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چکیده  
در این مقاله تالش شده تا با رویکرد نشانه شناسی، شیوه ی بازنمایی سفره های 
غذا در سینمای ایران و نسبت آن با پیوندهای اجتماعی، مطالعه و معنای ضمنی 
فیلم هایی  نظری،  نمونه گیری  منطق  اساس  بر  منظور  بدین  شود.  تفسیر  آنها 
از  آن  تهیه ی  و  غذا  آنها  در  که  شده اند  انتخاب  انقالب)  از  بعد  سینمای  (از 
مضامین اصلی و یا گرد هم آمدن شخصیت های اصلی به بهانه ی صرف غذا 
از فصل های کلیدی در روایت به شمار روند. این مطالعه مطالعه ای توصیفی- 
اکتشافی است که با این فرضیه آغاز شد که تصویر سفره های غذا در سینمای 
ایجاد  را  اجتماعی  پیوند های  برقراری  موجبات  فرهنگی  ضرورت  به  ایران 
می کند؛ اما در ادامه پیوند ضمنی این پدیده با مفاهیمی چون جنسیت و طبقه 
نیز آشکار شد؛ به این معنا که تصویر سفره های غذا در سینمای ایران، تصویری 
طبقاتی  تمایزات  همچنین  و  زنانگی  واقع  در  و  جنسیتی  مناسبات  با  که  است 
پیوندی انکارناپذیر دارد؛ به این معنا که سفره در سینمای ایران، پدیده ای زنانه 
و خانوادگی است که موجب ایجاد پیوندهای قوی اجتماعی می شود و محتوا و 

شیوه ی چینش آن طبقه ی اجتماعی افراد پیرامون آن را نمایندگی می کند.
پیوندهای  طبقه،  جنسیت،  ایران،  سینمای  ایرانی،  سفره ی  غذا،  کلیدواژه ها: 

اجتماعی

۱. استادیار روزنامه نگاری، دانشکده ی علوم ارتباطات، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران.
baharak.mahmoodi@atu.ac.ir

بهارک محمودی۱

مطالعه ی بازنمایی «سفره ی ایرانی» در
سینمای ایران با رویکرد نشانه شناسی

تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۱۱/۸، تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۳/۵
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مقدمه
اولیه،  مواد  تهیه ی  جمله  از  آن  متعلقات  تمامی  و  «غذا» 
صرف  مختلف  اشکال  نهایتًا  و  سفره  کردن  آماده  پختن، 
که  حیات  ادامه ی  برای  ضروری  امری  نه تنها  آن  خوردن  و 
به عنوان تصویر و مضمونی آشنا در بسیاری از آثار هنری و 
البته سینمایی حضور داشته است. به گونه ای که حضور غذا 
نقش  می تواند  سینمایی  آثار  در  آن  مصرف  و  تهیه  شیوه ی  و 
مهمی در رویدادهای روایی و کنش های تصویری آنها داشته 
باشد. ضمن اینکه تمامی این مراحل می تواند حاوی معانی و 
تفاسیری باشند که با فرهنگ برخاسته از آن در نسبتی آشکار 
این  به  توجه  مقاله  این  نگارش  از  هدف  واقع  در  گیرد.  قرار 
گسترده ی  مفهوم  در  سینمایی «غذا»  تصویر  که  است  نکته 
آن، که از تهیه ی مواد اولیه گرفته تا صرف آن را در بر می گیرد، 
خواهد  جامعه شناسانه ای  و  فرهنگی  داللت های  چه  حاوی 
بود. تالش می کنم تا نشان دهم در فیلم هایی که این معنای 
چگونه  سینما  دارد،  محوری  نقشی  آنها  در  غذا  از  گسترده 
بشری  حیات  در  مرکزی  پدیده ی  این  از  را  ما  فهم  می تواند 

شکل داده و یا دگرگون کند؟
پذیرش  با  مگر  شد  نخواهد  میسر  سؤال  این  به  پاسخ 
و  ادبی  متون  سایر  همچون  سینمایی  متن  هر  که  نکته  این 
که  متنی  می شود؛  خوانش پذیر  تولد  به محض  تصویری، 
پژوهشی  دغدغه ای  به  پاسخگویی  برای  بستری  می تواند 
سرشتی  آن  به  که  سینما  جامعه شناسی  از  سنتی  در  باشد. 
به عنوان  سینما  می بخشد،  شناختی  شأنی  و  اجتماعی 
«امر  بازنمایی کننده ی  که  می شود  گرفته  نظر  در  رسانه ای 
۱۳۸۳؛  توماس،  ۱۳۷۶؛  (کراکوئر،  است  اجتماعی» 
بورگت، ۱۹۷۳). البته وقتی از بازنمایی امر اجتماعی سخن 
در  که  اتفاقی  هر  که  نیست  این  می آید، «منظورمان  میان  به 
است...  اجتماعی  واقعیت  عین به عین  کپی  می افتد  فیلم ها 
منظور قابلیت سینما در تصویر وجهی از واقعیات اجتماعی 
وجوهی  نمی گیرند.  خود  به  عینی  صورت  الزامًا  که  است 
و  ذهنی  اموری  و  ترس ها  و  کینه ها  امیال،  آرزوها،  همچون 
عاطفی از این دست که سینما واسطه ای برای شناخت آن ها 

را فراهم می کند» (پاپلی، ۱۳۹۲: ۱۹).
با چنین نگاهی است که می توان سینما را میانجی درک 
به  که  نگاهی  کرد،  قلمداد  فرهنگی  و  اجتماعی  پدیده های 
که  آنجا  دارد،  هگل  اندیشه ی  در  ریشه  نیز  فلسفی  طریقی 
هنر  که  است  آن  دارد  اهمیت  هنر  در  «آنچه  است:  معتقد 

زمانه ای  از  گاهی  آ یا  تاریخی  گاهی  آ بیان  برای  عرصه ای 
الجوردی،  از  نقل  (به  می گوید»  سخن  آن  از  که  است 
۱۳۸۸: ۱۰). چنین اندیشه ای در ادبیات سینمایی، این رسانه  
را عرصه ای قلمداد می کند که می توان از طریق آن به گونه ای 
از شناخت درباره ی اجتماع دست یافت: «چیزی که فیلم ها 
نیست.  شده  بیان  صریحًا  اعتقادی  اصول  می کنند،  بیان 
جامعه اند؛  یک  روانی  و  روحی  گرایش های  انعکاس  آنها 
ضمیر  در  کم وبیش  که  اجتماعی  تفکر  از  عمیق  الیه هایی 

گاه هر جامعه ای وجود دارد» (کراکوئر، ۱۳۷۶: ۶). ناخودآ
تصاویر  در  موجود  عناصر  می توان  که  روست  این  از 
گوناگون،  پژوهشی  موضوعات  اقتضای  به  را  سینمایی 
جامعه  همان  که  بزرگ تر  کل  آن  شناخت  برای  عرصه ای 
غذای  سفره ی  معنای  مطالعه ی  جهت  بدین  برشمرد.  باشد 
فرهنگی  پدیده ای  به عنوان  رسانه  این  در  درآمده  تصویر  به 
و  اجتماعی  مناسبات  درک  برای  باشد  بهانه ای  می تواند 
و  می آیند  پدید  آنها  با  پیوند  در  تصاویر  این  که  فرهنگی 

اشکالی از آنها را بازنمایی می کنند. 
بارت  نگاه  از  تبعیت  به  غذا  سفره های  اینجا  واقع  در 
نگاهی  با  دارد  سعی  که  نشانه ها» (۱۳۸۴)  در «امپراطوری 
دستگاه های  همچون  پدیده ها  و  رفتارها  اشیاء،  به  عمیق 
و...  غذا  سینی های  عروسک ها،  راه آهن،  ایستگاه  بازی، 
را «به  آن  و  بنگرد  وسیع تر)  بیان  به  ژاپن (شرق  جامعه ی  به 
مثابه یک متن قرائت کند» (فکوهی، ۱۳۸۴: ۱۵)، سعی این 
نوشته نیز بر آن است تا با نگاهی عمیق تر به سفره های غذای 
به نمایش درآمده در سینمای ایران، در واقع به جامعه ی ایران 
طبقاتی  و  جنسیتی  مناسبات  درباره ی  آن  خالل  از  و  بنگرد 
از  هدف  رو،  این  از  بگوید.  سخن  آنها  پیرامون  شکل گرفته 
نگارش این مقاله آن است که اشکال حضور غذا در سینمای 

ایران را مطالعه و تفسیر کند. 

پیشینه ی پژوهش
پیش از پرداختن به بحث نظری مورد مطالعه در نگارش این 
در  این  از  پیش  که  پژوهش هایی  و  مقاالت  به  اشاره  مقاله، 
ضروری  رسیده اند،  سرانجام  به  نظر  مورد  موضوع  حوزه ی 
و  سینمایی  گروه  دو  در  که  پژوهش هایی  می رسد؛  نظر  به 
سینمایی،  بخش  در  هرچند  می گیرند.  قرار  جامعه شناسانه 
مقاله و یا پژوهشی که به طور مستقیم به این موضوع پرداخته 
هر  که  شدیم  مواجه  پژوهش هایی  با  اما  نشد،  دیده  باشد 
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همچون  دیگر  مسائلی  تبیین  برای  و  غیرمستقیم  به طور  یک 
شیوه ی مصرف، سبک زندگی و زنانگی به مقوله ی غذا توجه 
کرده اند؛ توجهی که در این مقاله در مسیری متفاوت به انجام 

می رسد. 
۱. سلطانی گردفرامرزی، مهدی و محمدی، فاطمه (۱۳۹۲). 
«شیوه های بازنمایی مصرف در سینمای ایران»، فصلنامه ی 

راهبرد فرهنگ، شماره ی ۲۴، صص ۶۳-۳۱.
فیلم های  در  مصرف  بازنمایی  شیوه های  مقاله  این  در 
سینمایی دوران سازندگی مورد مطالعه قرار گرفته است و از 
غذا و شیوه ی آماده سازی آن در برخی از فیلم های سینمایی 
برای  بهانه ای  واقع  در  و  فقر  و  تمّول  از  نشانه ای  به عنوان 
نمایش اختالف طبقاتی بهره برده شده است. به عنوان نمونه، 
آبی» (رخشان  فیلم «روسری  نشانه شناسی  در  مقاله  این  در 
بنی اعتماد، ۱۳۷۴) از شیوه ی پذیرایی و چیدمان سفره بهره 
گرفته شده تا درباره ی مناسکی شدن مصرف و نهایتًا ارتباط 
آن با مفهوم عشق سخن گفته شود: «... صحنه ای که رسول 
در خانه ی نوبر نشسته و او برایش سینی غذا، میوه و شربت و 
شیرینی آماده می کند بر ادعای مناسکی شدن مصرف داللت 
دارد. در واقع داستان عشق یک پیرمرد متمّول به دختری فقیر 
داللت  می تواند  این  جز  چه چیزی  به  مالی اش  حمایت  و 
داشته باشد؟..» (سلطانی گردفرامرزی و محمدی، ۱۳۹۲: 

.(۵۲
در  که  کرده اند  اشاره  نکته  این  به  مقاله  این  نویسندگان 
«برای  می شود  بهانه ای  غذا  آن  تبع  به  و  مصرف  فیلم  این 
سرک کشیدن یک کارفرما در زندگی شخصی کارگرش. کما 
زندگی  وارد  قربانی  گوشت  نذر  برای  رحمانی  رسول  اینکه 
این  از  که  او  می شود...  آن  اسفبار  وضعیت  و  کردانی  نوبر 
برگزاری  برای  دخترش  پیشنهاد  با  است  شرمگین  رویارویی 
مراسم سالگرد همسر سابقش مخالفت کرده و بیان می کند 
بهانه ی  به  غذا  دادن  برای  شکم سیر  عده ای  دعوت  از  که 
و  گردفرامرزی  (سلطانی  است...»  شرمنده  سالگرد  مراسم 

محمدی، ۱۳۹۲: ۵۱).
جای جای  در  که  شده  اشاره  نکته  این  به  مقاله  این  در   
باال  طبقه ی  برای  غذا  سرو  و  تهیه  برای  پایین  طبقه ی  فیلم 
خالصه  می شوند.  گرفته  کار  به  آنها  مصرفی  اقالم  تهیه ی  و 
رمزگان  مجموعه  در  گفتار  و  لباس  کنار  در  خوراک  اینکه 
طبقاتی  تمایز  بر  داللتی  و  گرفته  قرار  فیلم ها  این  اجتماعی 
و کهتری طبقه ی کارگر است: «طبقه ی کارگر سوژه ی غذای 

نذری است و با صدقه ی طبقه ی کارفرما روزگار می گذراند» 
(سلطانی گردفرامرزی و محمدی، ۱۳۹۲: ۵۳).

سبک  مهدی (۱۳۹۱). «بازنمایی  کاوه،  و  امیر  رستگار،   .۲
جامعه شناسی  فصلنامه ی    ،«۸۰ دهه ی  سینمای  در  زندگی 
تابستان  و  بهار  اول،  شماره ی  چهارم،  سال  ادبیات،  و  هنر 

۹۹، صص ۱۶۶-۱۴۳.
در این مقاله از الگوهای مصرف غذا در کنار مفاهیمی 
به عنوان  و...  بدن  مدیریت  نگرش ها،  فراغت،  اوقات  چون 
ابعادی از سبک زندگی یاد شده که بیشترین بازنمایی را در 
اشاره  ارقامی  و  اعداد  به  همچنین،  داشته اند.  سینمایی  آثار 
شده که توجه به آنها در این نوشته ضروری به نظر می رسد: 
و  غذا  نوع  بعد  دو  در  غذا  مصرف  الگوی  بعد  «سنجش 
محل مصرف آن نشان می دهد که بیشترین میزان نمایش با 
بعد  و  رستوران  بعد  و  کافی شاپ ها  به  متعلق  درصد   ۴۶/۱
منزل است و همچنین میزان نمایش غذاهای مدرن از جمله 
الزانیا، شنیسل و... با ۵۳/۲۸ درصد در مقایسه با فست فود 
و  (رستگار  می گیرد»  قرار  اول  رتبه ی  در  سنتی  غذاهای  و 

کاوه، ۱۳۹۱: ۱۶۴).
عبدالله  بیچرانلو،  و  مهدی  گردفرامرزی،  سلطانی   .۳
دوره ی  سینمایی  فیلم های  در  مصرف  «بازنمایی   .(۱۳۹۱)
سال  ارتباطات،  و  فرهنگ  فصلنامه ی  مقدس»،  دفاع 

سیزدهم، شماره ی هفدهم، بهار ۹۱، صص ۱۲۰-۷۷.
در ارتباط با پژوهش اشاره شده ی پیشین و با رویکردی 
مشابه، سلطانی گردفرامرزی و بیچرانلو (۱۳۹۱) در مقاله ای 
که با روش نشانه شناسی فیسک و بارت به انجام رسانده اند، 
«انقالبی»  و  «طاغوتی»  زندگی  سبک  دو  مقایسه ی  برای 
از  تلویحًا  سال های (۱۳۵۹-۱۳۶۷)  پرفروش  فیلم های  در 
نمایش  برای  دال هایی  به عنوان  آشپزی  و  خوردن  غذا  سبک 
مادی گرایانه ی  ارزش های  با  ضدیت  و  انقالبی  گفتمان 
فیلم های  در  مصرف گرایی  با  ضدیت  و  ساده زیستی  غربی، 
این دوره ی تاریخی خاص، استفاده شده است. در این مقاله 
فیلم های  مجموعه  این  در  که  می شود  اشاره  نکته  این  به 
رنگی  سفره های  موضوعی  چنین  تبیین  برای  شده،  مطالعه 
در  و  مصرف گرا  و  مدرن  زندگی  سبک  از  نمادی  غذاخوری 
عوض آشپزخانه های مهجور و حاضر در گوشه ی اتاق اصلی 
شخصیت های  بودن  مثبت  و  ساده زیستی  از  نشانه ای  خانه 
 :۱۳۹۱ بیچرانلو،  و  گردفرامرزی  (سلطانی  دارد  سینمایی 

.(۱۰۰-۹۶
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حوزه ی  این  در  فارسی  کم رمق  پیشینه ی  برخالف  اما 
گرفته  صورت  پژوهش های  تنوع  به خصوص،  مطالعاتی 
که  مجموعه ای  است؛  جالب توجه  خارجی  ادبیات  در 
و  تخصصی  جستارهای  تا  گرفته  علمی  ژورنال های  از 
به  گوناگون  زوایای  از  همه  گوناگون،  پژوهشی  کتاب های 
هنر  عرصه ی  در  آن  تصویری  کارکردهای  و  فرهنگی  معانی 

و سینما پرداخته اند.
۴. بارون، کارسون و برنارد۱ (۲۰۱۳). «اشتها و اضطراب؛ 
ایالتی  دانشگاه  انتشارات  بازنمایی»۲،  سیاست  و  فیلم  غذا، 

وین۳، دیترویت، میشیگان.
غذا  معنادار  حضور  از  مفصل  به طور  پژوهش  این  در 
(ژانر)  گونه  هر  در  اینکه  و  کرده اند  یاد  سینمایی  آثار  در 
عاملی  به عنوان  می تواند  غذا  موضوعی،  هر  در  و  سینمایی 
در تکمیل شخصیت ها و روایت های داستانی به شمار رود: 
«معموًال گانگسترها سر میز غذا با دهان پر صحبت می کنند 
و یا خانواده ها در سراسر جهان حول میز غذا کنار یکدیگر 
فرهنگ  غذایی  مستندهای  و  می کنند  گفتگو  و  می نشینند 
مصرف بی رویه ی غذا را به چالش می کشند. اینها همه نشان 
وابسته اند و صفحات سینمایی با  غذا  می دهد که فیلم ها به 
و  کارسون  (بارون،  می گیرند»  شکل  غذایی  موزاییک های 

برنارد، ۲۰۱۳: ۲).
نویسندگان این کتاب با اشاره به برخی از سکانس های 
جمله  از  سینمایی  شاهکارهای  از  تعدادی  در  محور  غذا 
کید  تأ نکته  این  بر  «پدرخوانده»  و  کین»  «همشهری 
سینما  در  نامرئی  و  زیرساختی  حضوری  غذا  که  می کنند 
خلق وخوی  تغییرات  نمایش  برای  غذا  از  سینماگران  و  دارد 
تحول  و  اجتماعی  پیشینه ی  فرهنگی،  جایگاه  شخصیت ها، 
رابطه ی میان آنها استفاده می کنند (بارون، کارسون و برنارد، 

.(۷-۲ :۲۰۱۳
فیلم»۵،  و  غذا  تحلیل  سینما؛  و  بارون۴ (۲۰۱۵). «شام   .۵

مجله ی غذا، فرهنگ و جامعه، صص: ۱۱۷-۹۳.
بارون (۲۰۱۵) در این مقاله می نویسد: «غذا در سینما به 
خلق شخصیت های داستانی و شیوه های ارتباط میان آنها بسیار 
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کمک می کند. پویایی اجتماعی و چشم انداز ایدئولوژیک در 
عمل  به گونه ای  و  می گیرد  قرار  خوراک  پارادایم های  با  پیوند 
می کند که مطالعه ی غذا در سینما در واقع به مطالعه ی فرهنگ 
فرهنگ  شناخت  برای  راهی  و  می رساند  یاری  توده  معاصر 

مردم نگارانه  است» (بارون، ۲۰۱۵: ۱۱۷-۹۳).
سلولوئید؛  «طعم   .(۲۰۱۵) الکساندرا۶  دیزائوِشروسکا،   .۶
تاریخ مختصر غذا در سینما»۷، مطالعات قوم نگاری لودز، 

صص: ۷۰-۵۲.
با مضمون مشابه پژوهش قبلی، الکساندرا دیزائوشروسکا 
تاریخ  سلولوئید:  «طعم  عنوان  با  مقاله ای  در  نیز   (۲۰۱۵)
حضوری  را  سینما  در  غذا  حضور  سینما»  در  غذا  مختصر 
فرهنگ  عرصه ی  در  که  می داند  نشانه شناسانه  و  استعاری 
گنجاندن  با  را  معنا  این  و  معناست  حامل  سیاسی  اقتصاد  و 
میان  شخصیت پردازی  همچنین  و  فیلم  در  غذایی  روایات 
می آورد  پدید  غذا  با  آنها  نسبت  و  ضدقهرمانان  و  قهرمانان 

(دیزائوشروسکا، ۲۰۱۵: ۷۰-۵۲).
نویسنده ی این مقاله به این نکته اشاره می کند که سینما 
این  و  است  چیده  متفاوت  سفره ای  سلیقه ای  نوع  هر  برای 
سفره ها اگر طعم ندارند اما در ساختن حس وحال سینمایی 
واقع  مؤثر  بسیار  تماشگران  میان  احساسات  برانگیختن  و 

می شوند (دیزائوشروسکا، ۲۰۱۵: ۶۷-۶۴).
دیده  پژوهش ها  و  مقاالت  این  تمامی  در  که  همچنان 
حوزه ی  یک  به عنوان  سینما  در  غذا  مطالعه ی  می شود، 
میان رشته ای، عرصه ی هنر و فرهنگ را با یکدیگر پیوند داده و 
در واقع بهانه ای شده برای مطالعه ی آنچه در عرصه ی تصویر 
و بر بستر فرهنگ در جوامع مختلف می گذرد؛ مسئله ای که 
کشف و تحلیل آن هدف اصلی نگارش این مقاله به شمار 

می رود.

مبانی نظری
از آنجایی که این مقاله در طرح مسئله و مطالعه ی بازنمایی 
نوشته ای  جامعه،  با  آن  نسبت  و  سینما  در  غذا  سفره های 
اکتشافی به شمار می رود، در ابتدای امر نویسنده با منظومه ای 
از مفاهیم نظری روبرو بود که فراتر از مفهوم بازنمایی، بتواند 
پدیده  این  جامعه شناسانه ی  نسبت های  شناخت  در  را  او 
سویه ی  که  روست  این  از  رساند.  یاری  سینمایی  آثار  در 
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و  «شبکه »  همچون  مفاهیمی  کنار  در  نشانه شناسی  نظری 
دارند،  جامعه شناختی  سویه ای  که  اجتماعی»  «پیوندهای 

بستر نظری این پژوهش را فراهم کرده است. 
غذا  شد،  اشاره  بدان  بحث  مقدمه ی  در  که  همچنان 
به عنوان یک سازه ی فرهنگی در پیوند با طبقه، مذهب، سبک 
نه تنها  که  معنا  این  به  می گیرد.  قرار  و...  جنسیت  زندگی، 
ناسالم  یا  و  سالمت  می تواند  خوردن،  چگونه  و  چه چیزی 
از  نشانی  همزمان  که  نشان  دهد،  را  زندگی  سبک  بودن 
وضعیت اقتصادی، آداب ورسوم و کارکردهای ارتباطی آن در 
خود خواهد داشت: «بسیاری از فیلم ها در ژانرهای گوناگون 
هویت  همچنین  و  احساسات  گوناگون  ابعاد  بیان  جهت 
فرهنگی و فردی شخصیت ها از عنصر غذا بهره گرفته  و ابعاد 
نژادی، مذهبی، جنسیتی و فلسفی روایتشان را از این طریق 
عنصری  آنکه  از  بیش  فیلم ها  بیشتر  در  غذا  کرده اند...  بیان 
طبیعی باشد، عرصه ای برای تجربه ی اجتماعی است، چراکه 
بیان مفاهیمی چون نفرت، عشق، سازگاری، خشم، طغیان و 

کناره گیری، با غذا امکان پذیر می شود» (باتر، ۱۳۸۹). 
ازاین روست که غذا می تواند یادآور جنسیت و نقش های 
خانوادگی باشد. می تواند با زن، مرد، مادر و... همنشین شود 
و  کم  سالم،  فاسد،  غذای  چون  متفاوتی  اشکال  با  حتی  و 
پارادایم های  و  سبک ها  به  گیاهی  یا  و  گوشتی  پرکالری،  یا 
داشته  اشاره  فرهنگی  متفاوت  اشکال  و  خوراک  مختلف 
باشد. همچنان که باتر به این نکته اشاره می کند که: «تصویر 
غذا در فیلم می تواند به ما درباره ی فقر شدید و یا توانگری 
بی بندوباری   یا  و  سالمتی  درباره ی  بگوید،  شخصیت ها 
ابعاد  شناخت  جانشین  سینما  در  غذا  مصرف  واقع  در  آنها. 
مختلف فرهنگی، رسم ورسوم ، تضادها و فوق مصرف گرایی 
دنیای مدرن و پست مدرن و همچنین اختالف های طبقاتی و 

اجتماعی به  شمار می رود» ( باتر، ۱۳۸۹: ۵۴).
از این روست که غذا را می توان به حامل تمام عیار معانی 
نهفته در تصاویر سینمایی قلمداد کرد. به عبارتی توجه به غذا 
نه فقط توجه به رنگ و تصویر، نام و مکان و شیوه ی پخت وپز 
آن  با  که  است  اجتماعی  ضوابط  و  فرهنگ  به  توجه  که  آن، 
تصاویر پیوند می خورد. در ادامه به مفاهیمی اشاره می شود 
مفاهیم  این  میانجی  به  ایران  سینمای  در  غذا  تصویر  که 
توضیح دهنده ی  که  نظری  مفاهیمی  می شود؛  تفسیرپذیر 
معنای غذا و فرهنگ خوراک و آشپزی در آثار منتخب برای 

انجام این تحقیق بوده اند.

غذا، تمایز و پیوند اجتماعی
امور  از  اجتماعی  و  فردی  زندگی  در  غذایی  عادت های 
محوری به شمار می روند و همین محوریت است که سبب 
نمادپردازی و حضور پررنگشان در سینما و ادبیات شده است 

(جرمو و ویلیامز، ۱۳۹۴).
به تصویر غذا و اهمیت آن برای نمایش اشکال مختلف 
برای  آن  از  بهره مندی  تا  گرفته  خانوادگی  زندگی  و  روابط 
زاهدانه  زندگی  جمله  از  زندگی  مختلف  سبک های  نمایش 
و یا مصرف گرا، در بسیاری از آثار پژوهشی اشاره شد: «غذا 
در آثار سینمایی و ادبی به طرق بسیار با زمینه های اجتماعی 
فشارهای  میان  موازنه ای  غالبًا  و  می کند  برقرار  ارتباط  خود 
را  انضباط  و  نظم  همچنین  و  لذت گرایی  باب  در  اجتماعی 
یادآور  می تواند  به خودی خود  غذا  انتخاب  می آورد...  فراهم 
باشد»  ولیمه  یا  و  روزه  عزا،  عروسی،  مراسم  تولد،  جشن 

(جرمو و ویلیامز، ۱۳۹۴: ۲۶).
معتقدند   (۱۳۹۴) ویلیامز  و  جرمو  که  روست  این  از 
از  تاریخی  عوامل  مطالعه ی  با  واقع  در  غذا  مطالعه ی  که 
فرهنگی  عوامل  غذا،  انتخاب  در  سنت ها  تأثیر  فهم  جمله 
همچنین  و  مجاز  خوردنی های  و  محرمات  تعیین  جمله  از 
توزیع  و  تولید  اقتصادی  ماهیت های  مثل  ساختاری  عوامل 
و مصرف غذا و... گره می خورد (جرمو و ویلیامز، ۱۳۹۴: 
۲۷) و همین نکته است که وجود بینش جامعه شناختی را در 

مطالعات غذا الزم می کند. 
با چنین نگاهی، غذا نه تنها در موقعیتی توصیف کننده قرار 
می گیرد که می توان آن را در موقعیت متناقض پیوند و تفکیک 
و  تمایز  موجبات  که  جهت  آن  از  تفکیک  یافت.  اجتماعی 
حضورش  که  روی  آن  از  پیوند  و  می شود  طبقاتی  تفاوت 
است.  ارتباطی  و  اجتماعی  شبکه های  ایجاد  برای  بهانه ای 
شخصی  هویت  اساس  بر  انسان ها  که  است  این  حقیقت 
خود دست به انتخاب غذا می زنند و همین انتخاب و عادات 
غذایی متفاوت است که آن را به عنوان عاملی برای شناخت 

تمایزات و تفکیک های اجتماعی تبدیل می کند. 
جرمو و ویلیامز (۱۳۹۴) به نقل از بردزورث۸ (۱۹۹۷) 
به این ایده اشاره کرده اند که در برابر مفهوم مک دونالیزه شدن 
ریتزر (۱۹۹۶-۱۹۹۳) که به همگان سازی عادات غذایی در 
کشورهای غربی و استانداردسازی تولید در این عرصه اشاره 

8. Beardsworth



فصلنامۀ رهپویۀ هنرهای نمایشی، دورۀ اول، شمارۀ سوم، بهار ۷۰۱۴۰۱

به نوعی  غذایی  ذائقه های  در  انتخاب  تفاوت های  می کند، 
برای  جایگزینی  که  است  اجتماعی  تفکیک  نشان دهنده ی 
الگوهای  روی  این  «از  می شود:  تلقی  شدن  مک دونالیزه 
اساس  بر  که  می آیند  وجود  به  غذایی  مواد  مصرف  متنوع 
انتخاب های  همچنین  و  شخصی  هویت  و  اجتماعی  تمایز 
غذایی خاص و عضویت در گروه های اجتماعی متنوع پدید 
غذایی  انتخاب های  این  که  است  جهت  بدین  می آیند... 
روش هایی به شمار می روند که مردم از طریق آنها می توانند 
و  (جرمو  کنند»  خلق  را  اجتماعی  تمایز  از  صورت هایی 

ویلیامز، ۱۳۹۴: ۳۱).
مفاهیم  از  وسیعی  طیف  در  می توان  ارتباط  همین  در 
کرد.  اشاره  غذا  مسئله ی  تمایزبخشی  بر  اجتماعی 
آنان  مهترین  از  «طبقه»  مفهوم  که  مفاهیمی  از  مجموعه ای 
عنوان  با  مقاله ای  در   (۱۳۹۴) کراتی  پت  می رود.  شمار  به 
«غذا و طبقه» سعی دارد به تفاوت هایی اشاره کند که مفاهیم 
می آورند.  پدید  غذا  انتخاب  با  خود  نسبت  در  طبقه -بنیان 
قشربندی های  تأثیر  و  غذا  توزیع  در  نابرابری  اساس  این  بر 
غذا  انتخاب  در  طبقاتی  تفاوت های  وجود  امکان  اجتماعی 
مستقل از درآمد را پدید آورده است (کراتی، ۱۳۹۴: ۲۱۵).
در این ادبیات، نظریات پی یر بوردیو در ارتباط با بحث 
موجود  فرصت های  غذا،  انتخاب  در  اجتماعی»  «تمایز 
برای زندگی و نهایتًا تعریف سبک زندگی سالم اهمیت پیدا 
می کند. حقیقت این است که این شکل از مفهوم سازی نهایتًا 
انتخاب های غذایی را «کمابیش به سرمایه ی مادی و سرمایه ی 
فرهنگی» (کراتی، ۱۳۹۴: ۲۱۸) و شیوه های مختلف مصرف 
از جمله مصرف نمادین نسبت می دهد و میان دو مفهوم طبقه 
و غذا سه نوع همبستگی ایجاد می کند. همبستگی با مفهوم 

تغذیه، انتخاب و همچنین مصرف نمادین: 
احتماًال  پایین تر  درآمد  با  خانوارهایی  عینی  «به طور 
بیشتر گوشت را در ترکیب با مواد دیگر مصرف می کنند. اما 
در  دارد.  بر  در  را  هماهنگی  نمادین  محتوای  نیز  رفتار  خود 
آگهی های بازرگانی تلویزیون، کسانی که با دست، گوشت و 
سس گوجه فرنگی می خورند، احتماًال بیشتر مردان کارگرند 
چنین  خوردن  حال  در  مدیر  زنان  دادن  نشان  مدیر.  زنان  تا 
غذایی با همان روش، متضمن پیامی مؤثر و بسیار قابل درک 
نوع  چه  اینکه  پیرامون  است  بدیهی  آرای  به  بی حرمتی  در 
(کراتی،  می خورند»  را  معینی  غذاهای  چگونه  و  مردمی 

.(۲۲۰ :۱۳۹۴

و  سرمایه ی  فرهنگی  که  آنان  بوردیو  نظری  دستگاه  در 
اقتصادی بیشتری دارند، با دسترسی های بیشتر «سلیقه های 
به  که  است  برتری  همین  و  داشت  خواهند  بهتری» 
را  انتخاب ها  آن  و  بخشیده  مشروعیت  آنان  انتخاب های 
(بوردیو،  می کند  معرفی  احترام  شایسته ی  و  «اعیانی تر» 

۱۳۹۰؛ ویلیامز، ۱۹۹۵).
از این روست که اشکال متنوع مصرف و تهیه ی غذا، از 
جمله سبک های متفاوت گیاه خواری یا خالف آن، رژیم های 
غذا،  خوردن  متفاوت  مکان های  همچنین  و  متنوع  غذایی 
رنگارنگ،  و  غریب نما۹  غذایی  وعده های  و  میزها  چیدمان 
پایگاه  با  مفهوم  این  نسبت  از  نشانی  می توانند  همه  و  همه 

اجتماعی-اقتصادی مصرف کنندگانشان به شمار روند.
خوراک،  فرهنگ  کلی  به طور  و  غذا  اما  دیگر  جهتی  از 
عاملی برای نمایش «پیوندهای اجتماعی» است (پی آیکدا، 
هوروویتز۱۰،  ۱۳۹۶؛  کاظمی،  ۱۳۹۶؛  بلوکباشی،  ۱۳۹۴؛ 
۲۰۰۹). پیوندی که از مرحله ی آماده سازی آغاز می شود و 
ساخت  برای  می گیرد: «غذا  بر  در  را  غذا  صرف  و  پخت  تا 
استفاده  فرهنگ ها  همه ی  در  اجتماعی  روابط  حفظ  و 
متضمن  همیشه  تقریبًا  غذا  تولید  مراحل  تمامی  می شود. 
می کنند.  کار  هم  با  که  است  متعددی  افراد  گروهی  تالش 
همچنین مصرف غذا به عنوان رویدادی اجتماعی معموًال در 
زمانی اتفاق می افتد که همه ی اعضای خانواده کنار یکدیگر 
جمع  شده اند» (پی آیکدا: ۱۳۹۴، به نقل از روزین، ۱۹۹۶: 

.(۲۴۰
این  بر   (۱۹۹۶) روزین  از  نقل  به   (۱۳۹۴) پی آیکدا 
که  ندارد  وجود  فرهنگی  هیچ  تقریبًا  که  می کند  کید  تأ نکته 
تنها غذا خوردن را امری مثبت قلمداد کند، چراکه غذا ابزار 
متقابل  کنش  ترویج  در  است  قدرتمندی  بسیار  اجتماعی 
اجتماعی: «تعارف غذا از طریق یک فرد یا گروه به دیگری 
عمومًا نشانی از دوستی است. پذیرش غذا نشانی از تمایل 
برای ایجاد یا استحکام یک تعهد است. شکست در تعارف 
غذا نشان از بی میلی به ایجاد و یا حفظ یک رابطه به شمار 
می رود. از این روست که ما هیچ گاه در غذا با دشمنان خود 

شریک نمی شویم» (همان، ۲۴۰-۲۴۱).
که  کرد  اشاره  نکته  این  به  می توان  مقدمات  این  با 
بی شک سفره های غذا با اتمسفر معموًال مطلوبی که ایجاد 

9. exo c 
10. Horowitz
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و  قوی  پیوند های  و  اشتراک  ایجاد  برای  بهانه هایی  می کنند، 
 (۱۹۷۳) گرانووتر  که  همچنان  اجتماعی اند.  ضعیف  حتی 
می گوید،  سخن  اجتماعی  ضعیف  پیوندهای  اهمیت  از 
پیوندهای  این  تقویت  برای  عاملی  به عنوان  را  غذا  می توان 
پیوندهای  عنوان «قدرت  با  مقاله ای  در  او  دانست.  ضعیف 
دست یابی  برای  ضعیف  ارتباط های  اهمیت  از  ضعیف»۱۱ 
سخن  شغل،  کردن  پیدا  مثًال  جمله  از  بزرگ تر،  اهداف  به 
می کند  اشاره  نکته  این  به  مقاله  این  در  نویسنده  می گوید. 
استفاده  با  کار  جویندگان  که  باورند  این  بر  همه  هرچند  که 
دست  خود  دلخواه  شغل  به  نزدیک  روابط  شبکه های  از 
شبکه های  معموًال  چراکه  نیست.  این گونه  اما  کرده اند،  پیدا 
برخوردارند  یکدیگر  با  مشابه  اطالعاتی  از  ارتباطی  نزدیک 
(گرانووتر،  نمی شود  شغل  کردن  پیدا  به  منجر  لزومًا  که 

.(۱۳۷۰-۱۳۶۰ :۱۹۷۳
که  گرانووتر  می کند  ذکر  آنچه ریتزر (۱۳۷۴)  اساس  بر 
خود  آثار  در  می رود  شمار  به  شبکه  نظریه پردازان  جمله  از 
اعضای  پیوند  که  هستند  عینی ای  الگوهای  کشف  دنبال  به 
جامعه با یکدیگر را ممکن می کنند: «سرراست ترین شیوه ی 
پیوندهایی  الگوی  تحلیل  اجتماعی،  ساختار  یک  بررسی 
می زند»  پیوند  یکدیگر  به  را  جامعه  اعضای  که  است 

(گرانووتر: ۱۹۷۳، به نقل از ریتزر، ۱۳۷۴: ۵۷۷).
در همین ارتباط او از اهمیت پیوندهای ضعیف می گوید 
در  متفاوت،  ارتباطی  شبکه های  در  حضورشان  دلیل  به  که 
چیزی  این  و  بود  خواهند  نیز  متفاوتی  اطالعات  معرض 
معنادار  را  اجتماعی  شبکه های  در  حضور  اهمیت  که  است 
اهمیت  از  می توان  که  است  مفهومی  بستر  این  در  می کند. 
نهایتًا  و  پیوندهای ضعیف  این  به  شکل دادن  در  غذا  حضور 
یاد  آنها  از  اجتماعی  شبکه های  در  قوی  بهره های  کسب 
اجتماعی»  «تمایز  با  تقابل  در  هرچند  که  رویکردی  کرد؛ 
عرصه ی  در  غذا  حضور  کارکردی  تنوع  از  اما  می گیرد،  قرار 
را  سینما  تصویر  بر  آن  تصویر  خوانش  و  می گوید  فرهنگ 

معنادار می کند. 
در  و  نظری  مفاهیم  این  به  عنایت  با  مقاله  این  در 
تالش  اجتماعی،  پیوندهای  و  تمایزات  میان  رفت وبرگشت 
می شود تا داللت های فرهنگِی به تصویر درآمده، در نسبت 
با سفره های غذای ایرانی و سینمای ایران تعبیر و تفسیر شود.

11. The Strength of weak Ties

روش شناسی
لزوم هماهنگی نظریه و روش در انجام پژوهش های مختلف 
در  که  حاضر  مقاله ی  محتوای  مهم تر  آن  از  و  کیفی  و  کّمی 
تالش برای کشف معانی پنهان در تصویر است، نشانه شناسی 
تبدیل  کار  این  انجام  برای  ممکن  روش  بدیهی ترین  به  را 
دست  به  برای  مناسب  روشی  نشانه شناسی،  چراکه  می کند؛ 
آوردن هرگونه فهمی از این ماجراست که هر چیز چه معنایی 
هموار  معنا  این  کشف  برای  را  راه  نشانه شناسی  می دهد، 
می سازد (دانسی، ۱۳۸۷؛ فیسک، ۱۳۸۶؛ نجومیان، ۱۳۹۸): 
ماهیت  از  برداشتن  پرده  نشانه شناسانه  تحقیق  از  «هدف 
رابطه ی بین پدیده هاست. اینکه پدیده ی X می تواند به شکل 
مادی و یا به صورت محتوای تصویری وجود داشته باشد و به 
Y های متفاوتی مربوط شود که اینها می توانند معانی متفاوت 
همان ایکس اولیه باشند. درک این معانی، اینکه چه هستند 
و بر چه اساسی تولید شده اند، هدف نشانه شناسی است که 

معموًال «تفسیر» نامیده می شود» (دانسی، ۱۳۸۷: ۱۴).
تصویر  عرصه ی  در   X پدیده ی  تحقیق  این  در  که  حاال 
حضور دارد، نشانه شناسی با مفهوم بازنمایی گره می خورد؛ 
مفهومی که به فرایند ثبت ایده ها، دانش و یا پیام ها به شکل 
فیزیکی مربوط می شود. بازنمایی به این معنا به طور دقیق تر 
برای  و...  صداها  تصاویر،  از  اعم  «نشانه ها»  از  «استفاده 
که  است  مفهومی  بازتولید  یا  و  ترسیم  دادن،  نشان  گفتن، 
یا  و  تصور  احساس،  درک،  فیزیکی،  شکل  به  را  آن  می شود 

لمس کرد» (دانسی، ۱۳۸۷: ۲۰).
این گونه است که شکل فیزیکی در امر بازنمایی «دال» 
و همچنین معنا که به شکل روشن و یا نه چندان روشن تولید 
می شوند مدلول گفته می شود و رابطه ی این دو با یکدیگر که 
متفاوت  اشکال  گوناگون  اجتماعی  و  فرهنگی  بسترهای  در 
این  حقیقت  می شود.  دانسته  «داللت»  می گیرد  خود  به 
است که فرایند کشف این داللت ها در عرصه های گوناگون 
«قراردادی»  واقع  در  و  پرپیچ وخم  بسیار  راهی  فرهنگی 
اساس  بر  می کند  اشاره  دانسی (۱۳۸۷)  که  همچنان  است. 
عوامل  و  جمعی۱۳  تجربیات  اجتماعی۱۲،  قراردادهای 
می کنند  پیدا  گوناگونی  معنایی  گستره های  زمینه ای۱۴ 

(نجومیان، ۱۳۹۸؛ آسابرگر، ۱۳۷۹).

12. social conven on
13. communal experience
14. contextual
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روابط  «بررسی  مختصر  عبارتی  به  را  نشانه شناسی  اگر 
نشانه ها در متن» و یا «روشی برای خواندن متن» (نجومیان، 
۱۳۹۸: ۱۲) قلمداد کنیم، در واقع در ساحتی قدم گذاشته ایم 
جمله  از  نشانه شناسی،  گوناگون  نحله های  میان  که 
ساختارگرایانه و پساساختارگرایانه، همفکری برقرار است. اما 
به تناسب موضوع این نوشته، شیوه ای از نشانه شناسی برگزیده 
نظام های  از  برخی  تحلیل  برای  ساختارگرا  بارت  که  شده 
در  کرده است.  استفاده  پوشاک  و  خوراک  همچون  نشانه ای 
واقع او در پی «بازسازی کارکرد نظام های داللتی غیر از زبان 

است» (بارت، ۱۳۹۸: ۱۰۶). 
مرتبط  و  متباین  واقعیت های  توصیف  با  کاری  چنین 
نظام  تحلیل  در  او  که  همچنان  می شود.  آغاز  یکدیگر  با 
خوراک از زبانی سخن می گوید که متشکل از واقعیت های 
متباینی چون قوانین منع خوردن شور و شیرین کنار یکدیگر 
ساختار  یک  به  ارجاع  با  منو  «هر  غذاست:  صرف  آداب  و 
به  هفته  روزهای  به  بسته  ساختار  این  ولی  می شود،  طراحی 
این  در  که  اینجاست  مسئله  می شود...  پر  مختلفی  اشکال 
و  ندارد  اعراب  از  محلی  تصمیم گیرنده  گروهی  کنش  نظام 
برخالف کاربردهای وسیع جمعی آن کامًال شخصی حاصل 

می شود» (بارت، ۱۳۹۸: ۸۸).
در چنین رویکردی هر موضوعی در موقعیت و نظام های 
خاص  داللت های  و  می شود  تعریف  خود  خاص  معنایی 
سینماست  موضوع  اینجا  و  می یابد   اقتصادی  و  اجتماعی 
سینما  خود   (۱۹۳۱-۱۹۹۳) متس  کریستین  قول  به  که 
«پیشاپیش موجبات نشانه شناسی را فراهم می آورد» (متس، 

.(۳۲۵ :۱۳۹۸
در  ضمنی  و  مستقیم  داللت های  از   (۱۳۹۵) متس 
این  که  می کند  کید  تأ نکته  این  بر  و  می گوید  سخن  سینما 
هنر  یک  به عنوان  را  سینما  که  هستند  ضمنی  داللت های 
پایه ی  بر  و  سوسوری  سنتی  در  متس  می شناسانند.  ما  به 
سینما  در  نشانه شناسی  به  جانشینی  و  همنشینی  داللت های 
ادبیات او  می نگرد و آن را با دستور زبان تفسیر می کند. در 
قاعده  دو  این  بر  تکیه  با  فیلم  ادراک  نهایتًا  و  سینمایی  نحو 
در  سکانس ها  توالی  و  نماها  طراحی  با  که  می گیرد  صورت 
عملی  به عنوان  مونتاژ  حضور  و  (همنشینی)  یکدیگر  کنار 
می گیرد  شکل  (جانشینی)  تصویر  معناسازی  در  خالقانه 

(متس، ۱۳۹۵: ۹۵-۸۷).
کید بر قواعد همنشینی و جانشینی  همچنان که متس با تأ

بر مسئله ی حضور و غیاب در نشانه شناسی سینما اشاره کرده 
است، باکلند (۱۳۹۸) نیز در توضیح این امر از تحلیل سطح 
می گوید:  تصویر  معنای  کشف  در  پنهان  سطح  و  آشکار 
که  می کند  اشاره  نکته  این  به  واقع  در  فیلم  «نشانه شناسی 
آن فیلم چگونه از سطح زیرین (پنهانش) خاص می شود و 
واقع  در  ظاهری اش...  و  محسوس  مشخصه های  نظر  از  نه 
پنهان  سطح  توصیف  برای  را  فرضیه هایی  فیلم  نشانه شناسی 

عرضه خواهد کرد» (باکلند، ۱۳۹۸: ۳۴۸).

شیوه ی انتخاب و تحلیل فیلم ها
از لحظه ی تولد سینمای ایران تا کنون بدون شک فیلم های 
سفره های  و  غذا  آنها  در  که  شده اند  ساخته  زیادی  بسیار 
پذیرایی به عنوان یکی از موتیف های اصلی به شمار رفته که 
با تکرار و تمرکز بر آن ایده و مضمون اصلی داستان تقویت 
قارون»  «گنج  فیلم  در  مثال  به عنوان  که  همچنان  می شود. 
(۱۳۴۴) حضور متضاد چلوکباب و آبگوشت نه تنها معرف 
شخصیت ها و سبک زندگی متفاوت آنها، که در واقع عنصری 
کید بر وضعیت اقتصادی قهرمانان داستان و مضمون  برای تأ
اصلی فیلم یعنی اختالف طبقاتی است که از این طریق بیان 
نظری،  نمونه گیری  منطق  اساس  بر  توضیح  این  با  می شود. 
فیلم هایی برای تحلیل در این پژوهش انتخاب می شوند که 
شیوه ی  جمله  از  است،  مربوط  بدان  هرآنچه  و  غذا  آنها  در 
مضمون  مقوم  و  پیش برنده  عناصر  از  آن،  چیدمان  و  پختن 

اصلی در فیلم قلمداد شود. 
از آنجایی که این مطالعه، مطالعه ای تاریخی (طولی) به 
شمار نمی رود که تغییر روندها را مد نظر داشته باشد، برای نظم 
بخشیدن به انتخاب ها، سینمای بعد از انقالب ایران به عنوان 
واحد تحلیل مد نظر قرار گرفته شده و فیلم های «غذا محور»۱۵ 
به عنوان واحد مشاهده. باتر (۱۳۸۹) در توضیح فیلم های غذا 
شخصیت های  چه  آنها  در  که  است: «فیلم هایی  گفته  محور 
در  غذا  نباشند،  چه  و  باشند  خانگی  یا  حرفه ای  آشپز  اصلی 
آنها نقش اصلی را ایفا می کند، فیلم هایی غذا محور به شمار 
صحنه های  بر  اغلب  دوربین  که  معناست  بدان  این  می آیند. 
تهیه و یا خوردن آن تمرکز دارد و در نتیجه این عنصر کلیدی 
در نماهای نزدیک و یا داری حرکت، تمام پرده را پر می کند».

و  آشپزخانه  محور،  غذا  فیلم های  در  توضیحات  این  با 

15. Food-oriented Movies 
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کاراکترهای  غذا و همچنین همنشینی  پخت  مراحل  نمایش 
مختلف فیلم حول میز پذیرایی و گفتگو پیرامون موضوعات 
به  روایی  راهکارهای  و  لوکیشن ها  مهمترین  از  مختلف 
فیلم ها  تحلیل  در  که  است  بدیهی  بنابراین  می روند.  شمار 
«غذا»  که  شود  گرفته  بهره  صحنه هایی  و  سکانس ها  از  نیز 
در هسته ی مرکزی تصویر و روایت قرار دارد؛ به عنوان مثال، 
شخصیت های  از  یکی  آنها  در  که  صحنه ها  یی  یا  صحنه 
داستان مشغول به آشپزی است و یا جمعی از شخصیت های 
و  شده  جمع  یکدیگر  دور  غذا  صرف  بهانه ی  به  داستان 
چنین  در  هستند.  گفتگو  و  آشامیدن  و  خوردن  به  مشغول 
و  رستوران  یا  و  منزل  آشپزخانه ی  معموًال  سکانس هایی 
که  می روند  شمار  به  فضاهایی  خانه  پذیرایی  اتاق  همچنین 

خط روایی داستان بر محور آنها شکل می گیرد.
بارت  نشانه شناسی  سنت  بر  کید  تأ با  فیلم ها  تحلیل  در 
انتخاب  در  مضمون  تحلیل  روش  از  بهره گیری  همچنین  و 
هستند،  مربوط  مقاله  این  محوری  موضوع  به  که  مضامینی 
برای  منتخب،  فیلم های  در  موجود  محور  غذا  سکانس های 
شد؛  خواهند  توصیف  فربه  شکلی  به  عینی  معنای  توضیح 
توصیفاتی که در انتخاب مضامین محوری به یاری نویسنده 
و  همنشینی  محورهای  به  توجه  با  آن،  از  پس  آمده اند. 
جانشینی تالش می شود تا معانی پنهان و ضمنی مندرج در 
اساس  بر  گیرند.  قرار  تفسیر  و  تحلیل  مورد  سکانس ها  این 
تحلیل  روش  دو  ترکیب  با  حاضر  مقاله ی  توضیحات،  این 
این  به  است؛  رسیده  سرانجام  به  نشانه شناسی  و  مضمون 
از  مجموعه ای  فیلم ها،  تک تک  تحلیل  به جای  که  ترتیب 
مضامین  اساس  بر  و  شده  انتخاب  محور  غذا  سکانس های 

مشابه نشانه شناسانه طبقه بندی شده اند. (۱).
به عنوان  مجموعه ای  تاکنون  ایران  سینمای  در  هرچند 
در  اما  است،  نشده  تولید  محور  غذا  فیلم های  مجموعه 
و  ایران  سینمای  تولیدی  آثار  بر  کلی  مروری  با  اول  قدم 
و  غذا  آنها  در  که  فیلم هایی  درباره ی  موجود  نظرهای  و  نقد 
به  دست  نظری  شکلی  به  دارند  محوری  حضوری  آشپزی 
تنی  با  بیشتر  اطمینان  برای  آن  از  پس  و  زده  نمونه   انتخاب 
و  شده  گفتگو  وارد  سینمایی  متخصصان  و  منتقدان  از  چند 
شده است.  بخشیده   صوری  اعتباری  موجود  انتخاب های  به 
از  مجموعه ای  امروز  به  تا  شصت  دهه ی  از  جهت،  بدین 
آثار سینمایی که در هریک از آنها به نوعی غذا و آشپزی در 
به عنوان  باشد،  داشته  حضور  محوری  سکانس های  از  یکی 

و  تحلیل  مورد  بینامتنی  به شکلی  و  شده  انتخاب  نمونه 
تحلیل  و  اشاره  با  مقاله  این  رو،  این  از  می گیرد.  قرار  تفسیر 
سکانس هایی از فیلم های «اجاره نشین ها» (۱۳۶۵) ()، «از 
(۱۳۸۲)، «کافه  مامان»  (۱۳۷۱)، «مهمان  راین»  تا  کرخه 
 ،(۱۳۸۳) می شوند»  عاشق  «ماهی ها   ،(۱۳۸۲) ترانزیت» 
«زندگی   ،(۱۳۹۰) یوسف»  «آقا   ،(۱۳۸۹) «سعادت آباد» 
تو  دنیای  «در   ،(۱۳۹۱) بانو»  و  محمودی  آقای  مشترک 

ساعت چند است؟» (۱۳۹۳) به انجام می رسد.
غذا  فیلم های  تعداد  ایران  سینمای  در  که  آنجایی  از   
هم  درست  انگشتان  تعداد  به  شد  ذکر  که  معنایی  به  محور 
فیلم هایی  مجموعه  از  پژوهش  این  انجام  برای  نمی رسد، 
که هریک به گونه ای با غذا و فضای آشپزخانه مرتبط هستند 
رویکردی  با  و  شده  ذکر  روش  اساس  بر  که  شده  استفاده 

بینامتنی مورد تحلیل قرار می گیرند.
که   (۱۳۸۴) نشانه ها»  «امپراطوری  در  بارت  روالن 
که  می آموزد  ما  به  بود،  نوشته  این  برای  سرمشقی  همچون 
می توان با توجه به حوزه ی هنر، معماری و البته آشپزی ملل 
اینجا  که  مردمانی  درباره ی  خیال پردازی  از  فارغ  مختلف، 
بساط  نیست)  ما  پیش  که  (جایی  آنجا  و  نیستند  ما)  (پیش 
زندگی برپا کرده اند، سخن گفت (بارت، ۱۳۸۴: ۲۲-۱۹). 
این سخن دریچه ای می شود برای شناخت نظامی که هرچند 
شرق)  حداکثری  معنای  به  (و  ژاپن  را  آن  کتابش  در  بارت 
کاوش  برای  اولی  روشی  به عنوان  می تواند  اما  است،  نامیده 
در هر متن فرهنگی دیگری نیز به کار آید. با عنایت به چنین 
نگاهی است که می توان اشکال حضور غذا در سینمای ایران 
خوراک،  در  نه تنها  را  غذا  که  نگاهی  کرد؛  خوانش  و  دید  را 
تمام  اینها  می کند.  معنا  فرهنگ  از  گسترده ای  نظام  در  که 
آماده سازی،  مراحل  مشاهده ی  با  او  که  است  ویژگی هایی 
پخت، ِسرو و البته چشیدن غذا بدان دست یافته و توصیف 

می کند (بارت، ۱۳۸۴). 

تحلیل فیلم ها
جانشینی در چیستی غذا

مجموعه ی  در  غذا  کوچک  به ظاهر  کالم  که  آنجایی  از 
سزاوار  می یابد،  معنا  طعم  و  چینش  محتوا،  از  گسترده ای 
است که قدم نخست را به محتوا و در واقع چیستی تصویر 
که  همان جا  درست  دهیم؛  اختصاص  ایران  سینمای  در  آن 
در «گنج قارون» (۳) خوِد «آبگوشت» به عنوان یک محتوای 
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منحصربه فرد داللت های معنایی خاص خود را پیدا می کند و 
ِصرف «کباب کوبیده» در بسیاری از آثار داریوش مهرجویی، 
همچون «اجاره نشین ها»، «چه خوبه که برگشتی» یا «پری» 
اشاره  بدان  ادامه  در  که  متفاوت  کامًال  معنایی  در  (البته 
موتیفی  به عنوان  کاهانی،  عبدالرضا  یا «هیچ»  کرد)  خواهم 

تکرارشونده موتور محرک داستان به  شمار می روند. 
«آبگوشت» در همنشینی با خانه ی محقر «علی  بی غم»، 
است،  «کلفتی»  کارش  که  مادری  و  گل وگشاد  لباس های 
ساده زیستی،  چون  مفاهیمی  با  و  می یابد  طبقاتی  معنایی 
حالی  در  این  و  می خورد  پیوند  سالمتی  و  خیال  آرامش 
است که قارون با ثروت بی حدوحصرش که با نمادهایی از 
خانه های مجلل، اتومبیل پر زرق وبرق معرفی می شود، حول 
میز غذاخوری وسیع منزلش، هرچند رژیم غذایی خاصی را 
از این  تهی.  خیال  آرامش  از  و  تنهاست  اما  می کند،  رعایت 
روست که کباب و آبگوشت تقابلی دوتایی می یابند و حضور 

هریک در تضاد با دیگری معنا می شود.
سینماست؛  در  غذا  ماهیت  معناداری  از  نمونه ای  این 
همچنان که کباب کوبیده در «اجاره نشین ها» غذایی اعیانی 
که  سوپرگوشت»  «عباس آقا  توسط  که  می رود  شمار  به 
می شود.  عرضه  میهمانان  به  متمول،  و  است  صاحب خانه 
به  مربوط  سکانس  در  «عباس آقا»  معتمد به نفس  ژست 
اطعام  در  او  موفقیت  و  افتخار  مؤید  فیلم  این  در  کباب زنی 
مساکین است: «کباب از ابتدای ورودش به ایران، که توسط 
داشته  اعیانی  معنایی  است،  گرفته  صورت  قاجار  شاهان 
از  می گرفته.  قرار  استفاده  مورد  اشراف  توسط  بیشتر  و  است 
این روست که کباب در بازنمایی ها نشانه ای از زندگی مرفه 
و خوب و در عین حال بهبودی کسب وکار است» (کاظمی، 

.(۱۰۲ :۱۳۹۶
کاهانی،  (عبدالرضا  «هیچ»  در  اوضاع  بهبودی  این 
با  که  فیلم  این  می شود.  همنشین  کباب  با  که  است   (۱۳۸۸
رخداد عجیبی برای خانواده به دو بخش قبل و بعد از مکنت 
به  غالب  قوت  به عنوان  کباب  با  می شود،  تبدیل  ثروت  و 
تصویر کشیده می شود. کما اینکه هرچند تا پیش از معجزه ی 
سوپ  همچون  غذاهایی  با  سفره  خانواده،  رسیدن  ثروت  به 
کباب زدن ها  تصویر  آن  از  بعد  اما  می شد،  پر  پنیر  و  نان  و 
موتیف های  مشخص ترین  از  یکی  به  خوردن ها  کباب  و 

تکرارشونده ی فیلم تبدیل می شود.
بگذریم،  که  کوبیده»  «کباب  و  «آبگوشت»  تقابل  از 

و  فست فودها  به عنوان  روزمره  ادبیات  در  که  جدید  غذاهای 
نوع  از  متفاوت  ماهیتی  می شوند،  شناخته  مدرن  غذاهای  یا 
تعیین  را  آن  مصرف  شیوه ی  که  ماهیتی  دارند؛  خود  سنتی 
افخمی،  (بهروز  «شوکران»  فیلم  از  صحنه ای  در  می کند. 
۱۳۷۹)، قهرمان داستان (سیما) که قرار است با همراه خود 
به رستورانی مجلل برود تا «چیپس قورباغه» بخورند (غذایی 
که در هر رستورانی سرو نمی شود)، اصرار می کند تا لباس 
خود را تعویض کند و پوشش مناسب رستوران اختیار کند: 
«صبر کن لباس هامو عوض کنم... با این لباس ها که نمی شه 
بیام رستوران!» اینجا هم ماهیت غذا و هم محل خوردن آن 
را  آن  با  مواجهه  واقع  در  و  پوشیدن  لباس  شیوه ی  که  است 
تعین می بخشد. همچنان که قهرمان داستان در پایان فیلم با 
لباس خانگی مشغول پختن سبزی پلو و ماهی در آشپزخانه 
به  الکچری  دیگر  برخی  و  عامه پسند  غذاها  است: «برخی 
شمار می روند. هرچند آبگوشت و قرمه سبزی و... از گذشته 
تا کنون امتداد پیدا کرده اند، اما غذاهای جدید همچون پیتزا 
و الزانیا و ماکارونی، غربی به شمار می روند و در سفره های 

ما کارکردی متفاوت پیدا می کنند» (کاظمی، ۱۳۹۶: ۹۷).
(رخشان  شهر»  پوست  «زیر  فیلم  از  سکانسی  در 
می گیرد  تصمیم  خانواده  بزرگ  پسر   ،(۱۳۷۹ بنی اعتماد، 
خانواده ی خود را به صرف پیتزا، بیرون از خانه دعوت کند. 
غذای «چیتان پیتان»  خانواده)  (مادر  طوبی  بیان  در  «پیتزا» 
سر  همیشه  که  خانواده  این  اضافه.  خرج  و  می شود  گفته 
یک  در  حضور  برای  کرده اند  تغذیه  خود  محقرانه ی  سفره ی 
پیتزافروشی بهترین لباس های خود را می پوشند و زن و دختر 
خانواده به صورت خود ماتیک می زنند تا در شأن مکان شام 

خوردن خود قرار گیرند.

همنشینی و چینش غذا 
فارغ از آنچه به عنوان خوراک در سینمای ایران به تصویر در 
نشانه ای  می تواند  نیز  آن  ارائه ی  و  پخت وپز  سبک  می آید، 
تصویر  آن  خود  در  لزومًا  که  باشد  دیگری  معانی  درک  برای 
منتهی الیه  در  «قارون»  تنهاِی  حضور  نمی شود.  مشاهده 
خوراک  و  اردک  سوپ  آن  در  که  سلطنتی  میزی  شمالی 
کوچک  سفره ی  مقابل  در  می شود  سرو  مقیاس  و  متر  با  بره 
و  شده  پهن  زمین  بر  که  بی غم»  «علی  خانه ی  آبگوشت 
دوغش  و  می شود  خوردنی  مردانه  ُمشتی  ضربه ی  با  پیازش 
بی محابا، نه در لیوان که در همان پارچ َسر کشیده می شود، 
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تصویر  در  که  جنسی  قلم  چند  همین  از  فارغ  است  نشانی 
تا  کرخه  فیلم «از  در  که «لیال»  همچنان  می شود.  مشاهده 
راین» (ابراهیم حاتمی کیا، ۱۳۷۱) برای پذیرایی از برادرش 
در تدارک سفره ای ایرانی، آن را بر سفره ی قلمکار اصفهانی 
روی زمین پهن و بر لزوم هماهنگی غذای ایرانی و شیوه ی 
همسر  تعجب  اظهار  به  پاسخ  در  او  می کند.  کید  تأ ایرانی 
کید  تأ با  شده  پهن  زمین  بر  که  سفره ای  تماشای  در  خود 

می گوید: «غذای ایرانی، سفره ی ایرانی».
غیرقابل انکاری  ربط  غذا  چیستی  که  است  این  حقیقت 
و  هویج  و  مرغ  ترکیب  اینکه  کما  دارد.  آن  چینش  سبک  با 
که  را   (۱۳۸۹ میری،  (مازیار  «سعادت آباد»  در  فلفل دلمه 
بر  نمی توان  قدیمی،  دوستان  جمع  چینِی  غذای  می شود 
میهمانان و  کرد و همچنین نمی توان  زمینی تناول  سفره های 
غذاهای رنگ و وارنگ «مهمان مامان» (داریوش مهرجویی، 
۱۳۸۲) و «یه حّبه قند» (رضا میرکریمی، ۱۳۹۰) را نشاند 
متکثر  و  رنگارنگ  سفره ی  غذاخوری.  طمطراق  ُپر  میز  بر 
شده  تأمین  خانه ای  از  قطعه اش  هر  که  مامان»  «مهمان 
با  کرده اند،  تکمیل  را  وعده  این  پازل  قطعات  به نوعی  و 
«مامان»  قمرخانومی  خانه ی  در  دوربین  سریع  حرکات 
به  شهر  پایین  فقیرنشین  محالت  از  که  محله ای  تصویر  و 
شمار می رود، نه فقط به دالیل سنتی که به دلیل اقتصادی، 
پهن  عروسی  و  عزا  سفره های  اما  می شود.  چیده  زمین  بر 
سنتی- خانه ای  در  حضور  دلیل  به  قند»  حّبه  «یه  در  شده 

که  است  خانوادگی  روابط  از  سنتی  تصویری  و  شهرستانی 
بر زمین پهن می شود؛ به گونه ای که تصور آن خانه ی قدیمی 
در بافت قدیمی شهر با میزی مجلل که تصویری مدرن دارد 

ناهمخوان به نظر خواهد رسید.

جدول ۱. جانشینی و همنشینی غذاها و چینش سفره در فیلم های 
مورد مطالعه.

همنشینیجانشینی

کباب، برنج، نوشیدنی، پیش غذا، مکنتکباب/ آبگوشت

آبگوشت، سفره، پیاز، سبزی، نان، سنت، میز نهارخوری/ سفره
ساد ه زیستی

مدرن/ سنتی
خانه ی اعیانی/ محقر

پیتزا، سیب زمینی سرخ کرده، رستوران، میز 
نهارخوری، مدرن بودن

غذا و جنسیت: همنشینی زن و غذا
کلیدواژه ای که در ادبیات مربوط به بازنمایی زن در سینمای 
دوره های  طی  سینما  پرده ی  بر  را  او  نقش  تغییرات  ایران 
تاریخی مختلف نمایندگی می کند، متغیر «اشتغال» است؛ 
چیزی که زن را به درون یا بیرون از خانه پیوند می زند. زنی 
که درون خانه می ماند به قول شهال الهیجی: «به آشپزخانه 
انجام  به  حاشیه،  به  متن  از  تبعید  این  با  و  می شود  تبعید 
خدمات خانگی از جمله نشستن در مقابل سماور و ریختن 
فرزندان  و  مردان  از  بی قیدوشرط  اطاعت  و  پذیرایی  چای، 

ده – دوازده ساله ی خود تقلیل می یابد» (۴).
همین  «به  طاهره ی  تبعید  به  می توان  رابطه  این  در 
تالش  و  آشپزخانه  به   (۱۳۸۶ میرکریمی،  (رضا  سادگی» 
ناکامش برای رهایی از این انقیاد اشاره کرد؛ انقیادی که در 
خدمت رسانی به همسر و ُپر کردن یخچال - فریزر خانه و 
پیتزا  گاهی  که  می شود  خالصه  فرزندانی  شکم  کردن  سیر 
دلقک  طرح  با  کتلت  خوردن  به  گاهی  و  می کنند  هوس 

داریوش  ساخته ی  مامان»  «مهمان  فیلم  از  نمایی   .۱ تصویر 
مهرجویی، محصول سال ۱۳۸۲

میری،  مازیار  ساخته ی  «سعادت آباد»  فیلم  از  نمایی   .۱ تصویر 
محصول سال ۱۳۸۹



فصلنامۀ رهپویۀ هنرهای نمایشی، دورۀ اول، شمارۀ سوم، بهار ۷۶۱۴۰۱

رضایت می دهند و شاید همین قیدوبند آشپزی و آشپزخانه 
است،  ناامید  و  مستأصل  که  او  برای  شعر،  کالس  که  است 
دریچه ای می شود رو به آزادی. اما در عوض زنی که بیرون از 
خانه مشغول به فعالیت است به صورت پیش فرض با آشپزی 
و آشپرخانه نسبتی ندارد، اگر هم از آشپزخانه اش بوی غذایی 
به مشام رسد نیز مایه ی مباهات و تعجب است؛ آنچنان که 
در «آتش بس» (تهمینه میالنی، ۱۳۸۴) به کاریکاتوری ترین 
اما  مهندس،  زن  می آید.  در  تصویر  به  آن  فمنیستی  شکل 
که  وظیفه  انجام  قصد  به  نه  داستان  همه فن حریف  و  لجباز 
برای نمایش توانایی ها و پیروزی در یکی راندهای مسابقه ی 
زندگی اش، به قول خودش در پخت وپز سنگ تمام می گذارد، 
با  که  غذا  و  آشپزخانه  با  نه  زن  این  صورت  این  غیر  در  که 
خیابان و اتومبیل و شرکت ساختمانی اش همنشین می شود. 
گذشته از این دوگانه ای که با توسل به امر غذا و آشپزخانه، 
زن را به سوژه ای درونی یا بیرونی تقلیل می دهد، در نقطه ی 
مقابل باید به زنی اشاره کرد که هرچند در حصار آشپزخانه 

حضور دارد اما این حصار با کارکردی تناقض آمیز، نه تنها او 
را در بند نکرده که اسباب رهایی  شان را فراهم آورده است. 

پرتوی،  (کامپوزیا  ترانزیت»  «کافه  فیلم  در  «ریحان» 
اما  بود  بلد  آشپزی  فقط  خودش  قول  به  هرچند  که   (۱۳۸۲
نفودناپذیر  چارچوب  در  و  زنانه  به ظاهر  مهارِت  همین  با 
چالش  به  را  خود  برادرشوهر  مردانگی  که  است  آشپزخانه 
کشیده و سنت و رسم ورسوم جاری در زندگی مرزی را متزلزل 
می سازد. همچنان که «آتیه» در «ماهی ها عاشق می شوند» 
(علی رفیعی، ۱۳۸۳) نیز همچون «ریحان خانم» در شهری 
واقع  در  و  زندگی  متفاوت  رسم ورسومی  با  اما  مرزی  تقریبًا 
آشپزی می کند. برای او نیز آشپزی در آشپزخانه ای که بیشتر 
به ِدژی گرم و نفوذناپذیر شباهت دارد، نوعی اعالم استقالل 
است از جهان مردانه؛ استقاللی که آشپزی را با هنر نقاشی 
تابلوی  یک  با  بی شباهت  چندان  را  غذا  سینی  هر  و  زده  گره 
نقاشی به سرانجام نمی رساند. به همین خاطر است که این 
می روند  شمار  به  ایران  سینمای  فیلم های  معدود  از  فیلم  دو 
که زیبایی شناسی بشقاب های غذا و دیگ های جوشان برنج 
و  بو  و  کشیده  دوش  به  را  فیلم  تمام  جذابیت  بار  ایرانی شان 
طعم را از پرده ی سینما بیرون می کشانند. غذا در این دو فیلم 
همچون حیله ای است (البته خوب و شیرین) که با تمسک 
بدان می توان راهی در دل دوست پیدا  کرد. (۵) در این باره 
اشاره به دیس های رنگارنگ «ریحان» که دل مرد اروپایی را 
به  و  کرد  نرم  ملی اش  تعصب  و  ذائقه  محافظه کاری  از  فارغ 
میرزاقاسمی و ماهی شکم ُپر عادت داد، الزم به نظر می رسد.
بشقاب های  رنگ  و  طعم  که  اینجاست  نکته  واقع  در 
رستوران «آتیه» نه برای جذب مشتری که ترفندی شدند برای 
ماندگار کردن «عزیز» (معشوق قدیمی خود) در مام وطن که 
زاخاریوی  آنجا که  چه  غذا؛  با مفهوم  است  اساسًا همنشین 
«کافه ترانزیت» تا پیش از چشیدن طعم غذای «ریحان»، با 
کنسروی که یادگار وطن است روزگار می گذراند و چه آنجایی 
به  است؟»  چند  ساعت  تو  در «دنیای  ابتهاج»  که «گیله گل 
محض ورود به وطن سراغ آش فروشی طوطی می رود و طعم 
خاطرات کودکی اش. نکته اینکه «فرهاد دیوونه» نیز نه فقط 
با پخت وپز در دل مادر «گیله» جا خوش کرد که با تقلید از 
رسپی پنیر صبحانه ی فرانسویان بود که روزمرگی های عشق 

ساکن پاریس خود را برای او شبیه سازی می کرد.

تصویر ۳. نمایی از فیلم «ماهی ها عاشق می شوند» ساخته ی علی 
رفیعی، محصول سال ۱۳۸۳

تصویر ۲. نمایی از فیلم «به همین سادگی» ساخته ی رضا میرکریمی، 
محصول سال ۱۳۸۶
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غذا و پیوندهای اجتماعی: تقابل پیوست و گسست
میز  سر  بر  نشستن  حتی  یا  سفره  برپایی  از  ما  ُکلی  تصور 
و  خانوادگی  گردهمایی های  با  است  همنشین  غذاخوری، 
میزی  یا  می شود  برپا  سفره ای  اگر  که  معنا  این  به  دوستانه. 
چیده می شود، لزوم تشکیل اجتماعی گرداگرد آن میز و سفره 
به صورتی انضمامی، انتظاری طبیعی خواهد بود. به این معنا 
که سفره های غذا درست به هنگام تولد بیش از هر چیز روایت 
که  همچنان  جدایی.  و  گسست  تا  بودنند  هم  با  و  پیوست 
عزیز در «ماهی ها عاشق می شوند» به هنگام نشستن بر سر 
سفره ی آتیه و دوستانش با لبخندی که نشان از رضایتش دارد 
بشه...  خورده  جمع  توو  که  غذاییه  غذا،  می گوید: «بهترین 
و  می کشیدم  بلند  آه  یه  غذا  شدن  تموم  از  بعد  بودم  که  بچه 
می گفتم کاش غذا تموم نمی شد... نه به خاطر غذا... فقط به 

خاطر جمعی که می دونستم همیشه باقی نمی مونه.»
آدمیان  پیوند  در  غذا  سفره های  نقش  از  ستایشی  چنین 
مفهوم  با  ایران  سینمای  همیشگی  مواجهه ی  یکدیگر  به 
غذاهای  و  «اجاره نشین ها»  کباب  سفره ی  در  که  غذاست 
هفته بیجار «مهمان مامان» و سفره ی عزا و عروسی «یه حّبه 
قند» توصیف شد؛ سفره هایی که بهانه ی صلح و آشتی اند؛ 
تناقضات در آنها رنگ می بازد؛ بزرگتر و کوچکتر جای خود را 
باال و پایین سفره پیدا می کنند و دست به حل مسئله می زنند. 
اما این تمام ماجرا نیست، اتفاقًا قصه از جایی شروع می شود 
سپرده ایم؛  فراموشی  به  را  تصویرش  و  نداریم  انتظار  که 
گسست اند.  باعث  که  پیونددهنده  نه  که  سفره هایی  تصویر 
از همان سفره ای که به شیوه ی ایرانی در «از کرخه تا راین» 
بر زمین پهن شد تا میز غذای چیده شده بر سر میز «زندگی 
 (۱۳۹۱ حجازی،  بانو» (روح الله  و  محمودی  آقای  مشترک 

که نشان گر شکاف  فکری عمیق میان اعضای خانواده شد. 
در  را  آلمانش  زاده ی  پسِر  و  لیال  آداب ورسوم،  بر  کید  تأ
به  را  سعید  و  نشاند  زمین  روی  اکراه  با  راین»  تا  کرخه  «از 
داشت.  نگاه  غذاخوری  میز  دور  آلمانی اش  همسر  همراه 
ایرانی  سیاق  و  سبک  و  فرهنگ  معرف  بود  قرار  که  سفره ای 
باشد در همان لحظه ی نخست در نگاه بیگانه پس زده شد. 
در نمونه ی «زندگی مشترک...» هرچند تمام اعضای خانواده 
دور میز غذا گرد هم آمده و اتفاقًا با اشتیاق فراوان نیز از طعم 
و عطر غذاهایی می گویند که توسط زن خانه طبخ می شود 
و توسط مرد خانه و فرزند آن خورده می شود، اما همین دور 
می کند،  فراهم  سخن  و  حرف  برای  فرصتی  که  نشستن  هم 

باعث می شود تا هر کس بگوید از آنچه دوست دارد و همین 
شاید به مذاق دیگری خوش نیاید. کار جایی باال می گیرد که 
غذایش  اتمام  از  پس  داستان  تازه وارد  دیگری  به عنوان  ساناز 
همین  و  می زند  سرش  به  سیگار  نخی  کردن  روشن  هوس 
شعله های  به  که  است  روزمره  و  عادی  او  برای  شاید  هوِس 

اختالف دامن می زند. 
«سعادت آباد»  در  چینی  غذای  خوردن  برای  که  میزی 
بانویش  و  محمودی  آقای  شام  میز  مثل  می شود  فراهم 
خوانش پذیر می شود. میز شام نقش همان طوفانی را بر عهده 
داشت که آرامش قبل از آن به علت عدم وجود فرصتی برای 
اختیار  در  غذا  دسته جمعِی  َصرف  که  فرصتی  بود؛  گفتگو 
می نماید  ساده انگارانه  که  روست  این  از  داد.  قرار  میهمانان 
اگر همیشه تصویر میز و سفره های غذا در سینمای ایران را 
بهانه ای برای دوستی برشمریم. غذا نه همیشه همچون زبان 

گفتگو، که زبان جدل نیز بوده است.

داریوش  ساخته ی  «اجاره نشین ها»  فیلم  از  نمایی   .۵ تصویر 
مهرجویی، محصول سال ۱۳۶۵

میرکریمی،  رضا  ساخته ی  قند»  حّبه  «یه  فیلم  از  نمایی   .۳ تصویر 
محصول سال ۱۳۹۰
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نتیجه گیری
کشف  با  بارت  شد،  گفته  نوشته  این  آغاز  در  که  همچنان 
چگونگی چیدمان میزهای غذا در سرزمین ژاپن، در واقع نه 
فقط از غذا که از فرهنگی که پدیدآورنده ی آن غذا بود سخن 
می گفت. تالش این نوشته نیز این بود که با تأمل بر سفره های 
غذا در سینمای ایران با نگاهی نشانه شناختی معنای سفره را 
در پیوند با روابط اجتماعی و تمایزات شکل گرفته ی پیرامون 
فیلم های  مشاهده ی  از  پس  رو،  این  از  کند.  مطالعه  آن 
و  غذا  به  مربوط  سکانس های  همچنین  و  محور»  «غذا 
سفره ی ایرانی در مجموعه ای از فیلم های چهار دهه ی اخیر 
از  با استفاده  تحلیل تک تک فیلم ها،  به جای  ایران،  سینمای 
و  شناسایی  را  مرتبط  کلی  مقوالت  مضمون،  تحلیل  روش 
تحلیل نشانه شناسانه شده اند. از این رو، با توجه به مقوالتی 
چون چیستی و چینش غذا و نسبت آن با جنسیت، طبقه و 
مصادیق  یافتن  پی  در  قیاسی  به شکلی  اجتماعی،  پیوندهای 

این نشانه ها در سکانس ها و تحلیل آنها بوده ایم.
بلوکباشی در کتاب «آشپز و آشپزخانه» به طور ضمنی به 
نقش آشپزی در ایجاد تمایز طبقاتی در ایران و سایر جوامع 
اسالمی اشاره می کند. چراکه به قول او: «هنر آشپزی ایرانی 
با  غذا  انواع  تهیه ی  در  که  هنری  ظرافت های  و  پیچیدگی  با 
به  گران بها  و  کمیاب  مواد  و  کشاورزی  گوناگون  فراورده های 

کار می بندد باید برآمده و دست پرورده ی مردم نسبتًا مرفه و 
طبقات باالی جامعه ی شهرنشین بوده باشد... بدیهی است 
نبود  سبب  به  جامعه  پایین  طبقات  و  تنگدست  مردمان  که 
فن  توسعه ی  در  مهمی  نقش  نمی توانستند  کافی  مالی  توان 
و هنر آشپزی داشته باشند» (بلوکباشی، ۱۳۹۲: ۶۶-۶۵). 
این اشاره از جهان واقعی حقیقتی است که سپهر معنایی غذا 
در سینمای ایران را نیز نمایندگی می کند؛ سپهری که در آن 
چیستی و چینش و جنسیت پدیدآورندگان آن معنایی ثانویه 
اجتماعی  طبقه ی  از  نشان  حداقل  که  می کند  استوار  آن  بر 
واقع  در  دارد.  آن  خورندگان  و  َپَزندگان  فرهنگی  سرمایه ی  و 
استخوانی»  «شعبان  استخوان خواری  میان  بی بدیل  تضاد 
هتل  گراند  در  خوشنویس»  «رضا  خوردن  ماست  و  نان  و 
دخترَپز  و  خانگی  شام  معنای  تفاوت  و  مجازات»  «کمیته ی 
سالیانش  رفیق  که  جمع وجوری  صبحانه ی  و  یوسف»  «آقا 
در قهوه خانه ی همیشگی شان صرف می کند از جنس همین 
معناداری است. همچنین، پیوند معنادار «زن و غذا» در هر 
طبقه و صورت و چیدمان سینمایی که یافت می شود، خواه 
نشان از استقالل او باشد یا بردگی، قابل توجه است، چراکه 
در  غذا  سفره های  که  می دهد  نشان  تحقیق  این  یافته های 
سینمای ایران با جنسیت و در معنای خاص آن «زن» است 

که نشان دار شده اند.
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تحلیل قرار گرفته است.
۳. هرچند مطالعه ی فیلم های قبل از انقالب در مجموع اهداف این مقاله نیست، اما حضور تاریخی و معنادار آبگوشت در «گنج قارون» که مورد ارجاع بسیاری 

از فیلم های بعد از خود تا امروز شده است، اشاره ای هرچند گذرا به آن را الزم می کند.
۴. «سیمای زن در سینمای ایران: از آغاز تا امروز» نوشته ی شهال الهیجی، برگرفته از سایت انتشارات روشنگران و مطالعات زنان. تاریخ بازیابی: 10/6/1396 

h p://www.roshangaran-pub.ir/news/49/
۵. برگرفته از این بیت غزل نشاط اصفهانی که می گوید: «طاعت از دست نیاید گنهی باید کرد/ در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد».
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