
Social History Studies, Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS)

Biannual Journal, Vol. 11, No. 1, Spring and Summer 2021, 1-31
Doi: 10.30465/shc.2021.33439.2159

Dates, identity and daily life
(Case study: Shaldan village 1921-1978)
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Abstract

Livelihood, nutrition, and the way collect food in past by people, is part of the study

of social history. By researching on these topics, we can get acquainted with food,

how it is prepared, produced, stored and consumed in the past. In this article, the

role of dates in the daily life of the people of Shaldan village in the south of Fars

province, during the years 1921to1978 has been discussed. Dates in this village were

prepared in different ways and along with bread, they were the main food of the

people of Shaldan. In addition, dates were used medicinally, also it was a good

substitute for sugar, from it various products and foods were prepared, some of

which are still interest. This research has been done by descriptive-analytical method

and seeks to answer this question: what is the role of dates as one of the components

of material culture in shaping, identifying and continuing the daily life of the people

of Shaldan village between 1300and1357AD? Since there is not much information

in the historical sources about the history of this village and the surrounding places,

the main reliance of this study was on oral history through interviews with a number

of local architects and documents of village Hosseiniyah. The results show that dates

as a material element and one of the important components of material culture and
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religious culture of Shaldan people, has played an irreplaceable role in shaping and

regulating social relations in the material and spiritual world and consequently in

their daily lives.

Keywords: Social history, Dates, Identity, Material culture, Daily life, Shaldan

village.
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چکیده
معیشت، تغذیه و شیوة گردآوري غذا توسط مـردم در گذشـته، بخشـی از مطالعـات حـوزة      

تـوان بـا مـواد غـذایی و     رود. با پژوهش در این موضوعات مـی تاریخ اجتماعی به شمار می
ها در گذشته آشنا شد. در این نوشتار، به نقـش  چگونگی تهیه، تولید، نگهداري و مصرف آن

1300هـاي  خرما در زندگی روزانۀ مردم روستاي شَلدان در جنوب استان فارس، طی سـال 
شـد و در  هاي مختلفی تهیـه مـی  ش پرداخته شده است. خرما  در این روستا، از راه1357تا 

ـ داد. افزکنار نان، خوراك اصلی مردم شلدان را تشکیل می ر ایـن، خرمـا اسـتفادة طبـی     ون ب
محصـوالت و غـذاهاي مختلفـی    داشـت، جـایگزین مناسـبی بـراي شـکر بـود و از آن       نیز

–ها هنوز هم مورد توجه است. این پژوهش بـا روش توصـیفی   شد که برخی از آنمیتهیه
هـاي فرهنـگ مـادي    تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال است که خرما به عنوان یکی از مؤلفه

ــردمِ  چــه نقشــ ــۀ م ــدگی روزان ــافتن زن ــت بخشــیدن و اســتمرار ی ی در شــکل دادن، هوی
جـا کـه در   ش داشـته اسـت؟ از آن  1357تـا  1300هـاي  شـلدان در فاصـلۀ سـال   روسـتاي 
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ي پیرامـون آن اطالعـات زیـادي    هـا تـاریخی راجـع بـه پیشـینۀ ایـن روسـتا و مکـان       منابع
طریـق مصـاحبه بـا شـماري از     ندارد، تکیۀ اصلی این پژوهش بـر تـاریخ شـفاهی از    وجود

خرمـا  دهـد کـه   معمرین و اسناد محلی حسینیۀ روستا بوده است. نتایج پـژوهش نشـان مـی   
هاي مهـم فرهنـگ مـادي و فرهنـگ دینـی مـردم       عنوان یک عنصر مادي و یکی از مؤلفهبه

جهـان مـادي و   بدیلی در شکل دادن و تنظـیم روابـط اجتمـاعی در زیسـت    شلدان، نقش بی
ها داشته است.  متعاقب آن در زندگی روزانۀ آنمعنوي و

تاریخ اجتماعی، خرما، هویت، فرهنگ مادي، زندگی روزانه، روستاي شَلدان.ها:دواژهیکل

. مقدمه1
شـود، در بخشـی از   اي از زنـدگی بشـر را شـامل مـی    تاریخ اجتماعی امروزه ابعـاد گسـترده  

است بـه انـواع خـوراك، نحـوة فـرآوري و      » مردمروابط مردم با «اجتماعی که مطالعۀ تاریخ
شـود  هـا و ترجیحـات مـردم در تغذیـه پرداختـه مـی      تولید غـذاها ، رژیـم غـذایی، سـلیقه    

ــی ــور(موس ــه   148: 1386پ ــزء جنب ــذایی را ج ــم غ ــذا و رژی ــان، غ ــم ). مورخ ــاي مه ه
یسـتم  هاي اخیـر قـرن ب  دانند و در این زمینه تحقیقات جدي در طول دههمیعیاجتماتاریخ

انجام شده است. در این زمینه، دانشگاهیان نیز تشویق شدند تا براي مطالعۀ رژیـم و عـادات   
غــذایی گذشــته، از اســناد آرشــیوي اســتفاده کننــد. بعضــی از مورخــان هــم تحــت تــأثیر  

شناسان، شروع به کشف اهمیت اجتماعی غذا و آیـین مصـرف   شناسان فرهنگی و مردمانسان
را شـناخته و شـروع بـه بررسـی     چنین اهمیت نمـادین مـواد غـذایی    مواد غذایی کردند. هم

). از سویی، خوراك (در پژوهش حاضر خرمـا)، پایـه و مایـۀ    Guy 2001: 6/497کردند (هاآن
اي براي ابراز هویت در سطح جهانی، ملی، قـومی،  ) وسیله47: 1393تکاپوي مردم (ستندیج 

ترین اشکال بروز و تقویـت  و یکی از مهم)84: 1387طبقاتی، جنسیتی و سنی (نرسیسیانس 
شـناس  ). نـوربرت الیـاس، جامعـه   21: 1387هاي جماعتی و قـومی اسـت (فکـوهی    هویت

پـردازد  ها به چگونگی تحول فرهنگ و آداب خوردن غذا مـی انگلیسی در مطالعۀ رشد تمدن
). بـا  12- 11: 1395زاده دهد (حسـن ها را از طریق غذا و آداب آن نمایش میو رشد تمدن

بخشــی و تــرین عوامــل در انســجامتــر و فرهنگــی، خــوراك یکــی از مهــمنگــاهی خــاص
بخشی به جوامع انسانی بوده است و نقش اساسی در طول یـک فرآینـد درازمـدت و    هویت
- 23: 1387یافتگی و اجتماعیت در جوامع انسانی دارد (فکـوهی  اي در ایجاد سازمانچرخه

24  .(
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اي، بهداشتی و زیستی خوراك، تعلقات جغرافیایی، طبقـاتی، مـذهبی و   ذیهغیر از ابعاد تغ
ها دخالـت دارنـد. بـر ایـن     قومیتی نیز در انتخاب مواد خوراکی، کمیت و کیفیت مصرف آن

نـار، بـن و اَخُـور (اَلـوك،     آب ایـران، درختـانی ماننـد خرمـا، کُ    مبنا، در مناطق خشک و کـم 
اند. در میان این درختـان، نخـل   روزانۀ ساکنان آن داشتهکوهی) نقشی اساسی در زندگیبادام

عی، اقتصـادي و فرهنگـی مـردم    برجستگی خاصـی دارد و بخـش مهمـی از حیـات اجتمـا     
هــاي جنــوبی ایــران را بــه خــود اختصــاص داده اســت. ایــن درخــت داراي گونــه منطقــۀ
هـا  از ایـن گونـه  است و در هر منطقه و محدودة جغرافیایی از جنوب ایران تعـدادي  فراوانی

تـرین و مشـهورترین محصـول    هـاي گذشـته، خرمـا عمـده    ها و سـده وجود دارد. طی دهه
خوراکی نخل، نقشِ اساسی در زندگی روزانۀ مردم روسـتاي شـلدان ایفـا کـرده اسـت، امـا       
امروزه از میزان استفاده از محصوالت مختلف این درخت کاسته شـده و خرمـا در خـوراك    

هـا و غـذاها توجـه    حاشیه رفته و نسل جدید در برابـر سـیلِ تنـوع شـیرینی    روزانۀ مردم به 
در سـطح محلـی و خـانگی از خرمـا     کنند. بنابراین، بسیاري از تولیداتی کهتري به آن میکم
هـاي  جنبـه آید براي نسل امروز ناشناخته است. به همین جهت، پژوهش دربـاره وجود میبه

یابد.  آن ضرورت میمختلف استفاده از نخل و محصوالت

سؤال تحقیق1.1
که یک عنصر مادي و یک مؤلفۀ فرهنگ مادي ماننـد خرمـا چـه نقشـی در شـکل دادن،      این

1300هـاي  در سـال هویت بخشیدن و استمرار یافتن زندگی روزانۀ مـردم روسـتاي شـلدان    
کوشـد بـا تکیـه بـر     ش داشته است؟ سؤال مهمی اسـت کـه پـژوهش حاضـر مـی     1357تا

کیـه بـر رهیافـت    شفاهی، دانش بومی اهالی روسـتاي شـلدان و اسـناد محلـی و بـا ت     یختار
اجتماعی به آن پاسخ دهد.  تاریخ

هاي تحقیقیافته2.1
جهان معنوي داده خواهـد شـد.   جهان مادي و زیستپاسخ به این سؤال، در دو بخش زیست

انۀ مردم روسـتاي شـلدان و   دهد که خرما توانسته در زندگی روزهاي پژوهش نشان مییافته
ـ  جهـان معنـوي آن  جهـان مـادي و زیسـت   زیست ط اجتمـاعی خاصـی را ایجـاد و    هـا رواب
گیري هویت زیستی و اجتماعی و سبک زنـدگی  توان به شکلکند. در همین راستا میتنظیم
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متناسب با خرمـا بـه عنـوان قـوت غالـب مـردم، تولیـد، توزیـع، فـروش و انـواع فـرآوري            
گیري نوعی دانش بومی در زمینۀ تبـدیل خرمـا   هاي موروثی و شکلجاد سنتمحصوالت، ای

به انواع محصوالت خوراکی و طبی اشاره کرد.

پیشینۀ تحقیق3.1
تـر  هاي غیر از تاریخ مقاالت زیادي نوشته شده است کـه بـیش  دربارة نخل و خرما در رشته

ت، صادرات، ترکیبات و اسـتفاده  هاي غیر تاریخی خرما مانند کاشت، داشت و برداشبه جنبه
اثـر  » نخـل در فرهنـگ ایرانـی   «توان به کتـاب  آن پرداخته شده است. اما از جنبه تاریخی می

» خرمـا «دانشنامۀ فرهنگ مردم ایـران،  3اثر پیمان متین در جلد » خرما«نیا و مقاالت کریممینو
چـه  ما، درخت خرمـا و آن نخل، خر«دانشنامۀ جهان اسالم، 15فر در جلد اثر شمامه محمدي

اثـر  » اهمیت درخت خرما در زندگی مـردم خـور  «اثر محمد رفیع ضیایی و » سازنداز آن می
انـد. هـایی از نخـل و خرمـا پرداختـه    مرتضی هنري اشاره کرد. هر کدام از این آثار بـه جنبـه  

نـد مراحـل   ها، مقالۀ خرما از پیمان متین سیري کلی از خرمـا را بـا موضـوعاتی مان   میان آندر
هاي خرما، ارزش غذایی و فواید، خرما در آداب و باورهاي مـردم و  مختلف رشد میوه، گونه

کـدام از ایـن   معیشت و ساخت ابزار را مورد بررسـی قـرار داده اسـت. بـا ایـن حـال، هـیچ       
مـورد کـاوش   رو را ها از جنبۀ زمانی، مکانی و موضـوعی، موضـوع پـژوهش پـیش    پژوهش

رو، با رویکرد تاریخ اجتمـاعی بـه   این حال، آنچه مشخص است در مقالۀ پیشندادند. با قرار
ــردم  نقــش خرمــا در شــکل دادن، هویــت بخشــیدن و اســتمرار  ــۀ م ــدگی روزان ــافتن زن ی

ش پرداخته شده و این بحث در قالـب دو مؤلفـۀ   1357تا 1300هاي شلدان در سالروستاي
افته است.مهم زیست جهان مادي و زیست جهان معنوي سامان ی

روش تحقیق4.1
هـا  از آنجا که اطالعات اندکی از حیات اجتماعی مردم روستاي شلدان و خورد و خوراك آن

گرفتـه  تاریخ شفاهی مورد توجه قراردر منابع تاریخی و اسنادي وجود دارد، در این پژوهش 
نفـر  10وگو بـا بر مبناي مصاحبه و گفت1395تا 1392هاي و گردآوري اطالعات طی سال
اند انجـام شـده کـه هـم از پیشـینیان      سال سن داشته90تا 60از مردان و زنان روستا که بین 

آوري، هـاي زیسـتۀ خـود در زمینـۀ تهیـه، جمـع      انـد و هـم از تجربـه   اطالعاتی را ارائه کرده
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هــا و محصــوالت دیگــر از خرمــانگهــداري، خریــد و فــروش، مبادلــه و ســاخت شــیرینی
هاي به دست آمده از تاریخ شـفاهی و منـابع تـاریخی و    از استخراج دادهاند. پسگفتهسخن

بنـدي و  هاي زیست جهان مـادي و معنـوي دسـته   ها در حوزهاسناد وقفی و محلی، این داده
اند.تحلیل شده

. روستاي شَلدان2
واقـع  دار و اسـیر از توابـعِ شهرسـتان مهـر در جنـوب اسـتان فـارس       شلدان در منطقۀ گلـه 

: 1300دار ؛ وزارت دارایــی، ، بلــوك گلــه1، نقشــۀ شــمارة 1اســت (نــک: پیوســت شــده
شـده،  دار و اسیر شامل دو بخش با مراکزي است. با توجه به آثار یافت). منطقۀ گله138برگ

در شـرق ایـن روسـتا را    » تمب بت«شلدان از قدمت زیادي برخوردار است. آثار موجود در 
شناسـی در  چنین نقطـۀ مهمـی از نظـر باسـتان    آن دانست که همترین آثارشاید بتوان قدیمی

). قلعۀ شـلدان، سـنگ سـکَه،    160- 193: 1392عسکري چاورديشود (فارس محسوب می
هـاي  هـا و برکـه  هـاي تنـگ قنـاتی، چـاه    الدین)، قناتذینو (روحدریچه (استودان)، قلعۀ ريِ

اي آن نیز در نیمـی از سـال   و هوشوند. آب ساروجی از آثار قدیمی این روستا محسوب می
هـاي  باشد و خاك براي کشاورزي حاصلخیز است. روستا در پاي چند کـوه بـه نـام   گرم می
قرار گرفته است.  » تختۀ حافظ«و » تختۀ پهی«، »تختۀ شلدان«محلی 

ش به علت بارش زیاد باران، رودخانۀ فصلی مجاور روستا بـا نـام   1365در آذر ماه سال 
طغیان کرد. به این ترتیب، سیل وارد روسـتاي شَـلدان و دو روسـتاي دیگـر بـه      »کَنَه«محلی 

هـر سـه روسـتا    هـاي اهـالی  شـده و بخشـی از خانـه   » قلعـۀ سـرگاه  «و » بـالو چـاه «هاي نام
شد. در همان زمان، دولت تصمیم گرفت که روستاها را به نقطۀ دیگري منتقل کنـد.  تخریب

نظــر گرفتــه و شــهرکی بــه نــام روســتاها، زمینــی دردر نتیجــه، در فاصــلۀ پــنج کیلــومتري 
و سـاخته شـد کـه آن را بـه سـه محلـه بـا نـام روسـتاهاي مـذکور تقسـیم            » خمینـی امام«

ش از روسـتاهاي قـدیمی بـه شـهرك     1360کردند. به تدریج، مردم از اواخر دهـۀ  گذارينام
از سکنه خالی شـد. در  بالو به طور کامل نقل مکان کردند. در پی این نقل مکان، روستاي چاه

کنـد، در سـرگاه بـه جـز بخـش کمـی از       روستاي شلدان اکنون تنها یک خانواده زندگی می
انـد. امـا هـر سـه     جوار آمده و در آن ساکن شدهجمعیت بومی و قدیمی، مردمی از نقاط هم
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باشد و اهالی شـهرك امـام   روستا هنوز محل کار و فعالیت کشاورزي و دامداري و تفریح می
کنند.  روستاها دفن میهاي قدیمیوز هم امواتشان را در قبرستانهن

باشـد.  درختان بومی روستا شلدان و دیگـر نقـاط منطقـه شـامل نخـل، کُنـار و گـز مـی        
ترین محصول زراعی نیز از گذشته تا امروز گندم بـوده اسـت. بـه عـالوه جـو، ذرت،      عمده

دار و اسـیر اسـت. لیمـو    منطقۀ گلـه جات و سبزي نیز از محصوالت کشاورزي کنجد، صیفی
دار و اسـیر دارد.  نیز از درختانی است کـه بـا وجـود کمـی آب، ثمردهـی فراوانـی در گلـه       

هـاي آنجـا و حتـی در    اي از خانـه توان در حیاط هر خانهچنین نخل و لیمو را امروزه میهم
ها یافت.  ها و خیابانکوچه

جهان مادي. زیست3
نخل و خرما1.3

دار و اسـیر اســت. پــرورش  کــی از درختـان بــومی روســتاي شـلدان و منطقــۀ گلــه  نخـل ی 
و خرمـا در ایـن منطقـه قـدمت     نخـل در نقـاط گرمسـیري فـارس و تولیـد رطـب      درخت
دار و هـاي منطقـۀ گلـه   ). در روستاي شلدان و سـایر آبـادي  420تا: دارد (المقدسی بیزیادي

بوده و در زبان و گویش برخـی  » موغ«اصل شود که درگفته می» موخ«اسیر به درخت خرما 
کنند. همچنـین واژة  تلفظ می» خ«را در برخی کلمات » غ«از مردم نواحی جنوبی ایران حرف 

رود. ایــن واژه از کــار مــیمــوغ در برخــی از نــواحی جنــوبی ایــران بــه معنــاي نخــل بــه 
ــوگ« ــده اســت    )» mōg(م ــه ش ــوي اســت گرفت ــان پهل ــادل درخــت نخــل در زب ــه مع ک

دار و اسـیر بـه   ). نخلستان نیز در زبان و فرهنگ محلی مردم منطقه گله519: 1381وشی(فره
» موخـدن «هاي منطقه از گذشته تاکنون بـه اسـم   معروف است و یکی از نخلستان» موخدان«

مشهور است. کلمـۀ مـوغ و وفـور ایـن درخـت در برخـی از نقـاط جنـوبی ایـران باعـث           
اسـتان  کـه در قـرن هشـتم هجـري مـوغ     افیایی شـده، چنـان  گیري برخی از اعالم جغرشکل

اي در بلـوك  (موغستان) به بالد هرموز نیز گفته شده که همین مکـان در دورة قاجـار ناحیـه   
).  2/1380: 1382؛ حسینی فسایی 2/140: 1417عباسی فارس بوده است (ابن بطوطه 

ــال   ــمی از س ــزارش رس ــه   1302گ ــۀ گل ــاورزي منطق ــه کش ــع ب ــیر ر و داش راج اس
باشـد  دار از حیث شتوي فقط غله و چون گرمسـیر مـی  زراعت عمومی گله«گوید: میچنین

گـاهی  کار [دیم] و بسیار زیاد است ... و از حیث صیفی غالباً تنباکو و پیاز و گاهعموماً بخس
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ها گذشته محصول عمـده  و از این- باشد ... هم خیلی کم و جزئی تریاك و کنجد و پنبه می
کنـد و کمـال اهمیـت را دارد    تی که دارند که از حیث زیادتی با غله آن همسري میسر درخ

بنـابراین کلیـۀ عایـدات و    - خرما است و مثـل سـایر نقـاط گرمسـیر نخـیالت بسـیار دارد       
: 1302(وزارت مالیـه  » باشد و بسدار غله و خرما میمحصوالت ارضی و ملکی عمومی گله

ا اقلیم و آب و هواي این منطقه و سـایر منـاطق گـرم و    ). نخل درختی متناسب ب2- 1برگ 
باشـد، بنـابراین نخسـتین موضـوعی کـه در رابطـه بـا        آب در جنوب ایران مـی خشک و کم

کنـد بحـث   محبوبیت و کاشت نخل و استفاده از خرما به عنوان محصول آن جلب توجه می
دار و اسـیر اسـت.   لهآب منطقۀ گسازگاري این درخت با طبیعت و اقلیم گرم و خشک و کم

ها بـدون آب و بـاران بـه    تواند مدتآبی است و مینخل گیاه مقاومی در برابر خشکی و بی
هــا شــد و دامزنــدگی ادامــه دهــد. در گذشــتۀ ایــن منطقــه هنگــامی کــه خشکســالی مــی 

علـت بـاال بـودن زِه    شدند، این نخل بود که بـا وجـود خشـکی و نبـود بـاران بـه       میتلف
ماند و حتی خرمـاي  چنان سر پا باقی میر زیر زمین) و استفادة نخل از آن، همموجود د(آب

کرد. نخل از ارزش و احترام فراوانی نزد مردم برخـوردار بـود   مورد نیاز مردم را نیز تأمین می
).  1395دانستند (مصاحبه، نصراهللا جمالی، می» ریشه و ثمرة آدمی«و قدما آن را 

خـرك،  هاي مصـلّی (مسـلّی)، شُـومزي، شـاغونی، خـوش     به نامانواع گوناگونی از نخل 
مزّویی، جهرمی، لشت، مرذَون، خَنیزيِ قطیفی، گَنتار، خُصی و پیوهو در ایـن منطقـه وجـود    

یعنـی نهـال   » دمیـذ «ها و کاشت نخل جدید بر اساس برداشتن داشته است. شیوة تکثیر نخل
نیـز  » جنـگ «ر گذشـته بـه دمیـذ    ي دیگـر بـود. د  جوان از نخل اصلی و نشـاندن آن در جـا  

ها که از اواخر اسـفند تـا اوایـل فـروردین     ). این نخل1399زاده، شد (مصاحبه، علیمیگفته
شـدند. از فـروردین تـا    داده مـی 2»بـر «وسیلۀ صاحبانشان یا یـک باغبـان   زدند به می1»تاره«

رما تبدیل شـود. تـارة نخـلِ مـاده     پیمود تا به خشهریور محصول نخل مراحل مختلفی را می
افشـانی  اي کـه عمـل گـرده   کردنـد. تـاره  یک خوراکی ساده بود که برخی از آن استفاده مـی 

شد که شـماري از  تبدیل می» خَاللُو«روي آن انجام شده پس از مدتی به میوة سبزي به نام بر
هـا را  در گذشـته آن رسـیدند.  ریختند و به مرحلۀ خرما شدن نمـی ها نیز بر روي زمین میآن

» پزیـز «ا نـرم شـود کـه بـه آن     کردنـد تـ  جمع کرده و براي چند روز زیر کاه نگهـداري مـی  
).1395شد و استفادة خوراکی داشت (مصاحبه، شهربانو اسدي، میگفته
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ــه ــه  ب ــدیل ب ــو تب ــدریج خاللُ ــی» خــارك«ت ــاه م ــی م ــر و شــد. ط ــاي تی ــه ه ــرداد ک م
کـم شـروع بـه رنـگ شـدن کـرده و       هاي سـبز کـم  ركرسید خافرا می» رنگخَرَكگرماي«

و » خنیــزي قطیفــی«هــاي هــاي منطقــه، خــارك نخــلشــدند. در میــان نخــلمــیشــیرین
شـدند و از طعـم بسـیار    تبـدیل مـی  » رطـب «و » دمباز«زودتر رنگ شده و به » خركخوش«

مطلوبی برخوردار بودند. دمباز نیمی رطـب و نیمـی خـارك بـود. رطـب بـه خرمـاي تـازه         
شد. در گذشته براي نگهـداري رطـب، آن را در آفتـاب خشـک کـرده و سـپس در       میگفته

» ریـزه «کـه بـه آن   گذاشتند. پس از رطـب، محصـول نخـل انـدکی خشـک شـده      حلب می
بـود. سـرانجام خرمـا،    هـا تر از دیگر نخـل شد. ریزة نخلِ شاغونی و مزّویی معروفمیگفته

سید. زمان برداشت خرما که در فرهنـگ محلـی بـه    رمحصول نهایی نخل در شهریور ماه می
داران بـه کمـک   انجامید. نخلشد، از نیمۀ شهریور تا نیمۀ مهر به طول میگفته می3»پویز«آن 

دست آمـده در سـبدهایی بافتـه شـده از     کردند. خرماي به می4»چیک«نخل را » باغبان«یک 
» تَـک «بـه نـام   5یرهایی پِشـی بـه خانـه منتقـل و بـر روي حصـ     » چـاکُن «برگ نخل به نـام  

گذشـته  و دختران و همسایگان پاك شـود. در ویژه زنان شد تا توسط اهالی خانه به میریخته
دادن خرمـا  شده، سکویی جهت پـاك کـردن و آفتـاب    گاه به خاطر مقدار زیاد خرماي چیک

تـۀ دیگـري از   کـه باف » گُلتَـه «گفتند. خرماي پـاك شـده در   می» مشتاو«شد که به آن بسته می
شد. پـس از ورود  است ریخته شده و براي مصرف یا فروش در انبار خانه نگهداري میپِش

هاي خالی نفـت بـراي نگهـداري    هاي حاوي نفت به منطقه، رفته رفته استفاده از حلبحلب
هـا در  هـاي خـالی روغـن جـایگزین شـد. ایـن حلـب       خرما نیز رایج شد که بعـدها حلـب  

تـرین  معروف بود. از آن پس، دلۀ خرما یا پیـپ خرمـا رایـج   » پیپ«و » هدلّ«محلی به گویش
واحد فروش خرما شد.

منابع تأمین خرما در شلدان2.3
، »اَرمـاو «هـایی چـون   اي پهلـوي اسـت و در ایـن زبـان بـه شـکل      خرما نیز مانند موخ، واژه

امـروزه در شـلدان   ). 201: 1381وشـی  شـد (فـره  تلفظ می» خَرماك«و » خُرماك«، »حرماك«
رخـی از معمـرین   براي نام این محصول عالوه بر استعمال واژة خرمـا کـه عمومیـت دارد، ب   

نیـز  » اُرمـا «دار و اسـیر واژة  برند. همچنین در برخی از نـواحی گلـه  را به کار می» حرما«واژة
هـا،  کاربرد دارد. هر سه شکل مورد استفاده، داراي اهمیت تاریخی اسـت و قـدمت ایـن نـام    
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دهد. از سویی، بررسی و شناخت مواد خـوراکی و  سابقۀ استفاده از این محصول را نشان می
هـاي  توانـد مـورخ تـاریخ اجتمـاعی را در ارائـۀ تحلیـل      هـا مـی  چگونگی تولید و تأمین آن

تر از مقولۀ خوراك یاري دهد. باید دانست که مصرف همواره ضـامن افـزایش تولیـد    عالمانه
در گذشته خرماي مصرفی و مورد نیـاز مـردم شـلدان از    .)11: 1392گرونو کاال بوده است (

هاي خود روستا بـود کـه البتـه بـه علـت      شد. نخستین منبع تأمین آن نخلچند راه تأمین می
آمـده از  دسـت گوي نیازهاي خوراکی اهالی نبـود و محصـول خرمـاي بـه    ها جوابکمی آن

ش از غالت، تنبـاکو  1330رافیایی ایران تألیف رفت. در فرهنگ جغروستا به جاي دیگر نمی
و ) 7/141: 1330آرا و پیــاز بــه عنــوان محصــوالت روســتاي شــلدان نــام بــرده شــده (رزم 

خالی خرما نشان از قلت درختان نخل این روستا دارد.جاي
ناپـذیر  هاي اهالی شلدان، وجـود یـک یـا دو نخـل جـزء جـدایی      همواره در حیاط خانه

ها بـا  رفت. این نخلها به شمار میتوان گفت که نخل جزئی از معماري خانهها بود. میخانه
شـدند. در روسـتاي   استفاده از آب چاهی که در حیاط هر خانه وجـود داشـت آبیـاري مـی    

علی محمـد اصله نخل داشت. همچنین حسن پسر25تا 20شلدان، محمد پسر جعفر جمال 
هـاي وي شـامل   اش نخل کاشته بـود. نخـل  انهنیز نزدیک به همین شمار در باغچۀ مجاور خ

هاي دیگر بـود کـه تـا فصـل بارنـدگی خرمـا داشـتند و        مصلّی، پیوهو، یک نخل نر و نخل
کردند. بقیۀ مردم هـم یـک، دو یـا سـه نخـل داشـتند       خرماي مورد نیاز خانواده را تأمین می

، بـاغ بـزرگ خرمـا و    . به علت نبود چشمه، آب جاري و قنـات .)1395(مصاحبه، ابراهیمی، 
ــۀ    ــلدان وجــود نداشــت. در اواســط ده ــالی1340نخلســتان در ش ــی جم ــی از ش عل یک

ی از قطعـه زمینـی موسـوم بـه     روسـتا، بـاغ کـوچکی از نخـل در روسـتا و در قسـمت      اهالی
احداث کرد. تا آن زمان، هنوز استفاده از مکینه و تلمبۀ آب در شلدان رایـج نبـود،   » پهیبگۀ«

هـاي  شدند. در محیط روستا هم نخلها نیز با کشیدن آب از چاه آبیاري مین نخلبنابراین ای
دیگري به شکل پراکنده وجود داشت که به اهالی تعلق داشـتند ماننـد نخلـی پرثمـر کـه در      

هاي شلدان به میرزا حاجی قیصـر،  واقع بود. تعدادي از نخل» حاج عباسی6کُلِ«مکانی به نام 
ها را به مال رضـا دلشـاد   بالو در نزدیکی شلدان تعلق داشت که وي آنکدخداي روستاي چاه

مکان دیگـري در  » چاه دمیزي«ها استفاده کند. مؤذن مسجد شلدان داده بود تا از محصول آن
جنوب روستاي شلدان بود که تعدادي نخل داشت و بعدها نیـز فرزنـدان علـیِ عبـدالعلی از     

نیز شـماري نخـل   » چاه بِرامان«ن کاشتند. همچنین در طایفۀ جماالن تعداد دیگري نخل در آ
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تعـدادي نخـل   » چـاه گاوپـا  «ین متعلق به محمد پسر حیدر بود. شـیرزاد سـتوده هـم در زمـ    
هـاي  ). افـزون بـر ایـن، صـاحبان چـاه     1395بود (مصاحبه، مدینه جمـالی، فـروردین   کاشته

خرمـاي مـورد نیـاز خـود و     هایی کاشـته بودنـد و بخشـی از    نیز نخل» کماالن«و » کَتُرگان«
کردند.  ها تأمین میشان را از آن نخلخانواده

هــاي ماندنــد و زیــر نخــلکودکــان در خانــه نمــی7»ظهــرِ گرمــا«در فصــل تابســتان و 
:خواندندگشتند و این چنین میمیروستا

هـا  ، منظور آنان ایـن بـود کـه بـاد بیایـد و از نخـل      »حیدري باد حیدري باد حیدري باد
بریزد تا آنان خرماهاي ریخته شـده را جمـع کننـد. همچنـین گـاهی اوقـات زیـر        خرما

که باالي نخل مشغول خـوردن خرمـا یـا    » بلبل خرما«درختان نخل ایستاده و خطاب به 
یعنی بلبـل یـک خرمـا بخـور و دو تـا      » بلبلو یکی بخو، دو تّا بِکه«گفتند: رطب بود می

خوابیـدیم و زیـر   ظهر نمـی «گوید: در این باره میخرما هم پایین بینداز. نصراهللا جمالی
هـاي محـل چـاه بحـر     آمد بـه سـوي نخـل   که باد میگشتیم. همین هاي شلدان مینخل
کردیم. از آنجا خرماهاي ریخته شده را جمع کـرده  جنوب غربی شلدان) حرکت می(در

نیـز خرمـا   هـاي آنجـا  رفتیم و از پاي نخـل و سپس دوان دوان به سمت چاه کَتُرگان می
آمـد بـراي جمـع کـردن خرمـا تـا پـاي        هایی هم که باد مـی کردیم. حتی شبجمع می

هــا هــاي پــاي نخــلرفتــیم و در تــاریکی شــب روي شــنهــاي چــاه بحــر مــینخــل
ــیدســت ــع  م ــد آن را جم ــه باش ــایی ریخت ــر خرم ــا اگ ــیمکشــیدیم ت (مصــاحبه، کن
).1395جمالی، نصراهللا

امکانات برقی چون مکینـه (موتـور آب) و دینـام شـرایط     از دهۀ پنجاه به بعد و با ورود 
هاي قدیمی با وجود مکینـه محـل   تري براي کاشت نخل فراهم شد و بسیاري از چاهمناسب

کاشت نخل و لیمو شدند. محوطۀ تمب بت، چاه شیوان، چاه علی یا چاه کمال غیـاثی، چـاه   
دان، چاه کُناردان و چاه کَتُرگـان  هاي علی جمالی و بگۀ پهی، چاه ارومنزل در مجاورت نخل

ها را در اختیار داشتند، در آنجا اقدام بـه کاشـت   داراي موتور آب شدند و افرادي که این چاه
ز طایفـۀ جمـاالن تعلـق داشـت بـا      اي انخل کردند. همچنین در چاه کمال نیز که به خانواده

هاي زیادي کاشته شد.  گذاشتن موتور آب نخلکار
در فاصـلۀ ده کیلـومتري   » چـک چک«اي در مکانی موسوم به شلدان ارثیهبخشی از مردم 

نقطـه از آن  گرفـت و در چنـد  روستا داشتند. این مکان کـه محـدودة وسـیعی را در بـر مـی     
بود کـه در  » هاگُتکَلَّه«اي در شلدان به نام جاري وجود داشت از گذشته متعلق به طایفهآب
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طریق ارث به برخی از اهالی روستا حتـی از طوایـف دیگـر    آن نخل کاشته بودند و بعدها از
). مال رضا و اکبر پسـران مـال اسـماعیل از طایفـۀ شـهابان      20: 1381نیز رسیده بود (محیایی 

رفیـع (محمـد رفیـع) از طایفـۀ     (آخوندهاي شلدان) و جمال پسر محیـا و عبدالحسـین مـح    
چـک سـهم داشـتند    ز خرمـاي چـک  ا» دختـر بهـري  «جماالن از کسانی بودند که از طریـق  

). این افراد هر ساله در فصل تابستان به همراه خـانواده از شـلدان   1395(مصاحبه، ابراهیمی، 
کـه فصـل پـاییز و زمـان چیـک یعنـی       شـدند تـا آن  جا ساکن میچک رفته و در آنبه چک

اشـتند و  گذرسید. پس از چیک، خرمـا را پـاك کـرده و در گُلَـت مـی     برداشت خرما فرا می
).1395دادند (مصاحبه، شهربانو اسدي، ها را به شلدان انتقال میسپس آن

شـهرت داشـت.   » چکـی لشـت چـک  «چک نخل لشت بود و با نام هاي چکبیشتر نخل
چنـین در مکـانی بـه نـام پـالُو کـه جـزء        چـک بـود. هـم   اصله نخل گُبدر هـم در چـک  دو

رضا و اکبر پسر مال اسـماعیل چنـد نخـل    بود، دو نخل مزّویی وجود داشت. مالچکچک
جا وجود داشـت  خَرَك نیز کاشته بودند. یک نخل خُصی و دو نخل سهمرُن نیز در آنخوش

).1395(مصاحبه، دلشاد، 
هـاي غربـی منطقـۀ    منبع دیگر تأمین خرماي بخشی از اهالی شـلدان، کـوه بنـدو از کـوه    

واسطۀ وجود آب از قدیم نخـل فراوانـی وجـود داشـت و     دار و اسیر بود. در این کوه بهگله
جـا  ها و برخی از مردم قلعۀ سرگاه و روستاهاي دیگر در آنها بود. بلوچمحل سکونت بلوچ

نخل داشتند. مردم شلدان در کوه بندو ارث و سهمیه و نخلـی نداشـتند، امـا برخـی از آنـان      
رفتنـد. در فصـل پـاییز برخـی     جا مـی نکردن یا خرید خرماي مورد نیاز خود به آبراي جمع

کردند، یعنی خرمـایی را کـه در اثـر    می» کَشکال واچی«جا رفته و افراد با خانوادة خود به آن
). 1395کردنـد (مصـاحبه، نصـراهللا جمـالی،     آوري مـی ریخـت جمـع  مـی وزش باد از نخل

ان و اهـل منبـر   خـو جا که در شلدان و در میان طایفـۀ شـهابان، مـالي مکتبـی، روضـه     آناز
کردند. عالوه بر این، نمـاز  ها دعوت میخوانی از آنهاي بندو براي روضهداشت بلوچوجود

کردند و در برابر انجام این کارها، اهـالی  ها واگذار میو روزة قضاي اموات خود را نیز به آن
بنـدو نیـز   ). برخـی از مـردم کـوه   1395دادند (مصاحبه، زینب اسدي، ها خرما میبندو به آن

آورد ماننـد  شـان را بـه جـا مـی    چند اصله نخل را به شخصی که نماز و روزة قضاي امـوات 
» مـوخ نمـازي  «هـا  دادنـد کـه بـه آن نخـل    ش) اختصاص مـی 1348رضا دلشاد (وفات مال
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آوردنـد و بـه مـال رضـا     هـا را گرفتـه و بـه شـلدان مـی     ها خرماي این نخلشد. آنمیگفته
).  1395به، دلشاد، دادند (مصاحمیتحویل

جـا  بعضی از افراد هم که توانایی خریـد خرمـا داشـتند بـا رفـتن بـه بنـدو از اهـالی آن        
). برخـی دیگـر از اهـالی شـلدان بـراي      1395خریدند (مصـاحبه، سـکینه جمـالی،    میخرما

جـا  رفتنـد و در آن کـه داراي آب جـاري بـود مـی    » کلَّـه «کشاورزي به مکـانی موسـوم بـه    
ــوالتی  ــی    محص ــر م ــوالت دیگ ــاز و محص ــان، پی ــه، بادنج ــار، هندوان ــد خی ــتند. مانن کاش

ــه را بــار مــی«گفــت: آلــود از اهــالی شــلدان مــیاشــکمحمدرضــا کــردیم و بــه خیــار کلَّ
فــروختیم و در برابــرش بــردیم و مــیآمــدیم. بعــد آن را بــه  کــوه بنــدو مــی مــیشــلدان

ی، برخی از اهـالی شـلدان نیـز هنگـام     ). از سوی1392آلود، (مصاحبه، اشک» گرفتیممیخرما
که در مجاورت بنـدو قـرار داشـت،    » بناکورو«برداشت خرما با خانوادة خود براي باغبانی به 

کردند.  رفتند و در مقابل باغبانی و چیدن محصول، خرما دریافت میمی
راي آب و نخــل بــود.  تنــگ تــوکَّلی نیــز کــه در امتــداد بنــدو قــرار داشــت دا       

ش را از این مکـان  تقوي از طایفۀ شهابان بخشی از خرماي مورد نیاز خانوادهاقرمحمدبحاج
کرد. همچنین در طایفۀ جماالن، خانوادة علی عبدالعلی نیـز پـس از درگذشـت وي،    تهیه می

کردنـد کـه در دسـت    هاي توکلی تـأمین مـی  خرماي مورد استفادة خود را از بخشی از نخل
تـرین نخلسـتان   ). از موخـدان بـزرگ  1395، نصراهللا جمـالی،  شان بود (مصاحبهاقوام اسیري

آورد.  منطقه نیز تنها حاج محمد باقر تقوي بخشی از خرماي مورد نیاز خود را به دست می
شـود و غـذا مؤلفـۀ مهمـی بـراي      ها، غذا در حکم هدیه تلقی مـی در بسیاري از فرهنگ

نیز بخشی از خرماي مورد نیازشـان  ). مردم شلدان 252: 1383مبادالت متقابل است (خزاعی 
ر واقــع شــده در کردنــد. جــم کــه امــروزه در اســتان بوشــهرا از طریــق مبادلــه تــأمین مــی

). ایـن  2/1460: 1382رفت (حسینی فسایی شمار میدار بهقاجاریه بخشی از بلوك گلهدورة
آنجـا هنـوز واژة   دار و اسیر تا به امـروز بـوده و مـردم    محل در ارتباط دائمی با دو بلوك گله

برند. اهـالی جـم بـا اسـتفاده از     کار میبلوك و بلوکی را در اشاره به این منطقه و مردم آن به 
هـا  هـاي زیـادي ایجـاد کـرده بودنـد کـه در آن      باغ و نخلستان8آب چشمه، قنات و فاریاب،

یافـت، امـا بیشـترین نخـل و     هـاي خُصی(خاصـه)، جهرمـی و شـاغونی پـرورش مـی      نخل
هـاي  هم شهرت داشت. از شلدان و سایر آبـادي » خرماي زرد«جم خُصی بود که به خرماي

رفتند. وجود منابع آب و نخل فـراوان یکـی   دار و اسیر براي خرید خرما به جم میمنطقۀ گله
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ترین دالیلِ مهاجرت بسـیاري از مـردم بلـوك بـه جـم و ریـز طـی دورة قاجـار و         از اصلی
نیــز خرمــاي تولیـدي خــود را بــه  هــاي نخسـتین حکومــت پهلــوي بـود. مــردم جـم    دهـه 
هاي پیرامون جـم ماننـد مکّـو،    کردند. مکانآوردند و با گندم، جو و نفت مبادله میمیبلوك

عربانه و کَربِزو نیز به علت وجود آب، نخل فراوانی داشتند و اهالی این محـال نیـز خرمـاي    
). تَخـو در نزدیکـی جـم نیـز     1395فروختند (مصاحبه، بهرامـی،  خود را به بلوك برده و می

رفت و در مقابل این کار خرمـا  جا میخوانی به آنعلی اسدي براي روضه9جایی بود که زائر
).1395دادند (مصاحبه، زینب اسدي، و برخی مواد غذایی دیگر را به او می

اهمیت خوراکی خرما در شلدان3.3
با توجه به سـازگاري آن بـا آب و هـوا و طبیعـت گـرم و خشـک       خرما محصولی است که 

خرماي فارس نیز از این قاعـده  هاي دور مورد توجه مردم بوده است. جنوب ایران از گذشته
مستثنی نبوده است. شاردن خرماي واقع بر کنار راه شیراز به الر را جزو بهترین نوع خرمـاي  

نیمۀ اول صد سال گذشته و پیش از آن، خرمـا بـه   طی ). 2/732: 1372داند (شاردن ایران می
در زنــدگی مــردم روســتاي شــلدان شــکل محصــول نهــایی درخــت نخــل نقشــی اساســی 

کــرد. ایــن روســتا نیــز ماننــد بســیاري از منــاطق جنــوب ایــران در دورة قاجــار و مــیایفــا
معیشـتی در سـطح بسـیار نـازلی     آغـازین حکومـت پهلـوي از نظـر اقتصـادي و     هـاي دهه
سـالی  داشت و مردم آن به سختی قادر به گذراندن زندگی روزانه بودند. ناامنی و خشکقرار

د. هـیچ راه مناسـبی طـی اواخـر     شرایط نامطلوبی را براي زندگی مردم شـلدان رقـم زده بـو   
گذشت کـه بـه ناحیـۀ    دار و اسیر نمیقاجار تا پایان دورة حکومت پهلوي از منطقۀ گلهدورة

منـد سـازد. از ایـن رو،    این منطقه را از ثمرات اقتصادي قابل قبولی بهرهمهمی منتهی شود تا 
یافـت. یکـی از   دار و اسـیر ارزش و اهمیـت چنـد برابـري مـی     خرماي تولید شـده در گلـه  

هاي مهم خرما، سازگاري آن با گرما و سالم مانـدن آن بـه مـدت طـوالنی بـود. ایـن       ویژگی
اي نداشته باشند. در کنار ایـن  شدن خرما دغدغهشد تا مردم از بابت خرابویژگی باعث می

اي حیـاتی در رژیـم غـذایی مـردم     ویژگی، نبود محصول درخت دیگري، خرمـا را بـه مـاده   
جنوب ایران تبدیل کرده بود.  

خرما پس از نانِ گندم، خوراك اصلی مردم شلدان بود. این دو مـادة خـوراکی، از ارزش   
اعضاي این جامعـۀ کوچـک روسـتایی از ایـن     بودند. همهغذایی باالیی نزد مردم برخوردار 
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کردند، بـه کـودکی کـه بـراي بـازي از خانـه       هاي مختلف استفاده میمادة باارزش به مناسب
برد، نـان و  دادند، غذاي چوپانی که حیوانات را به صحرا میرفت مقداري خرما میبیرون می

رفتند با خـود نـان   زمین کشاورزي میخرما بود و کسانی هم که براي خیش و خرمن به سرِ 
و 11»دوراك»یـا  10»سـفیدي «اي پـر از  بردند. ظهر پس از بازگشت از کار نیز پیالهو خرما می

). اگـر کسـی   1395زاده، گرفت (مصـاحبه، علـی  یک سینی پر از خرما مورد استفاده قرار می
مانـد، زیـرا   نه نمـی اش دیگر گرسـ اش داشت، خانوادهچند اصله درخت نخل در حیاط خانه

اش خرمـا بـراي زمسـتان خـانواده    13»رطبـی «یـا  12»گُلَـت «وي از همان چند نخل تعـدادي  
).  1395کرد (مصاحبه، ابراهیمی، میتهیه

جـا سـختی زیـادي از بابـت قحطـی      منـدي از خرمـاي آن  علت بهـره چک بهوارثان چک
» خلطکـو «جـو کـه بـه آن    کردند و این خرما در کنـار مخلـوطی از آرد گنـدم و    نمیتحمل

). 1395کـرد (مصـاحبه، دلشـاد،    شان را در طول زمستان تـأمین مـی  گفتند نیازهاي غذاییمی
از نان و خرما، برنج نیـز در برنامـۀ غـذایی مـردم بـه شـکل محـدودي وجـود داشـت          بعد

گـر  )، زیرا برنج محصول بومی این منطقه نبود و آن را از مناطق دی1395(مصاحبه، ابراهیمی، 
تـر  مقدمه). در اوایل فصـل زمسـتان، کـم   23: 1389آوردند (نعیمی، ویژه قیر و کارزین میبه

هـایی  و یـا درختچـه  » پنیرك«اي در روستا آرد داشت و مردم براي تغذیه گیاهانی چون خانه
خوردند و پس از آن بـراي  را که در اثر باران پاییزي سبز شده بودند پخته و می» سرمو«چون 

کردند. این کار در یک بیت شـعر محلـی ایـن چنـین     ت بدن مقداري خرما نیز تناول میتقوی
خرمـاي گُلتَـه دلـم    «یـا  » تولَه تُرُشَه منگ دلُم برد/ خرمـاي رطبـی دلـم وِیـاورد    «آمده است: 

اي بود که آنـان  ). ارزش خرما در نزد مردم به اندازه1395(مصاحبه، نصراهللا جمالی، » وِیاورد
دانستند. این نگاه حتی امروزه نیز با وجـود مـواد غـذایی    حصول را نه میوه بلکه غذا میاین م

ها همچنان باقی مانـده اسـت. خرمـاي نخـل مصـلّی در      فراوان و متنوع و سهولت تأمین آن
دار و اسیر بیشتر از هر خرماي دیگري مورد استفاده بود، زیـرا  شلدان و دیگر نقاط منطقۀ گله

هـاي دیگـر   دانستند. در کنـار آن اسـتفاده از خرمـاي نخـل    خاصیت بیشتري میآن را داراي
هاي تأمین این محصول نیز رایج بود.به منابع و مکانبسته

رساند کـه پـس   گاهی اوقات کار مردم جنوب ایران را به جایی میسالیقحطی و خشک
: 1383تنـد (مـدنی   پخاز مصرف خرما، هستۀ آن را بـا دسـتاس آرد کـرده و بـا آن نـان مـی      

ــلدان    1/236 ــالی ش ــی از اه ــفاهی برخ ــات ش ــا در روای ــتۀ خرم ــذایی از هس ــتفادة غ ). اس
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تـر  وگو با برخی از مردم این روستا آنان بـه نقـل از افـراد قـدیمی    است. در گفتماندهباقی
گوینـد، تأییـد کردنـد.    مـی » کُچیـر «صحت استفاده از هستۀ خرما را که در زبان محلی به آن 

حوادثی در این روستا قدمتی بیش از هشتاد سال دارد و مربـوط بـه دورة پهلـوي اول    چنین 
شـدند  هـاي متعـدد مواجـه مـی    سـالی شان با خشکاست. از سویی، مردم که در طی زندگی

هستۀ خرما را براي استفاده در ایام قحطی ذخیره کرده تا در مواجهه با قحطی و گرسـنگی از  
صل از هستۀ خرما را در بسیاري مواقـع بـا آرد گنـدم، جـو، ذرت،     آن استفاده نمایند. آرد حا

؛ 1395پختنـد (مصـاحبه، ابراهیمـی،    بذر گیاه تولَه (پنیرك) ترکیـب کـرده و بـا آن نـان مـی     
). همچنین گرسـنگی و فقـر و   1395؛ مصاحبه، مدینه جمالی، 1395مصاحبه، نصراهللا جمالی 

کرد.  عیدن هستۀ خرما مینبود مواد غذایی گاهی افراد را مجبور به بل
شـد کـه فـردي چنـدین هکتـار زمـین       در هنگام قحطی، فشـار ناشـی از آن باعـث مـی    

کشاورزي را در ازاي یک بار خرما که برابر هفتاد و پنج کیلو بود، نـزد شخصـی کـه انـدکی     
علـی پسـر حـاج علـی زمــین     توانمنـدتر بـود گـرو بگـذارد. در روسـتاي شـلدان، حسـین       

در ازاي یک بار خرما در نزد محمد علـی پسـر جمـال بـه گـرو گذاشـت.       اش را کشاورزي
بایست پس از گذشت یک سال بار خرما را به محمد علی پس بدهـد و اگـر   حسین علی می

از گــرو خــارج و از آنِ طــرف شــد، زمــیناز زمــان قــرارداد یــک روز بیشــتر ســپري مــی
اقـدام، جـان فرزنـدانش را از خطـر     علی بـا ایـن   شد. به گفتۀ اهالی شلدان، حسین میمقابل

).1395؛ مصاحبه، ابراهیمی، 1395مرگ نجات داد (مصاحبه، نصراهللا جمالی، 
هایی نظیر گاو و بـز داشـتند کـه در میـان     مردم روستاي شلدان دامدر گذشته تقریباً همه

هاي بزرگ بز و چند گاو بودند کـه از گوشـت و محصـوالت لبنـی     ها برخی صاحب گلهآن
14کردنـد. مـردم رطـب و خرمـا را بـا ماسـت، دوراك، سـفیدي و خشـکو        ها استفاده میآن

سـازي  هـاي اَرده شد، کارگاهخوردند. همچنین از فصل پاییز که کُنجد تازه برداشت میمینیز
از غـذاهایی بـود کـه در    » اَردهخرمـا  «کردنـد.  در اسیر، با استفاده از کُنجـد، اَرده تولیـد مـی   

ستان مورد توجه بود. مصرف خرماي تازه که از اواخر تابستان و اوایل پـاییز  پاییز و زمفصل
انجامیـد. از آن پـس، خرمـا    گشت تا آغاز فصل درو به طول میشد و ذخیره میبرداشت می

شد، مگر در نزد کسانی که توانایی مالی داشتند.ها کمتر یافت میدیگر در خانه
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هاي خرمافرآورده4.3
کنـد و  شدن میمحصولی شیرین و خوشمزه است، از تیر ماه شروع به رنگخارك نخل که

شود. در کنـار اسـتفاده از   هاي سرخ یا زرد درآمده و استفاده از آن آغاز میسبزي آن به رنگ
هــاي محلــی کــه از گرفتنــد. یکــی از شــیرینیخــارك، از آن محصــوالت دیگــري نیــز مــی

(خارك پخته) بوده است. بـراي  » خَرَکو پِتَه«آمده گذشته تاکنون از خارك به دست میدوران
ریختنـد. پـس از   هـا را در آن مـی  جوشاندند و خـارك درست کردن آن، آب را در ظرفی می

هاي بعدي هنگام پـذیرایی و مهمـانی   ها را در آفتاب خشک کرده و در ماهشدن، خاركپخته
(گنـدم پختـه   » دنگو«و » اخور«ر کنار چنین خرکو پِتَه دکردند. همبه جاي شیرینی استفاده می

شـد  (شیرینی محلی) براي شـیرینی عروسـی نیـز اسـتفاده مـی     » شکرپاره«و خشک شده) و 
جا که خارك گرفتـه شـده از درخـت بـه مـدت طـوالنی       ). از آن1395زاده، (مصاحبه، علی

ی خشـک  شد، تبدیل آن به خَرَکو پته به شـکل محصـول  توانست باقی بماند و خراب مینمی
گردید.تر آن میباعث ماندگاري بیش

شـد. خـارك را   (خارك سوخته) شیرینی دیگري بود که از خارك گرفته می» خَرَکو ستَه«
کردنـد. یکـی از   کوبیدنـد و بعـد از آن اسـتفاده مـی    سوزاندند و سپس میدر آتش قدري می

؛ مصـاحبه،  1395لی، موارد استفاده از آن در موقع نوشیدن چاي بود (مصـاحبه، مدینـه جمـا   
اي ماننـد بلبـل  شد که انـدکی از آن را پرنـده  ). شیرینی دیگر از خارکی تهیه می1395دلشاد، 

گفتنـد. در مـورد خـارك و مانـدگاري آن     مـی » کَسـپک «خـورد و آن را  روي درخت مـی بر
المثـل بـه   ایـن ضـرب  » خَرَك بشکن که خرما دائمـی هسـت  «المثلی هم وجود دارد: ضرب

کمِ خارك، تأکید بر استفاده از شیرینی و خوشمزگی ایـن محصـول، تبـدیل نسـبتاً     ماندگاري
سریع آن به رطب و خرما و ماندگاري طوالنی مدت خرما اشاره دارد.  

هـا  د. یکـی از آن آمـ هـاي متعـددي نیـز از خرمـا بـه دسـت مـی       محصوالت و فرآورده
ی در منـابع قـرون پیشـین   بود. راجع به تولیـد آن در برخـی منـاطق فـارس اشـارات     دوشاب

اند، دو شـهر  گرفتهدهد در دارابجرد، تارم و پرگ از خرما دوشاب میاست که نشان میآمده
کردنـد. دوشـاب در ارجـان نیـز     ترین خرما و دوشاب منطقـۀ خـود را تـأمین مـی    اخیر بیش

). در مورد دوشـاب ارجـان   311: 1374؛ ابن بلخی 443- 442تا: شد (المقدسی بیمیتولید
).133: 1362(حـدودالعالم  » از این شهر دوشاب نیک خیـزد «نیز آمده است: در حدودالعالم

هـاي  ) و بـه سـرزمین  93: 2004دوشابی که از دوشاب تولیدي عراق بهتر بـود (اصـطخري،   
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ـ  ). همین گزارش65شد (همان: دیگر صادر می دهـد کـه در   اه نشـان مـی  هاي مسـتند و کوت
فارس سنت تولید دوشاب قدمت هزار ساله داشته است.  

به این ترتیب، اهـالی شـلدان قسـمتی از محصـول خرمـا را کـه پرنـدگان بخشـی از آن         
پـاك کـرده در   راخورده بودند و یا کیفیت باالیی نداشـت و خـوب بـه عمـل نیامـده بـود،      

گذاشتند تـا غلظـت پیـدا کنـد.     روي آتش میگرفتند. سپس اش را میریختند و شیرهمیآب
ــان  دوشــاب اســتفاده ــا ن ــا  هــاي متعــددي داشــت. آن را تنهــا ب ــا در فصــل زمســتان ب و ی

شـد،  ). در فصل درو که خرما تمـام مـی  1395خوردند (مصاحبه، ابراهیمی، میمحلیروغن
» نگـال چ«داد. خرماي دوشابی کـه بـه   نان و دوشاب غذاي دروکنندگان غالت را تشکیل می

شـد (مصـاحبه،   معروف بود با افزودن کُنجد و زیرة نـرم و دوشـاب بـه خرمـا درسـت مـی      
آمـده را بـا   هاي خرما بود. دوشاب بـه دسـت  از دیگر فرآورده» رب). «1395جمالی، سکینه

کردنـد. از رب در  لیمو یا آب نارنج و جوشاندن آن، بـه رب تبـدیل مـی   افزودن مقداري آب
ــرنج، ــوزه«هنگــام خــوردن ب جبــوس مــاهی«و 15»گــتَه«شــد. اســتفاده مــی16»م خرمــا س«

آمــد و اســتفادة خــوراکی داشــت. ســوخته) نیــز از ســوزاندن خرمــا بــه دســت مــی (خرما
آمد. به این شکل کـه خرمـا را در   محصول دیگري بود که از خرما به دست می» شَهتَهخرما«

کردند.  ها را با چنگ زدن مخلوط میخشکو و روغن ریخته و آن
از دیگر محصوالت خرما شیرة آن بود که در روستاي شلدان به جـاي شـکر در سـاخت    

شد. در مورد شـیرة فـارس،   هاي محلی از آن استفاده میبعضی از غذاهاي شیرین و انواع نان
) 425تـا:  (المقدسی بـی » الدبس الفائق«مقدسی از کیفیت باالي شیرة تولیدي در ارجان با نام 

ــام   ــا ن ــرگ ب ــوب پ ــیرة مرغ ــد«و از ش ــدبس الجی ــام » ال ــان:  ن ــرده اســت (هم ). در 439ب
ه در موقع وضـع حمـل زن آن را   نوعی غذاي محلی بود که به ویژ» جلّاب«شلدان، روستاي

اي از آن را بـه همسـایگان،   دادند و هم بنا به یک رسم قدیمی کاسـه درست کرده و به او می
شد، مـردم در  جا که در گذشته شکر به مقدار زیادي یافت نمیدادند. از آنآشنایان و اقوام می

غـذاي  » شـیرین 17شُلَک«کردند. تر مواقع، براي ساخت جالب از شیرة خرما استفاده میبیش
). از شـیرة  1395زاده، شد (مصـاحبه، علـی  دیگري بود که با استفاده از شیرة خرما ساخته می

نیـز  19»کلـی واگردنَـک  «، »کلـی اَرِیـن  «18،»کلـی خُپـو  «هاي محلی ماننـد  خرما در پخت نان
شیشـه ریختـه   گرفتنـد. شـیره را در   شد (همان). از شـیرة خرمـا، سـرکه نیـز مـی     میاستفاده
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آمـده  دستاه با استفاده از هویج و سرکۀ بهگگذاشتند تا ترش و به سرکه تبدیل شود. آنمیو
گذاشتند.ترشی می

خرما گرمو یا خرما بنتو (حلواي خرما) از دیگر غذاهاي شلدان بود. مقداري خرمـا را در  
نـرم شـود. گـاه    دادنـد تـا  ظرف مخصوص حلوا ریخته و با روغن مخلوط کرده و تفت مـی 

کردند. این غذا امـروزه هـم اهمیـت خـود را در سـفرة مـردم       اندکی آرد نیز به آن اضافه می
         شلدان حفظ کرده است. در میـان خرماهـاي مـورد اسـتفادة مـردم شـلدان، خرمـاي لشـت

چک براي ساخت خرما گرمو مناسب نبود، زیرا پوست ضـخیمی داشـت. کسـانی کـه     چک
موقعِ پخت خرماي گرمو، مقداري از خرماي لشـت را بـا خرمـاي    خرماي لشت داشتند، در 

ـ کردند و با آن خرما گرمو درست میمصلی مبادله می را بـا در  » حلـواي آبـی خرمـا   «د. کردن
کردنـد. آرد را بـا روغـن    و گـرفتن هسـتۀ آن درسـت مـی    ریختن خرما و کشیدن شـیره آب

). 1395زاده، نـد (مصـاحبه، علـی   دادریختنـد و تفـت مـی   کرده و خرمـا را در آن مـی  سرخ
شد. براي تهیـۀ آن خرمـا   ترین غذاهایی است که از با خرما پخته مییکی از معروف» رنگینَه«

گـاه آرد و روغـن را   گذاشـتند. آن را در بشقابی چیده و در برخی مواقع مغزِ گردو در آن می
بـا دارچـین آن را   ریختند. سپس مقداري شکر اضافه کـرده و مخلوط کرده و روي خرما می

کردند.تزیین می

استفادة طبی از خرما5.3
هاي غذایی از خرما، از این محصول جهت انجام برخی امور طبی محلـی نیـز   در کنار استفاده

جا نیز به ویژه خرماي مصلّی مورد توجـه بـود. هنگـامی کـه بـه پـاي       شد. در ایناستفاده می
کـرد، خرمـاي   دید یـا کسـی دسـتش را زخمـی مـی     شد و آسیب میاي وارد میکسی ضربه

چنـین  گذاشتند. همکردند و بر روي زخم میمصلّی، زردچوبه و آویشن را با هم مخلوط می
شد. به این صورت کـه مقـداري خرمـا    دیدگی استفاده میبراي درمان آسیب» خرما مهک«از 

گذاشـتند. در  دیـده مـی  کردند و بـر روي موضـع آسـیب   مخلوط می20را با ریشۀ گیاه مهک
کردنـد. بـراي   دیده نیز از ترکیب خرما، فضلۀ االغ و آویشن اسـتفاده مـی  درمان چشم آسیب

دادند. عالوه بر ایـن، بـه حیوانـاتی کـه دچـار      درد به شخص مریض دوشابِ خرما میشکم
؛ مصـاحبه، 1395دادنـد (مصـاحبه، ابراهیمـی،    شـدند رب یـا دوشـاب مـی    رویـی مـی  شکم

).1395؛ مصاحبه، مدینه جمالی، 1395لی، جماسکینه
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جهان معنويزیست. 4
نگاه اعتقادي به خرما1.4

دین اسالم هیچ خوراك خاصی را به عنوان غذایی دینی و مقدس معرفی نکرده و خـوردن و  
اي را رسماً بر پیروان دین واجب نساخته است. نویسندة کتاب دین زیسـته  نوشیدن هیچ ماده
هاي رسـمی دینـی و مـذهبی    از درك و دریافت عامیانۀ مردم ایران از آموزهو زندگی روزانه
شان و عـدم صـدور دسـتوراتی در ایـن بـاره از جانـب مـتن مقـدس و         ايدر فرهنگ تغذیه

). ایـن موضـوع   170- 169: 1394پور بشـلی  مرجعیت دینی سخن گفته است (نک: موسی
در کنار نان غـذاي اصـلی مـردم روسـتاي     در بحث حاضر نیز مصداق دارد. از آنجا که خرما 

رفت و ارزش زیادي براي آنان داشت، مردم نگاه معیشتی بـه خرمـا را بـا    شمار میشلدان به 
اعتقادات و باورهاي دینی خود همراه کرده بودند و نگاه اعتقادي و مذهبی نیز به آن داشـتند  

برداشتی عامیانه از برخی سـخنان و  و نوعی قداست براي آن قائل بودند که بیشتر دریافت و 
هاي دینی بود. خرما براي آنان حرمت و احترام فراوانـی داشـت. ایـن احتـرام را بـراي      آموزه

دانستند. واژة نخـل و نخیـل   درخت نخل نیز قائل بودند و نشاندن نخل را در زمین ثواب می
هاي مـذهبی  ري شخصیتعالوه با توجه به سر و کادر قرآن در موارد متعددي آمده است. به

طریـق  چون پیامبر اسالم (ص) و امام علی (ع) بـا نخـل و خرمـا و رسـیدن روایـات آن از     
پرداختند.هاي اعتقادي به کاشت نخل میمنبر به مردم، اهالی شلدان نیز گاه با انگیزهاهل

دانســتند و پیرامــون اهمیــت آن مــی» شــیرینی مرتضــی علــی«اهــالی شــلدان خرمــا را 
ها، داستان وضـع حمـل   این داستانها وجود داشت. از جملههایی مذهبی نیز میان آنداستان

هاجر همسر حضرت ابـراهیم (ع) در مکّـه بـود کـه پـس از تولـد حضـرت اسـماعیل (ع)         
خداوند براي رفع گرسنگی هاجر از درخت نخل به او خرما داد. آن نخل، نخل مصـلّی بـود   

دانســتند (مصــاحبه، مــاي آن را ثــواب و شــفا مــیکــه مــردم آن را بهشــتی و خــوردن خر
چنین افتادن خرما زیر دست و پا را گناه دانسته و حتی هسـتۀ آن  ). هم1395اسدي، شهربانو

اش را یـا بـه   کردنـد. مـردم پـس از خـوردن خرمـا، هسـته      را نیز از زیر دست و پا جمع می
تند کـه کسـی روي آن   گذاشـ کردنـد و یـا جـایی مـی    دادند یا زیر خاك پنهـان مـی  میسگ
ــا ــاحبه،   پ ــده اســت (مص ــلّی از بهشــت آم صــاي م ــتند، خرم ــاد داش ــردم اعتق ــذارد. م نگ

ــی، ــالی،  1395ابراهیم ــکینه جم ــهربانو اســدي،  1395؛ مصــاحبه، س ). 1395؛ مصــاحبه، ش
دلیل، خرماي مصلّی بیشترین استفاده را در روستاي شلدان داشت.  همینبه
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خرما، خیرات و صدقات2.4
هـاي  شد. اعتقـادات و آمـوزه  ز خرما براي دادن صدقات و انجام خیرات استفادة فراوانی میا

هـا را بـراي   دینی در این میان تأثیر زیادي داشت. آنان که چند اصله نخل داشتند یکـی از آن 
هاي محمـد علـی پسـر حسـن و در چـاه      که در میان نخلگرفتند، چناندر نظر می» خیراتی«

لی خیراتی وجود داشت. همچنین گزارش اسناد نشـان از اهمیـت خرمـا در    برامان نخلِ مص
مقولۀ خیرات داشت (سند شمارة سه، محل نگهداري: نزد حاج عبدالحسن ابراهیمـی متـولی   

کـرد تـا موقـع رسـیدن     شـدن مـی  حسینیۀ قاضی شلدان). از زمانی که خارك شروع به رنگ
بردنـد تـا مـردم    هاي جمعه به مسجد میبرطب و خرما، از این نخل، خیراتی به ویژه در ش

هاي محرم و رمضـان  ها استفاده کرده و براي اموات صاحب خیر فاتحه بفرستند. در ماهاز آن
اي خرما به یتیمان و بـردن خرمـا و   نیز این کار در مسجد و حسینیه معمول بود. اهداي کاسه

رد اسـتفاده از خرمـا جهـت    خرما گرمو به سر قبرستان در عصر پنجشـنبه نیـز از دیگـر مـوا    
اهللا کردنــد یعنــی فــی ســبیلمــی» ســبیل«خیــرات بــود. برخــی از افــراد نیــز یــک نخــل را 

اي بـراي امـوات   گرفتند تا هر کس بتواند از محصـول آن اسـتفاده کـرده و فاتحـه    میدرنظر
هـاي خیـرات   ). یکـی دیگـر از جنبـه   1395صاحب خیر بفرستد (مصاحبه، نصراهللا جمـالی،  

استفاده از آن در زمان خاکسپاري اموات بود که انجام این کار را نیز خیر و ثوابی بـراي  خرما 
چک هنگامی که پـس  ). صاحبان ارث در چک1395دانستند (مصاحبه، سکینه جمالی، او می

جـا بـا خـود    گشتند محصوالتی چون کسـپک و خرمـا را کـه از آن   از پاییز به شلدان باز می
).1395دادند (مصاحبه، دلشاد، و آشنایان خود میبودند به اقوامآورده

شد. خرما از محصوالتی اسـت کـه   از خرما براي پرداخت خمس و زکات نیز استفاده می
شـان در ابتـداي سـال شـرعی     گیرد. افرادي که خرماي بیشتر از مصرفزکات به آن تعلق می

دادنـد.  افـراد نیازمنـد مـی   ماند زکات آن را با حضور مالي روستا حساب کرده و بهباقی می
ول جهــت خمــس، زکــات و فطریــه علــت کمبــود پــول، خــود خرمــا نیــز بــه جــاي پــبــه

).1395؛ مصاحبه، مدینه جمالی، 1395شد (مصاحبه، ابراهیمی، میپرداخت

وقف و خرما3.4
خـوانی و عـزادار   بـراي تعزیـه  یکی از کاربردهـاي نخـل در مناسـبات اجتمـاعی، وقـف آن     

ق خانـۀ  1271). مال حسین قاضـی شـلدانی متوفـاي سـال     3/2: 1398بود (متین حسین امام
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خود را به عنوان حسینیه وقف کرد. از آن پس، هر سال در این مکان که بـه حسـینیۀ قاضـی    
شد. بـه علـت اعتبـارِ قاضـی و همچنـین اهمیـت       هاي مذهبی برپا میمشهور شده، عزاداري

هـاي پیرامـون موقوفـاتی را بـه     م شـلدان و آبـادي  مذهبی روستا و حسینیۀ آن، برخی از مرد
اسـت. ایـن موقوفـات    حسینیه اختصاص دادند کـه برخـی از اسـناد آن هنـوز بـاقی مانـده      

گرفـت.  زمین، نخل و دام بود که در ایـام عـزاداري عاشـورا مـورد اسـتفاده قـرار مـی       شامل
گی قاضـی اسـت.   ق و دورة زند1227ترین سند وقفی حسینیۀ شلدان مربوط به سال قدیمی

گاوپـا اسـت واقـف عبـدالعلی نـام      الـدین  در این سند که مربوط به وقف چاه محمد شمس
و اشـجار و  21حصه و رسد خودش از هشتاد و دو سـهم مـالکی نخـیالت و فسـیالت    کل«

خود را وقف کرده و تولیت و نظارت بـر  » کارکار و بخسکار و شتوياراضی بیاض و صیفی
شــلدانی واگــذار کــرده اســت (ســند شــمارة ســه، محــل نگهــداري: نــزدآن را بــه قاضــی 

ابراهیمی متولی حسینیۀ قاضی شلدان).  عبدالحسن
ق کـل سـهمش   1311مال عباس پسر جمال حافظ از دیگر اهالی شلدان بود که در سـال  

از اراضی احمد مـرادان و شـیوان را وقـف مایحتـاج اهـل تعزیـه امـام حسـین (ع) در ایـام          
د (سند شمارة دو، محل نگهداري: نزد عبدالحسن ابراهیمی متولی حسـینیۀ قاضـی   کرراعاشو

منزل احمد مـرادان  22شلدان). محمد طاهر پسر دیگر جمال حافظ هم کل سهمش از طویتانِ
که شامل اراضی و درختان گز و کُنار بود و همچنین هشت یک فسیالت و نخـیالت طویـۀ   

ر را وقـف مایحتـاج اهـل تعزیـه     خیالت منزلـی دیگـ  منزل احمد مرادان و ثلث فسیالت و ن
حسین (ع) در ایام عاشـورا کـرد (سـند شـمارة دو، محـل نگهـداري: نـزد عبدالحسـن         امام

هـاي موجـود   چک و نخـل هاي چکابراهیمی متولی حسینیۀ قاضی شلدان). بخشی از زمین
» خرماي امـام «چک سهم داشتند در آن نیز وقف حسینیه بود. کسانی که از زمین و نخل چک

بردند. سالی چهل تا پنجاه گُلَت خرمـا از  چیدند و با خود به خانۀ متولی حسینیه میرا نیز می
بالو نیـز کـه   شد. مشهدي کاکا غالمی، کدخداي روستاي چاهچک براي حسینیه برده میچک

رفـت  جـا مـی  چک به آنچند سالی متولی حسینیۀ قاضی بود براي جمع کردن خرماي چک
).  1395؛ مصاحبه، نصراهللا جمالی، 1395حبه، دلشاد، (مصا

هـایی را وقـف حسـینیه شـلدان     ها گذشت، نخـل اهالی کوه بندو که پیش از این ذکر آن
چنین همسر مـال علـی نـوة    آوردند. همکرده و در هنگام پاییز خرماي آن را براي حسینیه می

گُلتـۀ خرمـا   12الـی  10رفـت و  جا مـی آوري خرماي وقفی بندو به آنقاضی نیز براي جمع
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ا براي حسـینیه وقـف کـرده بودنـد     ها رآورد. در خود روستا نیز برخی نخلبراي حسینیه می
آمـد و خرمـاي آن را   جمله دو نخل مصلّی در چاه دمیزي شلدان کـه متـولی حسـینیه مـی    از

کـه امـروزه در   ). دژگاه1395برد (مصاحبه، نصراهللا جمالی، کرد و به حسینیه میبرداشت می
جا نخـل  شهرستان فراشبند فارس قرار دارد، از دیگر روستاهایی بود که حسینیۀ قاضی در آن

آوري و آوردن خرمـا از شـلدان بـه    وقفی داشت. مال اسماعیل متـولی حسـینیه بـراي جمـع    
طـوالنی مشـکالت زیـادي داشـت     جا کـه آوردن خرمـا از فواصـل   رفت. اما از آنمیجاآن

فروخـت و درآمـد آن را   جـا مـی  آورد و بقیه را همانآن را با حیوان به شلدان میبار از یک
کرد. در ایامِ قحطی که مواد غذایی مانند گوشـت و بـرنج بـراي عـزاداران     صرف حسینیه می

کردنـد، امـا   حسینیه وجود نداشت مردم براي تأمین غذاي عزاداري از نان و خرما استفاده می
توجه بـه افـزایش محـدود امکانـات، بـرنج، گـوزه و گوشـت غـذاي         از دهۀ سی به بعد، با 

ــی   ــکیل م ــینیه را تش ــزاداري حس ــی   ع ــتفاده م ــم اس ــا ه ــار آن از خرم ــد داد و در کن ش
).1395ابراهیمی، به،(مصاح

گیري. نتیجه5
خرما، محصول نهایی درخت نخل در کنار نـان یـا آرد گنـدم و جـو خـوراك اصـلی مـردم        

دار و اسیر در جنوب اسـتان فـارس در طـول چنـد سـده      منطقۀ گلهروستاي شلدان واقع در
تشکیل داده است. نتایج پژوهش حاضـر نشـان داد کـه خرمـا بـه عنـوان عنصـري مـادي و         

اي از فرهنگ مادي چگونه با ظرافت خاصـی باعـث شـکل دادن، هویـت بخشـیدن و      مؤلفه
دهـه  شـده اسـت. خرمـا     استمرار یافتن زندگی روزانۀ اهالی روستاي شلدان در طـول پـنج  

دار و اسـیر و حتـی   توانسته روابط اجتماعی اهالی شلدان با همـدیگر و بـا کُـل منطقـۀ گلـه     
گیــري نــوعی تــوان بــه شــکلنــواحی دور از آنجــا را شــکل بدهــد. در همــین راســتا مــی

زیستی و اجتماعی و سبک زندگی متناسب بـا خرمـا بـه عنـوان قـوت غالـب مـردم        هویت
مختلـف تولیـد، توزیـع، خریـد و فـروش، فـرآوري محصـوالت، ایجـاد         هاي شلدان، روش

گیري نوعی دانش بومی در زمینۀ تبدیل خرما بـه انـواع غـذاها در    هاي موروثی و شکلسنت
ــراي   ــا ب ــادي و اســتفاده از خرم ــان م ــرات در زیســت  زیســت جه وقــف و صــدقه و خی

معنوي اشاره کرد.جهان
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هـا خرمـا را بـا ماسـت، دوراك،     دانسـتند. آن ا مـی اهالی شلدان خرما را نه میوه بلکه غذ
هاي خرمـا بـود   کردند. خارك یکی از فرآوردهسفیدي و خشکو استفاده و با ارده مخلوط می

(خـارك پختـه)،   » خَرَکـو پِتَـه  «هایی ماننـد  که اهالی شلدان از آن براي درست کردن شیرینی
ب با نـان و روغـن محلـی، رب بـراي     کردند. دوشا(خارك سوخته) استفاده می» خَرَکو ستَه«

هـاي خرمـا و   استفاده در برنج، گوزه و مجبوس ماهی و شیره به جاي شکر از دیگر فرآورده
هـاي مختلفـی بـراي نگهـداري و     مورد استفادة اهالی شلدان بود. همچنین در شـلدان روش 

ده در استفاده از خرما یا اشکال دیگر این محصول مانند رطـب و ریـزه (رطـب خشـک شـ     
کردنـد.  شان را از چند راه تأمین میآفتاب) در طول سال وجود داشت. مردم خرماي مصرفی

ـ        هـا را  ود کـه بـا آب چـاه آن   هر کدام از اهالی چنـد نخـل در حیـاط خانـۀ خـود کاشـته ب
هـاي زیـادي در اطـراف    کرد. در دهۀ پنجاه با ورود موتور آب و دینام برقی زمـین میآبیاري

چـک  یر کشت درخت نخل رفتند. به واسطۀ تقسـیم ارث در ناحیـۀ چـک   روستاي شلدان ز
هایی در فواصل دور از شلدان به اهالی آن رسید. همچنین اهـالی بـراي خریـد خرمـا و     نخل
هـا در کـوه بنـدو از    ها، به محل سکونت بلـوچ آوري خرماهاي ریخته شده بر پاي نخلجمع
فتند و گاهی هم در مقابل انجام نماز و روزة قضـاي  ردار و اسیر میهاي غربی منطقۀ گلهکوه

کلَّـه در نزدیکـی شـلدان داراي آب    گرفتند. از آنجا که ناحیۀ ها خرما میها از آناموات بلوچ
جاري بود، اهالی شلدان پس از کاشت خیار در کلَّه، این محصول را به کوه بنـدو بـرده و بـا    

دار حمل و با گنـدم،  طقۀ جم را اهالی آنجا به گلهکردند. خرماي تولیدي منخرما معاوضه می
هـا  کردند. خرما همچنـین اسـتفادة طبـی داشـت و بـراي درمـان زخـم       جو و نفت مبادله می

شد. اهالی شلدان همچنین نگاه معیشتی به خرما را با اعتقادات و باورهـاي دینـی   استفاده می
افزون بر این، براي دادن صـدقات  خود ترکیب کرده و نوعی قداست براي خرما قائل بودند. 
هـاي زیـادي را   کردنـد و نخلسـتان  و خیرات و پرداخت خمس و زکات از خرما استفاده می

وقف مایحتاج اهل تعزیه امام حسین (ع) در ایام عاشورا کرده بودند.

1پیوست 
؛1دار، نقشـۀ شـمارة   اي آبی در روي نقشه مشخص است (بلوك گلهروستاي شلدان با دایره

).138: برگ 1300وزارت دارایی، 
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دار، بلوك گله1نقشۀ شمارة 

هانوشتپی
هـاي نخـل نـر و    شـود شـکوفه  تاره: در برخی دیگر از نقاط فارس بـه آن تارونـه نیـز گفتـه مـی     . 1

کننـد. در  است. تارة نخل نر داراي گرد سفید رنگی است که با آن تارة نخل ماده را باردار میماده
نهایـت  شود و شکوفۀ آن به خارك و درافشانی است نخل ماده بارور میکار که همان گردهاثر این 

شود.به خرما تبدیل می
هاي گرددار نخل نـر  هاي ماده که با استفاده از شکوفهافشانی بر روي نخلبر دادن یعنی عمل گرده. 2

شد.انجام می
پویز: پاییز.. 3



27)مصطفی ابراهیمیو مظهر ادواي(...خرما، هویت و زندگی روزانه

گویند.می» چیک«حلی شلدان برداشت محصول نخل را در زبان م. 4
پِش: برگ خرما.. 5
کُل: گودال، زمین فرو رفته.. 6
ابسـتان بـین سـاعات یـازده و نـیم      ظهرِ گرما: یک اصطالح محلی است که به ایام ظهرهاي گرم ت. 7

شود.گیرد اطالق میدو و سه که گرما بسیار شدت میتا
گفتند.را فاریاب میمجموعۀ چشمۀ آب و جدول ساروجی جهت انتقال آب . 8
شود کـه بـه   دار و اسیر زائر به کسی گفته میزائر: در فرهنگ محلی جنوب از جمله در منطقه گله. 9

شود.زیارت قبر امام حسین (ع) رفته است. از این رو، این فرد در نزد مردم به زائر معروف می
کردنـد تـا سـفیدي ببنـدد.     مـی صـبر  گذاشتند و سفیدي: دوغ را بدون به هم زدن روي آتش می. 10

کردنـد  گـاه سـفیدي را گرفتـه و اسـتفاده مـی     آمـد. آن رفت و سفیدي باال مـی دوغ به زیر میآب
).1395(مصاحبه، سکینه جمالی، 

زدنـد. سـپس مـادة لبنـی بـه      م مـی گذاشتند و با چوبی آن را به هدوراك: دوغ را روي آتش می. 11
ــیزیر ــاال م ــه و آب دوغ ب ــد. آنرفت ــی را در کیســه مان ــادة لبن ــاه م ــه از جــایی گ اي نخــی ریخت

کردند تا آب آن گرفته شود.میآویزان
اي بافته شده از پِش (برگ نخل) براي نگهداري خرما.گُلَت: ظرف کیسه. 12
رطبی: ظرف سفالی براي نگهداري خرما..13
برود. سپس آن را در صـافی  جوشاندند تا مادة لبنی آن باال آمده و آب به زیرخشکو: دوغ را می.14

کردند.ریخته تا آب آن برود. بعد مواد باقی مانده را در آفتاب خشک می
هاي فارس و بوشهر است کـه از گنـدم و گـاه    گوزه: از غذاهاي محلی در منطقۀ جنوب و استان. 15

معـروف اسـت. گنـدم را بـا آسـیاب      شـود. در بوشـهر و پیرامـون آن بـه لَلَـک      ذرت درست می
گویند. این آرد مانند آرد نان نـرم نیسـت. سـپس آرد    کرده و در اصطالح به آن آرد گوزه میردخ

کنند. براي پخـت گـوزه در ابتـدا    دهند یا به اصطالح محلی سرخ میگوزه را بر روي اجاق بو می
مـک  ریزنـد و ن کنند. آن گاه در قابلمه آب میپیاز را سرخ کرده و اندکی زردچوبه به آن اضافه می

کننـد تـا بـا آتـش     زنند و صبر میکنند. بعد آرد گوزه را در آب ریخته و به هم میبه آن اضافه می
مالیم دم بکشد. گوزه هم به عنـوان یکـی از غـذاهایی رایـج در جنـوب مطـرح بـوده و هـم در         

گیرد.هاي عزاداري مورد استفاده قرار میمراسم
ه در جنــوب فــارس، بوشــهر و ویــژایــران بــهمجبــوس مــاهی: از غــذاهاي رایــج در جنــوب . 16

است. همچنین در کشورهاي عربی حوزة خلیج فارس نیز رواج زیـادي دارد. ایـن غـذا    هرمزگان
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شبیه به دم پخت ایرانی و ترکیبی از برنج، ماهی یا گوشت قرمز یـا گوشـت مـرغ و انـواع ادویـۀ      
سـیاه و قرمـز، زنجبیـل    فلفـل رایج در غذاهاي جنوبی چون زردچوبـه، هـل، دارچـین، میخـک،    

است.  وغیره
شُلَک: شُلِّه.. 17
ي خرمـا،  در زبان مردم شلدان به معنی نان است. کلی خُپو: نانی کـه از آرد گنـدم، شـیره   » کلی«.18

که براي پخـت بـه تنـور بـرود مقـداري      شود و قبل از آنزنجفیل، زردچوبه و راجونه درست می
زنند.کنجد نیز به آن می

ریختنـد و زنجفیـل،   کلی واگردنَک: براي پخت این نان، شیرة خرما را گرفته و آرد را در آن مـی .19
گذاشتند تا خمیـر پـف کـرده و بـاال بیایـد. سـپس بـا        افزودند و میادویه و تخم مرغ را به آن می

ي روشن کردن آتش و به وجود آوردن زغال، ساج را روي آن گذاشته خمیر آبکی را با قاشـق رو 
شـد،  زد و برشته مـی کردند. وقتی که یک طرف آن گُل میشده ریخته و آن را پهن میساج چرب
).1395زاده، گرداندند تا طرف دیگر آن نیز پخته شود (مصاحبه، علیآن را برمی

مهک: گیاه شیرین بیان..20
فسیالت: جمع فسیل، به معنی درخت خرما..21
چاه.طویتان: جمع طویه، به معنی.22

شیوه ارجاع به این مقاله
). خرما، هویت و زندگی روزانـه (مطالعـۀ مـوردي:    1400ادواي, مظهر, ابراهیمی, مصطفی. (

،(1)11یتحقیقات تاریخ اجتماع).ش1357–1300روستاي شلدان 
doi: 10.30465/shc.2021.33439.2159

نامهکتاب
اسناد

نگهـداري: نـزد حـاج عبدالحسـن ابراهیمـی متـولی       ، محـل نامۀ محمد طاهروقفسند شمارة یک، 
حسینیۀ قاضی شلدان.

، محل نگهداري: نزد حاج عبدالحسن ابراهیمـی متـولی حسـینیۀ    نامۀ مال عباسوقفسند شمارة دو، 
قاضی شلدان.



29)مصطفی ابراهیمیو مظهر ادواي(...خرما، هویت و زندگی روزانه

، محـل نگهـداري: نـزد حـاج عبدالحسـن ابراهیمـی متـولی        نامۀ عبدالعلی نـام وقفسند شمارة سه، 
ن.حسینیۀ قاضی شلدا

دار و فـال  گزارش اوضاع اقتصادي، اجتمـاعی طوایـف و ایـالت بلـوك گلـه     ). 1302وزارت مالیه (
، سند موجود در تهران، آرشیو ملی اسناد ایران، شماره شناسـه  فارس در خصوص وصول مالیات

.2- 1، برگ 8110/240سند: 
.138برگ ). سند موجود در تهران، آرشیو ملی اسناد ایران، 1300وزارت دارایی (

کتاب
، محقق عبدالهادي تازي، ریاض: اکادیمیه المملکه المغربیه.  رحله). 1417ابن بطوطه (
شناسی.، تصحیح و تحشیه منصور رستگار فسایی، شیراز: بنیاد فارسفارسنامه). 1374ابن بلخی (

داري، گلـه ، ترجمه احسان نظري، به کوشـش علـی نعیمـی   دار تا بوشهراز گله). 1389استاین، ارل (
شیراز: ایالف.

، تحقیق محمد جابر عبـدالعال الحسـینی،   المسالک و الممالک). 2004اصطخري، ابراهیم بن محمد (
قاهره: الهیئه العامه لقصور الثقافه.

صادر.  ، بیروت: دارأحسن التقاسیم فی معرفه األقالیمتا). الدین ابی عبداهللا محمد (بیالمقدسی، شمس
). به کوشش منوچهر ستوده، تهران: کتابخانه طهوري.1362(حدودالعالم 

، از مجموعه مقـاالت غـذا در   »شناسی غذا و نقد مفاهیم برساختهانسان). «1395زاده، علیرضا (حسن
نتشـارات پژوهشـگاه میـراث فرهنگـی     زاده، تهـران: ا آیینۀ فرهنگ، بـه کوشـش علیرضـا حسـن    

گري.گردشو
شناسـی، دورة اول،  ، نامۀ انسـان »شناسی خوراكگیري انسانتاریخچۀ شکل). «1383خزاعی، راضیه (

.255–248، ص 5شمارة 
، تهران: دایره جغرافیایی ستاد ارتش.7، جفرهنگ جغرافیایی ایران). 1330آرا، حسینعلی (رزم

، ترجمۀ محسن مینوخرد، تهران: نشر چشمه.خوراك و تاریخ). 1393ستندیج، تام (
، ترجمه اقبال یغمائی، تهران: توس.3، جسفرنامه)، 1372(شاردن، ژان 

فرهنـگ مـردم،   ،»سـازند نخل، خرما، درخت خرما و آنچـه از آن مـی  «)، 1385ضیایی، محمد رفیع (
.17، شمارة 5تهران، سال 

ــههــاي باســتانپــژوهش). 1392عســکري چــاوردي، علیرضــا ( هــاي خلــیج فــارسشناســی کران
، تهران: سبحان نور و دانشگاه هنر شیراز.هر فارس)هاي المرد و م(شهرستان

، تهران: دانشگاه تهران.فرهنگ فارسی به پهلوي). 1381وشی، بهرام (فره



1400، بهار و تابستان 1، شمارة 11سال ،تحقیقات ناریخ اجتماعی30

، تصحیح و تحشـیه از منصـور رسـتگار فسـایی،     فارسنامۀ ناصري). 1382فسایی، حاج میرزا حسن (
، تهران: امیرکبیر.  2ج

، خـوراك  »جماعتی- خوراك، نگاهی به مفهوم غذاهاي قومی شناسی انسان). «1387فکوهی، ناصر (
.38–21زاده، تهران: نشر مهر نامگ، و فرهنگ، به کوشش علیرضا حسن

، تهران: سازمان میـراث فرهنگـی و گردشـگري، ادارة    نخل در فرهنگ ایرانی). 1384کریم نیا، مینو (
کل امور فرهنگی.

ه، ترجمه مسعود کیانپور، تهران: نشر مرکز.شناسی سلیق). جامعه1392گرونو، یوکا، (
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