شاه ناصرالدین خوی و خلق که داشت توجه

 وطن ایران  که یابد درمی کند دقت که کسی نیست. «کوبیده» و «سلطانی» فرق از بیشتر عادی

 كنار كه ایرانی هر در نوادر، و استثنائات از گذشته شاهی، ناصرالدین روحیه امروز همین هاست. شاه ناصرالدین

 درشت و ریز های شاه ناصرالدین از پر تهران های كبابی و ها رستوران شود. می دیده وضوح به است، هداد لم سفره

 روحیه نافی و ناقض امیركبیری روحیه زیرا است، غریبه ایران در امیركبیر مانند شخصی برعکس،  و است.

 «كشی نخبه» کتاب نویسنده رضاقلی، که طور همان شریف، ملت که است خاطر همین به و است. ملی بارگی شكم

 را خویش كمر اند، انداخته می خطر به را آن موجودیت كه زالوهایی از كشور نجات قصد به كسی هربار گوید، می

 با قومی، مشترك سرنوشت برابر در اعتنایی بی صورت به چه و فعال صورت به چه است، بسته محكم

 ت.اس كرده نابود را او و شده دست هم ها خردكن تره

 چنین شدن کشته و نداشت. کم «بیسمارک» از چیزی امیرکبیر اما نبود، «ویلهلم» تردید گونه هیچ بی شاه ناصرالدین

 کند تأمل قضیه در که کسی چشم به پرست، کباب تمل غیرمستقیم پشتیبانی به و شاه ناصرالدین فرمان به شخصی

 صاحب پرتحرک، انسان چنین یک مبارک وجود دربار پرستان شکمحفلم است ممکن چگونه آید. نمی اتفاقی اصال

 کند؟ تحمل را ای فرهیخته و تفکر

 است بوده آور شرم چنان شکم به آمیز اغراق توجه و «چرانی شکم» مراسم آید، می بر مذکور مصاحبه از چه چنان

 شود می متذکر گفتگو ادامه در نایب گردد. می اوضاع در دخالت به مجبور دربار، حرمت از نگران امیرکبیر، که

 نفر هفت آن تا دارد وامی را شاه ناصرالدین خارجی، مهمانان نگاه در دربار پرستیژ حفظ خاطر به کبیر امیر» که:

 جا(. )همان «براند خود نزد از را

 شاه این اصلی انگیزه را چرانی شکم بساط برچیدن و دربار از ها کبابی راندن که نیست براین حاضر نوشته البته

 شراب و کباب بساط و جوانی دوستان از دورشدن اما کند. معرفی امیرکبیر قتل دستور صدور برای بدسرشت

 است. نبوده تأثیر بی شاهانه اوقات شدن تلخ در تردید بی

 نامی تاریخ نادر و استثنایی موارد از یکی از که است انصافی بی شد، پرور شکم حکام از صحبت که حال

 یک همه او جنگاوری و شجاعت است. ما کشور تاریخ نامدار رجال از(٢٤٥ ـ٢٤٢) صفار لیث یعقوب نبریم.

 ایران استقالل به که بود دومی ویژگی این و دیگر. طرف در پرستی شکم از عاری وخوی خلق و طرف

 رشمشیرمؤثرت هزار از رهاست، پرستی شکم از که مردی زبان کارکرد شمشیر. نه انجامید، عباسیان سلطه از

 نشان ساخت، منصرف و اندخته هراس به ایران با جنگ از را او که عباسی خلیفه  به او معروف پیام است.

 روی نشسته.است دانسته می خوب را قدرت با آن ارتباط و پرستی شکم روانشناسی صفاری مرد بزرگ که دهد می

 رو ،دارد کنار در را خودشمشیر که حالیدر ،آب ای کاسهو پیاز قدری ،خشک نان با ایسفره سر بر ، ساده یگلیم

 تو با جنگ در اگر ام. کرده زندگی پیاز و نان با جوانی و کودکی در من بگو، خلیفه به» گوید: می خلیفه سفیر به

 «.ساخت خواهم آن به آورده رو خود پیاز و نان به باز بخورم،  شکست



 خوانم، می را جمله این که هربار شخصا کرد. تصور یعباس خلیفه ذهن در را جمله این انگیز تأثیرخوف توان می

 تنها و غریب ما کشور در امیرکبیر و یعقوب امثال که واقعیت این سنگینی زیر که شعفی کنم. می شعف احساس

 پاید. دیرنمی اند بوده

 

 

 دزفول در یعقوب آرامگاه

 

  

 امسال آید. می چشم به اول نظر در هک است آن از بیشتر بسیار ما میهن سیاسی سرنوشت در شکم تأثیرات

 روزنامه در عدل مجید آید. می چشم به خوب آن در ملی بارگی شکم نقش که بود مشروطه انقالب سالگرد یکصدمین

 كه هنگامى نیز مشروطه دوره در» نویسد: می  "ایرانی ایغذ ترین پرفروش چلوکباب،" عنوان با ای مقاله در شرق

 پرسد مى است داشته چلوكبابى كه افرادى از یكى است بوده سخنرانى مشغول تبریز در گرایان مشروطه از یكى

 و میدهد نشان را كباب طول دستش با سپس و ارزان! چلوكباب یعنى مشروطه میگوید سخنران چه؟ یعنى مشروطه

 من بازوى قطر اندازه به هم كباب قطر )میگوید( و میدهد نشان را بازویش سپس و طول! این به بىكبا میگوید

  (٢۵٢ )شماره «بود خواهد

 مذکور، عبارت که کردم ادعا و داشتم ای اشاره«مردم سفره سر بر نفت آوردن» انتخاباتی شعار به پیش نوشته در

 نوع این از دیگر یکی تولد شاهد نیز مشروطه دوران شد. دخواه ماندگار تاریخ در که است عباراتی ازجمله

 بریتانیا گری قنسول در نشین بست خواهان مشروطه شکم که انگلیس سفارت «های دیگ» هستیم. تاریخی های جمله

 ثبت ایران تاریخ در و ما ذهنیت در را ای یگانه جمله داشت برآن را نوری هللا فضل شیخ کرد، می سیر را

 ا«.خواهیم نمی بیاید بیرون انگلیس سفارت پلوی دیگ از که ای روطهمش» کند:
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 کنید: توجه فوق جمله ماندگاری به

 را ایران معاصر ادبیات داشت قصد  «سیو می» فرانسوی ی مجله٢٢٢٤ سال در که دارند یاد به ادبیات دوستداران

 گوید می ای جمله (۵۸۳۱/٢٤/۵۱)مهر رگزاریخب با گو و گفت در شفاعی آرش معترضین، از یکی کند. معرفی

 در است. مسموم آید در فرانسه سفارت پلوی دیگ از که ادبیاتی :گوید می آشناست. ذهنیتی استمرار دهنده نشان که

 ایران به آمریکا نظامی حمله از گذشته سالکه  هایی ایرانی برعلیه خسروشاهی یداله تیز و تند نوشته رابطه، همین

 ،«کباب بوی» پسند ایرانی عنوان تحت ایمقالهرد وی است. جالب بسیار کردند استقبال "دمکراسی" اراستقر جهت

 به آمریکا حمله طرفدار و کرده عوض رنگ کباب بوی استشمام نتیجه در که سازد می متهم را یادشده میهان هم

 (.۵۸۳٢ خرداد ۸٢ جمعه روز، اخبار سایت)اند شده ایران

 !رایس کوندلیزا بازوی پهنای به احیانا و بوش جرج ساعد طول به است هایی کباب البد آمریکایی دمکراسی

 به ها بریتانیایی اگر دارد: وجود ایرانی هر ذهن در که برخوردم محتاطانه پرسشی به واشنگتن حاجی دروبالگ

 رفتند؟ می فخیمه دولت سفارت به نشینی بست برای نفر چند دادند، نمی مجانی غذای خواهان مشروطه

 خود ننشست بست با که مخالفتی ،«پلو دیگ» با نه بود خواهان مشروطه از ها انگلیسی حمایت با شیخ مخالفت البته

 متن به نگاهی شد. تمام او جان قیمت به نبرده جایی به کار عبدالعظیم شاه در مشروطه مخالفان با شیخ

 مخالفان و موافقان ذهنی نزدیکی و شباهت ،انجامید او اعدام به که ای محاکمه در نوری هللا فضل شیخ علیه ادعانامه

 اسازد: می عیان را مشروطه

 در چادر شده همدست اشرار و محالت های نمدی کاله و ساربان و قاطرچی و مهتر با هنامید اسالم رئیس را خود»

 و کرده بلند خواهیم نمی مشروطه خواهیم پلو و چای ما فریاد مستانه اشرار آن شما مبارک حضور در زده میدان

 (.۵٢٧٢ص ،١ ج ،ایران مشروطیت انقالب تاریخ -مهدی زاده، ملک)...« کردند فحاشی و رذالت قسم همه

 و پلو خواهان» ها اولی دارد. وجود مشترک ویژگی یک مشروطه مخالفین و خواهان مشروطه بین که بینیم می

 است ممکن یی فرهنگی جدال چنین در هستند. «مشروطه مخالف و پلو خواهان» ها دومی و «مشروطه موافق

 است. مسلم «پلو» پیروزی هردوصورت در اما شود، پیروز یا بخورد شکست مشروطه

http://hajiwashington.com/blog/1385/07/03/%C3%9B%C5%92%C3%9A%C2%A9-%C3%98%C2%B3%C3%99%CB%86%C3%98%C2%A7%C3%99%E2%80%9E/


 که را ییمطبوعاتی فضای مستوفی عبدهللاببینید بود. رضاپهلوی گرفت درس «پلو پیروزی» از که کسانی از یکی

 دهد: می شرح چگونه شد سردارسپه کودتای ساز زمینه

 سر به تبعید و حبس در ها آن مدیرهای و شده بسته همه بودند، چه هر اقصی، چپ وزین و یدج های روزنامه

 و آش چون قماش، این از و ایران نجات مانند بود، ارتزاق برای ها آن نویسی روزنامه که هم بعضی و ردند،ب می

 و شدند می و شده دولت جدّی طرفدار برداشته دست خود های ضدیت از بود، زیادتر سپه سردار دستگاه در پلو

 به او طلبانه جاه مقاصد پیشرفت برای احیاناا  هک را ترتیبی بی و رویه بی کارهای کرده، سپه سردار به عجیب تملقات

 چاپ قاجاریه، دوره اداری و اجتماعی تاریخ من: زندگانی شرح ) ...« نمودند می رجوع و رفع آمد می عمل

 (.١٢١ص ،۸ ج چهارم،

* 

 مشکلی چای، استکان یک از غیر یعنی است، امان و امن در شهر یعنی «است حاضر غذا» پرستان، شکم برای

 اجتماعی،های«شهوتکده» صاحبان عنوان به دارهارستوران و .بیارزد زحمتش به آن به کردن فکر که ندارد ودوج

 که بخورد که این جای به که جماعتی با شناسند. می خوب را مشتریان ذهنیت پرستی شکم دین مقدس معابد عنوان به

 کرد. شود می کار همه بخورد، که کند می زندگی کند، زندگی

 کرد؟ مبارزه فراگیری ذهنیت چنین علیه توان می گونهچ

 اکبر غذای اعتصاب است، کرده تأمل ایرانیان نزد گرایی شکم معضل در مدتی که کسی عنوان به من، خود برای

 ناپیدایی ی جنبه بین باریک خواننده برای است توانسته نوشته این که کنم می فکر و بود. بزرگی عطف نقطه گنجی

 و ناپذیر سازش چنین این شخصی که همین،گنجی های آرمان و ها خواست از گذشته کند. آفتابی را یادشده باعتصا از

 علیه تنها گنجی غذای اعتصاب من گمان به  است. کافی او بودن قهرمان برای بگوید، «نه» شکم به حماسی

 مصدق بدون که است داده نشان ختاری طی در که دوست شکم ملتی به بود اعتراضی بل نبود، اجتماعی مناسبات

 را نیرویش همه اما کند، نمی حس را امیرکبیر خالی جای که ملتی هرگز. چلوکباب بدون اما کند، زندگی تواند می

 آشفته رمضان ماه در مرغ کمبود از اما کند، نمی درک را آزادی کمبود برد. می کار به معده نبودن خالی برای

  گردد. می

* 

 مهدی بود. "روشنفکران" سوی از بلکه عامه سوی از نه گنجی غذای اعتصاب با مخالفت ترین دیدش که این جالب

 قدر آنگنجی غذای اعتصاب از "عقالیی" تحلیلی با «خشونت؟ محرک یا قربانی گنجی» عنوان با ای درمقاله کاظمی

 رسد:ب نتایج این به تا )!( چرخاند می سر دور را لقمه

 است. انسانی ضد گنجی غذای اعتصاب

 است. دموکراتیک غیر امر گنجی، غذای اعتصاب

  است. تحقیرگرانه گنجی، غذای اعتصاب

 .است گر منفعل و ساز سترون ، گنجی غذای اعتصاب

 است. افزا خشونت گنجی، غذای اعتصاب

 

 

 سرخوردگی و یأس به زود خیلی اکبرگنجی عمل از من امیدوارانه زدگی هیجان و شادمانی که نمک اعتراف بایستی

 خودم به آن وسیله به که بود ای جمله این است. نیامده ماه کره از و است ایرانی باالخره هم گنجی اکبر شد. تبدیل

  دادم. می دلداری

* 

http://tahlilrozane.blogfa.com/post-65.aspx


 سبزی: قرمه خورشت اجزاء

 گوشت، لوبیا، از: است تركیبی خورشت این است. ایرانیان مطبوع و سنتی غذاهای از یكی سبزی، قرمه خورشت»

 انسانی ای برساخته سبزی قرمه کرد![ فراموش را ]لیموعمانی شنبلیله. و جعفری تره، نمك، آب، روغن، پیاز،

 اش همیشگی اصلی مواد از كه شرطی به كرد، نخواهد تغییر آن محتوای اما نهاد، آن بر دیگری نام توان می است.

 .«شود تهیه

 ترشح از لطفا نیست، چنین این کنید. می اشتباه ،است آشپزی کتاب از پاراگراف یک باال جمالت کنید می فکر اگر

 بخوانید: را دنباله و کرده خودداری دهان بزاق

 به مردم، از گروهی اند. هشرمند آن نام از اما خورند می سبزی قرمه تمام لذت با كه بگیرید نظر در را افرادی اینك»

 خورشت خورید می آنچه گویند می آنها به ناظران وقتی اما خورند، می سبزی قرمه ها، رستوران در علنی طور

 «.... است. بستنی بلكه نیست، سبزی قرمه خورند می آنچه دارند می اظهار شرمگینانه است، سبزی قرمه

 «.لیبرالیسم سبزی قرمه از شرمنده» عنوان با نجیاکبرگ قلم به است ای مقاله ی مقدمه باال متن

 رایب یا است، انداخته سبزی قرمه عطر یاد به را او بود، شده متحمل غذا اعتصاب طی در که مفرطی گشنگی آیا

 بود؟ نیافته این از بهتر روشی شکمی روشنفکران با خود افکار گذاشتن درمیان و گرا شکم ملت با گفتگو

 به» عنوان با ای نوشته در زاده تاج مصطفی پیش روز چهار سه همین  دارد. رواج ایران در «شکمی فهم» نوع این

 هموطنانی گذاشت، هموطنان اختیار در دادن رأی و انتخابات از را خود درک «رسیم می ائتالفی لیست به هرقیمتی

 نوع چه کند انتخاب آدم که است این مثل سیاست و دادن رأی» کنند: می فکر خود شکم با کافی دالیل به بنا که

 (۳٢ آذرماه٤ اعتمادملی، )روزنامه «نه یا بخورد غذا خواهد می اصال که این نه بخورد، خواهد می غذائی

  

http://www.liberaldemocrat-ir.com/print.php?id=1027&page=news&base=pages&type=news.com


 ۶تعارف بی خودکاوی

 . ب مانی نوشته

 شکم: و ستیزی قدرت

 

 

 جوان مرد دو شب هر که بد چنان

 پهلوان ی تخمه از چه کهتر چه

 شاه ایوان به ببردی خورشگر

 شاه درمان راه ساختی همی

 بپرداختی مغزش و بکشتی

 ساختی خورش را اژدها مرآن

 

 مقدمه: عنوان به گرمی دست برای مقایسه یک 

 پرداخت. را آن باید است داغ آهن تا گویند: می ها آلمانی

 چسباند. را نان باید است داغ تنور تا گویند: می ها ایرانی

* 

 آدم برای و همیشه ثروتمند آدم برای داد: جواب است. تر مناسب وقتی چه خوردن غذا برای پرسیدند: مال از

 اجتماعی موقعیت جواب این با او گوید؟ می چه نصرالدین خواجه اما شد. فراهم وسایلش که هروقت بضاعت بی

 ها آن به کسی که خورند می وقتی تنها فقرا و است دایمی خوردن ثروتمندان کار آن در که کند می بیان را دورانی

 بدهد. خوردن برای چیزی

 تاریخ گرایان اخالق و مصلحان اغلب نزد ها خالی شکم و پرها شکم به ،اه گرسنه و ها خورنده به جامعه تقسیم

 است. بوده معمول  ما

 است: صورت این به سعدی زبان به

 .نشسته عشا منتظر دیگری و بسته عشا تحرمه یکی

 اوحدی: نزد 

 خورد ماه دو هر به دهقان گوشت

 .خورد شاه چریک بریان مرغ

 :صائب زبان به 

http://4divari-mani2.blogspot.com/2009/12/t_2120.html


 کامروز برآید، پرده از هچ بعد این از تا

 است. شکم قطر و عمامه پرواری دور

 

 گیالنی: الدین اشرف سید خواه شاعرمشروطه

 میخورند مسما مرغ اغنیا

  ... میخورند شامپا و کنیاک غذا با

 مستطاب جناب شب هر خورد می

 کباب جوجه و قرقاول و ماهی

  

 :اعتصامی پروین یاد زنده

 بنواز ای گرسنه دل لقمه، یکی به

 پوشان. ای برهنه تن جامه، یکی به

 نانی غم ز حسرت به مرد بینوا

 .بریانی ی بره از گشت کوفته دل خواجه

 شده می مطرح چهارچوب همین در و دیدگاه همین از غالبا گذشته در اجتماعی ناعادالنه مناسبات به نسبت تعرض

 عظیم تجربیات بر تکیه با بشر که است دورانی در دگاهدی این استمرار است انگیز بر تأمل و توجه جالب چه آن است.

 است. کرده کسب آن فرهنگی ـ اجتماعی تأثیرات و مناسبات و قدرت از وسیعی نسبتا شناخت و درک خویش

 

 بسیاری روانی و فرهنگی اجتماعی، سیاسی، مشکالت منشأ باالپایینی اجتماعی روابط و خودکامگی مناسبات

 سرچشمه منزله به مناسبات و ساختارها این ماندن مخفی باعث روشنفکراناز برخی وامانهع نگری ساده اما است.

 نه گیرد، می قرار ها آن تعرض و حمله مورد که اصلی دشمن است. گشته آنان نزد اجتماعی، مفاسد و معضالت

 آور خنده حال عین در و انگیز غم توجه، جالب و   است. قدرت مرجع یا خودکامه شخص بلکه قدرت مناسبات

 در ها آن «فکری سیستم های روده و معده» جمالی( پروفسور قول )به تالش نتیجه آنان، فکری تقالی حاصل که این

 سو یک در  است. بوده خودکامگان ویژگی مهمترین و ترین شاخص عنوان به «پروری شکم» کشف عرصه، این

 و اغنیا دیگر سوی در و هستند درستکار و ادلع نجیب، شریف، پاک، همیشه همگی که نان غم با فقیرهایی

 هستند. شرور و بدکرداد دروغگو، پلید، که خوردن حال در دایما قدرتمندانی

 

 ویران بست پای از خانه» عنوان تحت ای مقاله در قدرت مراجع به )نویسنده( نیا فرخ شهره انتقاد در

 پیش قرن یک به نزدیک اعتصامی پروین یاد زنده چه آن بر اضافه چیزی (۵۸۳۸ آبان ٢٥ گویا خبرنامه) «است

 گوید: می شود. نمی یافت است، کرده بیان

 



 گرم شکل این به بدبختی و فقر زده یخ تن بدانید اید، نشسته راحتی به تان قیمتی و گرم های کرسی در که شما»

 .«شود! نمی سیر شما کباب بوی با گرسنگان شکم و شود نمی

 

 خصوصیت ینا در راست و چپ ،است ایرانی ای مسئله مسئله که جایی آن از بخصوص، مورد این در که این جالب

 مستمرا و گذرد می ذهنیت همین صافی از ایران در مارکسیستی مقوالت که ستهاسال هستند. مشترک هم با ذهنی

 غمخوار که شود می نامیده «پیرما» یا «پیرمرد» شناس جامعه و اقتصاددان مارکس کارل شود. می جعل

 کرده می پخش خرما بینوایان بین پاریس های کوچه پس کوچه و ها خرابه در ها شب البد و فقراست، و زحمتکشان

 است، انگیزی بحث و مختلف های جنبه دارای و پیچیده بسیار ای مقوله که او توسط شده مطرح طبقاتی مبارزه است.

 مرزی شناسایی برای یابد. می تقلیل «خوب های خالی شکم» و «بد پرهای شکم»بین مبارزه به سبزی قرمه کشور در

 مالکیت، تولید، ابزار با رابطه طبقاتی، خودآگاهی قبیل از پیچیده مباحثی کند، می ترسیم طبقات بین مارکس که

 توضعی به ما جامعه در طبقات این بین مرز اما است. اجتناب غیرقابل امثالهم و تولید مناسبات ازخودبیگانگی،

 تحوالت از پس حتی نامید، «شکم به تفکرمعطوف»را آن توان می که تفکر این صاحبان دارد. بستگی افراد تغذیه

 این که شرقی اروپای و سابق شوروی کشورهای «سیر شکم» شهروند ها میلیون عصیان از پس یعنی جهانی،

 دارد. وجود شکم از تر مهم چیزهایی که نرسیدند درک این به روبیدند، جهانی صحنه از را ها نظام

 [نیست روشن وجه هیچ به من برای آن طنز ]که شاملو احمد از آمیز طنز ای درنوشته کند. می خودنمایی آشکاری طرز به شاملو های نوشته در دید این

 مرزی و سلطان اصلی ویژگی نیز گفتگو این در بانو. سلطان همسرش و تبعیدی سلطان یک بین سته گفتگویی «بود آن در ما خیر که شری» نام به

 گوید: می چنین خود همسر به رو سلطان گردد. می هویدا خوبی به سازد می جدا مردم از را او که

 

 .«آید می کجا از ندانیم  که بخوریم را نانی کند نمی قبول مان غیرت الدوله. مونس»

 

 دهد: می جواب بانو سلطان

 

 بوقلمون و شیشک ی مـازه پشت و ماهی و مرغ  ی جوجه رنگ هفت ئی وعده که دیروز تا نفرمائید. جا بی ی افاده»

 دانستید می یا بودید، فرموده قایم مجری ته بغچه الی را تان غیرت لمباندید می آهو ی قلوه کباب و تیهو و کبک و

 یک در ت.اس مشخص مرز .«گذارد؟ می زمین به شام سربی دادار حضرت درآستان خانوار چند اش لقمه هر برای

 دل و خالی شکم خانوارهای دیگر سوی در و بوقلمون، و آهو قلوه کباب لمباندین از پر شکمی با قدرت صاحب سو

 خون. پر

 

 کبوتر به شهید شاعران «تکرار» نام به شعری در گرفت. پی نیز شاملو دیگر اشعار در توان می را ذهنیت این

 خورند: می را آن قدرت صاحبان که شوند می تشبیه بریانی

 

 پیوستند شهیدان تبار به وشاعران

 

 شوند می ذبح غالمان دست به که آزادی کبوتران چونان



 

 .کنند رنگین را اربابان سفره تا

 

 انقالبی واکنش یک با و خورد می کوچولورا سیاه ماهی منطق همین طبق «کوچولو سیاه ماهی» داستان در سقا مرغ

 درد. می را سقا مرغ «شکم» کوچولو سیاه ماهی شود: می روبرو

 

 قدرتمندی که است این خاطر به شود می ریخته که خونی هر ،«فاجعه ترجمان» نام به شاملو از دیگری شعر در 

 بخورد: زیاد خواهد می یی( باره )شکم

 

 ریخته خون  

 

 است افکندن مزبله به حرمتی

 

 ئی. باره شکم خواری سیر ازای   به ما

 

 از پس است. توجه قابل نظر این از است، انقالب یک پیروزی روایت ظاهرا که نیز «پریا» معروف شعر

 با و شوند می روانه آتش سیل مثل و دارند برمی را هایشان داس کینه با  ،«شن می آزاد غلوما» که این

 کند. می طلوع آزادی خورشید و ،دآین می فایق تاریکی نیروهای به «بدگل شب قلب» در «خوشگل بازی آتیش»یک

 ها( خالی )شکم دیروز اسیرای و غلوما ؟چیست دهد می انجام خورشیدخانم که کاری اولین آزادی از پس ببینیم

 دهند: می را ما پرسش جواب سرودخوانان

 

 شدیم شاد دلنگ دلنگ

 

 شدیم آزاد ستم از

 

 دکر آفتاب خورشیدخانوم

 

 .کرد آب تو برنج کلی

 

 برای «است حاضر غذا» غلوما. پلوخوری فرارسیدن و قدرت مرجع وریپر شکم دوران خاتمه یعنی آزادی طلوع

 ذهنیت این در عدالت هستند. آن فهم به قادر آنان که است پیامی شورانگیزترین بندگان شکم برای شکم، غالمان



 همگانی پلوخوری «.است پلو ضامن آزادی» ،«آورد می کباب شما برای مشروطه» است. مرتبط شکم به مستقیما

 کنید: توجه ها آن شادمانه شعار به است. «غلوما» جامعه در عدالت نشانه ترین شناخت قابل بارگی شکم تعمیم ای

 

 کردیم نفله ظلمو ما

 

 .کردیم قبله رو آزادی

 

 اگر و «.عباسی شاه عدالت» که است انگیز نفرت قدر همان دهند می را آن وعده غلوما که یی«آزادی» البته و

 و گریخته است، برقرارگشته آن در عدالتی و آزادی چنین که ای جامعه از آزادی و عدالت تداراندوس و فرزانگان

 نارواست. آنان بر گیری خرده شوند، پناهنده شمالی کره به

 

 تصور قابل زیرا نامید، «مردمی روشنفکران» کلمه حقیقی معنی به را ایرانی روشنفکران توان می که راستی به

 اغلب در باشد. شبیه و نزدیک هم به قدر این عوام و روشنفکران ذهنیت ایران جامعه از غیر ای هجامع در که نیست

 اند. بوده رنج در عامه با تفاهم عدم از دایما و است بوده خون عوام دست از همیشه روشنفکران دل جوامع

 روشنفکران، بین «ستحکمم» فکری ارتباط بستر شکمی نیازهای که جا آن از ما، عزیر ایران در که درحالی

 است. آسان تفاهم است، قرارگرفته عوام و هنرمندان

 

 فهم » فلسفه نوعی را آن توان می که لنگرودی اخوان مهدی با دارد گفتگویی «سپهری سهراب» باره در شاملو

 گوید: می شاملو نامید. «شکم به معطوف

 

 معنی توانی می هم باشی لمبانده خرخره تا که وقتی احت تو ببین: ... کنم. نمی درک را ]سپهری[ او دنیای من»

 من دوجهت. در منتها است جنس یک از من گرسنگی و تو سیری چون بفهمی. ام گرسنه گویم می که مرا حرف

 حرف معنی نخوری چیزی دیگر ساعت چند تا اگر تو و کنم می درک را تو االن حالت بخورم کافی غذای اگر

 ایرانی. نوع از طبقاتی تفاهم گویند می این به (.۸٢)ص «مرا

 

 اژیر است. پرتالطم و ناآرام دریاهای خدای که الف( کسر )به «اژیر» نام به هست شخصیتی ها ژرمن دراساطیر

 که خدایانی از تاالر دراین او دارد. شهرت «اژیر تاالر» به که دارد تاالری هست هم جو آب مخترع ضمن در که

 که تازمانی خدایان که است این تاالر این های ویژگی از کند. می پذیرایی هستند ستیز و جنگ در یکدیگر با اغلب

 شاهنامه در داستانی چنین اگر که نداریم این به کاری گذارند. می کنار را خود های دشمنی برند، می سر به آن در

 خساراتی و «آبجو» اجتماعی اسنمح در زیادی های تحلیل و ها کتاب مقاالت، شاهد تردید امروزبی داشت، می وجود

 تاالر ما که است این واقعیت اما بودیم. می است ایرانی دوست صلح فرهنگ متوجه آن نوشیدن ممنوعیت از که

 در خوردن غوطه و کباب صرف از حاصل نشئگی و اژیرند، تاالر همگی ایرانی های رستوران نداریم. الزم اژیر

 هانس آلمانی شاعر و نویسنده پیش چندی است. آبجو هزاربرابر صفا و صلح ایجاد در سبزی قرمه کننده گیج عطر

 هم ایرانی «متعهد» نویسندگان از یکی با ،بودکرده تهیه ایران به خود سفر از که گزارشی در ا نتسنسبرگر ماگنوس

 سرتاسر هایش داستان» نویسد: می او باره در کند. می یاد «ها رنج نویسنده» عنوان به او از که است داشته مالقاتی



 آورد. مى زبان به بشر نوع و كشورش درباره را خود یأس و نومیدى میزگرد، بحث در دارند. بدبینى سیاه رنگ

 «.بیند نمى نجاتى راه جا هیچ در

 

 چنین  دارای که فردی  رود". نمی پایین او گلوی از خوش "آب شود، یافت فردی چنین اروپا در احیانا اگر

 شده سیاه مخدر مواد سایر یا الکل مصرف اثر در روزگارش یا برد می سر به تیمارستان در یا ت،اس نظریاتی

 نگاه  که دهد می نشان انتسنسبرگر حرف ادامه رود. می راه جنون مرز روی یا قراردارد خودکشی خطر در است،

 متعهد نویسنده درباره .است هکرد شکار ما کشور «بشریت هدهند نجات» روشنفکران احوال از را ظریفی نکته او

 :نویسد می مذکور

 

 غذا خوب اشتهاى با و است بشاش و سرحال شیراز، در باغى در ناهار وقت در»

 در منتها همجنس  گرسنگی و سیری» فلسفه  به پایبندی با باید نیز او .(آلگماینه فرانکفورته )روزنامه «خورد مى

  بلمباند. رهخرخ تا ها گرسنه حرف فهمیدن برای «دوجهت

 

 شاخصه و منفی ویژگی نیز ارشاد سابق وزیر مهاجرانی ع. قلم به «خاکستری بهشت» اجتماعی انتقادی رمان در

 یک در که گفتگویی به خورد. می چشم به روشنی به اند ریخته جامعه کنترل برای مخوف طرحی که مندان قدرت

 کنیم: توجه شود می واقع تاکسی

 

 این از كه خورن می چی شما نظر به ها این دعاس، و كتاب توی سرت كه شما راننده، یآقا» پرسد: می مسافر

 (.۵٧٥)ص «؟زنن می حرفا این از دن، می ها طرح

 

 اید؟ شنیده این از تر شکمی حرفی آیا

 

 از دو هر تاکسی راننده طور همین و است فرزانه و روشنفکر فردی که مسافر ،رمان این در که داشت توجه باید

 اعضای یا قدرتمندان همان است، شده یاد «ها این» لفظ با  باال عبارت در ها آن از که کسانی و «ها خوب» جبهه

 و کتاب توی سرش و است فیلسوف تهران های مسافرکش اغلب مثل که هم راننده آقای هستند. «بدها» جبهه

 ...«خورن می چی دونم می چه پلو، عمرص بلدرچین، كباب سینه، و ران راسته، گوشت» دهد: می جواب دعاست،

 جا(. )همان

 

 اگر خورند؟ می سینه و ران راسته، گوشت ها آن که است این آزادی نابودی برای قدرتمندان شوم های نقشه دلیل آیا

 چه آنها» پرسش  دادند؟ نمی ها طرح این از خوردند می پنیر و نان بلدرچین، کباب و راسته گوشت بجای ها آن

 است. مرتبط خورد می که غذایی به انسان های حرف که کند می ادعا واقع در «زنند می ها حرف این از که خورند می

 است، ما ارشاد مسئول که مقامی دهان از سخنی چنین شنیدن با آیا کنی. می فکر چگونه بگویم تا خوری می چه بگو

 سازد؟ می مرتبط وا فکر به راایرانی معده بخصوصی عصب که بپذیریم اگر نیستیم محق

 

  



 

* 

 

 دل به است محسوس «مارش گفت علی به» شعر در که گرا شکم جامعه از  فروغ داشتنی دوست عصبانیت

 نشیند: می

 

  

 

 دیدن خواب یه و زد عمرشون تو بار یه اگه كه نیسوكس او حرف حرفا این

 دیدن چلوكباب و دوغ و ترشی و پیاز خواب

 

 داره تغار مشك خیك یه كار به چیكار ماهی

 

 سگشم سهله، كه ماهی

 

 داره عار تغارا این از

 

 كنه می چین دست ستاره و چرخه می آب تو ماهی

 

 رفت كی هر خواب به اونوخ

 

 كنه می سنگین ستاره از خوابشو

 

 بردش می بردش می

 

 چاردیواریا دلمرده دنیای این توی از

 

... 

 

 شلختگی و وراجی و رشته آش دنیای



 

 اختگی درد و پرخوردن درد و قولنج درد

 

... 

 

 

  



 ۱خودکاوی حاشیه در

 . ب مانی نوشته

  گرا شکم جامعه در رانی شهوت فرهنگی: فعالیت

 

 مختلف نواحی سنتی ایغذاه مصرف و پخت فرهنگ ترویج هدف با ایرانی اقوام سنتی غذاهای جشنواره نخستین 

 شد. افتتاح تهران پردیسان پارك اجتماعات سالن در كشورمان

 

 

 

 

 

 به سخنانی طی تهران، شهرداری هنری فرهنگی سازمان رئیس عسگری، علی فارس خبرگزاری گزارش به +

 از ها كتاب در كه نظری تعاریف برخالف ما فرهنگ گفت: و پرداخت ایرانی فرهنگ با سنتی غذاهای به ارتباط

 است. شده فرهنگ یك به تبدیل و كرده رشد مردم زندگی با و دارد كار سرو درجهان مردم زندگی با شود، می آن

 ١٥ ایرانی شآ جشنواره دومین اول روز ۸ طی در گفت: زنجان استان گردشگری و فرهنگی میراث مدیركل +

  اند. شده زنجان استان وارد دیگر های استان از كننده بازدید هزار

 از آشپز یك ابهر، از آشپز ۸ زنجان، از آشپز ٤ كه پرداختند  رقابت به آشپز گروه ۵۳ امروز كرد: خاطرنشان وی

  پرداختند. رقابت به یزد استان از آشپز یك و بختیاری  و چهارمحال از آشپز یك قزوین،

 قلمكار شله آش ابهری آشپزهای و كردند طبخ را آلو و ماست ترش، رشته، آش زنجانی آشپزهای كرد: اضافه  وی

 به داوران و كردند طبخ را آش دوغ قزوین و آش گندم یزد آش، دوغ بختیاری و چهارمحال فرنگی، گوجه و

 پرداختند. قضاوت به آنها درباره قضاوت

 :بازتاب خبری سایت

 بزرگترین رکورددار «هنر فرشته» آشپزی گروه سوی از تن یک وزن به جهان خشک شیرینی بزرگترین

 قطر متر٥/٢ ارتفاع، متر سه شیرینی این گفت: ایرنا به گروه این سرآشپز شد. طبخ تبریز در جهان ماهی کوفته

 ... است. شتهدا ای استوانه

* 

 را برگ کباب و کتاب برگ بین انتخاب ها آن فلسفی تردیدهای که دوست کباب روشنفکران برای هم خوب خبر یک

 کند: می مشکل

http://4divari-mani2.blogspot.com/2009/12/t_9756.html
http://www.baztab.com/news/39429.php
http://www.baztab.com/news/39429.php
http://www.baztab.com/news/45466.php


 

 قرار «جناغ» چلوکبابی، «کوشا میدان» نام به تهران میادین از یکی در «افرنگ» فروشی کتاب دیوار به دیوار

 مضمون: این به است، شده نصب تابلویی همغاز دو این بین دیوار روی دارد.

 

 اینجا. کباب آنجا، کتاب خواهی/ می چه دیگر دال یکجا. جان و روح غذای بزمی/ چنین کس ندیده

 

 

 

 

 

 طور آن تابلویی، چنین نصب «هنرمندانه» ایده شعر، خود نه اگر آید، برمی شعر مضمون از چنانچه که این جالب

 را ما تابلو این در که کسی زیرا است، کباب فروشنده از بلکه نیست، کتاب فروشنده انبج از رود، می انتظار که

 و برداشته شاعری از دست ها پاسبان ظاهرا است. کبابی مرد بلکه فروش، کتاب آقای نه دهد، می قرار خطاب

 است. رسیده  ها کبابی شاعری نوبت

 

 

  



 ۲خودکاوی حاشیه در
 . ب مانی نوشته

 هرشو مثال

 در كه بالهایی از یكی بلكه و عیوب از یكی» است. ایران همگانی های«خوردنی» ترین معمولی از یکی «رشوه»

 قدری به امر این است. خواری رشوه باشد می محال بلكه و مشكل بسیار كار هم آن ریشه قطع و دوانیده ریشه ایران

 صدایش هم هیچكس حال عین در و گیرد می رشوه دولت جزء مأمور آخرین تا گرفته شاه از كه است رایج

 «.آید  درنمی

 تهران صبح های روزنامه از یکی از توانست می بود، نمی آن در «شاه» کلمه اگر که است تازه آنقدر گزارش این

 .گذرد می ایران در او اقامت از قرن یک از تر بیش که است (٤۵ص) گوبینو قلم از که درحالی باشد،

 

 آشکار است، رایج و معمول روزمره محاوره در امروز به تا که «کردن چرب را کسی سبیل» عبارت در تأمل

 را مرغوب غذای است. حشمت با ای واژه ایران فرهنگ در «چربی» است. بوده «خوردنی» بدوا رشوه که کند می

 تصویر «.است روغن در نانش» که است کسی مند سعادت و خوشبخت انسان و کنند می وصیفت «نرم و چرب» به

 که هستند مناطقی هم هنوز دارد. سبیل صاحب نرم و چرب اطمعه تناول از حکایت هرچیز از پیش نیز چرب سبیل

 تنها اسکناس نیست. جات اداره های راهپله و راهروها در دوندگی هفته چندین از کمتر کباب جوجه کارآیی آن در

 چرب را سبیل واقعا رشوه که دورانی با ما دوران تفاوت است. گشا مشکل «آجیل» و کباب جوجه مادی ترجمه

 رفع جهت که این بجای گرفتار اشخاص است. گشته مبدل گشا مشکل آجیل به پول امروزه که است این در کرد، می

 هرچه هرکس که دهند می را آن پول دیگران، فردی تمایالت هب احترام با کنند، پخش زرد شله و آجیل گرفتاری

 بخرد! آن با دارد دوست

 

 ریشه» در آملی چه آن به توجه با آن، در باید که بود «کردن چرب را کسی سبیل» عبارت از من تصور این

 رشوه از کنایه نیز شده یاد محقق نزد «سبیل کردن چرب» البته .کرد تجدیدنظر کند، می نقل «حکم و امثال تاریخی

 چنین  مذکور عبارت تاریخی ریشه شرح در است. نبوده خوردن عبارت این در سبیل چربی دلیل اما است، دادن

 نویسد: می

 

 ... دانستند می تصوف و عرفان اهل را خود چون ... صفویه سالطین و یافت رونق سبیل بازار صفویه عصر در»

 روزه همه بودند ناگزیر داشتند، چخماقی و بلند های سبیل که کسانی ... ذاشتندگ می کلفت و چخماقی های سبیل غالباا 

 و هیبت آن و شد می آویزان ها سبیل ورزیدند می تسامح و تعلل اگر زیرا بپردازند، آن آرایش و نظافت به بار چند

 شد می پیوسته هم به وقتی متراکم و پشت پر سبیل داد. می دست از نماید جلب خود به را دیگران انظار که زیبایی

 نداشتند، کافی مالی تمکن و قدرت که هایی آن دادند. می مالش دست با و کردند می چرب را آن که کرد می پیدا جال و

 چرب "سبیل کار داشتند. کردن چرب سبیل برای را افرادی ثروتمندان و سران ولی پرداختند، می کار این به خود

 کار به دست برود، مهمانی به خواست می یا و داشت رسمی مهمانی سبیل صاحب که ینمع مواقع در که بود این کن"

 به کردن چرب سبیل عهده از اگر که است بدیهی بخشید. می زیبایی و جال را سبیل مخصوصی روغن با و شد می

 از خواست می چه هر کن چرب سبیل موقع این در و شد می خرسند و مشعوف سبیل صاحب آمد، برمی خوبی

 «.است شده می برآورده سبیل صاحب طرف

 

 نویسد: می چنین شاه مظفرالدین سبیل" کردن "چرب به راجع «من زندگانی شرح» رد مستوفی عبدهللا طور، همین

 را او سبیل معین مواقع در که بود برده خود همراه خان ابوالقاسم اسم به را مردی اروپا سفر در شاه مظفرالدین»
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 موقع اطرافیان آمد، می طرب به آن ابهت و زیبایی از و شد می چرب شاه سبیل وقتی داد. می جال و کرد می چرب

 برخواهد را تقاضایشان مسلماا  و است کیف سر او دانستند می زیرا نمودند، می داشتند تقاضایی هر شمرده، مغتنم را

 .«آورد

 

  

 

 به آنان تقاصای شدن برآورده که است آموخته ها القاسمابو نوادگان به ملی عادت که، این مسلم طور، آن یا طور این

 که کرد فراموش نباید البته و دارد. مستقیم رابطه است، کرده «گیر» او نزد ها آن کار که کسی «شدن سرکیف»

 به که وجهی به نیز ها )آلمانی کنند. می استفاده ها چربی و روغن از معموال مختلف چیزهای «گیر» رفع برای

 است(. «چربی پول» آن ترجمه که گویند می Schmiergeld شود می پرداخته شوهر عنوان

 

 این اما شود. می فهمیده دادن رشوه آن تحت و نیست رایج چاپلوسی و تملق معنی به سبیل کردن چرب امروزدیگر

 و شدت با که چاپلوسی و تملق دانست. پول را رشوه وسیله تنها توان نمی زیرا است، جزئی بسیار «معنی تغییر»

 شود. می خورده و داده وفور به که است ویژه رشوه نوعی نیز دارد رواج ما جامعه در پیش از بیش حدتی

 فرد (.۳٧ص گوبینو،) «نشود عایدشان نفعی هیچ كه این ولو دارند می دوست را چاپلوسی و تملق اصوال ایرانیان»

 ،«کنید لطف» ،«بفرمایید محبت» نظیر عباراتی از تفادهاس خوار. رشوه تملق شنونده  و است دهنده رشوه متملق

 کسی است! نبات و نقل مثل ها دهنده رشوه و خوارها رشوه دهان در امثالهم و «جنابعالی اوامر» ،«بنده عرایض»

 فادهاست ها نبات و نقل این از تواند می بیاورد، سرکیف است گیرکرده او نزد کار که را کارمندی پول با تواند نمی که

 مهر مرا ورقه بفرمایید محبت ... فرمودید که همانطور بله، بله ... بنده عرایض» بگوید: او به تواند می کند.

 چنددقیقه که این از «مردم گذار خدمت» مبارک خاطر و آورد فرومی بندگی سر دهنده رشوه رجوع ارباب «.بزنید

 شما کردم، عرض بنده» بجای که کسی بیان باتمناس این در شود. می سرکیف است، شده نصیبش شاهی مقام

 رسد. می گوش به ادبانه بی ،«گفتید شما گفتم، من» گوید: می «فرمودید

 

 از یافت. توان می زیادی دالیل است؟ محال بلکه و مشکل بسیار کاری ایران در رشوه «خوردن» از جلوگیری چرا

 و است مرض موجب عادت ترک فراخواند. «خوردن» ترک به را شریف ملت تواند نمی مقامی هیچ که این جمله

 دارد. قرار ما دیرینه و ملی های عادت جدول صدر در تردید بی خواری رشوه جای

  



 ۲خودکاوی درحاشیه
 . ب مانی نوشته

   داستانی آثار در شکم جایگاه

 گلشیری سیامک از پولدارم های آدم عاشق من کوتاه: ازداستان

  گذاشت را  دستش دو هر شد. بلند بلندگوها از  مالیمی  آهنگ صدای بعد  كمی ... شیک[ ماشین در پولداری ]مرد

 باز جلوتر  كمی آمدند. می  پایین ، چهارراه طرف از ، كناری  الین از داشتند  كه كرد  هنگا  هایی ماشین  به و  فرمان  روی

 ، همبرگرفروشی  یك  مقابل رو، پیاده  توی  كه افتاد  نفری چند  به  چشمش مرد ... شد.  متوقف ها ماشین  صف

 همبرگر داشتند و بودند  نشسته  یهمبرگرفروش  مقابل  باغچه كنار  جدول  روی  هم  نفری چند بودند.  ایستاده

 با  ... . تازه گوجه و خیارشور با همبرگر  بوی خورد،  مشامش  به همبرگر  بوی كرد  احساس مرد خوردند. می

 بود  كرده  هوس كند. پیدا جایی باالخره تا گردد برمی را مسیر  همین و زند می دور  وی پارك  چهارراه  گفت خودش

 ... بود.  دماغش توی  تازه گوجه و خیارشور و  گوشت  بوی هنوز . برگرفروشیهم همان  سراغ برود

 میکند[ سوار را او و شود می آشنا دخترخانمی ]با

 «.بكنم  بهت  پیشنهادی  یه  خوام می» : گفت داد.  تكان سر مرد

 . است دیگر  جای  حواسش انگار  كه  طوری كرد،  نگاهش دختر

  بریم  هم با  تونیم می ، باشی  داشته  دوست  اگه . بخورم همبرگر  رفتم می  داشتم ، كنم  سوارت  كهاین از  قبل» : گفت مرد

 ». بدیم  سفارش  مخصوص پیتزا تا دو و  گفتی  كه  یك  درجه  های رستوران  اون از  یكی تو

 «.؟پیتزا چرا حاال» : گفت دختر 

 ». پیتزام  عاشق  من» : گفت مرد

 «.؟ م كرده  چی  هوس  االن  من  دونی یم» : گفت دختر

 «.؟ چی  هوس» : گفت مرد

 ... «.فانتا  بزرگ  لیوان  یه با  بیف رست گنده  ساندویچ  یه»

 ؟ ی رفته نور پاساژمیالد آخر طبقه  های رستوران  اون تو  هیچوقت حاال تا :گفت پیچید.  آهسته و زد راهنما مرد

 ». عاشقشی تو  كه  یه جاهایی  اون زا  كنم فكر . نداره  حرف غذاهاش

 اونجا» : گفت دختر . خیابان  توی پیچید مرد كرد.  اشاره  چپ  سمت  خیابانی  به  انگشت با آورد. باال را  سرش دختر

 «.؟ شه می پیدا  هم  بیف رست

  همین  عالی  جای  یه  منم» : دخترگفت زد. لبخند «.نداره  حرف پیتزاهاش  دونم می  ولی شاید. . دونم نمی» : گفت مرد

  دارم  سراغ ها نزدیكی

 «.؟ جدی» : گفت مرد

  هم ها وقت خیلی . كنی نمی  ول  دیگه ، بیای  اگه» : گفت . كیفش  توی  گذاشت روژ با را  آینه داد.  تكان سر دختر

 ». یه دنجی جای  خیلی . ذارن می كینگزو سی جیپ  های آهنگ همین

 «.جا همون  بریم پس» : گفت مرد

 ». جاس همین» : گفت دختر

 «.نداره حرف  هم  پیتزاهاش« : گفت دختر كرد.  پارك  خیابان كنار مرد كرد.  اشاره رو پیاده  به  دست با

 ». بخورم  بیف رست  م كرده  هوس  هم  من» : گفت مرد

 از  درواقع او که فهمد می داستان نپایا در ادبیات دوستدار شود. می جدا او از مانتو کردن عوض بهانه به ]دختر

 پس مرد است. «خشکه الس» همان جا این در تاکسی کرایه است. کرده استفاده تاکسی عنوان به پولدار مرد اتومبیل

 موضوع[ این درک از

 است. باز پارک روی روبه همبرگرفروشی هنوز حتما گفت خودش با

http://4divari-mani2.blogspot.com/2009/12/t_3846.html
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 گلشیری سیامک ؛«شه نمی الهیجان دنیا جای هیچ كه من نظر هب» کوتاه: داستان از  

 

 كار در  شامی دهد می  ترجیح بود  گفته  آرش مانند. نمی  شام  برای بودند  گفته ... . مان خانه بیایند بود قرار مینا و  رشآ

 را در  زنگ ، كردم می  درست ساالد  داشتم  وقتی ... . قیمه  خورش با  پلو عدس كرد.  درست  شام آذر  همه  این با نباشد.

  بوش از» .« یم نكرده  درست  شام» : گفتم.« آیم نمی  شام  برای  گفتیم  كه ما» : گفت ینام ...  كردم باز را در زدند.

 ... « كنن می  درست  خودشون  واسه  دارن شاید» : گفت ...  آرش ... .« پیداس

 

  توی  رفت شد بلند آذر ... . گرفت  همه جلو را  چای  سینی ...  آمد.  بیرون  آشپزخانه از  چای  سینی با  ... آذر

  شكالت ... . گرفتم  هم  آرش و مینا جلو را  ظرف . برداشتم  شكالتی میز  روی  ای شیشه  ظرف  توی از  من . آشپزخانه

  پس» : گفت مینا ... » بیفتیم  راه  امشب  همین . گم می  جدی ؟ بیفتیم  راه  امشب  همین  خواین می» : گفتم . برداشتم  دیگری

  اگه . بشین بیا خدا، رو تو» : گفت مینا شد.  خم و كرد باز را  یخچال در ... .«من  پای  راه تو ناهار . موافقین  همه

  براتون  خوام می ؟ خوره می  سیب آب  كی» : گفت  آشپزخانه  توی از آذر ... « اومدیم نمی ، كنی  آشپزی  قراره  دونستم می

 ها سیب آب  سینی با ...  سینی  توی  گذاشت  لیوان چهارتا .« خورم می  كه  من . یه عالی» : گفتم ... «؟ بیارم  سیب آب

 : گفت مینا .« آرم می انار  تون واسه ، خوردین  كه رو اینها» : گفت . گرفت مینا جلو را  سینی آمد.  بیرون  ازآشپزخانه

 انار  بزرگ  صندوق  یه  رفتیم  رامین و  من» : فتگ آذر . برداشتیم را  مان های لیوان  همه... .« بشین  دیگه خدا، رو تو»

 جدا هاشو گنده  اون از دوتا  مون كدوم هر انار.  صندوق  سراغ  ریم می  اول ، خونه  رسیم می تا عصرها، . خریدیم

 ... «نخور  كی بخور حاال ، تلویزیون جلو  شینیم می  آریم می  كنیم می

  عرق به  كنه می  شروع  ش كله  پشت ، خوره می انار  رامین  وقتی . بگم  تون واسه  جالب چیز  یه» : گفت آذر

  بعدش ، كنه می  عرق  م كله  پشت  اول» : گفتم ... .« شه می  خیس  خیس  ش كله  پشت . شه نمی  باورتون» خندید. .« كردن

 : گفت ... . سینی  روی  گذاشت را  اش خالی  نلیوا آذر ... .« شم می  طوری این چرا  دونم نمی . شه می  خیس  سرم  تموم  هم

 ... . آشپزخانه  توی برد را  سینی . نداشتم  میلی  هم  من خورند. نمی گفتند  آرش و مینا .«؟ خورین می  كه انار»

 .«آذر ، سوخت  غذات» : گفتم خورد.  مشامم  به  سوختگی  بوی  یكدفعه . برداشت میز  روی از  شكالتی

 

 

 

 

 ، خوب» : گفت مینا . قابلمه  توی كرد را چوبی  قاشق . برداشت را  قابلمه در . آشپزخانه  توی  برگشت  عجلهبا آذر

 ... ». كن  تعریف

 

 باال را  هایش شانه آذر ... آمد.  بیرون  ازآشپزخانه و  گذاشت را  قابلمه در كرد.  كم را  قابلمه زیر شعله و شد  خم

 بلند باشد،  آمده  یادش  چیزی  یكدفعه انگار آذر، ... . ظرفشویی كنار  گذاشت می را  رنگ ای رهنق قابلمه  داشت . انداخت

 از آذر ... . برداشت را  ای قابلمه در ، اجاق كنار . آشپزخانه  توی  رفت ... «.؟ كنی می صبر  دقیقه یه» : گفت شد.

 تو  افتادی» : گفت مینا «. بكشم شامو  بگین شد،  نتو گرسنه  موقع هر» : گفت ، نشست  وقتی . برگشت  آشپزخانه

 ، نویسنده  آقای ، خوب» : گفت ... «. بدم  بهتون  خوشمزه دسر  یه  خوام می  تازه ! یه چی ها حرف  این» «. زحمت

  وقتی  حتی میز.  به بود  شده  خیره . برداشت  شكالتی میز  روی  ای شیشه  ظرف  توی از مینا ... «؟ شه می  چی  بعدش

 حاضر . كنم می ، بگه  كاری هر  گفتم می  بهش ، آره» : گفت میز.  به بود  شده  خیره كرد، می باز را  شكالت كاغذ

 ... .« عاشقشم  كنم وانمود  بودم حاضر  حتی . كنم  ازدواج  باهاش  دوباره  بودم
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  اون از  دیگه  لیوان  یه  ولی» ... «. نیست  م گرسنه  كه  من» : گفت  آرش ... «.؟ نیست  تون گرسنه شماها» : گفت آذر

  خورش  قابلمه در ، كناراجاق . آشپزخانه  توی  بردم و  كردم  جمع میز  روی از را ها لیوان  ... «. خورم می ها سیب آب

 ... . كشیدم بو و  بردم  نزدیك را  سرم و   برداشتم را

 

  یه  هم  بعدش . خوشمزه قیمه  خورش و  برنج  یه» : گفت  ... «.؟ چسبه می  چی  االن  دونین می» : گفت  ... آذر

  باالی قفسه از  بشقاب چند . آشپزخانه  توی  رفت ... .« مه گرسنه  خیلی  كه  من . خوریم می  هم با  مفصل  كارامل كرم

  هوس ؟ م كرده  چی  هوس  دونین می« : گفت ... آورد.  هم  چنگال و  قاشق . پیشخوان  روی  گذاشت و درآورد  ظرفشویی

  صدای  برای  دلم  خیلی . شده  تنگ دریا  برای  دلم  خیلی ... . گم می واقعا . چمخاله  ساحل  بریم  پاشیم زود  صبح  م كرده

 ها وكیك شیرینی  اون از اونجا.  بریم شبو  سه هر خواد می  دلم طور. همین  هم  كوه شیطان  برای ، شده  تنگ موجها

  سراغ  رفت  برگشت ... ...« . بخریم باقاال  گنده  ظرف  یه ، هم  باقاالفروشه یارو  اون از اونجا.  بریم و  بخریم

 بود  ایستاده . قابلمه كنار ، اجاق  روی  گذاشت و  برداشت  ازجاظرفی  بشقابی . برداشت را  قابلمه در گاز. اجاق

 شد. می بلند  قابلمه  توی از  داشت  كه  غلیظی بخار  به بود  زده  زل گاز. اجاق كنار جا، همان

  



 سخن ختم
 . ب مانی نوشته

 نگاری مردم یا اتنوگرافی نوعی گیری آسان رعایت با شود می آمد، وبالگ این در که را هایی نوشته سری این -

 حاصل که ام گذاشته فراتر پا آنقدر «ناب شرح» از جا آن و جا این که خاطر این به گیری، آسان رعایت گفتم مید.نا

 کارعلمی در است. گرفته زیادی فاصله آن از و است متفاوت علمی و سیستماتیک جدی، نگاری مردم با کار

 بپوشم، چشم ها آن از توانم نمی وبالگی های وشتهن در من که کننده تحریک های نیش و نابجا هایتعمیم پلمیک، ،طنز

 این با کردم. می رفتار دیگری طور یقینا کنم، کاری چنین علمی نهاد یک برای بود قرار اگر و ندارد جایی

 این به اند.نبوده ناموفق بود «هست چه آن» به توجه جلب که «هدف» به رسیدن در ها نوشته این ،کنم می فکر همه

 تابلوی به که هرگاه کند، می شرکت عزا و درعروسی که هرگاه بعد من باشد، خوانده را ها آن که کسی که معنی

 ی«دندانگیر» مطلب به شنود، می را «عالی پذیرایی» کلمه که هروقت خورد، برمی «است حاضر غذا»

 «هفتان» سفره یا چانیقو دمکراسی نژاد، احمدی نفت باشد، گنجی سبزی قرمه خواهد می ،«سفره» سر خورد، برمی

 این از پیش که کند می خطور ذهنش به دیگری چیزهای کند، می فکر دیگری طور ... و شود می دعوت شکرالهی،

 همین هم من خود روی و ام شنیده هم دیگری دوستان از مکابیز از غیر را ادعا این است. گذشته می ها آن کنار از

 است. داشته را تأثیر

 تا سیر از» آشپزی کتاب که دهم توضیح که بایستی اند نشده قضیه اصل متوجه که قلیلی ی عده ینگران رفع برای -

 رزا کتاب جای به کتاب این نشستن دارد. من های کتاب قفسه در ممتازی جای دریابندری نجف نوشته «پیاز

 برای غذایی منتظمی رزا بکتا روی از بار )یک است ایرانی آشپزی هنر در تعدیل به تمایل از نشان خود منتظمی

 نفر شش بر را اساس و بودم کرده رعایت را دوستان توصیه که این با پختم. بودند نفر چهارده که اتریشی مهمانان

 اهمیت با های عرصه از یکی آشپزی فرهنگ ماند!(. اضافه هم غذا زیادی مقدار و سیرشدند همه بودم، گذاشته

 به که کسی کنم، ادعا توانم می مختلف، اقوام غذاهای چشیدن امکان وجود برکت به است. ملتی هر فرهنگ

 بگوید که کسی با اصال من دارد. اختالل اش ذائقه یا است انصاف بی یا بگیرد ایراد ایرانی اطمعه مرغوبیت

 بوی بدون تهران ندارم. لذیذ چلوکباب پرس یک با مخالفتی هیچ و زنم! نمی حرف «ندارم دوست سبزی قرمه»

 جذابیت آن، در که دارد لحظاتی آدم نشود: سؤتفاهم نیست. تصور قابل هایش کوچه در پیچیده سبزی قرمه رعط

 به تواند نمی من پاسپورت حتی نیست. داغ سنگک نان با بادمجان و کشک اندازه به کامو «عصیان»در زدن ورق

 از تعدادی و نیست بد هم پختم دست که پنهان هچ گرامی خواننده از کند! تصدیق را من بودن ایرانی ادعا این اندازه

 خودم برای تنهایی اوقات در که آید می پیش کم که توضیح این با پزم. می خوب را وغربی هندی ایرانی، غذاهای

 و پنیر و نان نیز و ریحان و پنیر و نان گردو، و پنیر و نان زیتون، و پنیر و نان مواقع جور این در بپزم. غذایی

 سرکنم. ها آن با متمادی روزهای توانم می که هستند من عالقه مورد ذاهایغ گوجه،

 کردم. می جلوگیری سؤتفاهم آمدن وجود به از پیشاپیش که آوردم می مقدمه در را توضیحات این که بایستی شاید -

 مرا حتی و است ردهک ارزیابی «دار جهت ولی هدف بی» را ها نوشته این به حاکم نگاه قونیه دراویش از ای خواننده

 اید افتاده سر با حاال کنید متهم چیزی به را ایرانیان خواستید می شما» که است داده قرار ناجوانمردانه اتهام مورد

 داغ آن با را خاصی فرهنگ بشود که ست این از دارتر ریشه قضیه این که آیید نمی هم مقر و خودتان آش دیگ توی

 «.گذشت و زد ابتذال

 آن در هنوز هستم، ایرانی خود که این از گذشته زیرا بزنم، ابتذال مهر ایران فرهنگ به که من از دورباد

 مباهات آن به توان می حق به که شود می یافت جواهراتی لذیذ، و خوشمزه واقعا غذاهای انواع از گذشته ،فرهنگ

 کرد.

 :خیام

 مرد حاصل بود اگر دوروز به نان یک

 سرد یآب دمی ای شکسته کوزه وز

 بود باید چرا خودی از کم مأمور

http://4divari-mani2.blogspot.com/2009/12/t_3844.html


 کرد باید چرا خودی چون خدمت یا

 :موالنا

 کن تهی پهلو شکم این زحرص

 پهلوانی با زنی پهلو تا که

 برادر آید نمی ننگت عجب

 نانی. محتاج بود کو زجانی

 آنان از ستفادهسؤا و «خواری مرده» نوعی اغلب تاریخ بزرگان به مباهات که داد توضیح باید جا همین البته

 نالید می که موالنا سخن تا نشیند، می بهتر ما گوش به «شکم به معطوف فهم» فلسفه ندهیم. فریب را خودمان است.

 یا «خاک به اال شد نخواهد پر شکم پاک/ آر بدست اندرونی برو» که سعدی پند نای «.درست فهم حسرت اندر»

 که شود می رد تأثیر بی ما گوش کنار از همانقدر «خدای پرستد رناد بنده شکم پای/ زنجیر و است دست بند شکم»

 گر است: زیاد شکم اصحاب درباره موالنا سخنان  «!داد نتوان شکم به را خود دین نهاد/ نیک ای» که: جامی سخن

 «.نان نیست جا این که رو پرستی نان / اندرآ خواهی باده خماری

 کباب، همراه به که نیست ها باده آن از برد، می نام آن از او که ای باده مسلک عارف های کمونیست تصور برعکس

 شود. می مصرف «رباب نغمه» و «کمرباریک دلبر»

 با یادشد، این از پیش که چنان خیام «.دل» اش سفره کباب تنها و است «دل خون» شیراز خواجه دیوان خوردنی تنها

 است. راضی روز در نان نصف

 

 

 که زمانی از را زیر مطلب نیست. کم گردد، می واقعی اجتماعی مشکالت به منجر شکم به یادز توجه که مواردی -

 ام: داشته نگه بود، داغ فوتبال تب

 نویسد: می سوئیس «اشپیتز» شهر در ایران فوتبال ملی تیم اقامت از خود گزارش در «فوكوس» آلمانی نامه هفته

 كنند. می مصرف نوشیدنی و غذا مذهبی، قوانین رعایت حتی و پزشكی نظارت بدون ایران، ملی تیم بازیكنان»

 بودم، ندیده ای برنامه بدون تیم چنین عمرم در حال به تا من گوید: می باره این در پوشان ملی اقامت محل هتل مدیر

 توجهی نیز خود مذهبی مسائل به پزشكی، مسائل به تنها نه و خورند می د،دارن دوست هرچه بازیكنان چراكه

 .«ندارند

 دهند درمی تن سخت غذایی های رژیم به مسابقه از پیش ها مدت از ای حرفه کنان بازی معموال که است درحالی این

 ملی تیم باخت یا برد من ودخ برای البته رود. نمی پایین ها آن گلوی از محاسبه بدون آب( )حتی چیز هیچ مطلقا و

 خیل از باید اما نیست، شکم به آمیز اغراق توجه از بهتر ای حرفه فوتبال به زیاد توجه و است یکسان مسابقات در

 چیزی چه از پرسید، بودند، گرفته انتقاد باد به را آن جهانی مسابقات از ایران ملی تیم حذف از پس که عظیمی

  کنند؟ می انتقاد

 بین روابط متوجه آن از که است آسیبی است، خوردن و شکم به زیاده توجه آن منشأ که جدی معضالت از یکی -

 اهمیتی دارای دیدوبازدید و ها خانواده بین روابط ایران، جامعه مانند گرایی جمع جوامع برای گردد. می ها خانواده

 تأمل با دارد. هم دیگری کارکردهای و ودش نمی منحصر دیدار کردن تازه به فقط وآمدها رفت این است. محوری

 و دختران است. ها حل راه جستجوی و گوناگون مشکالت طرح برای محلی ها آیی دورهم این که یافت درخواهیم

 ها جوان برای که هاست آیی دورهم این در شوند. می آشنا هم با و بینند می محافل این در را یکدیگر جوان پسران

http://www.baztab.com/news/39152.php


-می ها عصبیت کاهش و اجتماعی، و عاطفی فشارهای تلطیف باعث ها جمع این در گفتگو «.زنند می باال آستین»

 کند. می کمک مختلف های عرصه در اذهان گیری جهت به و دهد می تقلیل را تنهایی از ترس گردد،

 چشم ست.ا ها آیی دورهم این ثقل در «غذا» و پذیرایی قرارداشتن هستیم، مواجه آن با امروز که مشکلی منشأ

 تبلور ها آن مرغوبیت و ها نوشیدنی و ها خوراکی غذا، نوع و مقدار در که پذیرایی در مسابقه و ایرانی چشمی وهم

 در جدی اختالل باعث عبث، مسابقه این در شرکت توانایی عدم درنتیجه و غذایی مواد گرانی بعالوه یابد، می

 اشخاصی به ایران در شخصا نیست. بینی پیش قابل رستید به آن اجتماعی عواقب که است گشته مذکور روابط

 روابط قطع حتی یا کاهش به یابند، نمی آن برای حلی راه چون و ، کرده حس خوبی به را مشکل این که ام برخورده

 اند. درداده تن

 این ،بود کرده درست غذا نوع شش که میزبانی خانم با صحبت حین در تهران در میهمانی یک در پیش سال چند

 اسپاگتی نفر بیست برای ساعته نیم و شد جمع هم دور توان می که تصور این ازیادشده خانم دم.کر مشاهده را مشکل

 را مسئله او درخواست به وقتی است. شده روبرو ازلی های حقیقت با انگار که بود آمده وجد به چنان کرد درست

 خانوادگی ارتباطات که نامعقولی هزینه از همگی کردم. دهمشاه نیز بقیه در مشابهی تأثیر کردم، مطرح جمع در

 کردن جمع در که درحالی شب آخر نالیدند. می ارتباطات این محدودشدن یا قطع از و بودند ناراضی کند می ایجاد

 را شما حرف که هایی این ی همه» کرد: زمزمه آهسته مهمانان به اشاره با کردم، می کمک میزبان خانم به میز

 را راستش» کرد: اضافه لحظه چند از پس و «ندارند را آن کردن امتحان جرأت کدامشان هیچ کنند، می یقتصد

 «.طور همین هم خودم بخواهید،

 پندواندرز، با ها آن تغییر و جاافتاده رفتاری ساختارهای در دخالت بود. تعجب مایه بود می این غیر اگر البته

 یعنی است. کارشناسانه و دقیق فکرشده، سیستماتیک، کار نیازمند و تنیس ممکن خصوصی پیشنهادات و «حرف»

 آید. مینبر آسان است، خویش حلیم زدن هم مشغول هرکدام که ما شناسان جامعه «مذاق» به متأسفانه که کاری

 شرایطی چه در که بود این بود شده مطرح من برای که هایی پرسش از یکی «شکم معضل» گیری پی در - 

 حاکی من مشاهدات دهد؟ می دست از را خود اهمیت ها آن ذهن در غذاخوردن و شوند می اعتنا بی شکم به ها ایرانی

 سمینار در ختم، مراسم یا تولد جشن در عزا، و عروسی درمجلس ندارد. وجود شرایطی چنین که بود این از

 از ای نشانه هیچ رمضان اهم در حتی و )نذر( مشکالت با برخورد و تفریح، وقت در مسافرت، در علمی،

 با شنیدم. ای دهنده تکان جمله ایرانی خانم یک از که بودم شده مأیوس کلی به تقریبا یافتم. نمی شکم به اعتنایی بی

 گیر جایی گلوش فکرکنم ... بمیرم الهی ... افتاده خوراک و خورد از م بچه» گفت: اش ساله هفده فرزند به اشاره

 «.کرده

 پرهیزد. می خوردن از آزادانه او و شود می اهمیت بی ایرانی فرد برای خوردن که است استثنایی عیتموق تنها این

 

 


