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چکیده
رسانه ها بر فرهنگ تغذیه و آداب تغذیه اثر دارند، اما به نظر  می رسد که برنامه مدون، منسجم و دارای راهبردی 
سازمان یافته برای محتوای برنامه های تغذیه ای رسانه ای در ایران وجود نداشته باشد. خالء نظارت مدیریت یافته بر 
تولیدات رسانه ای و محتوای ارائه شده، مسأله بزرگی است که می تواند به فرهنگ مخاطب و در نهایت جامعه آسیب 
برساند. هدف پژوهش حاضر، تحلیل نحوه بازنمایی غذا و چگونگی محتوای برنامه های تغذیه ای تلویزیون داخلی 
ایران است. روش تحقیق مبتنی بر رویکرد تحلیل محتوای کیفی است. در این مطالعه بر اساس روش مایرینگ داده ها 
ضبط و گردآوری، پیاده سازی، تقلیل، استنباط و تحلیل می شوند. برای جمع آوری داده ها، سه برنامه از شبکه های 
فارسی زبان داخلی به عنوان نمونه انتخاب شده است. روش نمونه گیری هدفمند انتخابی است. یافته ها نشان داد ۶ 
مقوله نمود فرهنگ در برنامه های غذایی تلویزیونی، طبخ غذا، جامعه شناسی تغذیه، وضعیت تجمل گرایی، اوقات 
فراغت و ظاهر و ساخت برنامه همراه با زیرمقوله های آن ها در برنامه های تغذیه ای تلویزیون داخلی نمایش داده 
شده است. از بررسی برنامه های این پژوهش مشخص شد وضعیت برنامه های تغذیه داخلی شامل مواردی چون 
الگوسازی و بازنمایی فرهنگ، نمایش تجمل گرایی، حضور دین در حوزه تغذیه، نادیده گرفتن طبقات اجتماعی 
و نبود جلوه های بصری است. تلویزیون در انتقال ارزش ها، تغییر نگرش و رفتار و هدایت سبک  زندگی و فرهنگ 
جامعه نقش پررنگی دارند. شیوه تغذیه می تواند باعث تغییر در تفکر، عادات، ارزش های جوامع شده و درنهایت بر 
فرهنگ اثر بگذارد. الزم است سیاست ها و راهبردهای تولیدات برنامه های غذایی سالم در رسانه در راستای حفظ 

هویت فرهنگ تغذیه ایرانی با توجه به مسائل اجتماعی و اقتصادی نظارت کافی و دقیقی بر برنامه ها داشته باشند.
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مقدمه
غــذا مــوردی راهبــردی اســت کــه تحــت تأثیر عوامــل فرهنگی، اجتمـــاعی، اقتصـــادی و جهانی 
ــز اثرگــذار اســت.  ــر فرهنــگ نی ــرد ب ــر می پذی ــرار دارد. همان طــور کــه غــذا از فرهنــگ تأثی ق
غــذا یکــی از شــاخص های ســبک زندگــی اســت کــه نقــش مهمــی در زندگــی مــا ایفــا می کنــد. 
ــی  ــای اجتماع ــذا دارای جنبه ه ــه غ ــم، بلک ــاز داری ــذا نی ــه غ ــدن ب ــده مان ــرای زن ــا ب ــا نه تنه م
و فرهنگــی قابــل توجهــی نیــز اســت (Wiegand, Roth& Klakow, 2012). عــادات 
 Kittler,) غذایــی طبیعــت تطبیقــی فرهنــگ، دیــن و دانــش ســنتی را بــه اشــتراک می گذارنــد
Sucher & Nelms, 2011). افــراد در هــر فرهنــگ حداقــل روزی یــک وعــده غــذا می خورنــد. 
تجزیه وتحلیــل ســاختار الگوهــای غــذا و چرخه هــای غــذا ســرنخ های مربــوط بــه روابــط 
 Douglas) اجتماعــی پیچیــده و اهمیــت رویدادهــای خــاص در یــک جامعــه را نشــان می دهــد
Isherwood, 1979 &). چشــم انداز توســعه فرهنــگ غــذا نشــان می دهــد کــه چگونــه پویایــی 
اجتماعــی بــا رونــد غــذا، خــوردن و تغذیــه همــراه اســت (Sobal, 1999). تغییرات بســیاری در 
ســبک زندگــی بــه وجــود آمــده کــه منجــر بــه ایجــاد فرهنــگ غــذای جدیــد در میــان خانواده هــا 
ــر از  ــا، کل ســاعات کار و مهم ت ــد خانواده ه ــی شــامل رشــد درآم ــن تغییرات شــده اســت. چنی

.(Puggelli & Bertolotti, 2014) همــه، تعــداد زیــاد مــادران کارمنــد اســت
زندگــی مــا به طــور فزاینــده ای توســط جریــان بی پایــان تصاویــر رســانه ای از غــذا کــه تبدیــل بــه 
مقیاس هــای رژیــم غذایــی تلویزیونــی روزانــه شــده، پــر شــده اســت (De Solier, 2005). یــک نــگاه 
بــه برنامه هــای تلویزیونــی نشــان می دهــد کــه برنامه هــای زیــادی در تلویزیــون دربــاره غــذا اســت. 
معمــوًال تلویزیــون را به عنــوان وســیله ای قدرتمنــد می بینیــم کــه قــادر بــه شــکل دادن رفتــار توســط 
 Dickinson,) انتقــال ایده هــا و اعتقــادات اســت و اثبــات و توصیه هایــی را بــرای اقــدام می دهنــد
2000). رســانه ها و به ویــژه تلویزیــون، روش هــا و الگوهــای رفتــاری مختلفــی را در برنامه هــای خــود 

نشــان می دهنــد کــه می توانــد بــرای تماشــاگران الگــو باشــد (معتمدنــژاد، ١٣٧١).
ــه و  ــازمان یافته در تهی ــت س ــزی و مدیری ــالء برنامه ری ــش، خ ــن پژوه ــی ای ــأله اساس مس
ــد  ــه می توان ــا اســت ک ــده آن ه ــاب نش ــرات حس ــی و تأثی ــی غذای ــای تلویزیون ــد برنامه ه تولی
ــون اســت. شــیوه  ــه ای تلویزی ــق برنامه هــای تغذی ــی فرهنگــی از طری ــوع دگرگون ــه وق منجــر ب
تغذیــه می توانــد باعــث تغییــر در تفکــر، عــادات و ارزش هــا و هویــت جوامــع شــود. رســانه 
و مخصوصــاً تلویزیــون در ترویــج و یــا تغییــر ســبک زندگــی و فرهنــگ نقــش بســزایی دارد. 
اگــر در ارائــه محتــوای برنامه هــای غذایــی تلویزیــون نظــارت دقیــق نباشــد و راهبــرد مدونــی 
در چگونگــی محتواهــا بــرای تولیــدات برنامه هــای رســانه ای در اختیــار تولیدکننــدگان نباشــد 
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ــن بررســی و  ــود؛ بنابرای ــه را باعــث می ش ــی جامع ــرات فرهنگ ــات تغیی ــن اســت موجب ممک
تحلیــل بازنمایــی غــذا و فرهنــگ تغذیــه ای ارائه شــده در رســانه مســأله ای مهــم اســت تــا از آن 
طریــق بــه محتــوای ارائــه شــده در برنامه هــا و نــکات قــوت و ضعــف آن هــا پــی بــرد تــا بتــوان 
ــا برنامه ریــزی و مدیریــت هوشــمندانه فرصت هــا و تهدیدهــا را شناســایی کــرد و برنامــه ای  ب

تولیــد کــرد کــه در جهــت حفــظ و نگهــداری فرهنــگ و هویــت ایرانــی باشــد.

پیشینۀ پژوهش
ــد کــه  ــرد می خــورد، تعریــف می کن ــی از فرهنــگ اســت. ازنظــر فرهنگــی، آنچــه ف غــذا جزئ
ــردی کــه  ــه، ف ــال، در خاورمیان ــرای مث او چــه کســی اســت و برعکــس، چــه کســی نیســت. ب
ــا  ــودی ی ــه یه ــا ارتدوکــس اســت، ن ــاًال مســیحی کاتولیــک ی گوشــت خــوک می خــورد احتم
ــوع اســت). عــادات غذایــی هــر گــروه  مســلمان (گوشــت خــوک در یهودیــت و اســالم ممن
ــا باورهــای مذهبــی یــا رفتارهــای قومــی ارتبــاط دارد. خــوردن یــک تأییــد  فرهنگــی اغلــب ب
روزانــه هویــت فرهنگــی اســت. غذاهایــی کــه نشــان دهنده وابســتگی بــه یــک فرهنــگ هســتند، 
معمــوًال در دوران کودکــی معرفــی می شــوند و بــا امنیــت یــا خاطــرات خــوب مرتبــط می شــوند. 
چنیــن غذاهایــی ارزش خاصــی بــرای یــک فــرد دارنــد، حتــی اگــر رژیم هــای دیگــری بــه دلیــل 
تغییــرات در محــل اقامــت، عضویــت مذهبــی، وضعیــت ســالمتی یــا اولویت هــای شــخصی 
روزانــه مــورد قبــول قــرار گرفتــه شــده باشــند. ایــن غذاهــا ممکــن اســت در تعطیــالت قومــی و 

   .(Kittler et al., 2011) بــرای رویدادهــای شــخصی خــورده شــوند
غــذا به عنــوان هویــت شــخصی به ویــژه در تجربــه غذاخــوردن ظاهــر می شــود. محققــان نشــان 
می دهنــد کــه رســتوران ها اغلــب بیشــتر از غــذا خدمــات می دهنــد و نیازهــای احساســی و فیزیکــی 
را تأمیــن می کننــد. یــک فــرد ممکــن اســت منــو، جــو، خدمــات و هزینــه یــا ارزش را هنــگام انتخاب 
یــک رســتوران در نظــر بگیــرد. غذاهایــی کــه از ســایر فرهنگ هــا می آینــد نیــز ممکــن اســت به عنــوان 

.(Kittler et al., 2011) عامــل خارجــی بــرای حفــظ جدایــی گروه هــا شــناخته شــوند
پخت وپــز به طــور نمادیــن نشــان دهنده انتقــال از طبیعــت بــه فرهنــگ و همچنیــن از 
طبیعــت بــه جامعــه اســت، بــا توجــه بــه اینکــه درحالی کــه خــام بــودن در اصــل طبیعــی اســت، 
پخت وپــز بــه معنــی یــک گام فرهنگــی و اجتماعــی اســت. از آن بــه بعــد، غــذا به عنــوان پایــه ای 
بــرای تحــوالت فوق العــاده در ماهیــت اجتماعــی و فرهنگــی انســان می شــود. همان طــور 
کــه رازیــن معتقــد اســت، غذاهــای ملــی، دانــش جمعیت هــا و فرهنگ هــای مربــوط آن هــا را 

.(Barilla Center, 2009) مجســم می کنــد
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ــات این کــه یــک شــخص عضــو یــک گــروه فرهنگــی خــاص نیســت، از  ــرای اثب یــک راه ب
طریــق رژیــم غذایــی اســت. محققــان معتقدنــد زمانــی کــه فــرد بــرای اولیــن بــار غذایــی از یــک 
گــروه فرهنگــی دیگــر بخــورد، زنجیــره ای از اســتدالل رخ می دهــد کــه بــا بــه رســمیت شــناختن 
اینکــه فــرد یــک طعــم جدیــد را تجربــه می کنــد شــروع شــده و بــا بــه نتیجــه رســیدن بــه این کــه ایــن 
.(Heldke, 2005) طعــم جدیــد یــک نشــانگر معتبــر از اعضــای گــروه دیگــر اســت پایــان می یابــد

اهمیــت نمادیــن قدرتمنــد غــذا گاهــی اوقــات بــه تغییــر نــام اقــالم خارجــی در تــالش بــرای 
تضمیــن یــک هویــت فرهنگــی جدیــد منتهــی می شــود. قهــوه تــرک (عثمانــی ترکیــه ایــن قهــوه 
آفریقایــی را معــروف و در امپراتــوری خــود پخــش کــرد) در یونــان پــس از افزایــش تنــش بیــن 

.(Kittler et al., 2011) دو کشــور در دهــه ١٩٢٠ قهــوه یونانــی نــام گرفــت
غذا شامل یک معنای نمادین و رابطه ای است (Barthes, 1957; Douglas & Isherwood, 1979)؛ 
که فراتر از ارزش تغذیه ای و نیاز فیزیکی تغذیه فرد است. برای مثال، شام غالباً یک لحظه ارتباطی است که 
در طی آن روند ساخت و اشتراک گذاری صمیمیت و نزدیکی و موارد عاطفی وجود دارد. چه و چگونگی 
خوردن به عنوان مجموعه ای از محصوالت و کنوانسیون ها با معنای دقیق و هویت آن ها شناخته می شود 

.(Barilla Center, 2009)
یکــی دیگــر از کارکردهــای نمادیــن مــواد غذایــی، تعریــف وضعیــت اســت: موقعیــت یــا 
ــرای نشــان دادن موقعیــت  ــد ب ــرد در یــک گــروه خــاص فرهنگــی. غــذا می توان درجــه یــک ف
اجتماعــی اقتصــادی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد: خاویــار بــه معنــای ثــروت و لوبیــا یــا 
ــور  ــت به ط ــان دهنده وضعی ــای نش ــت. غذاه ــراه اس ــر هم ــا فق ــنتی ب ــور س ــیب زمینی به ط س
خــاص بــرای تعامــل اجتماعــی اســتفاده می شــوند. به طورکلــی، خــوردن غــذا بــا کســی، برابــری 
اجتماعــی بــا آن فــرد را نشــان می دهــد. بــرای مثــال، ممکــن اســت خدمــه دور از کارفرمایــان 

.(Kittler et al., 2011) ــد ــذا بخورن ــپزخانه غ ــود در آش خ
طعــم غــذا یــک جنبــه جمعــی اســت کــه می توانــد از طریــق بــه اشــتراک گذاری غــذا ارتبــاط 
ــد، مــردم را یــک بخــش  ــه یــک اجتمــاع را مشــخص کن ــد وارد شــدن ب ــد، می توان ــرار کن برق
جدایی ناپذیــر از یــک فرهنــگ واحــد قــرار داده و آن هــا را در ارتبــاط بــا یکدیگــر قــرار دهــد. 
بــرای مثــال، یــک غــذای هدیــه یــک پــل بیــن مــردم ایجــاد می کنــد و در همــه جوامــع همــواره 
ــن و مراســم  ــذا اســاس آیی ــه اشــتراک گذاری غ ــادی دارد. ب ــت زی ــط اجتماعــی اهمی در رواب
اســت. به عنــوان یــک نیــروی اجتماعــی، غــذا نیــاز بــه آداب ورســوم مشــترک دارد کــه باعــث 

.(Barilla Center, 2009) ــن مــردم می شــود تعامــل منظــم بی
غــذا می توانــد از لحــاظ اعتبــار اجتماعــی یــک عالمــت قــدرت باشــد؛ امــا جالــب اســت 
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ــی متناقــض اســت.  ــده و گاه حت ــار بســیار پیچی ــوع اعتب ــن ن ــم کــه ادراک فرهنگــی از ای بدانی
ــدن  ــن ش ــرای روش ــکان را ب ــن ام ــز ای ــتراس نی ــووی اس ــز ل ــث پخت وپ ــای مثل طبقه بندی ه
ــل او، غــذای پخته شــده یک شــکل تکامــل  ــق تجزیه وتحلی ــر طب ــد. ب ــه فراهــم می کن ایــن جنب
یافته تــر اســت و حــس درســت بیشــتری نســبت بــه غــذای سرخ شــده منتقــل می کنــد؛ امــا ایــن 
رابطــه ازلحــاظ اعتبــار و قــدرت همچنیــن می توانــد معکــوس شــود، زیــرا غــذای پختــه اغلــب 
بــا روش صمیمی تــر و روش پخــت خانــواده (غذاهــای خورشــتی)، غذایــی کــه عمدتــاً توســط 
زنــان پختــه می شــود، ارتبــاط دارد. از ســوی دیگــر، غــذای سرخ شــده می توانــد در جشــن های 
عمومــی، اغلــب در خــارج از منــزل کــه تمایــل دارد بــا دنیــای مردانــه ارتبــاط برقــرار کنــد، ســرو 

.(Lévi-Strauss, 1966) می شــود
کارکردهــای غــذا ازلحــاظ فرهنگــی متفاوت انــد و هــر گــروه دســته بندی هایی را کــه 
ــرای  ــان مدل هــای متعــددی را ب ــد. محقق ــد، ایجــاد می کن ــاب می کنن اولویت هایشــان را بازت
ــن  ــی از ای ــد. برخ ــنهاد کرده ان ــف پیش ــای مختل ــذای فرهنگ ه ــادات غ ــایی و درک ع شناس
دســته بندی ها در درک نقــش غــذا در یــک فرهنــگ مفیــد هســتند، ازجملــه: (١) تنــاوب 
مصــرف غــذا، همان طــور کــه از طریــق مــدل هســته و غذاهــای مکمــل توصیــف شــده اســت؛ 
(٢) راه هایــی کــه در آن یــک فرهنــگ به طــور ســنتی غذاهــای خــود را آمــاده می کنــد و طعــم 
ــذا  ــای غ ــه در الگوه ــور ک ــذا، همان ط ــاالنه غ ــی و س ــه، هفتگ ــد؛ (٣) مصــرف روزان می ده
و چرخه هــای غــذا یافــت می شــود؛ و (۴) تغییــرات در عملکرد هــای غــذا کــه در طــول 
رشــد ســاختاری در فرهنــگ ظهــور می کننــد، همان طــور کــه از دیــدگاه توســعه فرهنــگ غــذا 

.(Kittler et al., 2011) پیش بینــی شــده اســت
غذاهــای بومــی حامــل پیام هــای فرهنگــی بــوده و نقــش بســزایی در افزایــش ارتبــاط 
ــد (شــفقی و همــکاران، ١٣٨۵). اســتفاده از  ــا می كنن نســل ها و حفــظ هویــت فرهنگــی ایف
غذاهــای بومــی بســتر مناســبی اســت بــرای افزایــش ارتبــاط نســل ها و انتقــال تجربیــات، آداب 
ــد و درنتیجــه نقــش بســزایی در حفــظ هویــت و پویایــی جوامــع دارد (کــردی،  و ســنن مفی

١٣٨٠؛ گریــف، ١٣٨١).
ــری از  ــه بخــش جدایی ناپذی ــطوره ای، ب ــات اس ــه واقعی ــک به مثاب ــی این ــانه های جمع رس
جهــان مــا تبدیــل شــده اند و همــه مــردم بــدون اســتثنا در شــبکه های درهم تنیــده ای از ارتباطــات 
ــا اتخــاذ سیاســت های  ــد (صالحــی، ١٣٩٢). رســانه ها ب ــار آمده ان ــگ رســانه ای گرفت و فرهن
متفــاوت ارتباطــی، توســعه فرهنگــی کشــورها ر ا آســان می کننــد و ســرعت می بخشــند. 
کارکــرد رســانه ها در عصــر ارتباطــات، بی شــک در همــه ابعــاد زندگــی اجتماعــی و فرهنگــی 
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جوامــع بشــری انکارناپذیــر اســت (عظیمــی و شــکرخواه، ١٣٩۴). ازآنجاکــه فرهنــگ از طریق 
رســانه های جمعــی جریــان می یابــد، اشــکال متفــاوت زندگــی توســعه می یابنــد. در ایــن 
رابطــه می تــوان گفــت رســانه ها بــر شــیوه های زندگــی و ســلیقه های عمومــی در جامعــه تأثیــر 
ــگ  ــا فرهن ــا پخــش پیام ه ــانه ای ب ــازمان های رس ــی، ١٣٩٢). س ــروزان و امین ــد (ف می گذارن
ــی از  ــه بخش ــی را ب ــانه های جمع ــورد رس ــن م ــه ای ــد ک ــرار می دهن ــر ق ــه را تحــت تأثی جامع

نیروهــای اصولــی و نهــادی جامعــه تبدیــل می ســازد (لیتــل جــان، ١٣٨۴).
ــام،  رســانه تلویزیــون، ازجملــه رســانه های ترکیبــی دیــداری و شــنیداری اســت کــه در ارائــه پی
می کوشــد تــا بیشــترین حــواس غالــب را هم زمــان بــه کار گیــرد، ماننــد حس شــنوایی، حس دیــداری 
و قــوه تخیــل و تفکــر. برنامه هــای گوناگــون رادیویــی و تلویزیونــی می توانــد الگوهــای رفتــاری را در 

قالــب فیلــم، ســریال و نمایش هــای رادیویــی ارائــه دهــد (عظیمــی و شــکرخواه، ١٣٩۴).
برنامه هــای تلویزیونــی از توانایــی امــکان ســاخت روایــت، دنبــال کــردن ایده هــا در 
ــال اجتماعــی  ــد اعم ــی و تولی ــب فعالیت هــای عمل ــا در قال ــان، محقــق کــردن آن ه طــول زم
ــوای انســانی و نمایشــی باوجــود  ــد. محت ــرای انســان های واقعــی برخوردارن ــی ب ــا پیامدهای ب
مــردم واقعــی در صحنه هــای خصوصــی زندگیشــان، موجــب ایجــاد فضایــی ســرگرم کننده تر 
بــرای بیننــده می شــود. در مقایســه بــا رســانه های چاپــی، عکس هــای متحــرک (در رســانه ها) 
ایجــاد همدلــی و برقــراری ارتبــاط عاطفــی بــا برنامــه را بــه همــراه دارد. ایــن موقعیــت بــا توجــه 
بــه جنبه هــای زیبایی شــناختی برنامه هــا، فرصتــی را بــرای همگرایــی یــا واگرایــی احساســات 

ــکاران، ١٣٩٢). ــان و هم ــد (گیوی ــق می کن خل
ســبک های زندگــی کــه بــر پایــه مادی گرایــی جریــان دارنــد، ارزش هــا و هنجارهــای جامعــه 
غربــی ازجملــه مصرف گرایــی را گســترش می دهــد. نــوع پوشــش و آرایــش بازیگــران، منــازل 
ــه ای کــه ســوار می شــوند، مــواد غذایــی  ــد، وســایل نقلی ــازی می کنن و مکان هایــی کــه در آن ب
ــد ذوق، ســلیقه و ســبک زندگــی  ــه ناخواســته می توان ــه و هم ــد و ... هم ــه مصــرف می کنن ک
مخاطــب در مصــرف کاال و خدمــات را شــکل دهــد و ســبک زندگــی مصرفــی را در مخاطــب 

نهادینــه ســازد (عیوضــی، ١٣٨٨).
نمایش هــای تلویزیونــی غــذا از محبوبیت بی ســابقه ای در میان مخاطبان گوناگــون برخوردار 
هســتند. جریان هــای بی پایــان از تصاویــر غذایــی مــد روز کــه جهــان مــا را تزئیــن می کننــد، بــه 
Baudril-) زیبایی شناســی زندگــی روزمــره در فرهنــگ مصرف کننــده پســامدرن کمــک می کننــد

lard, 1983; Jameson, 1984; Benjamin, 1968; Featherstone, 2007). زیبایی شناســی 
غــذا در برنامه هــای  غذایــی تلویزیــون بیــش از آنکــه صرفــاً تزئیــن، شبیه ســازی و تحریــک باشــد، 
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ــه  ــرای اینک ــط ب ــر فق ــای آشــپزی دیگ ــد. برنامه ه ــز کمــک می کن ــز دادن نی ــوزش و تمای ــه آم ب
.(De Solier, 2005) تماشــاگران آشــپزهای بهتــری شــوند نیســت

ــه  ــی اســت ک ــی و فرهنگ ــش اجتماع ــال دان ــزار انتق ــون اب ــز تلویزی ــای پخت وپ نمایش ه
ــاط چنیــن دانــش  آشــکارترین آن هــا دانــش علمــی آشــپزی اســت. بااین وجــود، از طریــق ارتب
ــت  ــه، قومی ــه جنســیت، طبق ــی راجــع ب ــر اشــکال اطالعات ــای آشــپزی دیگ آشــپزی، برنامه ه
و هویــت ملــی کــه نــوع خاصــی از کار ایدئولوژیــک را انجــام می دهنــد، انتقــال می دهــد. 
بــرای  ســرگرمی  لذت بخــش  یک شــکل  می توانــد  پخت وپــز  برنامه هــای  درحالی کــه 
ــد کــه  ــون آموزشــی عمــل می کنن ــوان مت ــن به عن ــد، همچنی ــی فراهــم کنن بیننده هــای تلویزیون
بیننده هــا را در انــواع مختلفــی از دانــش اجتماعــی و فرهنگــی آگاه می ســازند. از طریــق انتقــال 
دانــش عملــی آشــپزی، برنامه هــای پخت وپــز کارهــای ایدئولوژیــک ضمنــی، به ویــژه ترویــج 
بیننــدگان در رژیم هــای هژمونیــک جنســی، همچنیــن هویــت ملــی، قومیــت و طبقــه را انجــام 
می دهــد؛ بنابرایــن، تلویزیــون آشــپزی بــه بیننــدگان در مــورد طعــم و نحــوۀ اســتفاده از طعــم در 

.(De Solier, 2005) غــذا در پروژه هــای تمایــز اجتماعــی آگاهــی می دهــد
در مطالعــات کیفــی معمــوًال چارچــوب نظــری نداریــم. چــون روش اکتشــافی اســت 
ــای  ــه از نظریه ه ــن مطالع ــیم. در ای ــری نباش ــوب نظ ــه چارچ ــادار ب ــی وف ــن اســت خیل ممک
ــود. ــتفاده می ش ــری اس ــتوانه نظ ــا و پش ــوان راهنم ــی به عن ــازی، کاشــت و بازنمای برجسته س

برجسته ســازی یــک نظریــه ارتباطــات جمعــی اســت کــه نحــوه برخــورد رســانه های جمعــی 
ــی در  ــر ادراك عموم ــی ب ــرل قابل توجه ــح می دهــد. رســانه ها کنت ــان هــدف را توضی ــا مخاطب ب
مــورد جهــان اطرافشــان دارنــد. ایــن کنتــرل نه تنهــا آنچــه را کــه در مــورد آن فکــر می شــود، بلکــه 
همچنیــن چگونگــی تفکــر را نیــز شــکل می دهــد (McCombs & Shaw, 1972). مفهــوم 
ــا حــدودی به صــورت اولویت هــاى  ــه اولویت هــاى رســانه ها ت برجسته ســازى مدعــى اســت ک
ــد انفــرادى  ــه خــود مــورد تأکی ــد، به نوب ــد مى کنن ــد. آنچــه را کــه رســانه ها تأکی ــه درمى آی جامع
ــن  ــرد (ســاروخانی، ١٣٨٣). ازآنجاکــه ای ــرار مى گی ــان رســانه ها ق و اجتماعــى توســط مخاطب
پژوهــش در مــورد برنامه هــای تغذیــه ای اســت و ازآنجاکــه بــر طبــق ایــن نظریه رســانه ها می توانند 
بــا برجســته کــردن رویدادهــا بــر ذهــن مخاطبــان تأثیرگذار باشــند، تلویزیــون و برنامه هــای  غذایی 

آن می توانــد در تغییــر عــادات، ارزش هــا و فرهنــگ جامعــه نقــش داشــته باشــد.
گربنــر معتقــد اســت کــه تلویزیــون در درازمــدت ســمبل های فرهنگــی را در میــان اعضــای 
جامعــه انتقــال می دهــد. نظریــه کاشــت بــه پیامدهــای ســاده و فراگیــر اســتفاده زیــاد از رســانه ها 
اشــاره دارد. مطابــق ایــن نظریــه تلویزیــون تأثیــر طوالنی مــدت کوچــک، تدریجــی و مســتقیم امــا 
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مقاله علمى _ پژوهشى

فزاینــده و مهــم در مخاطبــان خــود به جــای می گــذارد (نیرومنــد و لطیفی، ١٣٩۴). نظریه کاشــت 
کــه بــه معنــی خلــق راه هــای مشــترك انتخــاب و نگریســتن بــه رویدادهــا اســت، همــه زمینه هــا و 
ــال  موضوعــات اجتماعــی، فرهنگــی، سیاســی و رویه هــای زندگــی را مدنظــر دارد. به عنوان مث
ترویــج ســبک زندگــی در تلویزیــون (پوشــش، مســکن، اتومبیــل، ازدواج و ...) می توانــد به عنــوان 
نمونه هایــی از ایــن نظریــه، تلقــی و بررســی شــود (عیوضــی، ١٣٨٨). کاشــت بــه ایــن مفهــوم 
اســت کــه مدل هــای حاکــم و مســلط تولیــد فرهنگــی بــه تولیــد پیام هــا و بازنمایــی ایدئولوژی هــا، 
جهان بینی هــا، رویکردهــا، اقدامــات و رفتارهــا و زمینه هــای فرهنگــی گرایــش دارنــد کــه از آن هــا 

.(Signorielli, & Morgan, 1990) ناشــی شــده اند تــا آن هــا را بپروراننــد و پایــدار کننــد
در مطالعــات فرهنگــی بازنمایــی مفهــوم مهمــی تلقــی می شــود. از دیــدگاه اســتوارت هــال 
بازنمایــی درواقــع یــک نــوع اندیشــیدن، فهمیــدن و تفســیر کــردن جهــان اســت. بــه نظــر او بــه 
ــه بازنمایــی می کنیــم؛ یکــی بازنمایــی ذهنــی و  ــان، واقعیت هــای عالــم را در دو مرحل کمــک زب
یکــی بازنمایــی زبانــی. معنــا در یــک فرآینــد اجتماعــی بــه نام نظــام بازنمایی شــکل می گیــرد. نظام 
بازنمایــی، یــک نــگاه برســاخت گرایانه اســت؛ بــه ایــن معنــا که معنــای چیزهــا در تعامل بیــن افراد، 
محیــط، اشــیاء و مفاهیــم بــه وجــود می آیــد. بــه بیــان دیگــر معنــا، مفهــوم و نشــانه معنایــی ســیال 

دارد؛ بســتگی دارد کــه چــه کســی، چگونــه، کجــا و چــرا آن را بــه کار بگیــرد (فاضلــی، ١٣٩٢).
ــر  ــد ب ــا تأکی ــران ب ــون ای ــه کــودک تلویزی  زرگــر (١٣٩٩)، نشانه شناســی آگهی هــای برنام
تبلیغــات مــواد غذایــی را بررســی کــرده اســت. رســانه ها در ارائــه الگــو و ارزش هــای اجتماعــی 
ــودکان در  ــی، ک ــای رســانه های جمع ــه ویژگی ه ــا توجــه ب ــد. ب ــی دارن و فرهنگــی نقــش مهم
معــرض مســتقیم ایــن رســانه ها به ویــژه تلویزیــون هســتند و زمــان زیــادی را صــرف تماشــای 
آن می کننــد. ازآنجاکــه تبلیغــات در تلویزیــون ایــران یکــی از اصلی تریــن منابــع درآمــد اســت 
بخــش زیــادی از محتــوای برنامه هــا و همچنیــن برنامه هــای کــودکان را بــه خــود اختصــاص 
می دهــد. ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از روش نشانه شناســی معانــی نهفتــه تبلیغــات مــواد غذایــی 
شــبکه دوم صداوســیما را قبــل، حیــن و پــس از پخــش برنامــه کــودك و نوجــوان بررســی کــرده 
اســت. نتایــج نشــان داده اســت مصرف گرایــی، تجمل گرایــی، پرخــوری، خــوردن غذاهــای 
ــوده اســت. گهی هــای موردبررســی ب ــه مهم تریــن مضامیــن شناسایی شــده در آ چــرب ازجمل

حمزه پــور (١٣٩۶)، نفــوذ فکــری و فرهنگــی و چالش هــای امنیتــی پیــش رو بــا تأکیــد بــر 
مصــرف رســانه ای نویــن در کشــور را بررســی کــرده اســت. رســانه ها به عنــوان مهم تریــن منبــع 
کســب اطالعــات انســان امــروزی مطرح انــد و نقــش خطیــری در شــکل دادن بــه پندارهــای افــراد 
دربــاره جهــان پیرامونیشــان دارنــد؛ به گونــه ای کــه بــا ارائه اطالعــات گوناگون به مخاطبــان، دانش 
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تحلیل نحوۀ بازنمایی غذا در برنامه های تغذیه ای تلویزیون داخلی 

و نگــرش آن هــا را تحــت تأثیــر قــرار می دهنــد. بــا توجــه بــه افزایــش ضریــب نفــوذ شــبکه های 
ماهــواره ای و اینترنــت در جامعــه و قــرار گرفتــن قشــر عظیمــی از جامعــه در معــرض آســیب های 
ناشــی از آن، در ایــن مقالــه تــالش می شــود بــر اســاس روش توصیفی‑تحلیلــی بــرآورد وضعیت 
مصــرف رســانه ای جدیــد در ایــران بررســی شــود. نتایــج حاصــل از ایــن پژوهش عبارت اســت از 
تبییــن مشــکالت اساســی و بــروز اشــکال جدیــدی از تهدیدهــا در فضــای امنیــت ملــی کشــور کــه 
تــداوم آن می توانــد منجــر بــه تغییــر رفتــار عمومــی جامعــه و نوعــی ملت ســازی جدیــد مبتنــی بــر 
آرمان هــا و ارزش هــای نظــام ســلطه و بــروز تعــارض بنیادیــن و مشــکالت امنیتــی و شــکل گیری 

اعتراضــات اجتماعــی و شــورش های اجتماعــی شــود.
رضــازاده و محمــدی نصرآبــادی (١٣٩۶)، اهمیــت الگوهــای غذایــی ســنتی و غذاهــای 
بومــی در امنیــت غــذا و تغذیــه خانــوار را بررســی کرده انــد. غذاهــای ســنتی بــه غذاهایــی اطالق 
ــن  ــینه بی ــه سینه به س ــی ک ــا روش های ــی خاصــی به دســت آمده و ب ــه بوم ــه از منطق ــود ک می ش
نســل ها منتقــل شــده اند، تولیــد، توزیــع و مصــرف می شــوند. ایــن غذاهــا معمــوًال سرشــار از 
مــواد مغــذی بــوده، به ســالمت جســمی و معنــوی مــردم ایــن مناطــق و ارتقــاء امنیــت غذایــی 
آن هــا کمــک می کننــد. هــدف از ایــن مطالعــه، مــروری بــر شــواهد موجــود درزمینــۀ نقــش و 
ــا در  ــی خانواره ــت غذای ــاء امنی ــی در ارتق ــی ســنتی و غذاهــای بوم ــت الگوهــای غذای اهمی
ــوم  ــه روی ق ــران، در یــک مطالع ــه انجــام شــده در ای ــار مطالع ــران اســت. در چه ــان و ای جه
لــک خــرد اســتفاده از غذاهــای بومــی به عنــوان یــک اســتراتژی ســازگاری بــا ییــالق و قشــالق 
نقــش مهمــی در حفــظ امنیــت غذایــی ایفــا می کــرد. در مطالعــه دیگــر روی ایــل قشــقایی، 
ــا دادن بســته های حــاوی اقــالم غذایــی مغــذی در دســترس  ــه ای ب ــه تغذی انجــام یــک مداخل
و بومــی نتایــج مطلوبــی روی وضعیــت تغذیــه زنــان قشــقایی داشــت. تنهــا در یــک مطالعــه 
ارتبــاط الگوهــای غذایــی ســنتی بــا امنیــت غذایــی در دو قــوم آذری و کــرد ســاکن شــهر ارومیــه 
بررســی شــده بــود و دو نــوع الگــوی غذایــی ســنتی به دســت آمــد کــه در هــردو قــوم وضعیــت 
ــی  ــوی غذای ــت از الگ ــری در تبعی ــی نقــش پررنگ ت ــگاه اجتماع ــی و جای اقتصادی‑اجتماع
ســنتی ســالم تر و امنیــت غذایــی داشــت. شــواهد به دســت آمــده از ایــن مــرور، پیشــنهاد های 
سیاســتی را بــرای احیــاء دوبــاره غذاهــای ســنتی و بومــی در جهــت تقویــت سیســتم های غــذا 

و تغذیــه و نیــز ارتقــاء امنیــت غذایــی و مبــارزه بــا بیماری هــای غیرواگیــر فراهــم مــی آورد.
النــدال١ (٢٠٢٠) پژوهــش پویایــی انحــراف مثبــت در برچســب زدایی: افــراد مشــهور و 
رســانه ها در ظهــور گیاهخــواری را انجــام داده اســت. رســانه های خبــری چگونــه از انحــراف 
ــن ســؤال در چارچــوب  ــد؟ ای مثبــت در برچســب زدایی یــک روش مصــرف اســتفاده می کنن

1. Lundahl, O.
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گیاهخــواری از طریــق تحلیــل قــاب انتقــادی آگاهانــه یــک روزنامــه بــزرگ انگلیســی، دیلــی 
ــر  ــرا تصوی ــده آل اســت زی ــی ای ــن تحلیل ــرای چنی ــه ب ــن زمین ــده اســت. ای ــه ش ــل، مطالع می
ــم  ــک رژی ــه ی ــده ب ــی برچســب زده ش ــبک زندگ ــک س ــر از ی ــال های اخی ــواری در س گیاهخ
غذایــی ســالم و عــادی تبدیــل شــده اســت. عــالوه بــر ایــن، ایــن تحــول به ویــژه از طریــق افــراد 
ــوان انحــراف مثبــت یــاد می شــود. ســپس دیــدگاه  مشــهوری رخ داده اســت کــه از آن هــا به عن
قالب بنــدی گفتــاری از نقــش رســانه ها در فرآینــد برچســب زدایی از یــک روش مصــرف ایجــاد 
شــده اســت. چارچــوب حاصــل نشــان می دهــد کــه چگونــه رســانه ها می تواننــد بــا مدیریــت 
مرزهــای عمــل برچســب زنی و پویایــی انحــراف مثبــت، از انحــراف مثبــت در برچســب زدایی 
اســتفاده کننــد. عــالوه بــر ایــن، ایــن چارچــوب ازنظــر زمینه ســازمانی، نهــادی و ملــی و 
همچنیــن ایدئولوژی هــای ســطح کالن، چهارچوب هــای مختلــف را زمینه ســازی می کنــد.

ــوان شــما چیــزی هســتید کــه می خوریــد  ــا عن ســیلوا١ و همــکاران (٢٠١۴)، پژوهشــی ب
ــا تجزیه وتحلیــل عــادات غذایــی و نوشــیدنی  (و می نوشــید): شناســایی مرزهــای فرهنگــی ب
در فوراســکوئر را انجــام داده انــد. غــذا و نوشــیدنی دو نیــاز اساســی انســان اســت. بااین حــال، 
ــه فرهنگــی قــوی تبدیــل  ــوان یــک جنب ــز به عن ــا تکامــل جامعــه، غــذا و نوشــیدنی نی همــراه ب
ــن  ــراد مختلــف را دارد. در ای ــن اف ــی توصیــف تفاوت هــای شــدید بی شــده اســت کــه توانای
مطالعــه، روش جدیــدی بــرای شناســایی مرزهــای فرهنگــی و شــباهت های بیــن جمعیت هــا 
در مقیاس هــای مختلــف بــر اســاس تحلیــل فوراســکوئر ارائــه شــده اســت. ایــن رویکــرد ممکن 
اســت نه تنهــا بــرای اهــداف اقتصــادی بلکــه بــرای حمایــت از بازاریابی هــای موجــود و مــوارد 
اجتماعــی نیــز مفیــد باشــد. روش تحقیــق متشــکل از مراحــل ذیــل اســت. اول، غــذا بــر اســاس 
بررســی های مربــوط بــه آن در فوراســکوئر طبــق ترجیحــات فرهنگــی کاربــران به دســت می آیــد. 
دوم، ترجیحــات خصوصیــات خــاص افــراد ماننــد طعــم و مــزه نــوع خاصــی از مــواد غذایــی 
ــه  ــرد ب ــه هنگامــی کــه ف ــد زمــان و روز هفت ــی، مانن ــن عادت هــای زمان ــزا و همچنی ــد پیت مانن
رســتوران مــی رود، شناســایی می شــود. ســوم، نشــان داده می شــود کــه چگونــه ایــن اطالعــات 
تجزیه وتحلیــل می شــوند تــا فاصلــه فرهنگــی بیــن دو کشــور، شــهر یــا حتــی مناطــق یــک شــهر 
ارزیابــی شــود. چهــارم، بــا اعمــال یــک تکنیــک خوشــه ای ســاده و اســتفاده از ایــن اندازه گیــری 

فاصلــه فرهنگــی، مرزهــای فرهنگــی در کشــورها، شــهرها و مناطــق نمایــش داده می شــود.
بــوگ٢ (٢٠٠٣)، پژوهــش آشــپزی ‑ به عنــوان کار هویــت را انجــام داده اســت. در گفتمان 
تغذیــه نــروژ، آشــپزی محلــی به عنــوان یــک دانشــمند، هنرمنــد، متخصــص، کمال گــرا، حامــی 
1.Silva
2.Bugge
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طبیعــت، سیاســتمدار، خوراک شــناس، مــادر خــوب و همســر خــوب توصیــف می شــود. 
ایــن مــورد، آشــپزی روزانــه را بــه چیــزی بیــش از کار روتیــن خانــه تبدیــل می کنــد، همچنیــن 
آشــپزی بخــش مهمــی از معرفــی خــود و تشــکیل هویــت اســت. هــدف ایــن پژوهــش به دســت 
آوردن یــک درک از نقــش آشــپزی در زندگــی روزانــه اســت. یــک رونــد مشــخص در پخت وپــز 
محلــی در طــول مــدت بیســت تــا ســی ســال اخیــر، افزایــش در اســتفاده از غذاهــای خارجــی 
ــه مــد شــده اســت:  ــاوری آشــپزخانه و وســایل آشــپزی اســت. آشــپزی تبدیــل ب و تبلیغــی، فنّ
غذاســازها، مخلوط کننده هــا، ماشــین قهوه ســازها نمونه هــای معمولــی از ضروریــات در 
آشــپزخانه طبقــه متوســط اســت. آشــپزی از فعالیــت پشــت صحنــه بــه بیشــتر بــه روی صحنــه 
آمــده اســت. در قدیــم آشــپزخانه ایــده آل یــک اتــاق کار بســته بــود، در حالــی کــه ایــده آل امــروز 
بیشــتر بــاز، در دســترس و غیررســمی اســت. همچنیــن ارتبــاط برنامه هــای غذایــی تلویزیــون 
ــدا برنامه هــای آشــپزی آمدنــد هــدف سیاســت های  ــا ایــن رونــد دیــده می شــود. وقتی کــه ابت ب
غذایــی نــروژی را نمایــش می دادنــد. آشــپزی به عنــوان یــک فعالیــت جــدی نشــان داده می شــد 
و آشــپزی تلویزیــون غذاهــای ســنتی و حســاس را می ســاخت. امــروزه بیشــتر برنامه هــای 
ــوان ســرگرمی و معرفــی خــود نشــان داده می شــوند. داده هــای  غذایــی معــروف آشــپزی به عن
ــروژی جــوان و نظرســنجی عــادات  ــان ن ــا زن ــر اســاس مصاحبه هــای کیفــی ب ایــن پژوهــش ب
خــوردن و نوشــیدن جمعیــت نــروژ اســت. روزنامه هــا، کتاب هــای آشــپزی و برنامه هــای 

غذایــی تلویزیــون و همچنیــن اینترنــت نیــز به عنــوان منابــع مهــم هســتند.

روش پژوهش
 روش تحقیــق، یــک روش گام بــه گام، منطقــی، منظــم و دقیــق بــرای شناســایی مشــکالت، گــردآوری 
داده هــا، تحلیــل داده هــا و اســتنباط معتبــر از آن هــا اســت. ازاین رو تحقیق علمی صرفــاً مبتنی بر تجربه 
یــا برداشــت های شــخصی و درک مســتقیم نیســت، بلکــه هدفمند و دقیــق اســت (ســکاران، ١٣٨١).
ــرای اســتخراج،  ــر رویکــرد کیفــی و اکتشــافی اســت و ب ــی ب ــه، روش مبتن ــن مطالع در ای

ــوای کیفــی اســتفاده شــده اســت. ــل محت ــا از روش تحلی ــل و تفســیر داده ه تحلی
در ایــن پژوهــش از نمونه گیــری هدفمنــد و انتخابی اســتفاده شــده اســت. نمونه گیری هدفمند 
کــه بــه آن نمونه گیــری غیراحتمالــی، هدفــدار یــا کیفــی نیــز می گوینــد بــه معنــای انتخاب هــدف دار 

.(Holloway & Wheeler, 2010) واحدهــای پژوهــش برای کســب دانش یــا اطالعــات اســت
در ایــن مقالــه، برنامه هــای تلویزیونــی تغذیــه ای مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. در ایــن 
پژوهــش ٣ برنامــه غذایــی از شــبکه های فارســی زبان داخلــی، ســیمای خانــواده از شــبکه ١، بــه 
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خانــه برمی گردیــم از شــبکه ۵، صبحــی دیگــر از شــبکه آمــوزش، هــر کــدام ١٠ قســمت و در 
مجمــوع ٣٠ قســمت در بــازۀ زمانــی بهــار ١٣٩٨ مــورد بررســی قــرار گرفته انــد.

داده هــا در ایــن پژوهــش، بــر اســاس روش تحلیــل محتــوای کیفــی مایرینــگ اســتخراج، 
تفســیر و تحلیــل شــده اند. مایرینــگ روش تحلیــل محتــوای کیفــی کــه امروزه به شــکل وســیعی 
.(Mayring, 1983) در پژوهش هــای کیفــی اســتفاده می شــود را شــرح و توضیــح داده اســت

یافته ها
بــر اســاس بررســی های انجــام شــده بــر روی برنامه هــای مــورد پژوهــش ایــن تحقیــق چندیــن 

مقولــه و زیرمقولــه همــراه بــا فراوانــی و میــزان نمایــش آن هــا به دســت آمــد. 
مقوله اول: نمود فرهنگ در برنامه های غذایی تلویزیونی

از بررســی محتــوای ٣٠ برنامــه  تلویزیونــی تغذیــه ای شــبکه های داخلــی، مقولــه نمــود فرهنــگ 
در برنامه هــای غذایــی تلویزیــون و زیرمقوله هــای آن شناســایی شــد. جــدول (١) ایــن یافته هــا 

را همــراه بــا مصادیــق و منابــع نشــان می دهــد.

جدول ١. مقوله  نمود فرهنگ در برنامه های غذایی تلویزیونی از شبکه های داخلی
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یو
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گ د
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ود 
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دلمه برگ ترک، تیل قاتق، کالجوشنمایش و آموزش غذای ایرانی
سیمای خانواده،

به خانه برمی گردیم،
صبحی دیگر

بورک اسفناج و پنیر، شاهی بریانینمایش و آموزش غذای غیرایرانی
سیمای خانواده،
به خانه برمی گردیم

خوراک مرغ، زولبیا و بامیهفراگیری نوع غذا
سیمای خانواده،
به خانه برمی گردیم

الگوی مصرف
در پختن غذا از روغن کنجد استفاده 

کنید، سالم و مقوی است.
به خانه برمی گردیم

مانتو، مقنعه، آستین، هدبند (در خانم ها)نمایش لباس رسمی و اداری
سیمای خانواده،
به خانه برمی گردیم

صبحی دیگرلباس محلی شمالی، کردی، آذرینمایش لباس سنتی و بومی

‑ تحلیل

یافته هــا در خصــوص مقولــه  نمــود فرهنــگ در برنامه هــای غذایــی از شــبکه های داخلــی نشــان 



161

شماره شصتم
سال بیست وسوم
زمستان  1401
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داد ایــن مقولــه دارای شــش زیرمقولــه نمایــش و آمــوزش غــذای ایرانــی، نمایــش و آمــوزش غذای 
غیــر ایرانــی، فراگیــری نــوع غــذا، الگــوی مصــرف، نمایش لبــاس رســمی و اداری و نمایش لباس 
ســنتی و بومــی اســت. ایــن زیرمقوله هــا از مفاهیــم فرهنــگ هســتند کــه از مشــاهده برنامه هــا 

به دســت آمده انــد و هــر کــدام به طــور جداگانــه مــورد تحلیــل و بررســی قــرار گرفته انــد.
‑ تحلیل زیرمقوله نمایش و آموزش غذای ایرانی:

در برنامه هــای غذایــی بررســی شــده از شــبکه های داخلــی مشــاهده شــد برنامه هــای ســیمای 
خانــواده، بــه خانــه برمی گردیــم و صبحــی دیگــر غذاهــای ایرانــی آمــوزش داده انــد. به عنوان مثال 
تیــل قاتــق یــک غــذای مازندرانــی اســت کــه در ســیمای خانــواده آمــوزش داده شــده اســت، 
ــه برمی گردیــم آمــوزش داده شــده اســت و  ــه خان دلمــه بــرگ تــرک غذایــی از آذربایجــان در ب
کالجــوش نیــز غــذای ســنتی ایرانــی اســت کــه در برنامــه صبحــی دیگــر نشــان داده شــده اســت.

یکــی از مهم تریــن شــاخصه های فرهنگــی هــر جامعــه بحــث غــذا اســت کــه می توانــد از 
طریــق برنامه هــای غذایــی بخشــی از هویــت، تاریــخ و فرهنــگ جامعــه بــه مخاطــب منتقــل 
ــپزی اختصــاص  ــه آش ــی را ب ــود بخش ــای خ ــی در برنامه ه ــبکه های تلویزیون ــب ش ــد. اغل کن
ــه  ــا ب ــش غذاه ــوزش و نمای ــادی از آم ــی بخــش زی ــبکه های داخل ــای ش ــد. در برنامه ه داده ان

نمایــش غذاهــای ایرانــی اختصــاص داده شــده اســت.
درنتیجــه تماشــای ایــن برنامه هــا مخاطــب بــا نحــوه پخــت غذاهــای محلــی نقــاط مختلف 
ایــران آشــنا می شــود. همچنیــن نمایــش ایــن برنامه هــا یــادآوری داشــته های فرهنگــی، احیــای 
فرهنــگ غذایــی ایرانــی، ترویــج ســنت های ایرانــی و ســبک زندگــی ایرانــی ـ اســالمی همــراه بــا 

آمــوزش غذاهــای اصیــل و مزه هــای از یــاد رفتــه را موجــب می شــود.
‑ تحلیل زیرمقوله نمایش و آموزش غذای غیر ایرانی:

در برنامه هــای غذایــی بررســی شــده از شــبکه های داخلــی مشــاهده شــد برنامه هــای ســیمای 
خانــواده و بــه خانــه برمی گردیــم در آموزش هــای غذایــی خــود غذاهــای غیــر ایرانــی را آمــوزش 
داده انــد. به عنوان مثــال بــورک اســفناج و پنیــر غذایــی از کشــور ترکیــه اســت کــه در ســیمای 
ــه  ــه خان ــه در ب ــدی اســت ک ــی هن ــی غذای ــاهی بریان ــت، ش ــده اس ــوزش داده ش ــواده آم خان
برمی گردیــم آمــوزش داده شــده اســت. هــر دو ایــن برنامه هــا آموزش هــای غــذای غیــر ایرانــی 

را داشــته اند؛ امــا برنامــه صبحــی دیگــر نمایــش غذاهــای غیــر ایرانــی را نداشــته اســت.
ــدام  ــر ک ــوند و ه ــد و پخــش می ش ــبکه ها تولی ــه ش ــون در هم ــپزی تلویزی ــای آش برنامه ه
ــد، مخاطــب  ــوزش می دهن ــه آم ــی ک ــه غذاهای ــوع بخشــیدن ب ــا تن ــد ب ــالش می کنن ــا ت از آن ه
ــر ایرانــی آمــوزش  ــد. در ایــن برنامه هــا هــم غــذای ایرانــی و هــم غــذای غی ــدا کنن بیشــتری پی
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مقاله علمى _ پژوهشى

ــر ایرانــی در تلویزیــون بیشــتر  ــد ســالی اســت کــه آمــوزش غذاهــای غی داده می شــود؛ امــا چن
ــد. یکــی از آن هــا  ــرای ایــن رویکــرد دالیــل خــاص خــود را دارن ــدگان ب شــده اســت. تهیه کنن
تنوعــی اســت کــه در غذاهــای غیــر ایرانــی وجــود دارد. مخاطــب دوســت دارد غذاهــای جدیــد 
و گوناگونــی را یــاد بگیــرد و محــدود بــودن بــه آمــوزش فقــط غــذای ایرانــی موجــب گرایــش 

ــود. ــواره ای می ش ــای ماه ــه برنامه ه مخاطــب ب
درنتیجــه نمایــش غذاهــای غیــر ایرانــی مخاطــب بافرهنــگ غذایــی ســایر ملل آشــنا می شــود 
و می توانــد در برنامــه  غذایــی خــود آن هــا را بگنجانــد. البتــه گاهــی ایــن رویکــرد موجــب نمایــش 
غذاهایــی می شــود کــه کمتــر بــا ذائقــه و فرهنــگ ایرانــی مطابقــت دارد. همچنیــن از مــواد غذایی 
ــا آن آشــنایی  ــر نیســت و مخاطــب ب ــه آن امکان پذی اســتفاده می شــود کــه دسترســی همــگان ب
نــدارد (ماننــد آمــوزش ســاالد کینــوآ در ســیمای خانــواده). اگــر مــواد غذایــی بــه آســانی قابــل تهیه 
باشــد می تــوان مخاطــب را بــا مــواد غذایــی جدیــد، در دســترس و مقــوی ازنظــر ســالمتی آشــنا 
کــرد؛ امــا اگــر مــواد غذایــی بومــی منطقــه نباشــد و یــا تهیــه آن بــه دلیــل قیمت بــاال بــرای همگان 

امکان پذیــر نباشــد بایــد در نمایــش این گونــه غذاهــا بــا هوشــمندی برخــورد شــود.
‑ تحلیل زیرمقوله فراگیری نوع غذا

ــیمای  ــای س ــد برنامه ه ــاهده ش ــی مش ــبکه های داخل ــده از ش ــی ش ــی بررس ــای غذای در برنامه ه
خانــواده و بــه خانــه برمی گردیــم غذاهایــی آمــوزش داده انــد کــه ازنظــر ذائقــه قابل قبــول بــرای اکثــر 
ــواده  بیننــدگان از نقــاط مختلــف کشــور اســت. به عنوان مثــال خــوراک مــرغ کــه در ســیمای خان
آمــوزش داده شــده اســت و زولبیــا و بامیــه در بــه خانــه برمی گردیــم آمــوزش داده شــده اســت؛ امــا 
غذاهایــی کــه در برنامــه صبحــی دیگــر آموزش داده شــده اســت ماننــد آش بادمجان و یا ســرغربیلی 
غذاهــای بومــی منطقــه خاصــی از ایــران هســتند در برنامه هــای غذایــی شــبکه های داخلــی تنــوع 
غذایــی قابــل مشــاهده اســت و غذاهــای ایرانــی و غیــر ایرانــی بــه نمایش گذاشــته شــده و همچنین 
در انتخــاب غذاهــا فصل هــا و رویدادهــای ایرانــی و اســالمی ماننــد مــاه رمضــان نیــز مــد نظــر قــرار 
گرفتــه شــده اســت. ممکــن اســت غذاهــای غیرایرانــی و حتــی ایرانــی ســنتی و محلــی کــه آمــوزش 
داده می شــود مطابــق بــا فرهنــگ همــه مخاطبــان، شــهرها و قومیت هــا نبــوده و متناســب بــا ذائقــه 
آنهــا نباشــد و یــا موادغذایــی بــرای تهیــه آن غــذا در آن منطقــه موجــود نباشــد؛ امــا در عیــن حــال 

آشــنایی بــا فرهنــگ غذایــی شــهرهای مختلــف می توانــد بــرای هــر مخاطبــان جــذاب باشــد.
‑ تحلیل زیرمقوله الگوی مصرف:

ــه  ــه خان ــه  ب ــد برنام ــاهده ش ــی مش ــبکه های داخل ــده از ش ــی ش ــی بررس ــای غذای در برنامه ه
ــد.  ــه مخاطــب می کن ــی را ب ــورد اســتفاده توصیه های ــی م ــواد غذای ــورد م ــم در م ــر می گردی ب
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به عنــوان مثــال در یکــی از قســمت ها آشــپز می گویــد در پختــن غــذا از روغــن کنجــد اســتفاده 
کنیــد، ســالم و مقــوی اســت. تغذیــه ســالم زیربنــای اصلــی ســالمت و توانمنــدی جســمی و 
ذهنــی مــردم یــک جامعــه اســت. در ســال های اخیــر رونــد رو بــه رشــد بیماری هــای غیرواگیــر 
در کشــور بــه دنبــال الگوهــای تغذیــه ای ناســالم زنــگ خطــری را به صــدا درآورده اســت که نباید 
مســئوالن آن را نادیــده بگیرنــد. معمــوًال در برنامه هــای تلویزیونــی، غذاهایــی کــه آمــوزش داده 
می شــود پرحجــم و چــرب بــوده و بــرای ســالمتی مضــر اســت. از آنجــا کــه رســانه ها بهتریــن 
ظرفیــت بــرای امــر فرهنگ ســازی و اطالع رســانی در جامعــه بــه شــمار می رونــد می تــوان 
ــه موقــع و صحیــح از ســوی کارشناســان و متخصصــان در برنامه هــای  ــه اطالعــات ب ــا ارائ ب

غذایــی، گام هــای بزرگــی در اصــالح الگــوی غذایــی مــردم برداشــت.
ــا اصــالح روش پخــت و اســتفاده از  ــه برنامه هــای آشــپزی، ب ــدن اینگون ــا دی در نتیجــه ب

ــه مخاطــب اصــالح می شــود. ــی مناســب الگــوی تغذی ــواد غذای م
‑ تحلیل زیرمقوله نمایش لباس رسمی و اداری

در برنامه هــای غذایــی بررســی شــده از شــبکه های داخلــی مشــاهده شــد در برنامه  هــای 
ــراً خانــم هــم هســتند  ــواده لبــاس آشــپز برنامــه کــه اکث ــه بــر می گردیــم و ســیمای خان ــه خان ب
ــال در هــر دو برنامــه پوشــش خانمــی کــه آمــوزش  ــرای مث پوششــی رســمی و اداری اســت. ب

ــد اســت. ــتین و هدبن ــه، آس ــو، مقنع ــامل مانت ــد ش ــی را می ده غذای
ــی  ــز یک ــاس نی ــه لب ــود، بلک ــان داده نمی ش ــذا نش ــت غ ــا پخ ــی تنه ــای غذای در برنامه ه
ــه نظــر  ــا ب ــه نمایــش گذاشــته می شــود؛ ام ــه توســط مجــری ب ــگ اســت ک از جنبه هــای فرهن
ــه اســت و در واقــع طراحــی و  ــرار نگرفت ــران ق ــی مدنظــر مدی ــه مهــم خیل می رســد ایــن مقول
ــه از  ــورد خــاص اســت. در حالی ک ــن م ــوده ای ــه مفق ــری حلق ــی تصوی ــور زیبایی شناس فاکت
ــد توجــه و  ــم اســت، نیازمن ــاس بســیار مه ــوع پوشــش، رنــگ و مــدل طراحــی لب آنجــا کــه ن
ــاس مجــری  ــی در مــورد لب ــون داخل ــه ای کــه در رســانه تلویزی ــا نکت تعمــق جــدی اســت. تنه
بــه آن پرداختــه شــده کامــل بــودن پوشــش اســالمی و رســمی بــودن آن اســت و دیگــر مــوارد 
ــوری  ــه بی شــک فاکت ــاس، مخاطــب برنام ــپرده شــده اســت. در طراحــی لب ــه فراموشــی س ب
اساســی اســت کــه توجــه چندانــی بــه آن مبــذول نمی شــود. موضــوع برنامــه و اینکــه چــه جنــس 
از مطالــب و موضوعــات قــرار اســت بــا مخاطــب در میــان گذاشــته شــود هــم در ایــن طراحــی 
تأثیــر زیــادی دارد. رنــگ نیــز یکــی از فاکتورهــای مؤثــر در ایجــاد زیبایی هــای بصــری اســت. 
طراحــی لبــاس یــک دانــش اســت. در رســانه ملــی، لبــاس مجــری بایــد بــر مبنــای مقتضیــات 

فرهنــگ جامعــه، هویــت فرهنگــی کشــور و نــوع برنامــه انتخــاب شــود.
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هنگامــی کــه مخاطــب بــا ایــن صحنــه روبــه رو می شــود کــه آشــپز هنــگام پخــت غــذا لباســی 
بســیار رســمی برتــن دارد ایــن حــس بــه بیننــده القــاء می شــود کــه آشــپزی امــری رســمی اســت و 
مربــوط بــه محیطــی غیــر از محیــط صمیمــی خانــه اســت و حــس لذت بخــش بــودن آشــپزی را 
از بیننــده می گیــرد؛ زیــرا خــود آشــپز در لباســی کــه پوشــیده بیشــتر توجهــش بــه رعایــت نــکات 

پوششــی مــورد نظــر از طــرف رســانه اســت تــا آمــوزش آشــپزی.
‑ تحلیل زیرمقوله نمایش لباس سنتی و بومی

ــه   صبحــی  ــی مشــاهده شــد در برنام ــی بررســی شــده از شــبکه های داخل در برنامه هــای غذای
دیگــر مجریــان و آشــپزهای برنامــه در تمامــی قســمت ها همگــی لبــاس محلــی بــر تــن داشــتند. 
به عنــوان مثــال لبــاس محلــی شــمالی، لبــاس کــردی و لبــاس آذری. در ایــن برنامه هــا پوشــش 
ــی  ــپز غذای ــر آش ــًال اگ ــی داد. مث ــوزش م ــه آم ــود ک ــی ب ــذای محل ــوع غ ــا ن ــپز متناســب ب آش
شــمالی ماننــد ماهــی شــکم را آمــوزش مــی  داد لبــاس محلــی شــمالی بــر تــن داشــت. پوشــش 
ــار  ــوم در کن ــاس هــر ق ــن جنبه هــای فرهنــگ یــک کشــور اســت و لب ــی یکــی از مهم تری محل
ــا  ــران ب ــی ای ســایر المان هــای بومــی بخشــی از فرهنــگ را تشــکیل می دهــد. لباس هــای محل
رنگ هــای دلپذیــر هماهنــگ بــا جغرافیــا، طبیعــت و محیــط زندگــی منطقــه بــوده و همــراه بــا 
ــا  پوشــش روح زندگــی را در خــود دارنــد. همچنیــن در بســیاری از مــوارد اعتقــادات دینــی ب
عــرف محلــی و ســنت های کهــن درهم آمیختــه شــده و پوشــش بومــی را بــه وجــود آورده اســت. 
ــرا پوشــش مجــری از  ــد دقــت شــود زی ــی بای ــاس مجــری برنامه هــای تلویزیون در طراحــی لب
مــواردی اســت کــه می توانــد بــر مخاطــب تأثیــر گذاشــته و موجــب الگوگیــری شــود. رســانه باید 
مراقــب پوشــش انتخابــی باشــد تــا الگــوی مناســبی بــرای مخاطــب باشــد و باورهــای جامعــه و 
اعتقــادی مــردم دچــار مشــکل نشــود. تلویزیــون از طریــق شــخصیت هایی کــه در برنامه هــای 
ــت  ــن موضــوع غفل ــر در ای ــد. اگ ــته باش ــذاری داش ــد اثرگ ــد می توان ــش می کنن ــای نق آن ایف
ــا فرهنــگ و  ــراد می شــود کــه ب ــه و ســبک زندگی اف ــه جامع ــی ب شــود موجــب ورود لباس های
هویــت کشــورمان همخوانــی نــدارد. بــا نمایــش لباس هــای محلــی یکــی از جنبه هــای فرهنــگ 
ــق رســانه  ــوم اســت از طری ــرز و ب ــن م ــوام ای ــی کــه پوشــش بومــی و ســنتی اق و هویــت ایران
بــر مخاطبــان شناســایی می شــود. همچنیــن مخاطــب بــا الهــام و الگــو گرفتــن از المان هــای 
ــکیل ترین  ــن و ش ــد زیباتری ــد می توان ــی می بین ــای تلویزیون ــه در برنامه ه ــی ک ــای محل لباس ه
ــا ســلیقه امــروز و عــرف جامعــه به عنــوان پوشــش خــود انتخــاب کنــد. لباس هــا را مطابــق ب

ــی در  ــی تلویزیون ــای غذای ــگ در برنامه ه ــود فرهن ــه نم ــا در مقول ــکل (١) زیرمقوله ه ش
شــبکه های داخلــی را نشــان می دهــد.
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شکل ١. زیرمقوله ها در مقوله نمود و نمایش فرهنگ در برنامه های غذایی در شبکه های داخلی

مقوله دوم:  طبخ غذا
از بررسی محتوای ٣٠ برنامه تلویزیونی تغذیه ای شبکه های داخلی، مقوله طبخ غذا و زیرمقوله های 

آن شناسـایی شـد. جدول (٢) این یافته ها را همراه با مصادیق و منابع نشـان می دهد.

جدول ٢. مقوله  طبخ غذا از شبکه های داخلی

منبعمصداقزیرمقوله مقوله
ذا
 غ
بخ
ط

نمایش و آموزش غذاهای 
گران قیمت

کیک گوشت،
شاهی بریانی،
ماهی شکم پر

سیمای خانواده،
به خانه بر می گردیم، صبحی 

دیگر

نمایش و آموزش غذاهای ارزان
پن کیک،
آش دوغ

به خانه بر می گردیم، صبحی 
دیگر

نمایش و آموزش غذاهای سریع پز
ساالد کینوآ،
پن کیک،
کالجوش

سیمای خانواده،
به خانه بر می گردیم، صبحی دیگر

نمایش و آموزش غذاهای آرام پز
کتلت سیب،

آبگوشت بختیاری،
چنگله ترشی

سیمای خانواده،
به خانه بر می گردیم، صبحی دیگر
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‑  تحلیل

یافته هــا در خصــوص مقولــه  طبــخ غــذا از شــبکه های داخلــی نشــان داد ایــن مقولــه دارای چهار 
زیرمقولــه نمایــش و آمــوزش غذاهــای گران قیمــت و نمایــش، آمــوزش غذاهــای ارزان، نمایــش 
و آمــوزش غذاهــای ســریع پز، نمایــش و آمــوزش غذاهــای آرام پــز اســت. ایــن زیرمقوله هــا از 
ــل و بررســی  ــورد تحلی ــه م ــدام به طــور جداگان ــر ک ــد و ه ــا به دســت آمده ان مشــاهده برنامه ه

قــرار گرفته انــد.
‑ تحلیل زیرمقوله نمایش و آموزش غذاهای گران قیمت

در برنامه هــای غذایــی بررســی شــده از شــبکه های داخلــی مشــاهده شــد در برنامه  هــای ســیمای 
خانــواده، بــه خانــه بــر می گردیــم و صبحــی دیگــر غذاهایــی آمــوزش داده شــده اســت کــه از 
ــوان مثــال در برنامــه ســیمای  ــه می شــوند. به عن ــه گران قیمــت و بیشــتر گوشــت تهی مــواد اولی
خانــواده کیــک گوشــت، در برنامــه بــه خانــه برمی گردیــم شــاهی بریانــی و در برنامــه صبحــی 

دیگــر ماهــی شــکم پر آمــوزش داده شــده اســت.
آمــوزش غذاهــای گران قیمــت جزئــی از برنامه هــای غذایــی در تلویزیــون اســت کــه بــرای 
ــری  ــه نمایــش گذاشــته می شــود. غذاهــای گران قیمــت و لوکــس در رســانه تصوی مخاطــب ب
ــد؛  ــر می ده ــه را تغیی ــراد جامع ــتانداردهای اف ــذارد و اس ــش می گ ــه نمای ــه را ب ــی مرف از زندگ
بنابرایــن وقتــی افــراد شــاهد تصاویــری هســتند کــه تنهــا معــدودی از انســان ها و ســبک زندگی 
ــه اســتانداردهای زندگی شــان  ــن نتیجــه می رســند ک ــه ای گاه ب ــد ناخــودآ ــا را نشــان می ده آنه
را بایــد بــه ایــن ســطح برســانند. تماشــای غذاهــای گران قیمــت نیــز ایــن ســطح از رفــاه 
ذهنیتــی غیــر واقعــی را بــه وجــود مــی آورد. ذهنیتــی کــه باعــث می شــود مخاطــب دارای تصــور 
وارونــه ای نســبت بــه موقعیــت خویــش شــود و توقــع او را از زندگــی خــود بــاال ببــرد؛ بنابرایــن 
ذهــن فــرد بــه دنبــال آن اســتانداردها در زندگی هــای واقعــی مــی رود و رفتارهــا، خواســته ها و 
رویاپردازی هایــش متناســب بــا آن می شــود. اولیــن اثــر چنیــن تفکراتــی کاهــش رضایتمنــدی 
از زندگــی اســت. ایــن نارضایتــی نتیجــه تماشــای روزانــه ســفره های رنگیــن غذایــی و نمایــش 

ســبک زندگی طبقــه مرفــه جامعــه از دریچــه رســانه اســت.
ــار جانبــی و مضــر هــم  ــد آث ــار مثبتــی کــه دارد، می توان ــر آث ــاً هــر برنامــه ای عــالوه ب قطع
داشــته باشــد. نمایــش آمــوزش غذاهــای گران قیمــت در مــورد افــرادی کــه تــوان مالــی کمتــری 
ــرات ناخوشــایندتری داشــته باشــد. شــاید بســیاری از خانواده هــای کــم  ــد تأثی ــد می توان دارن
درآمــد و محــروم جامعــه بــا دیــدن غذاهــای الکچــری و گران قیمــت، نوعــی احســاس فاصلــه، 
محرومیــت و نداشــتن بیشــتر پیــدا کننــد و آثــار روحــی و روانــی مخربــی برای ایشــان پیــش آید.
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گاه در ذهــن انســان می شــود. مخاطب  دیــدن هــر نــوع تصویــر باعــث تصویرســازی ناخــودآ
ــه نحــوی در  ــه یــک منطقــه و قشــر خــاص نیســت و همــه کســانی کــه ب ــون محــدود ب تلویزی
ارتبــاط بــا رســانه هســتند برنامه هــا را می بیننــد و ایــن برنامه هــا نــه تنهــا اثــر مثبتــی نــدارد بلکــه 

نوعــی ضدیــت و مخالفــت را در جامعــه ایجــاد مــی کنــد.
‑ تحلیل زیرمقوله نمایش و آموزش غذاهای ارزان

ــه  ــای ب ــاهده شــد در برنامه  ه ــی مش ــبکه های داخل ــده از ش ــی بررســی ش ــای غذای در برنامه ه
خانــه بــر می گردیــم و صبحــی دیگــر غذاهایــی آمــوزش داده شــده اســت کــه از مــواد اولیــه ارزان 
ــه برمی گردیــم پــن کیــک و در برنامــه صبحــی  ــه خان ــه می شــوند. بــرای مثــال در برنامــه ب تهی

دیگــر آش دوغ آمــوزش داده شــده اســت.
از مجموعــه غذاهــای آموزشــی در برنامه هــای تلویزیونــی می تــوان بــه غذاهایــی کــه بــا مــواد 
ــان و  ــه ســبک زندگی مخاطب ــه می شــوند، اشــاره کــرد. در انتخــاب غــذا مقول غذایــی ارزان تهی
وضعیــت اجتماعــی و اقتصــادی بایــد مــد نظــر قــرار گیــرد. همچنیــن هــدف از آمــوزش غــذا در 
برنامه هــای آشــپزی و تغذیــه ای رســانه تنهــا آمــوزش غذایــی بــرای ســیر کــردن مخاطــب نیســت، 
بلکــه ســالم بــودن غــذا نیــز حائــز اهمیــت اســت و باید توجه داشــت که تنهــا غذاهــای گران قیمت 
نیســتند کــه دارای مــواد مغــذی و مناســب هســتند، بلکــه غذاهایــی بــا مــواد ارزان قیمــت ماننــد 

آنهایــی کــه بــا ســبزیجات آمــاده می شــوند نیــز دارای ارزش غذایــی هســتند.
از آنجــا کــه مخاطــب رســانه تلویزیــون را تمــام اقشــار جامعــه از تمــام نقــاط ایــران تشــکیل 
ــده ایــن برنامه هــا تنهــا شهرنشــین ها و افــراد مرفــه نیســتند، در ایــن برنامه هــا  ــد و بینن می دهن
وضعیــت معیشــتی و اقتصــادی همــه مخاطبــان تلویزیــون، رســانۀ ملــی مــورد توجــه قــرار گرفته 
اســت و غذاهــای ارزان قیمــت آمــوزش داده شــده اســت. هــدف از برنامه هــای آشــپزی در کنــار 
آمــوزش روش پخــت و تهیــه غــذا احیــای میــراث فرهنگــی، زندگــی اجتماعــی، ســبک زندگی 

ایرانــی‑ اســالمی و هویــت ایرانــی اســت.
آمــوزش غذاهــای ارزان در برنامه هــا نشــان می دهــد رســانه تلویزیــون داخلــی ایــران وضعیــت 
اقتصــادی مــردم جامعــۀ ایــران و گرانــی مــواد غذایــی و مخصوصــاً گوشــت را مــورد توجــه قــرار 
داده و ســعی شــده اســت بیشــتر مــواد غذایــی کــه بــا ســبزیجات تهیــه می شــوند و نیازی به گوشــت 
ندارنــد نشــان داده شــده اســت. بدیــن ترتیــب رســانۀ داخلی ســبک زندگی تغذیــه ای جامعۀ ایــران را 

بیشــتر بــه ســمت گیاه خــواری و اســتفاده از ســبزیجات مدیریــت و هدایــت کــرده اســت.
‑ تحلیل زیرمقوله نمایش و آموزش غذاهای سریع پز

در برنامه هــای غذایــی بررســی شــده از شــبکه های داخلــی مشــاهده شــد در برنامه  هــای ســیمای 
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خانــواده، بــه خانــه برمی گردیــم و صبحــی دیگــر غذاهایــی آمــوزش داده شــده اســت کــه مــدت 
زمــان تهیــه آنهــا ســریع اســت. بــرای مثــال در برنامــۀ ســیمای خانــواده ســاالد کینــوآ، در برنامــه 
بــه خانــه برمی گردیــم پــن کیــک و در برنامــه صبحــی دیگــر کالجــوش آمــوزش داده شــده اســت.

تغییر در سـبك زندگی، تغییر محسوسـی در سـبك غذایی به وجود آورده اسـت. در سـبك زندگی 
امـروز جامعـه کـه توأم با عجله و هراس از كمبود وقت اسـت و افراد سـاعات كاری فراوانـی را دور از 
خانه می گذرانند، به دلیل نداشـتن وقت کافی برای تهیه و آماده کردن غذا در منزل، گرایش به سـوی 
غذاهای سـریع پز بیشـتر شـده اسـت. رسـانۀ داخلی بـا توجه به این نیـاز مخاطب، غذاهایـی آموزش 

داده اسـت کـه زمـان پخـت آنها کوتـاه بوده و نیاز به صـرف مدت طوالنی بـرای طبخ ندارند.
آمــوزش غذاهــای ســریع پز می توانــد بــرای افــراد و مــادران شــاغل مفیــد بــوده و هماهنــگ بــا 
ــاً مضــر نیســتند و در ســبک  ســبک زندگی تغذیه ای جامعــه ایــران باشــد. غذاهــای ســریع پز صرف
 تغذیــه ســنتی ایرانــی غذاهــای ســالمی وجــود دارد کــه در زمــان کوتــاه آمــاده می شــوند و بــا توجــه به 
مــواد مــورد اســتفاده در آنهــا نیــاز تغذیــه ای بــدن را تأمیــن کــرده و بــا ســالمت فــرد ســازگاری دارند.

‑ تحلیل زیرمقوله نمایش و آموزش غذاهای آرام پز

ــی مشــاهده شــد در برنامه  هــای ســیمای  ــی بررســی شــده از شــبکه های داخل در برنامه هــای غذای
خانــواده، بــه خانــه بــر می گردیــم و صبحــی دیگــر غذاهایــی آمــوزش داده شــده اســت کــه مــدت زمان 
تهیــه آنهــا طوالنــی اســت. به عنــوان مثــال در برنامــه ســیمای خانــواده کتلت ســیب، در برنامــه به خانه 
برمی گردیــم آبگوشــت بختیــاری و در برنامــه صبحــی دیگــر چنگلــه ترشــی آموزش داده شــده اســت.
غذاهــای آرام پــز كــه گــروه غذاهــای بومــی، محلــی و ســنتی ایرانــی را نیــز در برمی گیرنــد 
مربــوط بــه ســبکی از زندگــی هســتند كــه بــه ابعــاد اجتماعــی، اخالقــی و شــیوه زندگــی آرام و 
تــوأم بــا فعالیــت طبیعــی در مســیر زندگــی مربــوط هســتند. در پــس هــر غــذای ســنتی كــه متعلــق 
بــه اقلیــم خاصــی اســت تاریخچــه بزرگــی از سیاســت، كشــاورزی، اقتصــاد و شــغل مــردم در 
ــی آرامــش و  ــاز جامعــه یعن ــز دو عامــل گمشــده و مــورد نی گذشــته وجــود دارد. غــذای آرام پ
ــا یکدیگــر بــه همــراه دارنــد. صــرف غذاهــای آرام پــز در تأمیــن نیازهــای غذایــی  هویــت را ب

بــدن، ســالمت و آرامــش فــرد تأثیــر دارنــد.
از آنجــا کــه ســبک زندگی ســنتی بیــن خانواده هــای ایرانــی هنــوز وجــود دارد و بیشــتر غذاهــای 
ــز آرام پــز هســتند، آمــوزش ایــن غذاهــا در برنامه هــای غذایــی تلویزیــون داخلــی دیــده  ایرانــی نی
می شــود و همچنــان جایــگاه خــود را  بیــن خانواده هــای ایرانــی دارنــد. غــذا جــزء مهمــی از فرهنگ 

اســت کــه از طریــق برنامه هــای تغذیــه ای رســانه هویــت جامعــه بــه نمایــش گذاشــته می شــود.
شکل ٢. زیرمقوله ها در مقوله طبخ غذا در شبکه های داخلی
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تحلیل نحوۀ بازنمایی غذا در برنامه های تغذیه ای تلویزیون داخلی 

شکل ٢. زیرمقوله ها در مقوله طبخ غذا در شبکه های داخلی را نشان می دهد.

مقوله سوم: جامعه شناسی تغذیه
از بررسـی محتـوای ٣٠ برنامـه  تلویزیونـی تغذیه ای شـبکه های داخلی، مقوله جامعه شناسـی تغذیه و 
زیرمقوله های آن شناسـایی شـد. جدول (٣) این یافته ها را همراه با مصادیق و منابع نشـان می دهد.

جدول ٣. مقوله  جامعه شناسی تغذیه از شبکه های داخلی

منبعمصداقزیرمقولهمقوله
ذیه

تغ
ی 
اس
شن

عه 
ام
ج

مشارکت اعضاء خانواده در 
امور تغذیه ای

بهتر است در آماده سازی غذا 
تقسیم کار داشته باشید. مثًال 

غذا توسط خانم ها پخته شود و 
ظرف ها را آقایان بشویند.

به خانه بر می گردیم

ورود دین در حوزه تغذیه
آموزش غذاهای مناسبتی مانند 
غذاهای مخصوص ماه رمضان 

(حلوا، زولبیا و بامیه)

سیمای خانواده،
به خانه بر می گردیم

جغرافیا و نوع غذا
آش دوغ مازندران، آبگوشت 

بختیاری

سیمای خانواده،
به خانه بر می گردیم، 

صبحی دیگر

‑ تحلیل

یافته هــا در خصــوص مقولــه  جامعه شناســی تغذیــه از شــبکه های داخلــی نشــان داد ایــن مقولــه 



170

شماره شصتم
سال بیست وسوم
زمستان  1401

مقاله علمى _ پژوهشى

دارای ســه زیرمقولــه مشــارکت اعضــاء خانــواده در امــور تغذیــه ای، آمــوزش غذاهــای مناســبتی 
و جغرافیــا و نــوع غــذا اســت. ایــن زیرمقوله هــا از مشــاهده برنامه هــا به دســت آمده انــد و هــر 

کــدام به طــور جداگانــه مــورد تحلیــل و بررســی قــرار گرفته انــد.
‑ تحلیل زیرمقوله مشارکت اعضاء خانواده در امور تغذیه ای

در برنامه هــای غذایــی بررســی شــده از شــبکه های داخلــی توصیــه بــه مشــارکت اعضــا خانــواده 
ــم  ــه برمی گردی ــه خان ــه ب ــال در برنام ــوان مث ــز و غــذا مشــاهده شــد. به عن ــور پخــت و پ در ام
مجــری برنامــه می گویــد: بهتــر اســت در آماده ســازی غــذا تقســیم کار داشــته باشــید. مثــًال غــذا 

توســط خانم هــا پختــه شــود و ظرف هــا را آقایــان بشــویند.
ــا تأمیــن مجموعــه ای  خانــواده، اولیــن ارتبــاط اجتماعــی انســان را بنیان گــذاری کــرده و ب
ــاء  ــژه و منش ــای وی ــده دار نقش ه ــذارد، عه ــا می گ ــر اعض ــه ب ــی ک ــرد و تأثیرات ــای ف از نیازه
تحــوالت جامعــه اســت. جامعــه و تغییــرات اجتماعــی نیــز بــه نوبــه خــود بــر خانــواده تأثیــرات 
عمیقــی می گــذارد. اعضــای خانــواده بــه دلیــل روابــط متقابلــی کــه بــا یکدیگــر دارنــد تأثیــرات 
بالقــوه ای بــر همدیگــر گذاشــته کــه موجــب ایجــاد رفتــار متناســب بــا آن می شــود. بــا توجــه بــه 
شــرایط فرهنگــی، اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی مشــاركت پذیری اعضــای خانــواده یــک امــر 
غیــر قابــل اجتنــاب و یــک ضــرورت اجتماعــی اســت کــه در ارتبــاط بــا عوامــل فکــری، عاطفــی 

و رفتــاری مربــوط بــه افــراد در رســاندن آنهــا بــه اهدافشــان نقــش مهمــی دارد.
بــه دلیــل ســبک زندگی و شــرایط امــروزه جامعــه، لــزوم بــه شــاغل بــودن و حضــور مســتمر 
افــراد در خــارج از خانــه ارتبــاط اعضــای خانــواده بــا یکدیگــر کاهــش یافتــه اســت. بــه همیــن 
دلیــل ایجــاد مشــارکت افــراد خانــواده در امــور مربــوط بــه آنهــا یــک امــر ضــروری اســت. از 
ایــن رو توصیــه بــه مشــارکت در کارهــا توســط مجــری برنامه هــای غذایــی تلویزیــون می توانــد 
ــای  ــل خانوادگــی و اجتماعــی و نیازه ــط متقاب ــراد در داشــتن رواب ــاز اف ــردن نی ــرآورده ک در ب

عاطفــی نقــش داشــته باشــد.
‑ تحلیل زیرمقوله ورود دین در حوزه تغذیه

 در برنامه هــای غذایــی بررســی شــده از شــبکه های داخلــی مشــاهده شــد در برنامه  هــای 
ســیمای خانــواده و بــه خانــه بــر می گردیــم غذاهــای مناســبتی دینــی آمــوزش داده شــده اســت. 
بــرای مثــال در برنامــۀ ســیمای خانــواده ترافــل خرمــا و در برنامــه بــه خانــه برمی گردیــم زولبیــا 

و بامیــه آمــوزش داده شــده اســت.
فرهنــگ و مذهــب بــا یکدیگــر در ارتبــاط تنگاتنــگ هســتند و تغذیــه در ایــن بیــن جایــگاه 
ویــژه ای دارد. فرهنــگ غذایــی مــردم ایــران از جملــه مقوالتــی اســت کــه تحــت تأثیــر دیــن و 
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ــی‑  ــه نقــش خاصــی دارد و در فرهنــگ ایران ــی تغذی مذهــب اســت. در تمــام مراســم مذهب
ــه  ــی و اســالمی، ب ــورد را مشــاهده کــرد. آموزه هــای دین ــن م ــوان ای ــه وضــوح می ت اســالمی ب
رفتارهــا، فرهنــگ تغذیــه ای و هویــت ایرانــی شــکل داده و عمدتــاً مربــوط بــه نــوع مــواد غذایــی 
مصرفــی، چگونگــی مصــرف غــذا، آداب غــذا خــوردن و غذاهــای مناســبتی مــورد اســتفاده در 

ایامــی ماننــد مــاه رمضــان، محــرم و غیــره اســت.
ــن و مراســم  ــه آیی ــا اشــاره ب ــی در برنامه هــای خــود ســعی کــرده ب ــون داخل رســانه تلویزی
مذهبــی بــه تشــویق افــراد در اســتفاده از غذاهــای نشــان داده شــده بپــردازد. از آنجــا کــه غــذا 
در مراســم و آداب و رســوم مذهبــی همیشــه جایــگاه خاصــی دارد در برنامه هــای رســانه 
داخلــی ســعی شــده بــا اســتفاده از غذاهــای نشــان داده شــده و بــه اعتقــادات و اعمــال مذهبــی 
اشــاره شــود و افــراد جامعــه را بــا ســبک زندگی ایرانــی‑ اســالمی از ایــن طریــق آشــنا کنــد. در 
برنامه هــای داخلــی تلویزیــون کــه مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت در کنــار آمــوزش غــذا بــه 

آمــوزش اعمــال مذهبــی و یــادآوری انجــام آنهــا پرداختــه شــده اســت.
ــه ای کــه در برنامه هــای بررســی شــده قابــل توجــه اســت آن اســت کــه در زمــان  ــه نکت البت
غیــر از ایــام مذهبــی در ایــن برنامه هــا دیگــر مــوردی از توصیه هــای دینــی تغذیــه ای مشــاهده 

نشــده اســت و اســتفاده از آموزه هــای دینــی تغذیــه ای فقــط در ایــام مذهبــی بــوده اســت.
‑ تحلیل زیرمقوله جغرافیا و نوع غذا

در برنامه هــای غذایــی بررســی شــده از شــبکه های داخلــی مشــاهده شــد در برنامه  هــای ســیمای 
خانــواده، بــه خانــه بــر می گردیــم و صبحــی دیگــر برخــی از غذاهــای آمــوزش داده شــده بر اســاس 
قومیــت و اصالــت آشــپز برنامــه و مــکان جغرافیایــی طبــخ غــذا اســت. به عنــوان مثــال در برنامــه 
ســیمای خانــواده خــوراک باقــاال ســبز (بــر اســاس دردســترس بــودن و فراوانــی باقــاال در موقــع از 
ســال)، در برنامــه بــه خانــه بــر می گردیــم آبگوشــت بختیــاری (اصالت آشــپز آن قســمت از برنامه 
بختیــاری اســت و غــذای محــل خــود را آمــوزش می دهــد) و در برنامــه صبحــی دیگــر (آش دوغ 

مازنــدران، آشــپز آن قســمت از برنامــه شــمالی اســت) آمــوزش داده شــده اســت.
خوراک هــا و فرهنــگ غذایــی هــر جامعــه ای می توانــد شــیوه های رفتــاری، باورهــا و 
پنداشــت ها و انگاره هــای دینــی‑ مذهبــی مــردم را بازگــو کنــد. ترکیــب نــژاد و اقــوام در ایــران 
یکپارچــه نیســت و تنــوع جمعیتــی کــه قرن هــا در اثــر اختــالط نژادهــا و مهاجرت هــا بــه وجــود 
آمــده اســت موجــب پیدایــش اقــوام گوناگونــی شــده اســت. فرهنــگ غذایــی ایرانیــان چیــزی 
ــران تفاوت هــای قومــی و  ــواع مــواد غذایــی اســت. غذاهــا در ای ــر از پخــت و ترکیــب ان فرات
طبقاتــی افــراد را نشــان می دهــد و منــش، خصلــت و باورهــای آنهــا را بازنمایــی می کنــد. مــواد 
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اولیــه ، طــرز پخــت، تزییــن و رنــگ غذاهــا در مناطــق مختلــف متفــاوت اســت و نشــان دهنده 
ــد و اجــداد  فرهنــگ و عادت هــای آن جامعــه اســت. مناطقــی کــه افــراد در آن زندگــی می کنن

ــد. ــرار می دهن ــر ق ــوع غــذا را تحت تأثی ــد ن آن هــا از آن منشــاء می گیرن
در بیشــتر غذاهــای ایرانــی مــوادی ماننــد برنج، ســبزیجات، گوشــت ســفید و قرمــز، غالت 
و طعم دهنده هــا و ادویه هــای ایرانــی (بــه ویــژه زردچوبــه و زعفــران) دیــده می شــود. بــه 
گونــه ای کــه در بیشــتر مناطــق ایــران برنــج غــذای معمــول خانواده هــای ایرانــی اســت. همچنیــن 
ایرانیــان نــان را نعمتــی مقــدس دانســته و بــا توجــه بــه ایــن اعتقــاد بخــش عمــده ای از غــذای 
ایرانیــان را شــامل می شــود. البتــه در گذشــته غــذای اصلــی ایرانیــان بیشــتر انــواع مختلــف آش 
بــوده اســت کــه در غذاهــای ســنتی و بومــی ایرانــی نیــز انــواع آش هــا بــه چشــم می آیــد. البتــه بــا 

توجــه بــه مــکان جغرافیایــی و مــواد در دســترس نــوع غذاهــا تغییــر می کنــد.
شکل ٣. زیرمقوله ها در مقوله جامعه شناسی تغذیه در شبکه های داخلی

شکل ٣. زیرمقوله ها در مقوله جامعه شناسی تغذیه در شبکه های داخلی را نشان می دهد.

مقوله چهارم: وضعیت تجمل گرایی
از بررســی محتــوای ٣٠ برنامــۀ  تلویزیونــی تغذیــه ای شــبکه های داخلــی، مقولــۀ وضعیــت 
تجمل گرایــی و زیرمقوله هــای آن شناســایی شــد. جــدول (۴) ایــن یافته هــا را همــراه بــا 

مصادیــق و منابــع نشــان می دهــد.
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جدول ۴. مقوله  وضعیت تجمل گرایی از شبکه های داخلی

منبعمصداقزیرمقولهمقوله

یی
گرا

مل 
ج
ت ت

عی
ض
و

آشپزخانه تلویزیونی گران قیمت
آشپزخانه مدرن با وسایلی مانند گاز 
برقی، یخچال سایدبای ساید، مایکروویو

سیمای خانواده،
به خانه بر می گردیم

آموزش غذاهایی با مواد اولیه 
گران قیمت

خورشت چاقاله بادام،
ساالد کینوآ،
ماهی شکم پر

سیمای خانواده،
به خانه بر می گردیم،

صبحی دیگر

استفاده از ابزارهای نادر و 
گران قیمت

وسایل برقی، همزن برقی مخصوص، 
مایکروویو، فر

سیمای خانواده،
به خانه بر می گردیم

صبحی دیگرگاز پیکنیک، ظروف سفالی، ظروف مسیاستفاده از ظروف سنتی ایرانی

‑ تحلیل

یافته هــا در خصــوص مقولــه وضعیــت تجمل گرایــی از شــبکه های داخلــی نشــان داد ایــن 
ــواد  ــا م ــی ب ــی گران قیمــت، آمــوزش غذاهای ــه آشــپزخانه تلویزیون ــار زیرمقول ــه دارای چه مقول
اولیــه گران قیمــت، اســتفاده از ابزارهــای نــادر و گران قیمــت و اســتفاده از ظــروف ســنتی ایرانــی 
اســت. ایــن زیرمقوله هــا از مشــاهده برنامه هــا به دســت آمــده و هــر کــدام به طــور جداگانــه مــورد 
ــد. اگرچــه ایــن مقوله هــا در نظــر بســیاری از قشــر شهرنشــین  ــرار گرفته ان ــل و بررســی ق تحلی
ــه نظــر نمی رســند و جــزء  ــدان از مــوارد تجمل گرایــی ب ــه و همچنیــن متوســط جامعــه چن مرف
ــه حســاب می آینــد، امــا از آنجایــی کــه برنامه هــای تلویزیونــی  ــه آنهــا ب ملزومــات زندگــی روزان
صداوســیمای جمهــوری اســالمی ایــران تنهــا مربــوط بــه ایــن ســطح از جامعــه نیســت و تمــام 
اقشــار ایرانــی از طبقــات مختلــف جامعــه چــه افــراد شهرنشــین و چــه افــرادی کــه در روســتاها 
و مناطــق محــروم ایــران زندگــی می کننــد شــاهد ایــن برنامه هــا هســتند، بایــد ایــن مــورد را در 
نظــر داشــت کــه نمایــش اینگونــه مــوارد می توانــد در نظــر طبقــات گوناگــون جامعــه برداشــت ها 
و اثــرات گوناگونــی داشــته باشــد. بدیــن منظــور تحلیــل مقوله هــای ایــن قســمت بــا ایــن دیــد و 
در نظــر گرفتــن اکثریــت مخاطبــان رســانۀ ملــی و تلویزیــون داخلــی ایــران انجــام گرفتــه اســت. 

‑ تحلیل زیرمقوله آشپزخانه تلویزیونی گران قیمت

ــی مشــاهده شــد در برنامه  هــای ســیمای  ــی بررســی شــده از شــبکه های داخل در برنامه هــای غذای
خانــواده و بــه خانــه بــر می گردیــم آشــپزخانه تلویزیونی مــدرن و گران قیمت نشــان داده شــده. به عنوان 
مثــال در برنامــه ســیمای خانــواده و در برنامــه بــه خانــه برمی گردیــم آشــپزخانه مدرن با وســایلی مانند 

گاز برقــی رومیــزی، یخچــال سایدبای ســاید، فــر برقــی و مایکروویــو نمایــش داده شــده اســت.
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رســانه ها دارای تأثیــرات اجتماعــی و رفتــاری بــر مخاطب هســتند و دارای کارکرد آموزشــی و 
فرهنگ ســازی هســتند. تلویزیــون در قیــاس بــا ســایر رســانه ها عمــق بیشــتری بــر روی مخاطبــان 
و شــکل گیری افــکار و رفتــار عمومــی در جامعــه دارد. آشــپزخانه محــل تهیــه غــذای خانــواده 

اســت و آن قــدر ایــن مــکان مهــم اســت کــه بــرای خــود یــک خانــه در نظــر گرفتــه شــده اســت.
رســانه ملی با ترویج آشــپزخانه لوکس در برنامه های تغذیه ای، اشــرافی گری و ســبک معماری 
غربــی را بــه نمایــش گذاشــته و تــا حــد زیــادی در ســوق دادن مــردم بــه زندگــی تجمل گرایانــه نقــش 
دارد. آشــپزخانه تلویزیونــی مــدرن و گران قیمــت، بــا واقعیــت موجــود در جامعــه و زندگــی اکثــر 
مــردم در تضــاد اســت. ایــن مــورد تصویــر وارونــه ای از واقعیــت را نشــان می دهد و تصــور کاذبی از 
واقعیــت اجتماعــی را در ذهــن افــراد می آفرینــد. نتیجــه نمایــش تجمل گرایــی در رســانه تلویزیــون 
ــتن  ــز دانس ــی، جای ــه مادی گرای ــذاری ب ــت، ارزش گ ــک ارزش مثب ــوان ی ــروت به عن ــف ث توصی
نابرابری هــای اجتماعــی، گســترش مصرف گرایــی و تضعیــف ارزش هــای مذهبــی مربوطه اســت.

‑ تحلیل زیرمقوله آموزش غذاهایی با مواد اولیه گران قیمت

در برنامه هــای غذایــی بررســی شــده از شــبکه های داخلــی مشــاهده شــد در برنامه  هــای 
ســیمای خانــواده، بــه خانــه بــر می گردیــم و صبحــی دیگــر غذاهایــی آمــوزش داده شــده اســت 
ــواده  ــیمای خان ــه س ــال در برنام ــوان مث ــوند. به عن ــه می ش ــت تهی ــه گران قیم ــواد اولی ــه از م ک
خورشــت چاقالــه بــادام (چاقالــه بــادام و گوشــت در تهیــه ایــن غــذا از مــواد غذایــی گران قیمــت 
هســتند)، در برنامــه بــه خانــه برمی گردیــم ســاالد کینــوآ (کینــوآ مــاده غذایــی اســت کــه قیمــت 
آن بــاال اســت) و در برنامــه صبحــی دیگــر ماهــی شــکم پر (قیمــت ماهــی گــران اســت، مــواد 

داخلــی آن نیــز بــرای پــر کــردن گــران اســت) آمــوزش داده شــده اســت.
ــه  تجمــل و مصرف گرایــی از مــواردی اســت کــه مــورد نکوهــش دیــن اســالم قــرار گرفت
ــانه  ــای آشــپزی رس ــه خصــوص برنامه ه ــیما و ب ــای صــدا و س ــا برخــی از برنامه ه اســت؛ ام
داخلــی و ملــی ایــن امــر را نادیــده گرفته انــد. شــبکه های تلویزیونــی غــرق در تبلیغــات و 
ــی و در  ــه ایران ــه روز در جامع ــی را روز ب ــی و مصرف گرای ــه تجمل گرای ــی هســتند ک پیام های

ســبک زندگی ایرانــی‑ اســالمی ترویــج می دهنــد.
برنامه هــای آشــپزی شــبکه های داخلــی در بســیاری از مــوارد بــا آمــوزش پخــت غذاهایــی 
کــه تهیــه مــواد اولیــه آن هــا گران قیمــت اســت مــروج تجمل گرایــی می شــوند. رســانه بــا نمایــش 
انــواع تجمــالت و یــا حتــی انــواع تنقــالت و غذاهــا و میوه هــای رنگارنــگ، خانواده هــای کــم 
درآمــد و افــراد مناطــق محــروم کــه قــدرت تهیــه ایــن نــوع غذاهــا را ندارنــد را نادیــده گرفتــه و 

محرومیــت را بیشــتر بــه رخ قشــر فقیــر جامعــه می کشــاند.
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تحلیل نحوۀ بازنمایی غذا در برنامه های تغذیه ای تلویزیون داخلی 

‑ تحلیل زیرمقوله استفاده از ابزارهای نادر و گران قیمت

در برنامه هــای غذایــی بررســی شــده از شــبکه های داخلــی مشــاهده شــد در برنامه  هــای 
ســیمای خانــواده و بــه خانــه بــر می گردیــم در تهیــه غذاهــای آمــوزش داده شــده از ابزارهــای 
نــادر و گران قیمتــی و ظــروف لوکــس اســتفاده شــده اســت کــه در دســترس همــه افــراد جامعــه و 
مخاطبــان برنامــه نیســت. به عنــوان مثــال در برنامــه ســیمای و در برنامــه بــه خانــه برمی گردیــم 

از همــزن برقــی مخصــوص، مایکروویــو و فــر برقــی اســتفاده شــده اســت.
رســانه و مخصوصــاً تلویزیــون، بــا نمایش وســایل نــادر و گران قیمت در برنامه هــای تغذیه ای 
تلویزیونــی، بــا قــرار دادن ســبک زندگی قشــر مرفــه فــراروی مخاطــب، برخــالف آرمــان «اصــالح 
الگــوی مصــرف»، مــروج ارزش هــای مــادی، تجمل گرایــی و مصرف زدگــی اســت. برنامه هــای 
تغذیــه ای تلویزیونــی بــا اســتفاده از لــوازم مــدرن و گــران در امــر آشــپزی اینگونــه القــا می کننــد کــه 
داشــتن ایــن وســایل از ضرورت هــا و لزومــات پخــت و پــز و زندگــی اســت و حســرت زندگــی 

مرفــه تلویزیونــی را بــر دل مخاطــب قشــر متوســط و یــا ضعیــف جامعــه می گذارنــد.
ــت  ــاب و گران قیم ــدرن، نای ــایل م ــتفاده از وس ــزوم اس ــش ل ــا نمای ــانه ب ــب رس ــن ترتی بدی
لذت هــای زندگــی ســاده را از مخاطــب می گیــرد و ارجحیــت کمیــت بــه کیفیــت را تلقیــن می کند. 
نمایــش ابــزار کمیــاب و گــران مخاطــب را بــه ســمت زندگــی تجملــی ســوق می دهــد که دسترســی 
بــه آن بــرای اکثــر افــراد جامعــه ایــران بــا وجــه به مشــکالت اقتصادی ناممکــن و یــا دشــوار و دارای 
عواقــب بســیاری اســت. ایــن رویکــرد بــا فرهنــگ و ارزش هــای ایرانیـ  اســالمی همخوانی نداشــته 
و در تضــاد اســت. رســانه ملــی بایــد نمــاد ســاده زیســتی باشــد و در قبــال مخاطبــان ایــن ســرزمین 

رســالت ســنگین و خطیــری دارد کــه لغــزش آن موجــب لغــزش فرهنــگ و ارزش هــا می شــود.
‑ تحلیل زیرمقوله استفاده از ظروف سنتی ایرانی

در برنامه هــای غذایــی بررســی شــده از شــبکه های داخلــی مشــاهده شــد در برنامــه صبحــی در پخت 
و آمــوزش غذاهــا از ظــروف ســنتی ایرانــی و ابــزاری ســاده و ارزان اســتفاده شــده اســت. به عنــوان 
مثال در برنامه صبحی از گاز پیکنیک و ظروف ســفالی و مســی در پخت وپز اســتفاده شــده اســت.
از نظر اسالم، ساده زیستی، یک ارزش معنوی است. پیشوایان دین، ساده زیستی و قناعت را 
ارزشی واال می دانستند. ساده زیستی به معنی عدم دل بستگی به مظاهر دنیا و رهایی از تجمالت 

و تشریفات زاید زندگی و بی پیرایه بودن است که مقابل آن، تجمل گرایی و رفاه زدگی است.
یکــی از رویکردهــای یــک برنامــه آشــپزی ایرانــیـ  اســالمی، ساده زیســتی و ســالمت تغذیــه 
اســت کــه آن را بایــد بــا خالقیــت، ابتــکار و نــوآوری بــه مخاطبــان ارائــه داد. مفهــوم ســاختاری 
برنامه هــای تلویزیــون بایــد در تبیــن ســاده زندگــی کــردن مخاطــب باشــد. از آنجــا کــه جامعــه 
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مخاطــب تلویزیــون را تمــام اقشــار جامعــه دربرمی گیــرد، بایــد بــه ساده زیســتی توجــه ویــژه ای 
شــود و برنامه هــای تولیــد شــده متناســب بــا ســبک زندگی جامعــه ایرانــی باشــد.

ــه ای تلویزیــون نمایــش اســتفاده از ظــروف ســاده و ســنتی ایرانــی در  در برنامه هــای تغذی
ــار ســایر تبلیغــات  ــان نقــش داشــته و در کن امــر ترویــج ساده زیســتی در ســبک زندگی مخاطب
مصرف گرایــی می توانــد الگــوی مصــرف را در ســبک زندگی ایرانــی هدایــت کنــد. ساده زیســتی 
در آثــار تلویزیونــی بــا دور کــردن مخاطــب از تشــویش بــرای داشــتن زندگــی تجملی، آن هــا را به 
ســبک زندگی ایرانــی‑ اســالمی و آرامــش درونــی از نظــر زندگــی در جامعــه ای آرام می رســاند.

شکل ۴. زیرمقوله ها در مقوله وضعیت تجمل گرایی در شبکه های داخلی

شکل۴. زیرمقوله ها در مقوله وضعیت تجمل گرایی در شبکه های داخلی را نشان می دهد.

مقوله  پنجم: اوقات فراغت
از بررســی محتــوای ٣٠ برنامــه  تلویزیونــی تغذیــه ای شــبکه های داخلــی، مقولــه اوقــات فراغــت و 
زیرمقولــه  آن شناســایی شــد. جــدول (۵) ایــن یافته هــا را همــراه بــا مصادیــق و منابــع نشــان می دهد.

جدول ۵. مقوله  اوقات فراغت از شبکه های داخلی

منبعمصداقزیرمقولهمقوله

ت 
وقا
ا

ت
اغ
فر

اوقات فراغت مثبت
تشویق به عبادت، توصیه به 
انجام صله رحم، ترغیب به 

انجام امور خیریه

سیمای خانواده،
به خانه بر می گردیم
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‑ تحلیل

یافته هــا در خصــوص مقولــه اوقــات فراغــت از شــبکه های داخلــی نشــان داد ایــن مقولــه دارای 
زیرمقولــه اوقــات فراغــت مثبت اســت.
‑ تحلیل زیرمقوله اوقات فراغت مثبت

در برنامه هــای غذایــی بررســی شــده از شــبکه های داخلــی مشــاهده شــد در برنامه  هــای ســیمای 
خانــواده و بــه خانــه بــر می گردیــم در حیــن آمــوزش غــذا توصیــه بــه انجــام امــوری در هنــگام 
ــه  ــواده تشــویق ب ــه ســیمای خان ــال در برنام ــوان مث ــات فراغــت شــده اســت. به عن داشــتن اوق
عبــادت و انجــام امــور دینــی و ارتبــاط بــا خداونــد و فرامــوش نکــردن خــدا در تمــام حــاالت و 
مواقــع زندگــی توســط مجــری برنامــه شــده اســت. در برنامــه بــه خانــه برمی گردیــم توصیــه بــه 
انجــام امــور خیریــه و فرامــوش نکــردن ایتــام و افــرادی نیازنــد در حیــن آمــوزش غــذا شــده اســت.

آســودگی از کارهــای ضــروری و انجــام فعالیت هایــی مطلــوب کــه نیازهــای درونــی فــرد را 
بــرآورده می ســازند به عنــوان فراغــت تعریــف می شــود. در ســبک زندگی اســالمی طبــق دســتورات 
دینــی، بــرای هماهنگــی بیــن کار و فراغــت توصیه هایــی از آیــات و روایــات وجــود دارد. به عنــوان 
مثــال اعتــدال در بــرآوردن نیازهــای روحــی و جســمی و کار و تــالش از نشــانه های انســان مؤمــن 
اســت. تخصیــص ســاعاتی بــرای نیایــش و مناجــات بــا پــروردگار، زمانــی بــرای انجــام صلــه 
رحــم و دیــد و بازدیــد اقــوام و آشــنایان و رســیدگی بــه نیازمنــدان از جملــه اوقــات فراغــت حــالل 
و نیکــو اســت. صلــه رحــم در فرهنــگ و آداب و رســوم ایرانــی نیــز جایــگاه ویــژه ای دارد. از جمله 
ــاه رمضــان و  ــای م ــدا، افطاری ه ــینی یل ــوروز، شب نش ــد ن ــای عی ــد و بازدیده ــه دی ــوان ب می ت
غیــره اشــاره کــرد. از دیگــر امــوری کــه طبــق روایــات در اوقــات فراغــت بایــد بــه آن مشــغول بــود 

فراگیــری علــم و دانــش و یادگیــری مهارت هــای زندگــی اســت.
رســانه های ملــی و شــبکه های تلویزیــون داخلــی بــا فرهنگ ســازی مثبــت در زمینــۀ اوقــات 
فراغــت نقــش مؤثــری در هدایــت افــکار و نگرش مخاطبــان و افــراد جامعه دارنــد. در برنامه های 
ــار  ــه گذرانــدن مثبــت اوقــات فراغــت مشــاهده شــده اســت. در کن ــه ای داخلــی تشــویق ب تغذی
آمــوزش طــرز پخــت غــذا، مجــری برنامــه بــه مســائلی همچــون بازدیــد خویشــاوندان و بســتگان، 
عبــادت و راز و نیــاز بــا خــدا و توجــه بــه نیازمنــدان و فقــرا در زمــان فراغــت اشــاره داشــته اســت. 
نتیجــه ایــن رویکــرد از ســبک زندگی ارتقــاء رشــد فرهنگــی، فکــری و اعتقــادی مخاطــب اســت.

مقوله ششم: ظاهر و ساخت برنامه
از بررسی محتوای ٣٠ برنامه  تلویزیونی تغذیه ای شبکه های داخلی، مقوله ظاهر و ساخت برنامه به همراه 

زیرمقوله های آن شناسایی شد. جدول (۶) این یافته ها را همراه با مصادیق و منابع نشان می دهد.
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جدول ۶. مقوله  ظاهر و ساخت برنامه از شبکه های داخلی

منبعمصداقزیرمقولهمقوله
ت برنامه

ظاهر و ساخ
صبحی دیگرپخش موسیقی سنتی و محلی روی متنپخش موسیقی سنتی ایرانی

پخش موسیقی آرام بی کالم روی متنپخش موسیقی غیرایرانی
سیمای خانواده،
به خانه بر می گردیم

سرعت و نوع حرکات 
مجری

ساکن و بدون حرکت، حرکت کند
سیمای خانواده،

به خانه بر می گردیم،
صبحی دیگر

بیان و گفتار مجری
بیان آرام و کند،
بدون هیجان

سیمای خانواده،
به خانه بر می گردیم،

صبحی دیگر

‑ تحلیل

ــن  ــان داد ای ــی نش ــبکه های داخل ــه از ش ــر و ســاخت برنام ــه ظاه ــا در خصــوص مقول یافته ه
ــی،  ــی، پخــش موســیقی غیرایران ــه پخــش موســیقی ســنتی ایران ــار زیرمقول ــه دارای چه مقول
ســرعت و نــوع حــرکات مجــری و بیــان و گفتــار مجــری اســت.  ایــن زیرمقوله هــا از مشــاهده 
برنامه هــا به دســت آمــده و هــر کــدام به طــور جداگانــه مــورد تحلیــل و بررســی قــرار گرفته انــد.

‑ تحلیل زیرمقوله پخش موسیقی سنتی ایرانی

در برنامه هــای غذایــی بررســی شــده از شــبکه های داخلــی مشــاهده شــد در برنامــه   صبحی دیگر 
در حیــن آمــوزش غذاهــا موســیقی ســنتی بــر روی متــن برنامــه پخــش می شــد. قســمت های 
ایــن برنامــه در طبیعــت ضبــط شــده بــود و پخــش موســیقی ســنتی همــراه بــا آمــوزش غــذای 

ســنتی ســبک زندگی و فرهنــگ ایرانــی ـ اســالمی را بــرای بیینــدگان بــه تصویــر می کشــاند.
موســیقی ملــی از نمادهــا و شــاخصه های فرهنگــی مــردم هــر کشــور اســت. از آنجــا کــه 
ــدان  ــت آن دو چن ــات فارســی دارد، اهمی ــه ادبی ــا گنجین ــه ب ــدی جاودان ــی پیون موســیقی ایران
می شــود. پرداختــن بــه موســیقی ســنتی یعنــی پرداختــن بــه ســعدی، موالنــا، حافــظ و عطــار. 

ــا خــودش منــش و تربیــت فرهیختگــی مــی آورد. موســیقی ســنتی ب
در کنار آهنگ های موسیقی، اشعار و محتوای سروده ها نیز نشان دهنده و برآیند فکری و ذهنی 
مردم و تبلور اعتقادات، فرهنگ و سنت است که از نسلی به نسل دیگر می رود و به نوعی آن مردم 
را ماندگار می کند. موسیقی سنتی ایرانی برآیند فرهنگ بومی بخش های مختلف کشور و هر کدام 
نشان دهنده هویت بومی و منطقه ای مردم آن منطقه است. در فرهنگ بومی و منطقه ای، موسیقی 

بازتابی از طبیعت، ویژگی های اقلیمی، سیستم های معیشتی و باورهای اعتقادی است.
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تحلیل نحوۀ بازنمایی غذا در برنامه های تغذیه ای تلویزیون داخلی 

امــروز در دســترس ترین رســانه در ایــران تلویزیــون اســت. یکــی از رســالت های تلویزیــون 
ارتقــای ســطح فرهنــگ عمومــی اســت. بخشــی از ایــن فرهنگ عمومی ســلیقه و ذائقه شــنیداری 
مــردم اســت. بیشــترین حجــم موســیقی در قالــب برنامه هــای تلویزیونــی پخــش می شــود. پــس 
آنچــه از تلویزیــون چــه در قالــب برنامه هــای مختلــف و چــه در قالــب برنامه هــای موســیقایی 
ــای  ــورد برنامه ه ــد داشــت. در م ــه خواه ــر جامع ــیاری ب ــر بس ــود، بی شــک تأثی پخــش می ش
تغذیــه ای نیــز همین طــور اســت؛ از آنجــا کــه غــذا و موســیقی هــر دو از شــاخصه های فرهنگــی و 
آداب و رســوم یــک جامعــه هســتند، پــس در کنــار آموزش هــای غذایــی پخــش موســیقی ســنتی 

می توانــد در ارتقــاء بعــد میــراث فرهنگــی و حفــظ هویــت ملــی تأثیرگــذار باشــد.
‑ تحلیل زیرمقوله پخش موسیقی غیرایرانی

در برنامه هــای غذایــی بررســی شــده از شــبکه های داخلــی مشــاهده شــد در برنامه  هــای ســیمای 
خانــواده و بــه خانــه بــر می گردیــم در حیــن آمــوزش غذاهــا موســیقی غیرایرانــی بــر روی متــن 
ــی  ــه قابــل توجــه آن اســت کــه در ایــن برنامه هــا موســیقی غیرایران برنامــه پخــش می شــد. نکت
در هنــگام پخــت انــواع غذاهــا چــه ایرانــی و چــه غیرایرانــی پخــش می شــد. بــرای مثــال هنــگام 
آمــوزش غــذای تیــل قاتــق مازندرانــی در برنامــه بــه خانــه برمی گردیــم یــا هنــگام آمــوزش غــذای 
آبگوشــت بختیــاری در برنامــه بــه خانــه برمی گردیــم موســیقی متــن برنامــه غیرایرانــی بــود و هیچ 
تناســب فرهنگــی بیــن غــذای نمایــش داده شــده و موســیقی پخــش شــده بــه چشــم نمی خــورد.
بــا گســترش مرزهــا و حرکــت بــه ســمت دهکــده جهانــی شــدن موســیقی تبدیــل بــه ابــزاری 
بــرای انتقــال فرهنــگ شــده و بــا حرکــت خــود در میــان ملــل مختلــف، بــر فرهنــگ آن مــرز 
ــر  ــر روح اث ــیقی ب ــه موس ــا ک ــذارد. از آنج ــر می گ ــته تأثی ــه ای و آهس ــه صــورت ریش ــوم ب و ب
ــا اســت.  ــردم دنی ــان مشــترک م ــا یکســان اســت، زب ــردم دنی ــان م ــر می ــن تأثی ــذارد و ای می گ
موســیقی کنونــی ایــران ترکیبــی از موســیقی ســایر ملــل، موســیقی کالســیک غربــی و موســیقی 
ــی  ــن در ط ــران زمی ــگ ای ــر فرهن ــا و تغیی ــایر فرهنگ ه ــر س ــان از تأثی ــه نش ــت؛ ک ــی اس ایران
ــا  ــات، هنجاره ــار، ادبی ــد نگــرش، رفت دوران اســت. موســیقی کــه از کشــورهای دیگــر می آی
ــون  ــی چ ــی عوامل ــور کل ــی آورد. به ط ــراه م ــه هم ــود را ب ــت خــاص خ ــا و تربی و ناهنجاری ه
گســترش ارتباطــات و جهانــی شــدن، متفــاوت بــودن، مدگرایــی، واکنــش بــه محدودیت هــای 
اجتماعــی، تنوع طلبــی، تجربــه فضــای جدیــد، ایجــاد جذابیــت از مهم تریــن دالیــل گســترش 
موســیقی غیرایرانــی در ایــران اســت. الزم بــه ذکــر اســت ایــن تبــادل فرهنگــی موســیقیایی در 
میــان ملــل مختلــف الزمــه پیشــرفت، تکامــل و هوشــیاری هــر جامعــه اســت. تأثیــر موســیقی 

بــر فرهنــگ ضمــن انکارناپذیــری دارای تأثیــرات مثبــت و منفــی بــر جوامــع اســت.
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رســانه نقــش بســزایی در شــناخت مــردم از موســیقی دارد و ایــن قابلیــت را دارد کــه بتوانــد 
ــه ای  ــده داشــته باشــد. در برنامه هــای تغذی ــر عه ــان از موســیقی را ب رســالت شــناخت مخاطب
ــق  ــر از طری ــل دیگ ــای مل ــترش فرهنگ ه ــوذ و گس ــی و نف ــادل فرهنگ ــن تب ــز ای ــی نی تلویزیون
موســیقی بــه چشــم می آیــد و شــاهد اســتفاده از موســیقی  کشــورهای دیگــر در برنامه هــای تولیــد 
شــده در تلویزیــون داخلــی ماننــد برنامه هــای غذایــی هســتیم. البتــه در اســتفاده از موســیقی در 
برنامه هــای تلویزیونــی بایــد تناســب موســیقی بــا موضــوع برنامــه رعایــت شــود. هنگامــی کــه 
موســیقی غیرایرانــی بــا غــذای ایرانــی نمایــش داده می شــود ایــن خــود می توانــد نمــودی از تغییــر 

فرهنــگ ایرانــی و تهاجــم فرهنگــی و تأثیرپذیــری از فرهنــگ ســایر ملــل را نمایــش دهــد.
‑ تحلیل زیرمقوله سرعت و نوع حرکات مجری

در برنامه هــای غذایــی بررســی شــده از شــبکه های داخلــی مشــاهده شــد در برنامه  هــای ســیمای 
خانــواده، بــه خانــه بــر می گردیــم و صبحــی دیگــر مجــری برنامــه هنــگام آمــوزش غــذا ســاکن 

و بی حرکــت یــا دارای حرکاتــی کنــد اســت.
یکــی از عوامــل اصلــی در ارتبــاط برقــرار کــردن برنامــه بــا مخاطــب، مجــری اســت و در انتقال 
ــا دانــش و مهارت هــای  ــژه ای دارد. آشــنایی ب ــر ذهــن مخاطــب نقــش وی ــذاری ب ــا و تأثیرگ معن
ارتباطــی از ملزومــات تولیــد برنامه هــای تلویزیونی اســت. مجــری برنامه  تلویزیونی باید با اســتفاده 
از فنــون ارتباطــات کالمــی و غیرکالمــی مخاطــب را جــذب برنامــه کنــد. ســرعت مجــری یکــی از 
عوامــل مهــم و تأثیرگــذار اســت. برخــی در حرکــت و بیــان ســرعت بــاال و برخــی ســرعت پاییــن و 
آرامــی دارنــد. مجــری بایــد در ســرعت حــرکات و گفتــار خــود در طــول برنامــه تغییراتــی ایجاد کند 
تــا موجــب تنــوع و جذابیــت شــود و برنامــه را از یکنواخــت خــارج کنــد. حــرکات مجــری عامــل 
دیگــری اســت کــه بایــد در تولیــد برنامه هــای تلویزیونــی بــه آن توجــه شــود. حــرکات و زبــان بــدن 
در انتقــال پیــام بــه مخاطــب نقــش دارد. حرکــت مجــری نــه خیلــی بایــد زیــاد باشــد چــون تمرکــز 
بیننــده را از موضــوع اصلــی دور می کنــد؛ و نــه بایــد کــم تحرکــی غالــب باشــد چون باعث کســالت 

و یکنواختــی برنامــه و از بیــن رفتــن تمرکــز مخاطــب بــه برنامــه می شــود.
ــت  ــان در حرک ــرعت مجری ــی س ــون داخل ــه ای تلویزی ــده تغذی ــی ش ــای بررس در برنامه ه
ــودن مجــری باعــث  ــم تحرکــی و آرام ب ــود. ک ــدون هیجــان ب ــد و ب ــار، آرام، کن ــان و گفت و بی
یکنواختــی و خســته کننده بــودن برنامــه می شــد. همچنیــن عــدم توجــه مجــری بــه حــرکات و 

ــوده اســت. ــا ب ــود عامــل جذابیــت در برنامه ه ــدن نب ــان ب اســتفاده از زب
تحلیل زیرمقوله بیان و گفتار مجری

در برنامه هــای غذایــی بررســی شــده از شــبکه های داخلــی مشــاهده شــد در برنامه  هــای ســیمای 
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خانــواده، بــه خانــه بــر می گردیــم و صبحــی دیگــر بیــان و گفتــار مجــری در تمامــی قســمت ها 
حیــن آمــوزش غذاهــا بســیار آرام، کنــد و بــدون هیجــان اســت.

ارتبــاط، ابــزار همــوار كــردن درك متقابــل گوینــده و مخاطــب اســت و ایــن مهــم نیازمنــد 
ظریف تریــن و شــفاف ترین مهارت هــای كالمــی و غیركالمــی اســت. ارتبــاط موفــق بــه معنــای 
جــذب مخاطــب و ایجــاد عالقــه در بیننــده بــرای دنبــال كــردن برنامــه و اثرگــذاری بــر نگــرش 
و رفتــار او اســت. بــه ایــن منظــور بــرای ایجــاد ارتبــاط مؤثــر الزم اســت مخاطــب را بــه خوبــی 
شــناخت و بــا دانــش ارتباطــات آشــنا بــود. بیــان خــوب، مهــارت حیــات بخشــیدن بــه كلمــات 
ــول  ــه و مــورد قب در گــوش جــان مخاطــب اســت. مفاهیــم هنگامــی توســط مخاطــب پذیرفت
واقــع می شــوند کــه در قالــب کلمــات ســنجیده و دقیــق گنجانــده شــوند و بــا بیانــی خــوب و 
شــفاف ادا شــوند. گاهــی آهنــگ و لحــن کالم، اثــری بــه مراتــب قوی تــر از محتــوای آن دارد. 
بــاال و پاییــن آوردن تــن صــدا، تغییــر دادن ســرعت کالم و اســتفاده از مکــث بــه موقــع در گفتار 
مخاطــب را بــا مجــری و برنامــه همــراه کــرده و باعــث جلوگیــری از یکنواختــی برنامــه می شــود.

آنچه که از بررسی برنامه های تغذیه ای داخلی مشاهده شد بیان آرام، یکنواخت و بی هیجان 
و  سرعت کالم  دادن  تغییر  صدا،  تن  بردن  پایین  و  باال  است.  بوده  برنامه  مجریان  در گفتار 
استفاده احساسات در طرز بیان هیچ کدام در صحبت آشپزهای برنامه دیده نشده است؛ که 
این مورد موجب ایجاد کسالت در مخاطب شده و از توجه دائمی به مجری و برنامه می کاهد.

شکل ۵. زیرمقوله ها در مقوله ظاهر و ساخت برنامه در شبکه های داخلی

شکل ۵. زیرمقوله ها در مقوله ظاهر و ساخت برنامه در شبکه های داخلی را نشان می دهد.
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شکل ۶. مقوله های برنامه های غذایی تلویزیونی شبکه های داخلی

می دهد.  نشان  را  داخلی  شبکه های  تلویزیونی  غذایی  برنامه های  بررسی  از  آمده  به دست  مقوله های  شکل۶. 
وضعیت  تغذیه،  جامعه شناسی  غذا،  طبخ  تلویزیونی،  غذایی  برنامه های  در  فرهنگ  نمود  شامل  مقوله ها  این 

تجمل گرایی و ظاهر و ساخت برنامه است.

 بحث و نتیجه گیری
ــازمان یافته در  ــت س ــزی و مدیری ــالء برنامه ری ــش، خ ــن پژوه ــی ای ــأله اساس ــه مس ــا ک از آنج
ــی فرهنگــی  ــوع دگرگون ــر وق ــا ب ــرات آنه ــی و تأثی ــی غذای ــد برنامه هــای تلویزیون ــه و تولی تهی
از طریــق برنامه هــای تغذیــه ای تلویزیــون اســت، اگــر تولیــدات برنامه هــای تلویزیونــی بــدون 
برنامــه مــدون و راهبــرد انجــام شــود می توانــد منجــر بــه آســیب های فرهنگــی و اجتماعــی از 
طریــق تغذیــه شــود. از ایــن رو بررســی وضعیــت کنونــی برنامه هــای تغذیــه ای نشــان داده شــده 

ــی ضــروری اســت. در شــبکه های داخل
یافته هــا نشــان داد برنامه هــای غذایــی شــبکه های تلویزیــون داخلــی شــامل مضامینــی 
ــوزه  ــن در ح ــی، حضــور دی ــش تجمل گرای ــگ، نمای ــی فرهن ــازی و بازنمای ــون الگوس همچ

ــای بصــری  اســت. ــود جلوه ه ــی، نب ــات اجتماع ــن طبق ــده گرفت ــه، نادی تغذی
برنامه هــای غذایــی تلویزیونــی داخلــی، بازتابــی از فرهنــگ و ســبک  زندگــی حاکــم بر جامعه 
اســت یــا الگــو و ســبک زندگی را بازنمایــی می کنــد کــه مــورد قبــول مدیــران رســانه و مســئوالن 
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مربــوط اســت. موضــوع اصلــی ایــن برنامه هــا، غــذا اســت؛ امــا در کنــار آن جلوه هایــی از فرهنگ 
و ســبک زندگی نیــز بــه نمایــش درمی آیــد. در برنامه هــای تغذیــه ای داخلــی، هــم غذاهــای ایرانــی 
و هــم غیرایرانــی آمــوزش داده می شــود. هــر غذایــی بــا خــود فرهنــگ و آدابــی را از مکانــی کــه 
بــه وجــود آمــده بــه همــراه دارد. مثــًال آبگوشــت کــه غــذای ســنتی ایرانــی اســت فرهنــگ تغذیــه و 
آداب مخصــوص بــه خــود را دارد. بــا آمــوزش غذاهــای گوناگــون مخاطــب بــا فرهنــگ تغذیــه 
منشــاء غذاهــا و آداب آنهــا آشــنا می شــود. یکــی از نمادهــای فرهنگــی در برنامه هــای تغذیــه ای 
نــوع پوشــش و لبــاس مجــری و آشــپز اســت. در برنامه هــای داخلــی مجریــان برنامــه لباس هــای 
ــول  ــا ضوابــط ایرانــی ـ اســالمی مــورد قب ــوان لباس هــای کامــًال پوشــیده مطابــق ب رســمی و بان
رســانۀ ملــی را بــر تــن دارنــد. از ایــن طریــق رســانه، پوششــی را کــه مــورد قبــول حاکمیــت جامعــه 
و مدیــران رســانه اســت را بــرای مخاطــب بازنمایــی می کنــد. در کنــار لباس رســمی، لباس ســنتی 
ــا لباس هــای  ــوان پوشــش اســتفاده می شــود و مخاطــب را ب و محلــی اقــوام مختلــف نیــز به عن
ســنتی اقــوام ایرانــی آشــنا می کنــد. موســیقی نیــز جزئــی از فرهنــگ ملت هــا اســت کــه در آداب و 
رســوم آنهــا ریشــه دارد. در برنامه هــای تغذیــه ای تلویزیونــی داخلــی از موســیقی ســنتی ایرانــی و 

موســیقی کالســیک و غربــی در هنــگام آمــوزش غــذا اســتفاده می شــود.
تلویزیــون بــا نمایــش آشــپزخانه تلویزیونی مدرن و وســایل نادر و گران قیمــت در برنامه های 
تغذیــه ای، تصویــر وارونــه و کاذبــی را از واقعیــت اجتماعــی در ذهــن افــراد می آفرینــد و بــا قــرار 
دادن ســبک زندگی قشــر مرفــه فــراروی مخاطــب، برخــالف آرمــان «اصــالح الگــوی مصــرف»، 
ــر  ــزام ب ــا نمایــش ال مــروج ارزش هــای مــادی، تجمل گرایــی و مصرف زدگــی اســت. رســانه ب
اســتفاده از وســایل مــدرن، نایــاب و گران قیمــت مخاطــب را بــه ســمت زندگــی تجملــی ســوق 
می دهــد کــه دسترســی بــه آن بــرای اکثــر افــراد جامعــه ایــران بــا توجــه بــه مشــکالت اقتصــادی 
ناممکــن و یــا دشــوار و دارای عواقــب بســیاری اســت. ایــن رویکــرد بــا فرهنــگ و ارزش هــای 
ایرانــی ـ اســالمی همخوانــی نداشــته و در تضــاد اســت. رســانه ملــی بایــد نمــاد ســاده زیســتی 
ــزش آن  ــه لغ ــری دارد ک ــنگین و خطی ــالت س ــرزمین رس ــن س ــان ای ــال مخاطب ــد و در قب باش

موجــب لغــزش فرهنــگ و ارزش هــا می شــود.
ــر دیــن و مذهــب  ــه مقوالتــی اســت کــه تحــت تأثی ــران از جمل فرهنــگ غذایــی مــردم ای
ــی ـ اســالمی  ــه نقــش خاصــی دارد و در فرهنــگ ایران ــی تغذی ــام مراســم مذهب اســت. در تم
ــه رفتارهــا،  ــی و اســالمی، ب ــوان ایــن مــورد را مشــاهده کــرد. آموزه هــای دین ــه وضــوح می ت ب

ــی شــکل داده ــه ای و هویــت ایران فرهنــگ تغذی
 از آنجــا کــه غــذا در مراســم و آداب و رســوم مذهبــی همیشــه جایــگاه خاصــی داشــته در 
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برنامه هــای رســانه داخلــی در حیــن آمــوزش غــذا، بــه اعتقــادات و اعمــال مذهبــی اشــاره شــده 
و افــراد جامعــه را بــا ســبک زندگی ایرانــیـ  اســالمی آشــنا کــرده اســت. رســانه تلویزیــون داخلــی 
در برنامه هــای خــود ســعی کــرده بــا اســتفاده از غذاهــای نشــان داده شــده افــراد را تشــویق بــه 

انجــام آییــن و مراســم مذهبــی کــرده و بــه آمــوزش و یــادآورری آنهــا پرداختــه اســت.
بیننــدگان تلویزیــون از تمــام طبقات و اقشــار جامعه هســتند، امــا در تولید برنامه هــای تغذیه ای 
ــه می شــود. در آموزش هــای غذایــی  ــده گرفت ــه نادی ــراً قشــر ضعیــف جامع ــران اکث ــی ای تلویزیون
خوراک هایــی نشــان داده می شــود کــه از مــواد گران قیمــت تهیــه شــده و دسترســی بــه آنهــا بــرای 
تمــام افــراد جامعــه نیســت. در شــرایطی کــه اوضــاع اقتصــادی در وضعیــت خوبــی قــرار نــدارد 
آمــوزش غذاهــای گــران و اســتفاده از ابــزار و وســایل گــران و کمیــاب در تهیــه غــذا همــراه با نمایش 
آشــپزخانه مــدرن و لوکــس و تجملــی نشــان از بی توجهــی مســئوالن رســانه و تهیه کننــدگان برنامــه 
بــه طبقــات اجتماعــی جامعه اســت. نمایــش ثــروت و ارزش گذاری بــر آن متفاوت از ســبک زندگی 

ایرانــی‑ اســالمی اســت و برعکــس در اســالم تأکیــد بــر ساده زیســتی اســت.
مجــری یکــی از عوامــل اصلــی در ارتبــاط برقــرار کــردن برنامــه بــا مخاطــب، انتقــال معنــا و 
تأثیرگــذاری بــر ذهــن مخاطــب اســت؛ امــا مجریــان در برنامه هــای تغذیــه ای تلویزیــون ایــران، 
ــدون هیجــان هســتند. کــم تحرکــی و آرام  ــد، بــی روح و ب ــار، آرام، کن ــان و گفت در حرکــت و بی
بــودن مجــری باعــث یکنواختــی و خســته کننده بــودن برنامــه می شــود. همچنیــن بی توجهــی در 
ایجــاد تنــوع بصــری (ماننــد ترکیب بنــدی، اســتفاده صحیــح از دوربین و حــرکات آن، اســتفاده از 
نقــاط طالیــی فیلم بــرداری، اســتفاده از رنگ هــای مناســب در اســتودیو و لبــاس مجــری و ...) 
در برنامه هــا دیــده می شــود. رعایــت ایــن عوامــل در جــذب مخاطــب بســیار تأثیرگــذار اســت.

ــرای  ــا بســیاری از مطالعــات پیشــین همخوانــی دارد. ب نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش ب
از  تجمل گرایــی  و  مصرف گرایــی  اســت  داده  نشــان  تحقیقــی  در  زرگــر (١٣٩٩)  مثــال 
ــی مــورد بررســی  گهی هــای غذایــی تلویزیون ــن شناســایی شــده در آ ــن مضامی ــه مهم تری جمل
ــد  ــا تأکی ــور (١٣٩۶)، نفــوذ فکــری و فرهنگــی را ب ــق دیگــری حمزه پ ــوده اســت. در تحقی ب
ــه  ــرده اســت. ب ــرح  ک ــات مط ــع کســب اطالع ــن منب ــوان مهم تری ــانه ها به عن ــر مصــرف رس ب
ــر  ــان، دانــش و نگــرش آنهــا تحــت تأثی ــه مخاطب ــه اطالعــات گوناگــون ب ــا ارائ ــه ای کــه ب گون
قــرار می گیــرد. در تحقیــق دیگــر رضــازاده و محمــدی نصرآبــادی (١٣٩۶)، نقــش و اهمیــت 
الگوهــای غذایــی ســنتی و بومــی در ارتقــاء امنیــت غذایــی خانوارهــا مــورد توجــه قــرار داده اند. 
همچنیــن النــدال١ (٢٠٢٠) در پژوهــش خــود نشــان داده اســت کــه رســانه ها در ارائــه الگــوی 

1. Lundahl, O.
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ــق کــه ســیلوا١ و همــکاران (٢٠١۴) انجــام  ــد. در تحقی ــا می کنن مصــرف نقــش بســزایی ایف
ــه وجــود دارد و  ــه و فرهنــگ جامع ــن تغذی ــاط نزدیکــی بی ــد، نشــان داده شــده کــه ارتب داده ان
تغذیــه در هــر جامعــه نشــان دهنده بخشــی از فرهنــگ آن جامعــه اســت. در تحقیــق دیگــر بــوگ٢ 
ــا زندگــی افــراد جامعــه و اهمیــت  ــاط ب ــوان کاری هویتــی و در ارتب (٢٠٠٣)، آشــپزی را به عن

ــون در ایــن رابطــه را نشــان داده اســت. برنامه هــای غذایــی تلویزی
ــه  ــا نظری ــًال همســو ب ــن پژوهــش کام ــج ای ــوان گفــت نتای ــی نظــری می ت ــا مبان در رابطــه ب
برجسته ســازی اســت. ایــن نظریــه بــه ایــن مفهــوم اســت کــه رســانه های جمعــی رابــط اصلــی 
بیــن مــردم و جهــان اطــراف آنهــا را تشــکیل می دهنــد. رســانه ها بــه ویــژه تلویزیــون، ایــن قــدرت 
را دارنــد کــه توجــه عمــوم را بــه مجموعــه ای از مســایل و موضوعــات معیــن معطــوف کــرده و 
بــر ذهنیــت مخاطبــان بــه نحــو دلخــواه تأثیــر بگذارنــد و افــکار عمومــی را بــه جهــات مــورد نظــر 
ســوق دهنــد. نظریــه برجسته ســازی تغییــر عــادات و فرهنــگ و برجسته ســازی برخــی ارز ش هــا 
توســط تلویزیــون را تعریــف می کنــد. دیــدگاه گربنــر نیــز نتایــج ایــن تحقیــق را تأییــد می کنــد. 
مطابــق نظریــه کاشــت، تلویزیــون بــر مخاطبــان تأثیــر طوالنــی مــدت، تدریجــی و مســتقیم امــا 
فزاینــده دارد. بــر اســاس ایــن نظریــه بیــن میــزان مواجهــه و اســتفاده از رســانه بــا واقعیت پنــداری 
در محتــوا و برنامه هــای آن ارتبــاط مســتقیم وجــود دارد. بــه ایــن صــورت کــه مواجهــه متمــادی بــا 
رســانه ای ماننــد تلویزیــون، منجــر بــه تغییــر نگــرش و دیدگاه هــای مخاطــب همراســتا بــا محتوای 
رســانه می شــود؛ و ایــن مــورد نقــش برنامه هــای تغذیــه ای تلویزیــون بــر فرهنــگ غذایــی جامعــه 
را مــورد تأکیــد و تصدیــق قــرار می دهــد. نظریــه بازنمایــی نیــز همســو بــا نتایــج ایــن پژوهــش 
اســت. رســانه ها بــا بازنمایــی و تفســیرهایی از نقش هــا و ســبک های خــاص زندگــی در الگومنــد 

ســاختن افــراد و انتخــاب ســبک زندگی ایشــان مؤثــر هســتند.
ــه نقــش  ــار و هدایــت فرهنــگ جامع ــر نگــرش و رفت رســانه ها در انتقــال ارزش هــا، تغیی
ــع مشــاهده شــده در محیط هــای  ــا وقای ــاری متناســب ب ــد. مــردم الگوهــای رفت پررنگــی دارن
خــود، از جملــه تصاویــر تلویزیونــی را اتخــاذ می کننــد. رســانه، تأثیرگذارتریــن وســیلۀ ارتباطــی 
و از عوامــل زمینه ســاز تحــول در جوامــع اســت. در عصــر جهانی شــدن رســانه بــه ســبک زندگی 
شــکل می دهــد. تلویزیــون همیشــه یــک وســیله ارتباطــی مؤثــر بــوده اســت کــه بــر عادت هــا 
تأثیــر گذاشــته و آنهــا را ایجــاد می کنــد و به عنــوان وســیله اطالعاتــی، زمینــه اجتماعــی و 

.(Viviani, 2013) ــد ــان می ده ــه تحــول در آن را نش هرگون
ــد شــده اســت.  ــان ارتباطــات و رســانه های جمعــی تأیی ــز در جه نقــش برجســته غــذا نی
1.Silva
2. Bugge



186

شماره شصتم
سال بیست وسوم
زمستان  1401

مقاله علمى _ پژوهشى

  (Appadurai, 1996; Secondulfo, 2012)غــذا به عنــوان یــک عنصــر از فرهنــگ مــادی
هم زمــان تغییردهنــده و منعکس کننــده ســبک زندگی اســت. غــذا بــر اندیشــه های افــراد، 
وضعیــت جوامــع و هویــت فرهنگــی تأثیــر می گــذارد. اگــر در جامعــه ای ســبک زندگی و 
فرهنــگ دگرگــون شــود و آنچــه کــه ســنت و آییــن و میــراث گذشــتگان اســت فرامــوش شــود، 

آن جامعــه دچــار بی هویتــی فرهنگــی می شــود.
وظیفــه مدیــران و مســئوالن رســانه و علــوم ارتباطــات اســت کــه بــا نظــارت صحیــح بــر 
ــی و شــکوفایی  ــی و ســاختاری، در جهــت حفــظ آداب و رســوم و هویــت ایران بعــد محتوای
ــه، از دســت دادن هویــت بومــی و فرهنگــی و  ــوذ فرهنگ هــای بیگان ــا نف فرهنگــی بکوشــد ت
انحــالل جامعــه کاســته و در ارتقــاء فرهنــگ جامعــه تــالش کننــد. در ایــن خصــوص الزم اســت 
ــۀ اهــداف و راهبردهــای حفــظ و  تعهــد جمعــی مســئوالن کشــوری و مدیــران رســانه در زمین
ارتقــای فرهنــگ تغذیـــه ایرانــیـ  اســالمی بـــه وجــود آیــد و بســتر مناســب بــرای عملیاتی ســازی 
ــواد  ــه ای رســانه و تبلیغــات م ــن اهــداف برنامه هــای تغذی ــن هــدف تشــکیل شــود. همچنی ای
غذایــی بایــد همراســتا بــا سیاســت های ســالمت در زمینــه تغذیــه باشــد و همــکاری در اجــرای 

سیاســت آمــوزش و فرهنگ ســازی تغذیــه در کشــور انجــام گیــرد.
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