
معرفتـــ
سال دوم  شماره سه  فروردین 98

ســواد رســانــه ای
تاریـخـچـه ی نـوروز

آداب صــرف غـــذا



سخن سردبیر                                                       3
تاریخچه ی نوروز                                               4
سواد رسانه ای                                                                                       6
آداب صرف غذا                                                     9

فهرست مطالب

ــای  ــت ه ــا حمای ــت ب ــی معرف ــریه فرهنگ نش
ــت دانشــجویی _ فرهنگــی دانشــگاه رســام  معاون

ــود. ــر میش منتش

معرفتـــ

rasamuniversity.info@gmail.com

www.rasam.ac.ir

ارتباط با ما:

طراح و صفحه آرا: غزاله فرهنگ



3

بـــه لطـــف پـــروردگار و تـــاش همـــکاران عزیــز 

موجبـــات تهیــه ی شـــاره ی ســوم نشـــریه فرهنگــی 

نیـز فراهـم شـد. در ایـن شـاره سـعی مـا در بخـش 

ارائـــه محتـــوا بیشـــر بـــر ایـــن بـــود کـــه اطاعاتـــی 

کاربـــردی و مفیـد را در اختیـار شـا عزیـزان قـرار 

دهیـــم. کـــه ترجیحـــا کمتـر بـــه آن پرداختـه 

شـــده و یـــا حتـــی یـــادآوری آن هـا نیـز 

مفیـــد و مهـــم باشـد.

سـردبیـر
سـخـن
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تاریخچــه عیــد نــوروز بــا بررســی داســتان 
هــای قبــل و بعــد اســام 

در آثــار الباقیــه از ابوریحــان بیرونــی آورده شــده اســت کــه 
ــگاه  ــران جای ــرزمین ای ــگ س ــرور در فرهن ــن و س ــزاری جش برگ
واالیــی داشــته اســت جالــب اســت بدانیــد هــر روز نــام خاصــی در 
گاه شــماری باســتانی ایرانیــان دارا بــود و در همــه مــاه هــا روزی 
کــه هــم نــام همــان مــاه مــی شــد آن روز را بــه جشــن و شــادمانی 
مــی پرداختنــد بنــا برایــن جشــن هــای متنوعــی همچــون آبانــگان 
ــزار  ــا برگ ــال ه ــول س ــرگان و ... در ط ــردادگان ، مه ــرگان ، م تی

مــی شــد.
البتــه بــه غیــر از ایــن جشــن هــا مراســم هــای دیگــری همچــون 
ــی از  ــه یک ــده ک ــی ش ــزار م ــده و ... برگ ــا ، س ــدا ، گاهنباره یل
ــرد  ــاره ک ــوروز اش ــن ن ــه جش ــوان ب ــی ت ــا م ــن آن ه مهمتری
ــود  ــه خ ــاله ب ــزار س ــه ه ــه ای س ــینه و تاریخچ ــون پیش ــه اکن ک
ــی در  ــای مل ــن عیده ــال تری ــن س ــی از که ــاص داده و یک اختص

ــود.  ــی ش ــوب م ــان محس جه

تاریخچه عید نوروز به زبان ساده

جشــن عیــد نــوروز کــه از کهــن تریــن و مهــم تریــن جشــن هــای 
ایرانــی محســوب مــی شــود بــه گفتــه پژوهشــگران بنیــاد ایرانــی و 
هنــدی نــدارد بلکــه بــه احتمــال زیــاد بــه اقــوام بومــی ایــران قبــل 

از مهاجــرت و آریایــی هــا نســبت داده شــده اســت. 

راه یابــی دو جشــن نــوروز و مهــرگان بــه بیــن النهریــن نیــز توســط 
ــدن دو جشــن  ــد آم ســومریان انجــام شــده اســت و موجــب پدی

ــن در  ــن دو جش ــا ای ــه بعده ــد ک ــو( ش ــدس( و )اکیت )ازدواج مق
ــن  ــن النهری ــک جشــن واحــد در بی ــه شــکل ی ــو ب ــاز ســال ن آغ

برگــزار مــی شــده اســت.
ــاره  ــاک اش ــر نمن ــگ و هن ــش از فرهن ــن بخ ــه در ای ــا چنانچ ام
کــرده ایــم در نجــد ایــران کمــاکان تــا دوره اســامی بــه شــکل 2 
جشــن مســتقل خــود را حفــظ کردنــد بنابرایــن مــی تــوان نتیجــه 
گرفــت جشــن "مهــرگان" ، "نــوروز" و "ســده" جــزوه جشــن هــای 
ــرار  ــی ق ــی ایران ــاد مل ــره اعی ــتر در زم ــتند و بیش ــی نیس مذهب

گرفتنــد.

به مناسبت عید نوروز 1398
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نوروز قبل از اسام :
نخســتین پادشــاهی کــه موجــب رســمیت پیــدا کــردن نــوروز شــد 
ــاد و در ســال 538 دســتور  ــل از می ــود. وی قب ــر ب کــوروش کبی
پاکســازی محیــط زیســت،ترفیع نظامیان،عفــو مجرمــان را بــه ایــن 

روزهــا موکــول کــرد.
البتــه ناگفتــه نمانــد قبــل از اینکــه کــوروش بابــل را فتــح کنــد در 
آنجــا نــوروز را جشــن گرفتــه بــود ایــن را هــم بایــد بدانیــد نــوروز 
در زمــان هــای ساســانیان و اشــکانیان نیــز عزیــز و گرامــی شــمرده 

مــی شــد. 
ــوروز در دوران ساســانیان حداقــل 6 روز  زمــان برگــزاری جشــن ن
ــوروز  ــا بخــش ن ــه دو دوره ی ــد و تقســیم ب ــی انجامی ــه طــول م ب
ــتری در  ــات بیش ــه توضیح ــه در ادام ــد ک ــزرگ میش ــک و ب کوچ

ــم داد.  ــاره خواهی ــن ب ای

جایگاه نوروز در دوره هخامنشی 
در دوره ساســانی 25 روز قبــل از شــروع بهــار بــا برپایــی 12 

ســتون خشــت خــام بــا کاشــت انــواع غــات 
و حبوبــات از جملــه نخــود ، گنــدم ، لوبیــا 

جــو ، برنــج و ارزن تــا شــانزدهمین 
ــارور شــدن  ــن در انتظــار ب روز فروردی
گیاهــان مــی نشســتند چــرا کــه 
ایــن عقیــده را داشــتند کــه هرچــه 
ــال  ــوند در آن س ــان بارورترش گیاه
بیشــتری  و  بهتــر  محصــوالت 

ــد. ــد دی خواهن
همچنیــن در ایــن دوران رایــج بود 
ــه  ــوروز ب ــداد ن ــردم در بام ــه م ک
ســمت یکدیگــر آب پاشــی کنند و 
نیــز آتــش روشــن کــردن در شــب 

ــوروز از زمــان هرمــز اول مرســوم  ن
دادن  دوم  هرمــز  دوره  از  و  شــد 

ســکه بــه عنــوان هدیــه و عیــدی در 
ــج شــد. ــوروز رای ن

نوروز پس از اسام :
ملکشــاه  الدیــن  بــه دســتور جــال 

بــرای  ســلجوقیان  دوران  در  ســلجوقی 
ــن ســتاره  ــی چندی بهســازی گاه شــمار ایران

ــم در  ــرد ه ــام گ ــه خی ــی از جمل شــناس ایران
امدنــد، ایــن گــروه جایــگاه نــوروز را در یــک بهــار 

ــت  ــل ثاب ــرج حم ــه ب ــاب ب ــدن آفت ــگام وارد ش هن
ــد. کردن

بنابرایــن طبــق گاه شــمار معــروف بــه تقویــم جالــی برای 
اینکــه نــوروز در شــروع بهــار ثابــت بمانــد قــرار بــر ایــن شــد که 

تقریبــا هــر چهــار یــا پنــج ســال یــک بــار بــه جــای اینکــه تعــداد 
ــود.  ــه ش ــر گرفت ــد 366 روز در نظ ــال 365 روز باش ــای س روزه

شــروع ایــن گاه شــماری از ســال 392 مــی باشــد. 
در اســام نگاهــی خجســته بــه نــوروز شــده و تاکیــد بســیاری بــه 
گرامــی داشــتن آن شــده اســت بــه طــوری کــه از دیــدگاه آن روز 
ظهــور امــام زمــان روز نــوروز اســت. امــام صــادق)ع( در حدیثــی 

فرمــوده اســت:
ــش  ــد در آن از بندگان ــه خداون ــان روزی اســت ک ــوروز هم »روز ن

پیمــان گرفــت کــه او را پرســتش کننــد و هیــچ چیــزی را شــریک 
او نداننــد و ایــن کــه بــه پیامبــران و اولیایــش ایمــان بیاورنــد و آن 
ــاد  ــرده، و ب ــوع ک ــه خورشــید در آن طل نخســتین روزی اســت ک
هــای بــاردار کننــده در آن وزیــده اســت و گل هــا و شــکوفه هــای 

زمیــن آفریــده شــده اســت.
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ــجم در  ــادی و منس ــبک انتق ــه س ــانه،  ب ــه رس ــرورت مطالع ض
ــت  ــانه  ها موقعی ــرا رس ــت، زی ــده اس ــی ش ــر بدیه ــال  های اخی س
ــد. ــر گرفته  ان ــا را در ب ــی م ــی و سیاس ــی فرهنگ ــزی زندگ مرک

ــه از  ــتقیم ک ــات مس ــر از تجربی ــان فرات ــاره جه ــا درب ــع م در واق
طریــق رســانه دریافــت می  کنیــم، می  دانیــم. در حقیقــت رســانه، 
بیــرون از برنامــه آموزشــی مدرســه مانــده اســت و گاهــی اوقــات 
رســانه  ها بــه بســیاری از ابعــاد جامعــه و آگاهــی فــردی مــا 
ــا  ــانه  ها ب ــا رس ــود ت ــب می  ش ــر موج ــن ام ــود، همی ــب می  ش غال
قدرتشــان بــر ابعــاد نــاآگاه زندگــی مــا تأثیــر بگذارنــد. تعجــب  آور 
نیســت کــه مــا می  خواهیــم رســانه را مطالعــه کنیــم؛ بلکــه ایــن 
تعجــب  آور اســت کــه گام بلنــدی بــرای شــروع مطالعــه برداشــتیم.

و  جمعــی  رســانه  های  درک  رویه  هــای  بــه  رســانه  ای  ســواد 
کاربــرد آن می  پــردازد. و همچنیــن بــه دانشــجویان 

ــادی  ــه و انتق ــی آگاهان ــا درک ــد ت ــک می  کن کم
ــون  ــی، فن ــت رســانه  های جمع ــاره ماهی درب

اســتفاده از آن و توســعه ایــن فنــون 
هــدف  ویــژه  بــه  باشــند.  داشــته 

ــش  ــانه  ای افزای ــواد رس ــوزش س آم
ــی کار  ــجویان از چگونگ درک دانش
رســانه، تولیــد معنــا، ســاماندهی و 
ــانه  ــوی رس ــت از س ــاخت واقعی س
ســواد  آمــوزش  اساســاً  اســت. 
ــا هــدف آمــوزش  رســانه  ای بایــد ب
دانشــجویانی کــه درکــی از رســانه 
نظیــر دانــش دربــاره نقــاط قــوت و 
ــانه متعصــب و  ــانه، رس ــف رس ضع
ــه ــری و حیل ــوغ هن ــروری، نب ض

 گــری دربــاره رســانه و دانــش 
دربــاره تأثیرگــذاری و تأثیرپذیــری 

ــد. ــته باش ــانه داش رس

مفاهیم کلیدی در سواد رسانه  ای
ــر  ــانه در زی ــوزش رس ــادی ورای آم ــات انتق ــرح فرضی ــرای ش ب

ــت.  ــده اس ــط داده ش ــدی بس ــم کلی مفاهی
درکانــادا ســواد رســانه ای بخشــی از برنامــه آمــوزش مهارت  هــای 
ــن  ــد. ای ــان( می  باش ــوزش زب ــه آم ــای دوازدهگان ــی )مهارت  ه زبان
مفاهیــم یــک پایــه نظــری بــرای همــه برنامه  هــای آمــوزش ســواد 
رســانه  ای فراهــم می  کنــد و همچنیــن بــه معلمــان زبــان رســانه ای 

و چارچــوب آن را بــرای بحــث و گفتگــو ارائــه می دهــد.

1. همه رسانه  ها ساختارمند هستند.
ــه  ــد ک ــه می  کن ــه  ای ارائ ــاختارهای زیرکان ــت س ــا دق ــانه ب رس
بســیاری از تصمیم  گیــری  هــا و نتایــج را از عوامــل تعییــن  کننــده 
منعکــس کننــد. بیشــتر دیــدگاه مــا نســبت بــه واقعیــت بــر مبنای 
ــتند و  ــاخته هس ــه پیش  س ــت ک ــانه  ای اس ــای رس پیام ه
ــت  ــی اس ــیرها و نتایج ــا، تفس ــاوی نگرش  ه ح
ــانه  ــت. رس ــه اس ــکل گرفت ــاً ش ــه تقریب ک
از  برداشــت  هایی  زیــادی  انــدازه  تــا 
ــد.  ــه می  کن ــا ارائ ــرای م ــت ب واقعی
زمــان تحلیــل یــک متــن رســانه  ای 
ــم:  ــه می  کنی ــکات توج ــن ن ــه ای ب
ایــن پیــام چگونــه شــکل گرفتــه 
را  واقعیــت  چگونــه  و  اســت؟ 

بازنمایــی می  کنــد؟

بــه  را  پیام  هــا  افــراد  همــه   .2
می  کننــد. تفســیر  ســختی 

ــا  ــی ی ــه تلویزیون ــه برنام ــانی ک کس
می  بیننــد  ای  مشــابه  وب ســایت 
ــا  ــا ب ــد ی ــه مشــابه ندارن ــب تجرب اغل
برداشــت  های مشــابه مواجــه نمــی

ــک  ــد ی ــی می  توان ــر کس ــوند. ه  ش
پیــام را بــا توجــه بــه ســن، فرهنــگ، 
تجربیــات زندگــی، ارزش  هــا و عقایــد 

نیاز



ــل  ــان تحلی ــد. زم ــول کن ــا قب ــف تفســیر ی ــای مختل ــه صورت  ه ب
یــک متــن رســانه  ای توجــه می  کنیــم بــه: چگونــه دیگــران پیــام 

ــد؟ ــی درک می  کنن ــورت متفاوت ــه ص ــا را ب ه

3. رسانه منافع تجاری دارد.
ــات  ــاً تبلیغ ــده  اند. عموم ــاد ش ــود ایج ــرای س ــانه  ها ب ــتر رس بیش

ــع درآمــدی اســت.  ــن منب بزرگتری
ــتند،  ــد هس ــد درآم ــزار تولی ــن اب ــاری بدیهی  تری ــای تج آگهی  ه
اگرچــه پیام  هــای تبلیغاتــی شــکل  هــای زیــادی دارد کــه شــامل 
بــر تبلیــغ کاال )بــه طــور مشــخص کاالیــی را در برنامه  هــا و 
ــات  ــز، تبلیغ ــدگان، جوای ــت  کنن ــد(، حمای ــا نشــان می  دهن فیلم  ه
ســه بعــدی و پیمایــش در اینترنــت، حمایت  هــای اشــخاص مهــم 
ــن  ــن مت ــل ای ــر. در تحلی ــا تئات ــتادیوم ی ــرای اس ــا نام  نویســی ب ی
رســانه  ای توجــه می  کنیــم بــه: چــه کســی و چــرا متــن رســانه  ای 
ــت چــه کســی  ــی یاف ــال عموم ــام اقب ــر پی ــد؟ اگ ــد می  کن را تولی

ــد؟ ــه کســی ضــرر می  کن ــود و چ س

4. رسانه پیام  های ایدئولوژیک و ارزشی دارد.
باورهــا  ارزش ــها،  پیام  هــای رســانه  ای عقایــد،  تولیدکننــدگان 
ــه  ــه چ ــر اینک ــد ب ــل می  توانن ــن عوام ــد. ای ــی دارن و تعصب  های
چیــزی و چگونــه گفتــه شــود تأثیــر  گــذارد. تولیدکننــدگان بایــد 
ــاب  ــد انتخ ــا نباش ــد ی ــانه  ای باش ــون رس ــامل مت ــه ش ــزی ک چی
کننــد، بنابرایــن هیــچ پیــام بــی  طــرف یــا عــاری از ارزش وجــود 
نــدارد. از آنجــا کــه ایــن پیام  هــا اغلــب از ســوی بیننــدگان زیــادی 
ــر  ــد تأثیــر اجتماعــی و سیاســی زیــادی ب دیــده می  شــود، می  توان
روی افــراد داشــته باشــد. در تحلیــل یــک متــن رســانه  ای بــه ایــن 

نــکات توجــه می  کنیــم: چــه ســبک زندگــی، ارزش  هــا ودیــدگاه
 هایــی از ایــن پیــام بازنمایــی یــا چشــم  پوشــی شــده اســت؟ الزم 
ــاره موضوعاتــی نظیــر ماهیــت  اســت کــه پیام  هــای رســانه  ای درب
ــرش  ــان، پذی ــش زن ــی، نق ــت مصرف  گرای ــی، واقعی ــبک زندگ س

اقتــدار و میهــن پرســتی محــض رمزگشــایی شــود.

ــاور و اصــول  ــک، اخــاق، ب ــان، ســبک، تکنی ــر رســانه  ای زب 5. ه
ــود را دارد. ــری خــاص خ هن

هــر رســانه  ای معنایــی خلــق می  کنــد کــه بــه صــورت متفاوتــی از 
ــی  ــای خاص ــات و باوره ــا اخاقی ــبک  ها ی ــا و س واژگان، تکنیک  ه

ــود.  ــتفاده مي ش اس
ــو  ــر مح ــه تصوی ــی ک ــی، زمان ــه تلویزیون ــا برنام ــم ی ــک فیل در ی
ــای داغ  ــد. لینک ه ــان می  ده ــان را نش ــی از زم ــود، آن پیام می  ش
ــه  ــزی را ک ــه چی ــد ک ــان می  ده ــی نش ــای جهت  یاب ــا دکمه ه ی
نیــاز داریــد در وب ســایت پیــدا کنیــد. یــک داســتان نویــس باید از 
کلمــات خاصــی بــرای خلــق فضــا و شــخصیت  ها اســتفاده کنــد، در 
ــر، متــن و صــدا اســتفاده می  کنــد. در  ــی کــه رســانه از تصوی حال
هــر زمــان، مــا ابــزار تکنیکــی را درک می  کنیــم. مــا در درک زبــان  
ــت  ــم کیفی ــف روان و ســلیس شــدیم و می  توانی ــانه  های مختل رس
هنــری آنهــا را درک کنیــم. هنــگام تحلیــل یــک متــن رســانه  ای 
توجــه می  کنیــم بــه: چــه تکنیکــی و چــرا اســتفاده شــده اســت؟ 
ــه  ــازد ن ــادر می  س ــا را ق ــانه  ای م ــواد رس ــای س ــعه مهارت  ه توس
تنهــا متــون رســانه  ای را درک و رمزگشــایی کنیــم، بلکــه از اصــول 
هنــری منحصربــه فــرد هریــک از آنهــا متمتــع شــویم. تمتــع مــا از 
رســانه بــا آگاهــی از چگونگــی خلــق اشــکال و تأثیــرات خوشــایند 

ــد. ــش می  یاب افزای
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6. رسانه معانی تجاری دارد.
ســواد رســانه  ای بــر آگاهــی از پایه  هــای اقتصــادی تولیــدات 
ــی  ــال مخاطبان ــبکه  ها دنب ــت. ش ــی اس ــی مبتن ــانه  های جمع رس
هســتند کــه از آنهــا حمایــت مالــی کننــد. دانــش در ایــن زمینــه 
ــه  ــه چگون ــد ک ــا درک کنن ــد ت ــازه می  ده ــجویان اج ــه دانش ب
محتــوای برنامــه، مخاطبــان را هــدف تبلیغــات خودشــان کرده  انــد 
و چگونــه بیننــدگان را در گروه  هــای بــازاری ســاماندهی کرده  انــد. 
ــه  ــی ک ــی دارد در زمان ــت حیات ــرل اهمی ــت و کنت موضــوع مالکی
انتخاب  هــای زیــادی در ایــن زمینــه وجــود دارد ولــی بــا ایــن حــال 
ــود درصــد از روزنامه  هــا، مجــات،  باورهــای کمــی وجــود دارد )ن
ایســتگاه  های تلویزیونــی و شــرکت  های نرم  افــزار کامپیوتــری 

ــد(. ــده می  باش ــام ش ــت شــرکت ادغ ــت هف ــان در مالکی جه

7. رسانه معانی اجتماعی و سیاسی دارد.
ــرات  ــتره تأثی ــی از گس ــانه  ای آگاه ــواد رس ــم از س ــد مه ــک بع ی

ــد.  ــانه می  باش ــی از رس ــی ناش ــی و سیاس اجتماع
ــت و  ــات فراغ ــی، اســتفاده از اوق ــی خانوادگ ــت زندگ ــر ماهی تغیی
ــوارد  ــن م ــه از ای ــی ســه نمون ــات سیاســی تلویزیون ــج مباحث نتای

ــا ارزش  ــد ت ــاش می  کنن هســتند. رســانه  های جمعــی ت
هــا و نگرش  هــای اجتماعــی را منطقــی نشــان 

در  بزرگــی  نقــش  رســانه همچنیــن  دهنــد. 
رســانه  ای کــردن حــوادث و مســائل جهانــی از 

ــم دارد. ــا تروریس ــی ت ــوق مدن حق

8. در رســانه شــکل و محتــوا مرتبــط بــا 
هــم هســتند.

رابطــه شــکل و محتــوا مرتبــط بــا 
مقالــه مارشــال مــک  لوهــان بــا عنــوان 

ــی  ــد. یعن ــت« می  باش ــام اس ــانه پی »رس
هــر رســانه  ای برنامــه و جهت  گیــری 

هــای تکنیکــی خــاص خــود را دارد و 
واقعیــت را در شــیوه  های منحصربــه فــردی 

ــانه  های  ــن رس ــد. بنابرای ــذاری می  کن رمزگ
ــابه ای  ــه مش ــت حادث ــن اس ــف ممک مختل
ــای  ــت  ها و پیام  ه ــی برداش ــد ول ــزارش کنن گ

ــد. ــاد کنن ــی ایج متفاوت
ســواد رســانه ای؛ ظرفیتــی بــرای تبدیــل 
ــی  ــورای عال ــو ش ــت: عض ــه فرص ــد ب تهدی
ــواد  ــش س ــور در همای ــازی کش ــای مج فض
رســانه ای، ســواد اینترنتــی را ظرفیتــی بــرای 
تبدیــل تهدیدهــا بــه فرصت هــا عنــوان کــرد 
و گفــت: بایــد بــا اســتفاده صحیــح و افزایــش 

ســواد رســانه ای، نهایــت بهره بــرداری را از 
ــن فضــا داشــته باشــیم. ای

همایـش فعـاالن سـواد فضـای مجـازی سراسـر کشـور بـا حضـور 
سـید مرتضی موسـویان )مشـاور وزیر ارشـاد و رییس مرکز توسـعه 
فنـاوری اطاعـات و رسـانه های دیجیتـال (، دکتر حسـن خجسـته 
) رئیـس پژوهشـگاه فرهنـگ و هنـر و ارتباطات (، گیتـا علی آبادی 
)رییـس دفتـر مطالعـات و برنامه ریـزی رسـانه ها(، محمـد خـدادی 
)مدیـر عامـل ایرنـا(، محمـد حسـین فرهنگـی )عضو هیات رییسـه 
مجلـس شـورای اسـامی( و جمعـی از فعاالن فضای مجازی کشـور 
در مجموعـه فرهنگـی بـاغ زیبـا وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـامی 

برگزار شـد.
حجـت االسـام سـیدرضا عاملـی در همایـش فعـاالن سـواد فضای 
مجـازی سراسـر کشـور اظهـار کـرد: موضـوع سـواد رسـانه ای را بـا 
تاخیـر شـروع کردیـم ولـی خوشـبختانه بـه سـرعت رشـد کـرد و 

حرکـت ایـن مهـم در کشـور رو بـه جلـو اسـت.



انسان شناسان عادات غذایی را به عنوان کلیتی پیچیده از فعالیت های 
آشپزی، تمایل ها و تنفرها، آگاهی جمعی، اعتقادات، تابوها، موهومات 
مفهوم  یک  کام  یک  در  و  غذا  مصرف  و  تهیه  و  تولید  با  وابسته 
فرهنگی بزرگ می نگرند. به عنوان یک مفهوم فرهنگی بزرگ، غذا را 

در مواجهه و ارتباط با بسیاری از مفاهیم فرهنگی دیگر می بیینند.

تأکید دارد،  اجتماعی  بر روابط  فعالیت معنی دار  به عنوان یک  غذا 
اقتصادی  الگوهای  از  ، بسیاری  را تصویب می کند  اعتقادات و دین 
را معین می کند و ناظر بر بخش بزرگی از گردش روزانه ی زندگی 
است. به عبارت دیگر همانگونه که سیستم های پزشکی در بیماری 
اجتماعی  نیز نقش  تغذیه ای  ، عادات  دارند  ارتقای سامت نقش  و 

اساسی تری فراتر از تغذیه ی بدن انسان بازی می کنند.

از این رو هرچند انسان شناسان فرهنگی اذعان دارند که غذا یک 
ضرورت حیاتی است و در نهایت یک پدیده ی فیزیولوژیک است 

فرهنگ غذایی ایرانیان بخش جذاب و جالبی از مناسبات فرهنگی 
آنان به شمار می رود. 

در ایران غذا بسیار مورد احترام است و سفره، یعنی جایی که غذا 
باور  ایرانیان  غذایی  فرهنگ  در  دارد.  حرمت  می شود  سرو  رویش 
این رو  از  نعمات خدا هستند.  غذایی  مواد  است که  این  بر  عمومی 
بی احترامی به غذا معادل بی احترامی به خالق به شمار می رود. افزون 
بر این، سفره به عنوان محلی که افراد خانواده سه بار در روز پیرامون 
فرهنگ  در  می پردازند،  تعامل  به  همدیگر  با  و  می گیرند  قرار  آن 
به  غذاخوردن  و  می شود  محسوب  ارزشمند  بسیار  ایرانیان  غذایی 
از  نشانه ای  و  خانواده  اعضای  به  بی احترامی  نوعی  تکی  صورت 

نابه سامان بودن ارتباطات خانوادگی به شمار می رود.
مقوله خوراک و فرهنگ آشپزی هر جامعه برآمده از فضای تاریخی 
ـ جغرافیایی آن جامعه است و عوامل متعددی در شکل گیری آن 

دخالت دارند.
بنابراین خوراک ها و فرهنگ غذایی هر جامعه ای می تواند شیوه های 
را  مردم  مذهبی  ـ  دینی  انگاره های  و  پنداشت ها  و  باورها  رفتاری، 

بازگو کند.

آشپزی ایرانی بر پایه طب سنتی
با  از  و  باالست  غذایی شان  تنوع  هستند.  قابلی  آشپزهای  ایرانی ها 
برای پختن خوراک سنتی  ارزش ترین مواد غذایی و سالم ترینشان 
استفاده می کنند. در مکتب طب سنتی ایرانی که بخشی از فرهنگ 
غذایی ایرانیان به شمار می رود، همه خوردنی ها از نظر طبیعت به 4 

دسته مرطوب، خشک، گرم و سرد تقسیم می شوند.
 بر همین اساس ایرانیان اعتقاد دارند در مصرف موادغذایی گوناگون 
باید تعادل را رعایت کنند. در غیر این صورت جسم و روح، دچار 

ناخوشی و بیماری می شود.

مصلح چیست
به مواد غذایی که طبع همدیگر را متعادل می کنند، ُمصلِح )تعدیل 
کننده( می گویند. این نکته در فرهنگ غذایی ایرانیان اهمیت زیادی 
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دارد و غذاهای سنتی از دیرباز تاکنون با مصلح با تعدیل گر خودشان 
مصرف می شوند. به عنوان مثال در مکتب طب سنتی ایرانی، برنج 
طبع سرد دارد و سبزیجاتی مانند نعناع، تره، ترخون و ریحان و ... 

طبعشان گرم است.
 از این رو سبد سبزی خوردن که شامل چندین نوع متفاوت سبزی با 
طبع گرم است، اغلب روی سفره ایرانی ها دیده می شود و به بخش 

جدایی ناپذیری از فرهنگ غذایی ایرانیان تبدیل شده است.

تجهیزات غذاخوری در ایران
مورد  غذاخوری  میز  جای  به  سفره  ایرانیان،  غذایی  فرهنگ  در 

استفاده قرار می گیرد.
قلمکار هستند؛ در مرکز  مانند  ایرانی  پارچه های  از  اغلب   سفره ها 
اعضای  می گیرد،  قرار  رویش  غذا  ظروف  می شوند؛  گسترانده  قالی 
خانواده دورتا دور آن می نشینند و وعده های غذایی اصلی را در کنار 
همدیگر میل می کنند. طی چند سال گذشته استفاده از سفره های 
امروزه به دلیل تغییر در  پاستیکی و یک بارمصرف نیز رایج شده. 
سبک زندگی، استفاده از میزغذاخوری نیز هم پای سفره مرسوم شده 
استفاده  سفره  از  فامیلی  پرجمعیت  میهمانی های  در  تنها  و  است 

می شود.

ابزارهای غذاخوری ایرانی
ایرانیان  با قاشق و چنگل غذا می خورند و فرهنگ غذایی  ایرانی ها 
به صورتی است که نیاز به استفاده از کارد، به ندرت پیش می آید. 
بعضی غذاها نیز ابتدا در نان پیچیده می شوند که در اصطاح به آن 
لقمه می گویند. لقمه ها با دست خورده می شوند. بعضی از غذاها از 
جمله آبگوشت و آش، بدون استفاده از چنگال و تنها با قاشق مصرف 
می شوند. اغلب غذاها در بشقاب  سرو می شود. انواع آش، کله پاچه و 
آبگوشت نیز در کاسه های نسبتا بزرگ مورد استفاده قرار می گیرند.

اتحاد غذایی
برخاف فرهنگ غربی که پیش غذا، غذای اصلی و دسر در فواصل 
زمانی معینی به روی میز آورده می شوند، در فرهنگ غذایی ایرانیان 
می شود.  چیده  میز  یا  سفره  روی  همزمان  صورت  به  غذاها  انواع 
خوراک اصلی، مکمل، پیش غذا، دسر و نوشیدنی در فرهنگ غذایی 
ایرانیان به یکباره سر میز یا سفره قرار می گیرند و افراد به ترتیب از 

آن ها استفاده می کنند. 
غذاهای ایرانی اغلب زمان برهستند و مانند فست فودها در مدت زمان 

کوتاهی آماده نمی شوند و شاید دلیل این همزمانی در چنین نکته ای 
نهفته باشد.

غذاهای ممنوعه
در فرهنگ غذایی ایرانیان استفاده از برخی مواد غذایی ممنوع است 
و به طور کل جایی در آداب غذایی سنتی ندارد. گوشت خوک و کلیه 
فرآورده های جانبی آن یکی از این موارد است که دلیل ممنوعیتش 
به ارزش های مذهبی باز می گردد. همچنین انواع نوشیدنی های الکلی 
در ایران ممنوع است و خرید و فروش، تولید و استفاده از آن ها جرم 
محسوب می شود. خوردن انواع حشرات و غذاهای دریایی به صورت 
خام نیز خارج از دایره فرهنگ غذایی ایرانیان است و مطابق ذائقه 

اکثریت شهروندان نیست.

چای و فرهنگ غذایی ایرانیان
نوشیدنی سرد و گرم  نوع  مانند دیگر مردم جهان دو  نیز  ایرانی ها 
می  آید.  شمار  به  ایرانیان  گرم  نوشیدنی  محبوب ترین  چای،  دارند. 
ایرانیان از چای سیاه استفاده می کنند و به صورت سنتی، از مواد 
طعم دهنده طبیعی مانند گلبرگ های گل سرخ یا بهارنارنج و چوب 
ایران  در  چای  می  کنند.  استفاده  شدنش  برای خوش عطر  دارچین 
همراه با شیرینی جات سنتی مانند گز، پولکی، نقل و نبات استفاده 
می شود. حبه قند نیز در دسترس ترین شیرینی برای مصرف چای 
به شمار می آید. چای یکی از ارکان اصلی فرهنگ غذایی ایرانیان به 

شمار می رود.

نوشیدنی و دمنوش های ایرانی
نیز  دوغ  است.  مرسوم  خوردن  قهوه  نیز  جنوبی  مناطق  بعضی  در 
نوشیدنی سنتی خنک محسوب می شود که همراه با وعده های اصلی 
و حتی  پودرگل سرخ  نعنا،  پودر  یا  عرق  با  و  می شود  میل  غذایی 
پودر گلپر، طعم دار شده، مورد مصرف قرار می گیرد. انواع عرقیجات 
گیاهی نیز در حالی که با آب و شکر مخلوط شده اند به عنوان شربت 
مورد استفاده قرار می گیرند. به طور کلی می توان گفت که نوشیدنی 
های سنتی و دمنوش ها بخش مهمی از فرهنگ غذایی ایرانیان را 

به خود اختصاص داده اند.


