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ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ »ﺳﻔﺮهی اﯾﺮاﻧﯽ« در
ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻧﺸﺎﻧﻪﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ،۱۴۰۰/۱۱/۸ :ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش۱۴۰۱/۳/۵ :

ﺑﻬﺎرک ﻣﺤﻤﻮدی

۱

ﭼﮑﯿﺪه
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻼش ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻧﺸﺎﻧﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺷﯿﻮهی ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﺳﻔﺮهﻫﺎی
ﻏﺬا در ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان و ﻧﺴﺒﺖ آن ﺑﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﻌﻨﺎی ﺿﻤﻨﯽ
آﻧﻬﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﻄﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﻧﻈﺮی ،ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯾﯽ
)از ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب( اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻏﺬا و ﺗﻬﯿﻪی آن از
ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ اﺻﻠﯽ و ﯾﺎ ﮔﺮد ﻫﻢ آﻣﺪن ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪی ﺻﺮف ﻏﺬا
از ﻓﺼﻞﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی در رواﯾﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر روﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ-
اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻔﺮهﻫﺎی ﻏﺬا در ﺳﯿﻨﻤﺎی
اﯾﺮان ﺑﻪ ﺿﺮورت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺑﺮﻗﺮاری ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ در اداﻣﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺿﻤﻨﯽ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﭼﻮن ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﻃﺒﻘﻪ
ﻧﯿﺰ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻔﺮهﻫﺎی ﻏﺬا در ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ،ﺗﺼﻮﯾﺮی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و در واﻗﻊ زﻧﺎﻧﮕﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎﯾﺰات ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
ﭘﯿﻮﻧﺪی اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ دارد؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺳﻔﺮه در ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ،ﭘﺪﯾﺪهای زﻧﺎﻧﻪ
و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻗﻮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺤﺘﻮا و
ﺷﯿﻮهی ﭼﯿﻨﺶ آن ﻃﺒﻘﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮاد ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ :ﻏﺬا ،ﺳﻔﺮهی اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ،ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﻃﺒﻘﻪ ،ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

 .۱اﺳﺘﺎدﯾﺎر روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ،داﻧﺸﮑﺪهی ﻋﻠﻮم ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان.
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
»ﻏﺬا« و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت آن از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻬﯿﻪی ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ،
ً
ﭘﺨﺘﻦ ،آﻣﺎده ﮐﺮدن ﺳﻔﺮه و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺮف
و ﺧﻮردن آن ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ اﻣﺮی ﺿﺮوری ﺑﺮای اداﻣﻪی ﺣﯿﺎت ﮐﻪ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ آﺷﻨﺎ در ﺑﺴﯿﺎری از آﺛﺎر ﻫﻨﺮی و
اﻟﺒﺘﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﻏﺬا
و ﺷﯿﻮهی ﺗﻬﯿﻪ و ﻣﺼﺮف آن در آﺛﺎر ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ
ﻣﻬﻤﯽ در روﯾﺪادﻫﺎی رواﯾﯽ و ﮐﻨﺶﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی آﻧﻬﺎ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎوی ﻣﻌﺎﻧﯽ و
ﺗﻔﺎﺳﯿﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از آن در ﻧﺴﺒﺘﯽ آﺷﮑﺎر
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .در واﻗﻊ ﻫﺪف از ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ »ﻏﺬا« در ﻣﻔﻬﻮم ﮔﺴﺘﺮدهی
آن ،ﮐﻪ از ﺗﻬﯿﻪی ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺻﺮف آن را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد،
ﺣﺎوی ﭼﻪ دﻻﻟﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪای ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻢ در ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی
ﮔﺴﺘﺮده از ﻏﺬا در آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﺤﻮری دارد ،ﺳﯿﻨﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻬﻢ ﻣﺎ را از اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪهی ﻣﺮﮐﺰی در ﺣﯿﺎت ﺑﺸﺮی
ﺷﮑﻞ داده و ﯾﺎ دﮔﺮﮔﻮن ﮐﻨﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺘﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻮن ادﺑﯽ و
ﺗﺼﻮﯾﺮی ،ﺑﻪﻣﺤﺾ ﺗﻮﻟﺪ ﺧﻮاﻧﺶﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ دﻏﺪﻏﻪای ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .در ﺳﻨﺘﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺳﺮﺷﺘﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺷﺄﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان
رﺳﺎﻧﻪای در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽﮐﻨﻨﺪهی »اﻣﺮ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« اﺳﺖ )ﮐﺮاﮐﻮﺋﺮ۱۳۷۶ ،؛ ﺗﻮﻣﺎس۱۳۸۳ ،؛
ﺑﻮرﮔﺖ .(۱۹۷۳ ،اﻟﺒﺘﻪ وﻗﺘﯽ از ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ اﻣﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺨﻦ
ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ» ،ﻣﻨﻈﻮرﻣﺎن اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ در
ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﭙﯽ ﻋﯿﻦﺑﻪﻋﯿﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ...
ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﯿﻨﻤﺎ در ﺗﺼﻮﯾﺮ وﺟﻬﯽ از واﻗﻌﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ً
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺰاﻣﺎ ﺻﻮرت ﻋﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .وﺟﻮﻫﯽ
ﻫﻤﭽﻮن آرزوﻫﺎ ،اﻣﯿﺎل ،ﮐﯿﻨﻪﻫﺎ و ﺗﺮسﻫﺎ و اﻣﻮری ذﻫﻨﯽ و
ﻋﺎﻃﻔﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ واﺳﻄﻪای ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ آنﻫﺎ
را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ« )ﭘﺎﭘﻠﯽ.(۱۹ :۱۳۹۲ ،
ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﯿﻨﻤﺎ را ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ درک
ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻃﺮﯾﻘﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻧﯿﺰ رﯾﺸﻪ در اﻧﺪﯾﺸﻪی ﻫﮕﻞ دارد ،آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ» :آﻧﭽﻪ در ﻫﻨﺮ اﻫﻤﯿﺖ دارد آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﺮ

ﻋﺮﺻﻪای ﺑﺮای ﺑﯿﺎن آﮔﺎﻫﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﺎ آﮔﺎﻫﯽ از زﻣﺎﻧﻪای
اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ« )ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻻﺟﻮردی،
 .(۱۰ :۱۳۸۸ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪای در ادﺑﯿﺎت ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ،اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ
را ﻋﺮﺻﻪای ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای
از ﺷﻨﺎﺧﺖ درﺑﺎرهی اﺟﺘﻤﺎع دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ» :ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ
ً
ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﺻﻮل اﻋﺘﻘﺎدی ﺻﺮﯾﺤﺎ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ.
آﻧﻬﺎ اﻧﻌﮑﺎس ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪاﻧﺪ؛
ﻻﯾﻪﻫﺎﯾﯽ ﻋﻤﯿﻖ از ﺗﻔﮑﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﮐﻢوﺑﯿﺶ در ﺿﻤﯿﺮ
ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪای وﺟﻮد دارد« )ﮐﺮاﮐﻮﺋﺮ.(۶ :۱۳۷۶ ،
از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ را ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن،
ﻋﺮﺻﻪای ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ آن ﮐﻞ ﺑﺰرگﺗﺮ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﺷﻤﺮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﻣﻌﻨﺎی ﺳﻔﺮهی ﻏﺬای
ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ درآﻣﺪه در اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺪﯾﺪهای ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺎﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای درک ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و
اﺷﮑﺎﻟﯽ از آﻧﻬﺎ را ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در واﻗﻊ اﯾﻨﺠﺎ ﺳﻔﺮهﻫﺎی ﻏﺬا ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻧﮕﺎه ﺑﺎرت
در »اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ« ) (۱۳۸۴ﮐﻪ ﺳﻌﯽ دارد ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ
ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻪ اﺷﯿﺎء ،رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﺑﺎزی ،اﯾﺴﺘﮕﺎه راهآﻫﻦ ،ﻋﺮوﺳﮏﻫﺎ ،ﺳﯿﻨﯽﻫﺎی ﻏﺬا و...
ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی ژاﭘﻦ )ﺷﺮق ﺑﻪ ﺑﯿﺎن وﺳﯿﻊﺗﺮ( ﺑﻨﮕﺮد و آن را »ﺑﻪ
ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﻨﺪ« )ﻓﮑﻮﻫﯽ ،(۱۵ :۱۳۸۴ ،ﺳﻌﯽ اﯾﻦ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﻔﺮهﻫﺎی ﻏﺬای
ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪه در ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ،در واﻗﻊ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان
ﺑﻨﮕﺮد و از ﺧﻼل آن درﺑﺎرهی ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
ﺷﮑﻞﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آﻧﻬﺎ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ .از اﯾﻦ رو ،ﻫﺪف از
ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﮑﺎل ﺣﻀﻮر ﻏﺬا در ﺳﯿﻨﻤﺎی
اﯾﺮان را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﺪ.
ﭘﯿﺸﯿﻨﻪی ﭘﮋوﻫﺶ
ﭘﯿﺶ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻧﻈﺮی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ،اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در
ﺣﻮزهی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ،ﺿﺮوری
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ؛ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دو ﮔﺮوه ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ و
ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺑﺨﺶ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ،
ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﯾﺎ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ دﯾﺪه ﻧﺸﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ رﻫﭙﻮﯾﮥ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ،دورۀ اول ،ﺷﻤﺎرۀ ﺳﻮم ،ﺑﻬﺎر ۱۴۰۱

ﯾﮏ ﺑﻪﻃﻮر ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﭽﻮن
ﺷﯿﻮهی ﻣﺼﺮف ،ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ و زﻧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪی ﻏﺬا ﺗﻮﺟﻪ
ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﺴﯿﺮی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽرﺳﺪ.
 .۱ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﮔﺮدﻓﺮاﻣﺮزی ،ﻣﻬﺪی و ﻣﺤﻤﺪی ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ).(۱۳۹۲
»ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﺼﺮف در ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان« ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪی
راﻫﺒﺮد ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺷﻤﺎرهی  ،۲۴ﺻﺺ .۶۳-۳۱
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﺼﺮف در ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی
ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ دوران ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و از
ﻏﺬا و ﺷﯿﻮهی آﻣﺎدهﺳﺎزی آن در ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﻪای از ّ
ﺗﻤﻮل و ﻓﻘﺮ و در واﻗﻊ ﺑﻬﺎﻧﻪای ﺑﺮای
ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺧﺘﻼف ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ،
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻧﺸﺎﻧﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﯿﻠﻢ »روﺳﺮی آﺑﯽ« )رﺧﺸﺎن
ﺑﻨﯽاﻋﺘﻤﺎد (۱۳۷۴ ،از ﺷﯿﻮهی ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ و ﭼﯿﺪﻣﺎن ﺳﻔﺮه ﺑﻬﺮه
ً
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ درﺑﺎرهی ﻣﻨﺎﺳﮑﯽ ﺷﺪن ﻣﺼﺮف و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ارﺗﺒﺎط
آن ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺸﻖ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ...» :ﺻﺤﻨﻪای ﮐﻪ رﺳﻮل
در ﺧﺎﻧﻪی ﻧﻮﺑﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ و او ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﯿﻨﯽ ﻏﺬا ،ﻣﯿﻮه و ﺷﺮﺑﺖ و
ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮ ادﻋﺎی ﻣﻨﺎﺳﮑﯽ ﺷﺪن ﻣﺼﺮف دﻻﻟﺖ
دارد .در واﻗﻊ داﺳﺘﺎن ﻋﺸﻖ ﯾﮏ ﭘﯿﺮﻣﺮد ّ
ﻣﺘﻤﻮل ﺑﻪ دﺧﺘﺮی ﻓﻘﯿﺮ
و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽاش ﺑﻪ ﭼﻪﭼﯿﺰی ﺟﺰ اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻻﻟﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟) «..ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﮔﺮدﻓﺮاﻣﺮزی و ﻣﺤﻤﺪی:۱۳۹۲ ،
.(۵۲
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺼﺮف و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻏﺬا ﺑﻬﺎﻧﻪای ﻣﯽﺷﻮد »ﺑﺮای
ﺳﺮک ﮐﺸﯿﺪن ﯾﮏ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺎرﮔﺮش .ﮐﻤﺎ
اﯾﻨﮑﻪ رﺳﻮل رﺣﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﺬر ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ وارد زﻧﺪﮔﯽ
ﻧﻮﺑﺮ ﮐﺮداﻧﯽ و وﺿﻌﯿﺖ اﺳﻔﺒﺎر آن ﻣﯽﺷﻮد ...او ﮐﻪ از اﯾﻦ
روﯾﺎروﯾﯽ ﺷﺮﻣﮕﯿﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﺧﺘﺮش ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری
ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻫﻤﺴﺮ ﺳﺎﺑﻘﺶ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده و ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ از دﻋﻮت ﻋﺪهای ﺷﮑﻢﺳﯿﺮ ﺑﺮای دادن ﻏﺬا ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪی
ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺷﺮﻣﻨﺪه اﺳﺖ) «...ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﮔﺮدﻓﺮاﻣﺮزی و
ﻣﺤﻤﺪی.(۵۱ :۱۳۹۲ ،
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺟﺎیﺟﺎی
ﻓﯿﻠﻢ ﻃﺒﻘﻪی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ و ﺳﺮو ﻏﺬا ﺑﺮای ﻃﺒﻘﻪی ﺑﺎﻻ
و ﺗﻬﯿﻪی اﻗﻼم ﻣﺼﺮﻓﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺧﻼﺻﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮراک در ﮐﻨﺎر ﻟﺒﺎس و ﮔﻔﺘﺎر در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رﻣﺰﮔﺎن
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و دﻻﻟﺘﯽ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
و ﮐﻬﺘﺮی ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ» :ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﺳﻮژهی ﻏﺬای

ﻧﺬری اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺻﺪﻗﻪی ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ روزﮔﺎر ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ«
)ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﮔﺮدﻓﺮاﻣﺮزی و ﻣﺤﻤﺪی.(۵۳ :۱۳۹۲ ،
 .۲رﺳﺘﮕﺎر ،اﻣﯿﺮ و ﮐﺎوه ،ﻣﻬﺪی )» .(۱۳۹۱ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﺳﺒﮏ
زﻧﺪﮔﯽ در ﺳﯿﻨﻤﺎی دﻫﻪی  ،«۸۰ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪی ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻫﻨﺮ و ادﺑﯿﺎت ،ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ،ﺷﻤﺎرهی اول ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 ،۹۹ﺻﺺ .۱۶۶-۱۴۳
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺼﺮف ﻏﺬا در ﮐﻨﺎر ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ
ﭼﻮن اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ،ﻧﮕﺮشﻫﺎ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺪن و ...ﺑﻪﻋﻨﻮان
اﺑﻌﺎدی از ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ را در
آﺛﺎر ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﻪ اﻋﺪاد و ارﻗﺎﻣﯽ اﺷﺎره
ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ:
»ﺳﻨﺠﺶ ﺑﻌﺪ اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف ﻏﺬا در دو ﺑﻌﺪ ﻧﻮع ﻏﺬا و
ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺮف آن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎ
 ۴۶/۱درﺻﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺎﻓﯽﺷﺎپﻫﺎ و ﺑﻌﺪ رﺳﺘﻮران و ﺑﻌﺪ
ﻣﻨﺰل اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺪرن از ﺟﻤﻠﻪ
ﻻزاﻧﯿﺎ ،ﺷﻨﯿﺴﻞ و ...ﺑﺎ  ۵۳/۲۸درﺻﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﺴﺖﻓﻮد
و ﻏﺬاﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ در رﺗﺒﻪی اول ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد« )رﺳﺘﮕﺎر و
ﮐﺎوه.(۱۶۴ :۱۳۹۱ ،
 .۳ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﮔﺮدﻓﺮاﻣﺮزی ،ﻣﻬﺪی و ﺑﯿﭽﺮاﻧﻠﻮ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
)» .(۱۳۹۱ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﺼﺮف در ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ دورهی
دﻓﺎع ﻣﻘﺪس« ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪی ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﺳﺎل
ﺳﯿﺰدﻫﻢ ،ﺷﻤﺎرهی ﻫﻔﺪﻫﻢ ،ﺑﻬﺎر  ،۹۱ﺻﺺ .۱۲۰-۷۷
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ اﺷﺎره ﺷﺪهی ﭘﯿﺸﯿﻦ و ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی
ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﮔﺮدﻓﺮاﻣﺮزی و ﺑﯿﭽﺮاﻧﻠﻮ ) (۱۳۹۱در ﻣﻘﺎﻟﻪای
ﮐﻪ ﺑﺎ روش ﻧﺸﺎﻧﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﯿﺴﮏ و ﺑﺎرت ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ،
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی دو ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ »ﻃﺎﻏﻮﺗﯽ« و »اﻧﻘﻼﺑﯽ«
ً
در ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﭘﺮﻓﺮوش ﺳﺎلﻫﺎی ) (۱۳۵۹-۱۳۶۷ﺗﻠﻮﯾﺤﺎ از
ﺳﺒﮏ ﻏﺬا ﺧﻮردن و آﺷﭙﺰی ﺑﻪﻋﻨﻮان دالﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﮔﻔﺘﻤﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ ارزشﻫﺎی ﻣﺎدیﮔﺮاﯾﺎﻧﻪی
ﻏﺮﺑﯽ ،ﺳﺎدهزﯾﺴﺘﯽ و ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ ﻣﺼﺮفﮔﺮاﯾﯽ در ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی
اﯾﻦ دورهی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﺎص ،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه ،ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺳﻔﺮهﻫﺎی رﻧﮕﯽ
ﻏﺬاﺧﻮری ﻧﻤﺎدی از ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺪرن و ﻣﺼﺮفﮔﺮا و در
ﻋﻮض آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻬﺠﻮر و ﺣﺎﺿﺮ در ﮔﻮﺷﻪی اﺗﺎق اﺻﻠﯽ
ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪای از ﺳﺎدهزﯾﺴﺘﯽ و ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی
ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ دارد )ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﮔﺮدﻓﺮاﻣﺮزی و ﺑﯿﭽﺮاﻧﻠﻮ:۱۳۹۱ ،
.(۱۰۰-۹۶

۶۷

۶۸
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اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﭘﯿﺸﯿﻨﻪی ﮐﻢرﻣﻖ ﻓﺎرﺳﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزهی
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺑﻪﺧﺼﻮص ،ﺗﻨﻮع ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
در ادﺑﯿﺎت ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﺎﻟﺐﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ؛ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﮐﻪ
از ژورﻧﺎلﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺟﺴﺘﺎرﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و
ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﻫﻤﻪ از زواﯾﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ
ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی آن در ﻋﺮﺻﻪی ﻫﻨﺮ
و ﺳﯿﻨﻤﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ.
۱
 .۴ﺑﺎرون ،ﮐﺎرﺳﻮن و ﺑﺮﻧﺎرد )» .(۲۰۱۳اﺷﺘﻬﺎ و اﺿﻄﺮاب؛
ﻏﺬا ،ﻓﯿﻠﻢ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ« ،۲اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه اﯾﺎﻟﺘﯽ
وﯾﻦ ،۳دﯾﺘﺮوﯾﺖ ،ﻣﯿﺸﯿﮕﺎن.
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻔﺼﻞ از ﺣﻀﻮر ﻣﻌﻨﺎدار ﻏﺬا
در آﺛﺎر ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﯾﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﯾﻨﮑﻪ در ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ )ژاﻧﺮ(
ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ و در ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ،ﻏﺬا ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ
در ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ و رواﯾﺖﻫﺎی داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رود:
ً
»ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮔﺎﻧﮕﺴﺘﺮﻫﺎ ﺳﺮ ﻣﯿﺰ ﻏﺬا ﺑﺎ دﻫﺎن ﭘﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺣﻮل ﻣﯿﺰ ﻏﺬا ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺴﺘﻨﺪﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻣﺼﺮف ﺑﯽروﯾﻪی ﻏﺬا را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﺬا واﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﺻﻔﺤﺎت ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ﻣﻮزاﯾﯿﮏﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ« )ﺑﺎرون ،ﮐﺎرﺳﻮن و
ﺑﺮﻧﺎرد.(۲ :۲۰۱۳ ،
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﮑﺎﻧﺲﻫﺎی
ﻏﺬا ﻣﺤﻮر در ﺗﻌﺪادی از ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
»ﻫﻤﺸﻬﺮی ﮐﯿﻦ« و »ﭘﺪرﺧﻮاﻧﺪه« ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﺬا ﺣﻀﻮری زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ و ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ در ﺳﯿﻨﻤﺎ
دارد و ﺳﯿﻨﻤﺎﮔﺮان از ﻏﺬا ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺧﻠﻖوﺧﻮی
ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﭘﯿﺸﯿﻨﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺤﻮل
راﺑﻄﻪی ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﺑﺎرون ،ﮐﺎرﺳﻮن و ﺑﺮﻧﺎرد،
.(۷-۲ :۲۰۱۳
۵
 .۵ﺑﺎرون» .(۲۰۱۵) ۴ﺷﺎم و ﺳﯿﻨﻤﺎ؛ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻏﺬا و ﻓﯿﻠﻢ« ،
ﻣﺠﻠﻪی ﻏﺬا ،ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺻﺺ.۱۱۷-۹۳ :
ﺑﺎرون ) (۲۰۱۵در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻏﺬا در ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﻪ
ﺧﻠﻖ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی داﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر
1. C. Baron, D. Carson, M. Bernard
2. Appe tes and anxie es: Food, Film and the poli cs of
Representa on
3. Wayne
4. Baron
5. Dinner and Movie: Analyzing Food and Film

ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭼﺸﻢاﻧﺪاز اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ در
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺎراداﯾﻢﻫﺎی ﺧﻮراک ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﻏﺬا در ﺳﯿﻨﻤﺎ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺗﻮده ﯾﺎری ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و راﻫﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻣﺮدمﻧﮕﺎراﻧﻪ اﺳﺖ« )ﺑﺎرون.(۱۱۷-۹۳ :۲۰۱۵ ،
اﺋﻮﺷﺮوﺳﮑﺎ ،اﻟﮑﺴﺎﻧﺪرا» .(۲۰۱۵) ۶ﻃﻌﻢ ﺳﻠﻮﻟﻮﺋﯿﺪ؛
 .۶دﯾﺰ ِ
۷
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻏﺬا در ﺳﯿﻨﻤﺎ«  ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﻮمﻧﮕﺎری ﻟﻮدز،
ﺻﺺ.۷۰-۵۲ :
ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺒﻠﯽ ،اﻟﮑﺴﺎﻧﺪرا دﯾﺰاﺋﻮﺷﺮوﺳﮑﺎ
) (۲۰۱۵ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻃﻌﻢ ﺳﻠﻮﻟﻮﺋﯿﺪ :ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻏﺬا در ﺳﯿﻨﻤﺎ« ﺣﻀﻮر ﻏﺬا در ﺳﯿﻨﻤﺎ را ﺣﻀﻮری
اﺳﺘﻌﺎری و ﻧﺸﺎﻧﻪﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﻪی ﻓﺮﻫﻨﮓ
و اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﻣﻞ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺑﺎ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن
رواﯾﺎت ﻏﺬاﯾﯽ در ﻓﯿﻠﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖﭘﺮدازی ﻣﯿﺎن
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن و ﺿﺪﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن و ﻧﺴﺒﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻏﺬا ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورد
)دﯾﺰاﺋﻮﺷﺮوﺳﮑﺎ.(۷۰-۵۲ :۲۰۱۵ ،
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ
ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻮع ﺳﻠﯿﻘﻪای ﺳﻔﺮهای ﻣﺘﻔﺎوت ﭼﯿﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ
ﺳﻔﺮهﻫﺎ اﮔﺮ ﻃﻌﻢ ﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎ در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﺲوﺣﺎل ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ
و ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﺷﮕﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )دﯾﺰاﺋﻮﺷﺮوﺳﮑﺎ.(۶۷-۶۴ :۲۰۱۵ ،
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ دﯾﺪه
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﻏﺬا در ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﻮزهی
ﻣﯿﺎنرﺷﺘﻪای ،ﻋﺮﺻﻪی ﻫﻨﺮ و ﻓﺮﻫﻨﮓ را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ داده و
در واﻗﻊ ﺑﻬﺎﻧﻪای ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی آﻧﭽﻪ در ﻋﺮﺻﻪی ﺗﺼﻮﯾﺮ
و ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﮔﺬرد؛ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ
ﮐﺸﻒ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آن ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽرود.
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ
ﺳﻔﺮهﻫﺎی ﻏﺬا در ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﻧﺴﺒﺖ آن ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻧﻮﺷﺘﻪای
اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،در اﺑﺘﺪای اﻣﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪای
از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﻈﺮی روﺑﺮو ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ
او را در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪی اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه
در آﺛﺎر ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ .از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮﯾﻪی
6. Aleksandra Drzał-Sierocka
7. Celluloid Flavors: A Brief History of Food in Film
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ﻧﻈﺮی ﻧﺸﺎﻧﻪﺷﻨﺎﺳﯽ در ﮐﻨﺎر ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻫﻤﭽﻮن »ﺷﺒﮑﻪ« و
»ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﮐﻪ ﺳﻮﯾﻪای ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ دارﻧﺪ،
ﺑﺴﺘﺮ ﻧﻈﺮی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدهاﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪی ﺑﺤﺚ ﺑﺪان اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﻏﺬا
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺎزهی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪ ،ﻣﺬﻫﺐ ،ﺳﺒﮏ
زﻧﺪﮔﯽ ،ﺟﻨﺴﯿﺖ و ...ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ
ﭼﻪﭼﯿﺰی و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮردن ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻼﻣﺖ و ﯾﺎ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ
ﺑﻮدن ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ،ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﺸﺎﻧﯽ از
وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ،آدابورﺳﻮم و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ آن در
ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ» :ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ در ژاﻧﺮﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﺟﻬﺖ ﺑﯿﺎن اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻮﯾﺖ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻓﺮدی ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ از ﻋﻨﺼﺮ ﻏﺬا ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺑﻌﺎد
ﻧﮋادی ،ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ رواﯾﺘﺸﺎن را از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ
ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ...ﻏﺬا در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻋﻨﺼﺮی
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﺮﺻﻪای ﺑﺮای ﺗﺠﺮﺑﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ،ﭼﺮاﮐﻪ
ﺑﯿﺎن ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﭼﻮن ﻧﻔﺮت ،ﻋﺸﻖ ،ﺳﺎزﮔﺎری ،ﺧﺸﻢ ،ﻃﻐﯿﺎن و
ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ،ﺑﺎ ﻏﺬا اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد« )ﺑﺎﺗﺮ.(۱۳۸۹ ،
ازاﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺬا ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﺎدآور ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﻧﻘﺶﻫﺎی
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ زن ،ﻣﺮد ،ﻣﺎدر و ...ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ ﺷﻮد
و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﭼﻮن ﻏﺬای ﻓﺎﺳﺪ ،ﺳﺎﻟﻢ ،ﮐﻢ و
ﯾﺎ ﭘﺮﮐﺎﻟﺮی ،ﮔﻮﺷﺘﯽ و ﯾﺎ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﮏﻫﺎ و ﭘﺎراداﯾﻢﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮراک و اﺷﮑﺎل ﻣﺘﻔﺎوت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺷﺎره داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﺗﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ» :ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﻏﺬا در ﻓﯿﻠﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ درﺑﺎرهی ﻓﻘﺮ ﺷﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﺗﻮاﻧﮕﺮی
ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،درﺑﺎرهی ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﯾﺎ ﺑﯽﺑﻨﺪوﺑﺎری
آﻧﻬﺎ .در واﻗﻊ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا در ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺑﻌﺎد
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،رﺳﻢورﺳﻮم ،ﺗﻀﺎدﻫﺎ و ﻓﻮقﻣﺼﺮفﮔﺮاﯾﯽ
دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن و ﭘﺴﺖﻣﺪرن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺧﺘﻼفﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود« )ﺑﺎﺗﺮ.(۵۴ :۱۳۸۹ ،
از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺬا را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎمﻋﯿﺎر ﻣﻌﺎﻧﯽ
ﻧﻬﻔﺘﻪ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﺬا
ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻧﮓ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﻧﺎم و ﻣﮑﺎن و ﺷﯿﻮهی ﭘﺨﺖوﭘﺰ
آن ،ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺿﻮاﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آن
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮرد .در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻏﺬا در ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ
ﺗﻔﺴﯿﺮﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻧﻈﺮی ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢدﻫﻨﺪهی
ﻣﻌﻨﺎی ﻏﺬا و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮراک و آﺷﭙﺰی در آﺛﺎر ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺮای
اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻮدهاﻧﺪ.

ﻏﺬا ،ﺗﻤﺎﯾﺰ و ﭘﯿﻮﻧﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻋﺎدتﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از اﻣﻮر
ﻣﺤﻮری ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺤﻮرﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ
ﻧﻤﺎدﭘﺮدازی و ﺣﻀﻮر ﭘﺮرﻧﮕﺸﺎن در ﺳﯿﻨﻤﺎ و ادﺑﯿﺎت ﺷﺪهاﺳﺖ
)ﺟﺮﻣﻮ و وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ.(۱۳۹۴ ،
ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻏﺬا و اﻫﻤﯿﺖ آن ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ
رواﺑﻂ و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از آن ﺑﺮای
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺳﺒﮏﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ زﻧﺪﮔﯽ زاﻫﺪاﻧﻪ
و ﯾﺎ ﻣﺼﺮفﮔﺮا ،در ﺑﺴﯿﺎری از آﺛﺎر ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺷﺎره ﺷﺪ» :ﻏﺬا
در آﺛﺎر ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ و ادﺑﯽ ﺑﻪ ﻃﺮق ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ً
ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻮازﻧﻪای ﻣﯿﺎن ﻓﺸﺎرﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﺎب ﻟﺬتﮔﺮاﯾﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط را
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد ...اﻧﺘﺨﺎب ﻏﺬا ﺑﻪﺧﻮدیﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﺎدآور
ﺟﺸﻦ ﺗﻮﻟﺪ ،ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺮوﺳﯽ ،ﻋﺰا ،روزه و ﯾﺎ وﻟﯿﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ«
)ﺟﺮﻣﻮ و وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ.(۲۶ :۱۳۹۴ ،
از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺮﻣﻮ و وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ) (۱۳۹۴ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ
ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﻏﺬا در واﻗﻊ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ از
ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻬﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻨﺖﻫﺎ در اﻧﺘﺨﺎب ﻏﺬا ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﺮﻣﺎت و ﺧﻮردﻧﯽﻫﺎی ﻣﺠﺎز و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ
و ﻣﺼﺮف ﻏﺬا و ...ﮔﺮه ﻣﯽﺧﻮرد )ﺟﺮﻣﻮ و وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ:۱۳۹۴ ،
 (۲۷و ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﻨﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ را در
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻏﺬا ﻻزم ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺎﻫﯽ ،ﻏﺬا ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﭘﯿﻮﻧﺪ و ﺗﻔﮑﯿﮏ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎﻓﺖ .ﺗﻔﮑﯿﮏ از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﻤﺎﯾﺰ و
ﺗﻔﺎوت ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﯿﻮﻧﺪ از آن روی ﮐﻪ ﺣﻀﻮرش
ﺑﻬﺎﻧﻪای ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﺳﺖ.
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻮﯾﺖ ﺷﺨﺼﯽ
ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻏﺬا ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب و ﻋﺎدات
ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﺗﻤﺎﯾﺰات و ﺗﻔﮑﯿﮏﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
۸
ﺟﺮﻣﻮ و وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ) (۱۳۹۴ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﺮدزورث )(۱۹۹۷
ﺑﻪ اﯾﻦ اﯾﺪه اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﮏدوﻧﺎﻟﯿﺰه ﺷﺪن
رﯾﺘﺰر ) (۱۹۹۳-۱۹۹۶ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺎنﺳﺎزی ﻋﺎدات ﻏﺬاﯾﯽ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی ﺗﻮﻟﯿﺪ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ اﺷﺎره
8. Beardsworth

۶۹

۷۰

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ رﻫﭙﻮﯾﮥ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ،دورۀ اول ،ﺷﻤﺎرۀ ﺳﻮم ،ﺑﻬﺎر ۱۴۰۱

ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﻔﺎوتﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب در ذاﺋﻘﻪﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ
ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهی ﺗﻔﮑﯿﮏ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای
ﻣﮏدوﻧﺎﻟﯿﺰه ﺷﺪن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد» :از اﯾﻦ روی اﻟﮕﻮﻫﺎی
ﻣﺘﻨﻮع ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺗﻤﺎﯾﺰ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻮﯾﺖ ﺷﺨﺼﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی
ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﺎص و ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮔﺮوهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻨﻮع ﭘﺪﯾﺪ
ﻣﯽآﯾﻨﺪ ...ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ
روشﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺻﻮرتﻫﺎﯾﯽ از ﺗﻤﺎﯾﺰ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺧﻠﻖ ﮐﻨﻨﺪ« )ﺟﺮﻣﻮ و
وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ.(۳۱ :۱۳۹۴ ،
در ﻫﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﯽﺗﻮان در ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﯾﺰﺑﺨﺸﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻏﺬا اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم »ﻃﺒﻘﻪ« از ﻣﻬﺘﺮﯾﻦ آﻧﺎن
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﭘﺖ ﮐﺮاﺗﯽ ) (۱۳۹۴در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
»ﻏﺬا و ﻃﺒﻘﻪ« ﺳﻌﯽ دارد ﺑﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ اﺷﺎره ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ
ﻃﺒﻘﻪ-ﺑﻨﯿﺎن در ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻏﺬا ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورﻧﺪ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در ﺗﻮزﯾﻊ ﻏﺬا و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺸﺮﺑﻨﺪیﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در اﻧﺘﺨﺎب ﻏﺬا
ﻣﺴﺘﻘﻞ از درآﻣﺪ را ﭘﺪﯾﺪ آورده اﺳﺖ )ﮐﺮاﺗﯽ.(۲۱۵ :۱۳۹۴ ،
در اﯾﻦ ادﺑﯿﺎت ،ﻧﻈﺮﯾﺎت ﭘﯽﯾﺮ ﺑﻮردﯾﻮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺤﺚ
»ﺗﻤﺎﯾﺰ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« در اﻧﺘﺨﺎب ﻏﺬا ،ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد
ً
ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﭘﯿﺪا
ً
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از ﻣﻔﻬﻮمﺳﺎزی ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ
اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ را »ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﻣﺎدی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ« )ﮐﺮاﺗﯽ (۲۱۸ :۱۳۹۴ ،و ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﺮف
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﯿﺎن دو ﻣﻔﻬﻮم ﻃﺒﻘﻪ
و ﻏﺬا ﺳﻪ ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم
ﺗﻐﺬﯾﻪ ،اﻧﺘﺨﺎب و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎدﯾﻦ:
ً
»ﺑﻪﻃﻮر ﻋﯿﻨﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﻮﺷﺖ را در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﻣﻮاد دﯾﮕﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ
ﺧﻮد رﻓﺘﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺘﻮای ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ را در ﺑﺮ دارد .در
آﮔﻬﯽﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ،ﮔﻮﺷﺖ و
ً
ﺳﺲ ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدان ﮐﺎرﮔﺮﻧﺪ
ﺗﺎ زﻧﺎن ﻣﺪﯾﺮ .ﻧﺸﺎن دادن زﻧﺎن ﻣﺪﯾﺮ در ﺣﺎل ﺧﻮردن ﭼﻨﯿﻦ
ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن روش ،ﻣﺘﻀﻤﻦ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﻣﺆﺛﺮ و ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞدرک
در ﺑﯽﺣﺮﻣﺘﯽ ﺑﻪ آرای ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع
ﻣﺮدﻣﯽ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ را ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ« )ﮐﺮاﺗﯽ،
.(۲۲۰ :۱۳۹۴

در دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺮی ﺑﻮردﯾﻮ آﻧﺎن ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ ،ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ »ﺳﻠﯿﻘﻪﻫﺎی
ﺑﻬﺘﺮی« ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮﺗﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی آﻧﺎن ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪه و آن اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎ را
»اﻋﯿﺎﻧﯽﺗﺮ« و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی اﺣﺘﺮام ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺑﻮردﯾﻮ،
۱۳۹۰؛ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ.(۱۹۹۵ ،
از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺘﻨﻮع ﻣﺼﺮف و ﺗﻬﯿﻪی ﻏﺬا ،از
ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺒﮏﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﮔﯿﺎهﺧﻮاری ﯾﺎ ﺧﻼف آن ،رژﯾﻢﻫﺎی
ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺘﻨﻮع و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮردن ﻏﺬا،
ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻣﯿﺰﻫﺎ و وﻋﺪهﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﻏﺮﯾﺐﻧﻤﺎ ۹و رﻧﮕﺎرﻧﮓ،
ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﻧﺴﺒﺖ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر روﻧﺪ.
از ﺟﻬﺘﯽ دﯾﮕﺮ اﻣﺎ ﻏﺬا و ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮراک،
ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ »ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« اﺳﺖ )ﭘﯽآﯾﮑﺪا،
۱۳۹۴؛ ﺑﻠﻮﮐﺒﺎﺷﯽ۱۳۹۶ ،؛ ﮐﺎﻇﻤﯽ۱۳۹۶ ،؛ ﻫﻮرووﯾﺘﺰ،۱۰
 .(۲۰۰۹ﭘﯿﻮﻧﺪی ﮐﻪ از ﻣﺮﺣﻠﻪی آﻣﺎدهﺳﺎزی آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و
ﺗﺎ ﭘﺨﺖ و ﺻﺮف ﻏﺬا را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد» :ﻏﺬا ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ
و ﺣﻔﻆ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻫﻤﻪی ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ً
ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﺬا ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ
ﺗﻼش ﮔﺮوﻫﯽ اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﺪدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ً
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﺑﻪﻋﻨﻮان روﯾﺪادی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ در
زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ« )ﭘﯽآﯾﮑﺪا ،۱۳۹۴ :ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از روزﯾﻦ:۱۹۹۶ ،
.(۲۴۰
ﭘﯽآﯾﮑﺪا ) (۱۳۹۴ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از روزﯾﻦ ) (۱۹۹۶ﺑﺮ اﯾﻦ
ً
ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﯿﭻ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﻏﺬا ﺧﻮردن را اﻣﺮی ﻣﺜﺒﺖ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﻨﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﻏﺬا اﺑﺰار
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی اﺳﺖ در ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ» :ﺗﻌﺎرف ﻏﺬا از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﻓﺮد ﯾﺎ ﮔﺮوه ﺑﻪ دﯾﮕﺮی
ً
ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻧﺸﺎﻧﯽ از دوﺳﺘﯽ اﺳﺖ .ﭘﺬﯾﺮش ﻏﺬا ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﺗﻤﺎﯾﻞ
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﺎ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﯾﮏ ﺗﻌﻬﺪ اﺳﺖ .ﺷﮑﺴﺖ در ﺗﻌﺎرف
ﻏﺬا ﻧﺸﺎن از ﺑﯽﻣﯿﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد و ﯾﺎ ﺣﻔﻆ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽرود .از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﯿﭻﮔﺎه در ﻏﺬا ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد
ﺷﺮﯾﮏ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ« )ﻫﻤﺎن.(۲۴۰-۲۴۱ ،
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ
ً
ﺑﯽﺷﮏ ﺳﻔﺮهﻫﺎی ﻏﺬا ﺑﺎ اﺗﻤﺴﻔﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد
9. exo c
10. Horowitz

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ رﻫﭙﻮﯾﮥ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ،دورۀ اول ،ﺷﻤﺎرۀ ﺳﻮم ،ﺑﻬﺎر ۱۴۰۱

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﺷﺘﺮاک و ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻗﻮی و
ﺣﺘﯽ ﺿﻌﯿﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﺮاﻧﻮوﺗﺮ )(۱۹۷۳
از اﻫﻤﯿﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ،
ﻣﯽﺗﻮان ﻏﺬا را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی
ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺖ .او در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻗﺪرت ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی
ﺿﻌﯿﻒ« ۱۱از اﻫﻤﯿﺖ ارﺗﺒﺎطﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺮای دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ
ً
ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﺰرگﺗﺮ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺜﻼ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺷﻐﻞ ،ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد دﺳﺖ
ً
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
ﻧﺰدﯾﮏ ارﺗﺒﺎﻃﯽ از اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
ً
ﮐﻪ ﻟﺰوﻣﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺷﻐﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد )ﮔﺮاﻧﻮوﺗﺮ،
.(۱۳۷۰-۱۳۶۰ :۱۹۷۳
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ رﯾﺘﺰر ) (۱۳۷۴ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮔﺮاﻧﻮوﺗﺮ ﮐﻪ
از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود در آﺛﺎر ﺧﻮد
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺸﻒ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻋﯿﻨﯽای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎی
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ» :ﺳﺮراﺳﺖﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮهی
ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﮕﻮی ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽزﻧﺪ«
)ﮔﺮاﻧﻮوﺗﺮ ،۱۹۷۳ :ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رﯾﺘﺰر.(۵۷۷ :۱۳۷۴ ،
در ﻫﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط او از اﻫﻤﯿﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮرﺷﺎن در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ،در
ﻣﻌﺮض اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﭼﯿﺰی
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺣﻀﻮر در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﻌﻨﺎدار
ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از اﻫﻤﯿﺖ
ً
ﺣﻀﻮر ﻏﺬا در ﺷﮑﻞدادن ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ
ﮐﺴﺐ ﺑﻬﺮهﻫﺎی ﻗﻮی در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از آﻧﻬﺎ ﯾﺎد
ﮐﺮد؛ روﯾﮑﺮدی ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ »ﺗﻤﺎﯾﺰ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ«
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﻣﺎ از ﺗﻨﻮع ﮐﺎرﮐﺮدی ﺣﻀﻮر ﻏﺬا در ﻋﺮﺻﻪی
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﺧﻮاﻧﺶ ﺗﺼﻮﯾﺮ آن ﺑﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎ را
ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﻈﺮی و در
رﻓﺖوﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﯾﺰات و ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﻼش
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ درآﻣﺪه ،در ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ دﻻﻟﺖﻫﺎی
ِ
ﺑﺎ ﺳﻔﺮهﻫﺎی ﻏﺬای اﯾﺮاﻧﯽ و ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ﺗﻌﺒﯿﺮ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻮد.
11. The Strength of weak Ties

روشﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻟﺰوم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ و روش در اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ّ
ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ و از آن ﻣﻬﻢﺗﺮ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻘﺎﻟﻪی ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻪ در
ﺗﻼش ﺑﺮای ﮐﺸﻒ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﭘﻨﻬﺎن در ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎﻧﻪﺷﻨﺎﺳﯽ
را ﺑﻪ ﺑﺪﯾﻬﯽﺗﺮﯾﻦ روش ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ،روﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ
آوردن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻬﻤﯽ از اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ
ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﻪﺷﻨﺎﺳﯽ راه را ﺑﺮای ﮐﺸﻒ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﻤﻮار
ﻣﯽﺳﺎزد )داﻧﺴﯽ۱۳۸۷ ،؛ ﻓﯿﺴﮏ۱۳۸۶ ،؛ ﻧﺠﻮﻣﯿﺎن:(۱۳۹۸ ،
»ﻫﺪف از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎﻧﻪﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺘﻦ از ﻣﺎﻫﯿﺖ
راﺑﻄﻪی ﺑﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺪﯾﺪهی  Xﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﻣﺎدی و ﯾﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺤﺘﻮای ﺗﺼﻮﯾﺮی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ
Yﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوت
ﻫﻤﺎن اﯾﮑﺲ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .درک اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ ،اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
و ﺑﺮ ﭼﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻫﺪف ﻧﺸﺎﻧﻪﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ً
ﻣﻌﻤﻮﻻ »ﺗﻔﺴﯿﺮ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد« )داﻧﺴﯽ.(۱۴ :۱۳۸۷ ،
ﺣﺎﻻ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺪﯾﺪهی  Xدر ﻋﺮﺻﻪی ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺣﻀﻮر دارد ،ﻧﺸﺎﻧﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﮔﺮه ﻣﯽﺧﻮرد؛
ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖ اﯾﺪهﻫﺎ ،داﻧﺶ و ﯾﺎ ﭘﯿﺎمﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪﻃﻮر دﻗﯿﻖﺗﺮ
»اﺳﺘﻔﺎده از »ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ« اﻋﻢ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،ﺻﺪاﻫﺎ و ...ﺑﺮای
ﮔﻔﺘﻦ ،ﻧﺸﺎن دادن ،ﺗﺮﺳﯿﻢ و ﯾﺎ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﺷﻮد آن را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،درک ،اﺣﺴﺎس ،ﺗﺼﻮر و ﯾﺎ
ﻟﻤﺲ ﮐﺮد« )داﻧﺴﯽ.(۲۰ :۱۳۸۷ ،
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در اﻣﺮ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ »دال«
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ روﺷﻦ و ﯾﺎ ﻧﻪﭼﻨﺪان روﺷﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﺪﻟﻮل ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و راﺑﻄﻪی اﯾﻦ دو ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﻪ
در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺷﮑﺎل ﻣﺘﻔﺎوت
ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد »دﻻﻟﺖ« داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﺸﻒ اﯾﻦ دﻻﻟﺖﻫﺎ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ راﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﭘﯿﭻوﺧﻢ و در واﻗﻊ »ﻗﺮاردادی«
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ داﻧﺴﯽ ) (۱۳۸۷اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻗﺮاردادﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،۱۲ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺟﻤﻌﯽ ۱۳و ﻋﻮاﻣﻞ
زﻣﯿﻨﻪای ۱۴ﮔﺴﺘﺮهﻫﺎی ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
)ﻧﺠﻮﻣﯿﺎن۱۳۹۸ ،؛ آﺳﺎﺑﺮﮔﺮ.(۱۳۷۹ ،
12. social conven on
13. communal experience
14. contextual

۷۱

۷۲

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ رﻫﭙﻮﯾﮥ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ،دورۀ اول ،ﺷﻤﺎرۀ ﺳﻮم ،ﺑﻬﺎر ۱۴۰۱

اﮔﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪﺷﻨﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ »ﺑﺮرﺳﯽ رواﺑﻂ
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ در ﻣﺘﻦ« و ﯾﺎ »روﺷﯽ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺘﻦ« )ﻧﺠﻮﻣﯿﺎن،
 (۱۲ :۱۳۹۸ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﻨﯿﻢ ،در واﻗﻊ در ﺳﺎﺣﺘﯽ ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺘﻪاﯾﻢ
ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﺤﻠﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﺸﺎﻧﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ
ﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﭘﺴﺎﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ،ﻫﻤﻔﮑﺮی ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ .اﻣﺎ
ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﺷﯿﻮهای از ﻧﺸﺎﻧﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه
ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎرت ﺳﺎﺧﺘﺎرﮔﺮا ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻈﺎمﻫﺎی
ﻧﺸﺎﻧﻪای ﻫﻤﭽﻮن ﺧﻮراک و ﭘﻮﺷﺎک اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﺳﺖ .در
واﻗﻊ او در ﭘﯽ »ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﻈﺎمﻫﺎی دﻻﻟﺘﯽ ﻏﯿﺮ از زﺑﺎن
اﺳﺖ« )ﺑﺎرت.(۱۰۶ :۱۳۹۸ ،
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺘﺒﺎﯾﻦ و ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ او در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻈﺎم
ﺧﻮراک از زﺑﺎﻧﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی
ﻣﺘﺒﺎﯾﻨﯽ ﭼﻮن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﻊ ﺧﻮردن ﺷﻮر و ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
و آداب ﺻﺮف ﻏﺬاﺳﺖ» :ﻫﺮ ﻣﻨﻮ ﺑﺎ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ روزﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ
اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﭘﺮ ﻣﯽﺷﻮد ...ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﻧﻈﺎم ﮐﻨﺶ ﮔﺮوﻫﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﺤﻠﯽ از اﻋﺮاب ﻧﺪارد و
ً
ﺑﺮﺧﻼف ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی وﺳﯿﻊ ﺟﻤﻌﯽ آن ﮐﺎﻣﻼ ﺷﺨﺼﯽ ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﯽﺷﻮد« )ﺑﺎرت.(۸۸ :۱۳۹۸ ،
در ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﻧﻈﺎمﻫﺎی
ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد و دﻻﻟﺖﻫﺎی ﺧﺎص
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﯿﻨﻤﺎﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻦ ﻣﺘﺲ ) (۱۹۳۱-۱۹۹۳ﺧﻮد ﺳﯿﻨﻤﺎ
»ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻧﺸﺎﻧﻪﺷﻨﺎﺳﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد« )ﻣﺘﺲ،
.(۳۲۵ :۱۳۹۸
ﻣﺘﺲ ) (۱۳۹۵از دﻻﻟﺖﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺿﻤﻨﯽ در
ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
دﻻﻟﺖﻫﺎی ﺿﻤﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻫﻨﺮ
ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻨﺪ .ﻣﺘﺲ در ﺳﻨﺘﯽ ﺳﻮﺳﻮری و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی
دﻻﻟﺖﻫﺎی ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺳﯿﻨﻤﺎ
ﻣﯽﻧﮕﺮد و آن را ﺑﺎ دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ادﺑﯿﺎت او
ً
ﻧﺤﻮ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ادراک ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ دو ﻗﺎﻋﺪه
ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﺎﻫﺎ و ﺗﻮاﻟﯽ ﺳﮑﺎﻧﺲﻫﺎ در
ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ )ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ( و ﺣﻀﻮر ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻤﻠﯽ
ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ در ﻣﻌﻨﺎﺳﺎزی ﺗﺼﻮﯾﺮ )ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ( ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد
)ﻣﺘﺲ.(۹۵-۸۷ :۱۳۹۵ ،
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﺘﺲ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻗﻮاﻋﺪ ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ

ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب در ﻧﺸﺎﻧﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎ اﺷﺎره ﮐﺮده
اﺳﺖ ،ﺑﺎﮐﻠﻨﺪ ) (۱۳۹۸ﻧﯿﺰ در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ اﻣﺮ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻄﺢ
آﺷﮑﺎر و ﺳﻄﺢ ﭘﻨﻬﺎن در ﮐﺸﻒ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﻧﺸﺎﻧﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﯿﻠﻢ در واﻗﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
آن ﻓﯿﻠﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺳﻄﺢ زﯾﺮﯾﻦ )ﭘﻨﻬﺎﻧﺶ( ﺧﺎص ﻣﯽﺷﻮد و
ﻧﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی ﻣﺤﺴﻮس و ﻇﺎﻫﺮیاش ...در واﻗﻊ
ﻧﺸﺎﻧﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺳﻄﺢ ﭘﻨﻬﺎن
ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد« )ﺑﺎﮐﻠﻨﺪ.(۳۴۸ :۱۳۹۸ ،
ﺷﯿﻮهی اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ
از ﻟﺤﻈﻪی ﺗﻮﻟﺪ ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺪون ﺷﮏ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻏﺬا و ﺳﻔﺮهﻫﺎی
ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺗﯿﻒﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رﻓﺘﻪ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺗﮑﺮار و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ آن اﯾﺪه و ﻣﻀﻤﻮن اﺻﻠﯽ داﺳﺘﺎن ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻓﯿﻠﻢ »ﮔﻨﺞ ﻗﺎرون«
) (۱۳۴۴ﺣﻀﻮر ﻣﺘﻀﺎد ﭼﻠﻮﮐﺒﺎب و آﺑﮕﻮﺷﺖ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﺮف
ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺘﻔﺎوت آﻧﻬﺎ ،ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻋﻨﺼﺮی
ﺑﺮای ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن داﺳﺘﺎن و ﻣﻀﻤﻮن
اﺻﻠﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﯾﻌﻨﯽ اﺧﺘﻼف ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﯿﺎن
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﻄﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﻧﻈﺮی،
ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ
در آﻧﻬﺎ ﻏﺬا و ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﺑﺪان ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﯿﻮهی
ﭘﺨﺘﻦ و ﭼﯿﺪﻣﺎن آن ،از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﯿﺶﺑﺮﻧﺪه و ﻣﻘﻮم ﻣﻀﻤﻮن
اﺻﻠﯽ در ﻓﯿﻠﻢ ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﻮد.
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﺗﺎرﯾﺨﯽ )ﻃﻮﻟﯽ( ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽرود ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ روﻧﺪﻫﺎ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﻧﻈﻢ
ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎ ،ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﺑﻪﻋﻨﻮان
۱۵
واﺣﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی »ﻏﺬا ﻣﺤﻮر«
ﺑﻪﻋﻨﻮان واﺣﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه .ﺑﺎﺗﺮ ) (۱۳۸۹در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﻏﺬا
ﻣﺤﻮر ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی
اﺻﻠﯽ آﺷﭙﺰ ﺣﺮﻓﻪای ﯾﺎ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﻪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﻏﺬا در
آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯾﯽ ﻏﺬا ﻣﺤﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽآﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ دورﺑﯿﻦ اﻏﻠﺐ ﺑﺮ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی
ﺗﻬﯿﻪ و ﯾﺎ ﺧﻮردن آن ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﮐﻠﯿﺪی
در ﻧﻤﺎﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ و ﯾﺎ داری ﺣﺮﮐﺖ ،ﺗﻤﺎم ﭘﺮده را ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت در ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﻏﺬا ﻣﺤﻮر ،آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و
15. Food-oriented Movies

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ رﻫﭙﻮﯾﮥ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ،دورۀ اول ،ﺷﻤﺎرۀ ﺳﻮم ،ﺑﻬﺎر ۱۴۰۱

ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺨﺖ ﻏﺬا و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﮐﺎراﮐﺘﺮﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﯿﻠﻢ ﺣﻮل ﻣﯿﺰ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻟﻮﮐﯿﺸﻦﻫﺎ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی رواﯾﯽ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ
ﻧﯿﺰ از ﺳﮑﺎﻧﺲﻫﺎ و ﺻﺤﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ »ﻏﺬا«
در ﻫﺴﺘﻪی ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺼﻮﯾﺮ و رواﯾﺖ ﻗﺮار دارد؛ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل،
ﺻﺤﻨﻪ ﯾﺎ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﯾﮑﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی
داﺳﺘﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ آﺷﭙﺰی اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺟﻤﻌﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی
داﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪی ﺻﺮف ﻏﺬا دور ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﯿﺪن و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ
ً
ﺳﮑﺎﻧﺲﻫﺎﯾﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪی ﻣﻨﺰل و ﯾﺎ رﺳﺘﻮران و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺗﺎق ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ﮐﻪ
ﺧﻂ رواﯾﯽ داﺳﺘﺎن ﺑﺮ ﻣﺤﻮر آﻧﻬﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺳﻨﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎرت
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻀﻤﻮن در اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﻀﺎﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﻮری اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺳﮑﺎﻧﺲﻫﺎی ﻏﺬا ﻣﺤﻮر ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ،ﺑﺮای
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻓﺮﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ؛
ﺗﻮﺻﯿﻔﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻣﺤﻮری ﺑﻪ ﯾﺎری ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
آﻣﺪهاﻧﺪ .ﭘﺲ از آن ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ و
ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺗﻼش ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﭘﻨﻬﺎن و ﺿﻤﻨﯽ ﻣﻨﺪرج در
اﯾﻦ ﺳﮑﺎﻧﺲﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس
اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ،ﻣﻘﺎﻟﻪی ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ دو روش ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﻣﻀﻤﻮن و ﻧﺸﺎﻧﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﺑﻪﺟﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮏﺗﮏ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از
ﺳﮑﺎﻧﺲﻫﺎی ﻏﺬا ﻣﺤﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪهاﻧﺪ.(۱) .
ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﻏﺬا ﻣﺤﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ در
ﻗﺪم اول ﺑﺎ ﻣﺮوری ﮐﻠﯽ ﺑﺮ آﺛﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان و
ﻧﻘﺪ و ﻧﻈﺮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد درﺑﺎرهی ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻏﺬا و
آﺷﭙﺰی ﺣﻀﻮری ﻣﺤﻮری دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻧﻈﺮی دﺳﺖ ﺑﻪ
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ زده و ﭘﺲ از آن ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻨﯽ
ﭼﻨﺪ از ﻣﻨﺘﻘﺪان و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ وارد ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺷﺪه و
ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﻋﺘﺒﺎری ﺻﻮری ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪهاﺳﺖ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ،از دﻫﻪی ﺷﺼﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از
آﺛﺎر ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻫﺮﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﻏﺬا و آﺷﭙﺰی در
ﯾﮑﯽ از ﺳﮑﺎﻧﺲﻫﺎی ﻣﺤﻮری ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان

ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﺑﻪﺷﮑﻠﯽ ﺑﯿﻨﺎﻣﺘﻨﯽ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ و
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .از اﯾﻦ رو ،اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره و ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﺳﮑﺎﻧﺲﻫﺎﯾﯽ از ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی »اﺟﺎرهﻧﺸﯿﻦﻫﺎ« )» ،() (۱۳۶۵از
ﮐﺮﺧﻪ ﺗﺎ راﯾﻦ« )» ،(۱۳۷۱ﻣﻬﻤﺎن ﻣﺎﻣﺎن« )» ،(۱۳۸۲ﮐﺎﻓﻪ
ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ« )» ،(۱۳۸۲ﻣﺎﻫﯽﻫﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ« )،(۱۳۸۳
»ﺳﻌﺎدتآﺑﺎد« )» ،(۱۳۸۹آﻗﺎ ﯾﻮﺳﻒ« )» ،(۱۳۹۰زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺸﺘﺮک آﻗﺎی ﻣﺤﻤﻮدی و ﺑﺎﻧﻮ« )» ،(۱۳۹۱در دﻧﯿﺎی ﺗﻮ
ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻨﺪ اﺳﺖ؟« ) (۱۳۹۳ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽرﺳﺪ.
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ﺗﻌﺪاد ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﻏﺬا
ﻣﺤﻮر ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﺸﺘﺎن درﺳﺖ ﻫﻢ
ﻧﻤﯽرﺳﺪ ،ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎ ﻏﺬا و ﻓﻀﺎی آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس روش ذﮐﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی
ﺑﯿﻨﺎﻣﺘﻨﯽ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
روﻻن ﺑﺎرت در »اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ« ) (۱۳۸۴ﮐﻪ
ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺮﻣﺸﻘﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽآﻣﻮزد ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻮزهی ﻫﻨﺮ ،ﻣﻌﻤﺎری و اﻟﺒﺘﻪ آﺷﭙﺰی ﻣﻠﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻓﺎرغ از ﺧﯿﺎلﭘﺮدازی درﺑﺎرهی ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ
)ﭘﯿﺶ ﻣﺎ( ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و آﻧﺠﺎ )ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ( ﺑﺴﺎط
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ )ﺑﺎرت.(۲۲-۱۹ :۱۳۸۴ ،
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ درﯾﭽﻪای ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﺑﺎرت در ﮐﺘﺎﺑﺶ آن را ژاﭘﻦ )و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﺷﺮق(
ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان روﺷﯽ اوﻟﯽ ﺑﺮای ﮐﺎوش
در ﻫﺮ ﻣﺘﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر آﯾﺪ .ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﺷﮑﺎل ﺣﻀﻮر ﻏﺬا در ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان
را دﯾﺪ و ﺧﻮاﻧﺶ ﮐﺮد؛ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻏﺬا را ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ در ﺧﻮراک،
ﮐﻪ در ﻧﻈﺎم ﮔﺴﺘﺮدهای از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﺗﻤﺎم
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪهی ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﺎدهﺳﺎزی،
ﭘﺨﺖِ ،ﺳﺮو و اﻟﺒﺘﻪ ﭼﺸﯿﺪن ﻏﺬا ﺑﺪان دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺑﺎرت.(۱۳۸۴ ،
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ

ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ در ﭼﯿﺴﺘﯽ ﻏﺬا

از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻼم ﺑﻪﻇﺎﻫﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﻏﺬا در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی
ﮔﺴﺘﺮدهای از ﻣﺤﺘﻮا ،ﭼﯿﻨﺶ و ﻃﻌﻢ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﺳﺰاوار
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪم ﻧﺨﺴﺖ را ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮا و در واﻗﻊ ﭼﯿﺴﺘﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ
آن در ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﻢ؛ درﺳﺖ ﻫﻤﺎنﺟﺎ ﮐﻪ
ﺧﻮد »آﺑﮕﻮﺷﺖ« ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺤﺘﻮای
در »ﮔﻨﺞ ﻗﺎرون« )ِ (۳

۷۳

۷۴

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ رﻫﭙﻮﯾﮥ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ،دورۀ اول ،ﺷﻤﺎرۀ ﺳﻮم ،ﺑﻬﺎر ۱۴۰۱

ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد دﻻﻟﺖﻫﺎی ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ِﺻﺮف »ﮐﺒﺎب ﮐﻮﺑﯿﺪه« در ﺑﺴﯿﺎری از آﺛﺎر دارﯾﻮش ﻣﻬﺮﺟﻮﯾﯽ،
ﻫﻤﭽﻮن »اﺟﺎرهﻧﺸﯿﻦﻫﺎ«» ،ﭼﻪ ﺧﻮﺑﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ« ﯾﺎ »ﭘﺮی«
ً
)اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﺪان اﺷﺎره
ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد( ﯾﺎ »ﻫﯿﭻ« ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﮐﺎﻫﺎﻧﯽ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻮﺗﯿﻔﯽ
ﺗﮑﺮارﺷﻮﻧﺪه ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺤﺮک داﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ.
»آﺑﮕﻮﺷﺖ« در ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺤﻘﺮ »ﻋﻠﯽ ﺑﯽﻏﻢ«،
ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﮔﻞوﮔﺸﺎد و ﻣﺎدری ﮐﻪ ﮐﺎرش »ﮐﻠﻔﺘﯽ« اﺳﺖ،
ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﭼﻮن ﺳﺎدهزﯾﺴﺘﯽ،
آراﻣﺶ ﺧﯿﺎل و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮرد و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎرون ﺑﺎ ﺛﺮوت ﺑﯽﺣﺪوﺣﺼﺮش ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎدﻫﺎﯾﯽ از
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺠﻠﻞ ،اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﭘﺮ زرقوﺑﺮق ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺣﻮل
ﻣﯿﺰ ﻏﺬاﺧﻮری وﺳﯿﻊ ﻣﻨﺰﻟﺶ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﺎﺻﯽ را
رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ و از آراﻣﺶ ﺧﯿﺎل ﺗﻬﯽ .از اﯾﻦ
روﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺒﺎب و آﺑﮕﻮﺷﺖ ﺗﻘﺎﺑﻠﯽ دوﺗﺎﯾﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺣﻀﻮر
ﻫﺮﯾﮏ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻣﻌﻨﺎداری ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻏﺬا در ﺳﯿﻨﻤﺎﺳﺖ؛
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﮐﺒﺎب ﮐﻮﺑﯿﺪه در »اﺟﺎرهﻧﺸﯿﻦﻫﺎ« ﻏﺬاﯾﯽ اﻋﯿﺎﻧﯽ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ »ﻋﺒﺎسآﻗﺎ ﺳﻮﭘﺮﮔﻮﺷﺖ« ﮐﻪ
ﺻﺎﺣﺐﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﻣﺘﻤﻮل ،ﺑﻪ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ژﺳﺖ ﻣﻌﺘﻤﺪﺑﻪﻧﻔﺲ »ﻋﺒﺎسآﻗﺎ« در ﺳﮑﺎﻧﺲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﮐﺒﺎبزﻧﯽ در اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺆﯾﺪ اﻓﺘﺨﺎر و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ او در اﻃﻌﺎم
ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ اﺳﺖ» :ﮐﺒﺎب از اﺑﺘﺪای ورودش ﺑﻪ اﯾﺮان ،ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﺷﺎﻫﺎن ﻗﺎﺟﺎر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ اﻋﯿﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺮاف ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ .از
اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺒﺎب در ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪای از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﻓﻪ
و ﺧﻮب و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻬﺒﻮدی ﮐﺴﺐوﮐﺎر اﺳﺖ« )ﮐﺎﻇﻤﯽ،
.(۱۰۲ :۱۳۹۶
اﯾﻦ ﺑﻬﺒﻮدی اوﺿﺎع در »ﻫﯿﭻ« )ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﮐﺎﻫﺎﻧﯽ،
 (۱۳۸۸اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺒﺎب ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ
رﺧﺪاد ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﮑﻨﺖ
و ﺛﺮوت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎ ﮐﺒﺎب ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻗﻮت ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﻣﻌﺠﺰهی
ﺑﻪ ﺛﺮوت رﺳﯿﺪن ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺳﻔﺮه ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻮپ
و ﻧﺎن و ﭘﻨﯿﺮ ﭘﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از آن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺒﺎبزدنﻫﺎ
و ﮐﺒﺎب ﺧﻮردنﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺨﺺﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺗﯿﻒﻫﺎی
ﺗﮑﺮارﺷﻮﻧﺪهی ﻓﯿﻠﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
از ﺗﻘﺎﺑﻞ »آﺑﮕﻮﺷﺖ« و »ﮐﺒﺎب ﮐﻮﺑﯿﺪه« ﮐﻪ ﺑﮕﺬرﯾﻢ،

ﻏﺬاﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ در ادﺑﯿﺎت روزﻣﺮه ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻓﺴﺖﻓﻮدﻫﺎ و
ﯾﺎ ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺪرن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻧﻮع
ﺳﻨﺘﯽ ﺧﻮد دارﻧﺪ؛ ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻮهی ﻣﺼﺮف آن را ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺻﺤﻨﻪای از ﻓﯿﻠﻢ »ﺷﻮﮐﺮان« )ﺑﻬﺮوز اﻓﺨﻤﯽ،
 ،(۱۳۷۹ﻗﻬﺮﻣﺎن داﺳﺘﺎن )ﺳﯿﻤﺎ( ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد
ﺑﻪ رﺳﺘﻮراﻧﯽ ﻣﺠﻠﻞ ﺑﺮود ﺗﺎ »ﭼﯿﭙﺲ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ« ﺑﺨﻮرﻧﺪ )ﻏﺬاﯾﯽ
ﮐﻪ در ﻫﺮ رﺳﺘﻮراﻧﯽ ﺳﺮو ﻧﻤﯽﺷﻮد( ،اﺻﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻟﺒﺎس
ﺧﻮد را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﺪ و ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺳﺘﻮران اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﺪ:
»ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ﻟﺒﺎسﻫﺎﻣﻮ ﻋﻮض ﮐﻨﻢ ...ﺑﺎ اﯾﻦ ﻟﺒﺎسﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷﻪ
ﺑﯿﺎم رﺳﺘﻮران!« اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻏﺬا و ﻫﻢ ﻣﺤﻞ ﺧﻮردن آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻮهی ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪن و در واﻗﻊ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ آن را
ﺗﻌﯿﻦ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎن داﺳﺘﺎن در ﭘﺎﯾﺎن ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎ
ﻟﺒﺎس ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﭘﺨﺘﻦ ﺳﺒﺰیﭘﻠﻮ و ﻣﺎﻫﯽ در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ
اﺳﺖ» :ﺑﺮﺧﯽ ﻏﺬاﻫﺎ ﻋﺎﻣﻪﭘﺴﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻻﮐﭽﺮی ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ آﺑﮕﻮﺷﺖ و ﻗﺮﻣﻪﺳﺒﺰی و ...از ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اﻣﺘﺪاد ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻏﺬاﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﯿﺘﺰا
و ﻻزاﻧﯿﺎ و ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ ،ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ و در ﺳﻔﺮهﻫﺎی
ﻣﺎ ﮐﺎرﮐﺮدی ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ« )ﮐﺎﻇﻤﯽ.(۹۷ :۱۳۹۶ ،
در ﺳﮑﺎﻧﺴﯽ از ﻓﯿﻠﻢ »زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻬﺮ« )رﺧﺸﺎن
ﺑﻨﯽاﻋﺘﻤﺎد ،(۱۳۷۹ ،ﭘﺴﺮ ﺑﺰرگ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد
ﺧﺎﻧﻮادهی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﺮف ﭘﯿﺘﺰا ،ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ دﻋﻮت ﮐﻨﺪ.
»ﭘﯿﺘﺰا« در ﺑﯿﺎن ﻃﻮﺑﯽ )ﻣﺎدر ﺧﺎﻧﻮاده( ﻏﺬای »ﭼﯿﺘﺎنﭘﯿﺘﺎن«
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺧﺮج اﺿﺎﻓﻪ .اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺮ
ﺳﻔﺮهی ﻣﺤﻘﺮاﻧﻪی ﺧﻮد ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﯾﮏ
ﭘﯿﺘﺰاﻓﺮوﺷﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﯽﭘﻮﺷﻨﺪ و زن و دﺧﺘﺮ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﻮد ﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﺗﺎ در ﺷﺄن ﻣﮑﺎن ﺷﺎم
ﺧﻮردن ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ و ﭼﯿﻨﺶ ﻏﺬا

ﻓﺎرغ از آﻧﭽﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﻮراک در ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ در
ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺳﺒﮏ ﭘﺨﺖوﭘﺰ و اراﺋﻪی آن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪای
ً
ﺑﺮای درک ﻣﻌﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻟﺰوﻣﺎ در ﺧﻮد آن ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺗﻨﻬﺎی »ﻗﺎرون« در ﻣﻨﺘﻬﯽاﻟﯿﻪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺣﻀﻮر
ِ
ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﯿﺰی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﮐﻪ در آن ﺳﻮپ اردک و ﺧﻮراک
ﺑﺮه ﺑﺎ ﻣﺘﺮ و ﻣﻘﯿﺎس ﺳﺮو ﻣﯽﺷﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻔﺮهی ﮐﻮﭼﮏ
آﺑﮕﻮﺷﺖ ﺧﺎﻧﻪی »ﻋﻠﯽ ﺑﯽﻏﻢ« ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﭘﻬﻦ ﺷﺪه و
ﭘﯿﺎزش ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪی ُﻣﺸﺘﯽ ﻣﺮداﻧﻪ ﺧﻮردﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد و دوﻏﺶ
ﺑﯽﻣﺤﺎﺑﺎ ،ﻧﻪ در ﻟﯿﻮان ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﭘﺎرچ َﺳﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد،

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ رﻫﭙﻮﯾﮥ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ،دورۀ اول ،ﺷﻤﺎرۀ ﺳﻮم ،ﺑﻬﺎر ۱۴۰۱

ﻧﺸﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﻓﺎرغ از ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻗﻠﻢ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ »ﻟﯿﻼ« در ﻓﯿﻠﻢ »از ﮐﺮﺧﻪ ﺗﺎ
راﯾﻦ« )اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺣﺎﺗﻤﯽﮐﯿﺎ (۱۳۷۱ ،ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ از ﺑﺮادرش
در ﺗﺪارک ﺳﻔﺮهای اﯾﺮاﻧﯽ ،آن را ﺑﺮ ﺳﻔﺮهی ﻗﻠﻤﮑﺎر اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ
روی زﻣﯿﻦ ﭘﻬﻦ و ﺑﺮ ﻟﺰوم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻏﺬای اﯾﺮاﻧﯽ و ﺷﯿﻮهی
اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﺗﻌﺠﺐ ﻫﻤﺴﺮ
ﺧﻮد در ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺳﻔﺮهای ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﭘﻬﻦ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻏﺬای اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺳﻔﺮهی اﯾﺮاﻧﯽ«.
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺴﺘﯽ ﻏﺬا رﺑﻂ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞاﻧﮑﺎری
ﺑﺎ ﺳﺒﮏ ﭼﯿﻨﺶ آن دارد .ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺮغ و ﻫﻮﯾﺞ و
ﻓﻠﻔﻞدﻟﻤﻪ در »ﺳﻌﺎدتآﺑﺎد« )ﻣﺎزﯾﺎر ﻣﯿﺮی (۱۳۸۹ ،را ﮐﻪ
ﭼﯿﻨﯽ ﺟﻤﻊ دوﺳﺘﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮ
ﻣﯽﺷﻮد ﻏﺬای
ِ
ﺳﻔﺮهﻫﺎی زﻣﯿﻨﯽ ﺗﻨﺎول ﮐﺮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن و
ﻏﺬاﻫﺎی رﻧﮓ و وارﻧﮓ »ﻣﻬﻤﺎن ﻣﺎﻣﺎن« )دارﯾﻮش ﻣﻬﺮﺟﻮﯾﯽ،
 (۱۳۸۲و »ﯾﻪ ّ
ﺣﺒﻪ ﻗﻨﺪ« )رﺿﺎ ﻣﯿﺮﮐﺮﯾﻤﯽ (۱۳۹۰ ،را ﻧﺸﺎﻧﺪ
ﺑﺮ ﻣﯿﺰ ُﭘﺮ ﻃﻤﻄﺮاق ﻏﺬاﺧﻮری .ﺳﻔﺮهی رﻧﮕﺎرﻧﮓ و ﻣﺘﮑﺜﺮ
»ﻣﻬﻤﺎن ﻣﺎﻣﺎن« ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪاش از ﺧﺎﻧﻪای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺪه
و ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﻗﻄﻌﺎت ﭘﺎزل اﯾﻦ وﻋﺪه را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺎ
ﺣﺮﮐﺎت ﺳﺮﯾﻊ دورﺑﯿﻦ در ﺧﺎﻧﻪی ﻗﻤﺮﺧﺎﻧﻮﻣﯽ »ﻣﺎﻣﺎن«
و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺤﻠﻪای ﮐﻪ از ﻣﺤﻼت ﻓﻘﯿﺮﻧﺸﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻗﺘﺼﺎدی،
ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﭼﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﺳﻔﺮهﻫﺎی ﻋﺰا و ﻋﺮوﺳﯽ ﭘﻬﻦ
ﺷﺪه در »ﯾﻪ ّ
ﺣﺒﻪ ﻗﻨﺪ« ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر در ﺧﺎﻧﻪای ﺳﻨﺘﯽ-
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺳﻨﺘﯽ از رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﭘﻬﻦ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺗﺼﻮر آن ﺧﺎﻧﻪی ﻗﺪﯾﻤﯽ
در ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻣﯿﺰی ﻣﺠﻠﻞ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﺪرن دارد
ﻧﺎﻫﻤﺨﻮان ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.

ﻏﺬا و ﺟﻨﺴﯿﺖ :ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ زن و ﻏﺬا

ﮐﻠﯿﺪواژهای ﮐﻪ در ادﺑﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ زن در ﺳﯿﻨﻤﺎی
اﯾﺮان ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﻘﺶ او را ﺑﺮ ﭘﺮدهی ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻃﯽ دورهﻫﺎی
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺘﻐﯿﺮ »اﺷﺘﻐﺎل« اﺳﺖ؛
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ زن را ﺑﻪ درون ﯾﺎ ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽزﻧﺪ .زﻧﯽ
ﮐﻪ درون ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺷﻬﻼ ﻻﻫﯿﺠﯽ» :ﺑﻪ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ
ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿﺪ از ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ،ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺸﺴﺘﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻤﺎور و رﯾﺨﺘﻦ
ﭼﺎی ،ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ و اﻃﺎﻋﺖ ﺑﯽﻗﯿﺪوﺷﺮط از ﻣﺮدان و ﻓﺮزﻧﺪان
ده – دوازده ﺳﺎﻟﻪی ﺧﻮد ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ« ).(۴
در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻃﺎﻫﺮهی »ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺳﺎدﮔﯽ« )رﺿﺎ ﻣﯿﺮﮐﺮﯾﻤﯽ (۱۳۸۶ ،ﺑﻪ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و ﺗﻼش
ﻧﺎﮐﺎﻣﺶ ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ اﻧﻘﯿﺎد اﺷﺎره ﮐﺮد؛ اﻧﻘﯿﺎدی ﮐﻪ در
ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ و ُﭘﺮ ﮐﺮدن ﯾﺨﭽﺎل  -ﻓﺮﯾﺰر ﺧﺎﻧﻪ و
ﺳﯿﺮ ﮐﺮدن ﺷﮑﻢ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﭘﯿﺘﺰا
ﻫﻮس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺧﻮردن ﮐﺘﻠﺖ ﺑﺎ ﻃﺮح دﻟﻘﮏ

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

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

ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﯽ

ﮐﺒﺎب /آﺑﮕﻮﺷﺖ

ﮐﺒﺎب ،ﺑﺮﻧﺞ ،ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ،ﭘﯿﺶﻏﺬا ،ﻣﮑﻨﺖ

ﻣﯿﺰ ﻧﻬﺎرﺧﻮری /ﺳﻔﺮه

آﺑﮕﻮﺷﺖ ،ﺳﻔﺮه ،ﭘﯿﺎز ،ﺳﺒﺰی ،ﻧﺎن ،ﺳﻨﺖ،
ﺳﺎدهزﯾﺴﺘﯽ

ﻣﺪرن /ﺳﻨﺘﯽ
ﺧﺎﻧﻪی اﻋﯿﺎﻧﯽ /ﻣﺤﻘﺮ

ﭘﯿﺘﺰا ،ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ ﺳﺮخﮐﺮده ،رﺳﺘﻮران ،ﻣﯿﺰ
ﻧﻬﺎرﺧﻮری ،ﻣﺪرن ﺑﻮدن

ﺗﺼﻮﯾﺮ  .۱ﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻓﯿﻠﻢ »ﺳﻌﺎدتآﺑﺎد« ﺳﺎﺧﺘﻪی ﻣﺎزﯾﺎر ﻣﯿﺮی،
ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎل ۱۳۸۹

۷۵

۷۶

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ رﻫﭙﻮﯾﮥ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ،دورۀ اول ،ﺷﻤﺎرۀ ﺳﻮم ،ﺑﻬﺎر ۱۴۰۱

رﺿﺎﯾﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﯿﺪوﺑﻨﺪ آﺷﭙﺰی و آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻼس ﺷﻌﺮ ،ﺑﺮای او ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺄﺻﻞ و ﻧﺎاﻣﯿﺪ اﺳﺖ،
درﯾﭽﻪای ﻣﯽﺷﻮد رو ﺑﻪ آزادی .اﻣﺎ در ﻋﻮض زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون از
ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ ﺑﻪﺻﻮرت ﭘﯿﺶﻓﺮض ﺑﺎ آﺷﭙﺰی
و آﺷﭙﺮﺧﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﻧﺪارد ،اﮔﺮ ﻫﻢ از آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪاش ﺑﻮی ﻏﺬاﯾﯽ
ﺑﻪ ﻣﺸﺎم رﺳﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﯾﻪی ﻣﺒﺎﻫﺎت و ﺗﻌﺠﺐ اﺳﺖ؛ آﻧﭽﻨﺎنﮐﻪ
در »آﺗﺶﺑﺲ« )ﺗﻬﻤﯿﻨﻪ ﻣﯿﻼﻧﯽ (۱۳۸۴ ،ﺑﻪ ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮریﺗﺮﯾﻦ
ﺷﮑﻞ ﻓﻤﻨﯿﺴﺘﯽ آن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﻣﯽآﯾﺪ .زن ﻣﻬﻨﺪس ،اﻣﺎ
ﻟﺠﺒﺎز و ﻫﻤﻪﻓﻦﺣﺮﯾﻒ داﺳﺘﺎن ﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ و ﭘﯿﺮوزی در ﯾﮑﯽ راﻧﺪﻫﺎی ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی
زﻧﺪﮔﯽاش ،ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮدش در ﭘﺨﺖوﭘﺰ ﺳﻨﮓﺗﻤﺎم ﻣﯽﮔﺬارد،
ﮐﻪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻦ زن ﻧﻪ ﺑﺎ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و ﻏﺬا ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺧﯿﺎﺑﺎن و اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ و ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽاش ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ دوﮔﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﻣﺮ ﻏﺬا و آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ،
زن را ﺑﻪ ﺳﻮژهای دروﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ،در ﻧﻘﻄﻪی
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زﻧﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺣﺼﺎر آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ

ﺗﺼﻮﯾﺮ  .۳ﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻓﯿﻠﻢ »ﻣﺎﻫﯽﻫﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ« ﺳﺎﺧﺘﻪی ﻋﻠﯽ
رﻓﯿﻌﯽ ،ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎل ۱۳۸۳

ﺗﺼﻮﯾﺮ  .۲ﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻓﯿﻠﻢ »ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎدﮔﯽ« ﺳﺎﺧﺘﻪی رﺿﺎ ﻣﯿﺮﮐﺮﯾﻤﯽ،
ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎل ۱۳۸۶

ﺣﻀﻮر دارد اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﺼﺎر ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮدی ﺗﻨﺎﻗﺾآﻣﯿﺰ ،ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ او
را در ﺑﻨﺪ ﻧﮑﺮده ﮐﻪ اﺳﺒﺎب رﻫﺎﯾﯽﺷﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ.
»رﯾﺤﺎن« در ﻓﯿﻠﻢ »ﮐﺎﻓﻪ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ« )ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺎ ﭘﺮﺗﻮی،
 (۱۳۸۲ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮدش ﻓﻘﻂ آﺷﭙﺰی ﺑﻠﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ
ﻣﻬﺎرت ﺑﻪﻇﺎﻫﺮ زﻧﺎﻧﻪ و در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻔﻮدﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ
ِ
آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮداﻧﮕﯽ ﺑﺮادرﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ
ﮐﺸﯿﺪه و ﺳﻨﺖ و رﺳﻢورﺳﻮم ﺟﺎری در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮزی را ﻣﺘﺰﻟﺰل
ﻣﯽﺳﺎزد .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ »آﺗﯿﻪ« در »ﻣﺎﻫﯽﻫﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ«
)ﻋﻠﯽ رﻓﯿﻌﯽ (۱۳۸۳ ،ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن »رﯾﺤﺎن ﺧﺎﻧﻢ« در ﺷﻬﺮی
ً
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺮزی اﻣﺎ ﺑﺎ رﺳﻢورﺳﻮﻣﯽ ﻣﺘﻔﺎوت زﻧﺪﮔﯽ و در واﻗﻊ
آﺷﭙﺰی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای او ﻧﯿﺰ آﺷﭙﺰی در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﻪ ِدژی ﮔﺮم و ﻧﻔﻮذﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد ،ﻧﻮﻋﯽ اﻋﻼم اﺳﺘﻘﻼل
اﺳﺖ از ﺟﻬﺎن ﻣﺮداﻧﻪ؛ اﺳﺘﻘﻼﻟﯽ ﮐﻪ آﺷﭙﺰی را ﺑﺎ ﻫﻨﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ
ﮔﺮه زده و ﻫﺮ ﺳﯿﻨﯽ ﻏﺬا را ﭼﻨﺪان ﺑﯽﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻠﻮی
ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
دو ﻓﯿﻠﻢ از ﻣﻌﺪود ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ
ﮐﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺸﻘﺎبﻫﺎی ﻏﺬا و دﯾﮓﻫﺎی ﺟﻮﺷﺎن ﺑﺮﻧﺞ
اﯾﺮاﻧﯽﺷﺎن ﺑﺎر ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺗﻤﺎم ﻓﯿﻠﻢ را ﺑﻪ دوش ﮐﺸﯿﺪه و ﺑﻮ و
ﻃﻌﻢ را از ﭘﺮدهی ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﻨﺪ .ﻏﺬا در اﯾﻦ دو ﻓﯿﻠﻢ
ﻫﻤﭽﻮن ﺣﯿﻠﻪای اﺳﺖ )اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮب و ﺷﯿﺮﯾﻦ( ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺴﮏ
ﺑﺪان ﻣﯽﺗﻮان راﻫﯽ در دل دوﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد (۵) .در اﯾﻦ ﺑﺎره
اﺷﺎره ﺑﻪ دﯾﺲﻫﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ »رﯾﺤﺎن« ﮐﻪ دل ﻣﺮد اروﭘﺎﯾﯽ را
ﻓﺎرغ از ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری ذاﺋﻘﻪ و ﺗﻌﺼﺐ ﻣﻠﯽاش ﻧﺮم ﮐﺮد و ﺑﻪ
ﻣﯿﺮزاﻗﺎﺳﻤﯽ و ﻣﺎﻫﯽ ﺷﮑﻢ ُﭘﺮ ﻋﺎدت داد ،ﻻزم ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
در واﻗﻊ ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻌﻢ و رﻧﮓ ﺑﺸﻘﺎبﻫﺎی
رﺳﺘﻮران »آﺗﯿﻪ« ﻧﻪ ﺑﺮای ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮی ﮐﻪ ﺗﺮﻓﻨﺪی ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮای
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﮐﺮدن »ﻋﺰﯾﺰ« )ﻣﻌﺸﻮق ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮد( در ﻣﺎم وﻃﻦ ﮐﻪ
ً
اﺳﺎﺳﺎ ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻏﺬا؛ ﭼﻪ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ زاﺧﺎرﯾﻮی
»ﮐﺎﻓﻪ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ« ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﭼﺸﯿﺪن ﻃﻌﻢ ﻏﺬای »رﯾﺤﺎن« ،ﺑﺎ
ﮐﻨﺴﺮوی ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﺎر وﻃﻦ اﺳﺖ روزﮔﺎر ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ و ﭼﻪ آﻧﺠﺎﯾﯽ
ﮐﻪ »ﮔﯿﻠﻪﮔﻞ اﺑﺘﻬﺎج« در »دﻧﯿﺎی ﺗﻮ ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻨﺪ اﺳﺖ؟« ﺑﻪ
ﻣﺤﺾ ورود ﺑﻪ وﻃﻦ ﺳﺮاغ آشﻓﺮوﺷﯽ ﻃﻮﻃﯽ ﻣﯽرود و ﻃﻌﻢ
ﺧﺎﻃﺮات ﮐﻮدﮐﯽاش .ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻨﮑﻪ »ﻓﺮﻫﺎد دﯾﻮوﻧﻪ« ﻧﯿﺰ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ
ﺑﺎ ﭘﺨﺖوﭘﺰ در دل ﻣﺎدر »ﮔﯿﻠﻪ« ﺟﺎ ﺧﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ از
رﺳﭙﯽ ﭘﻨﯿﺮ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪی ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ روزﻣﺮﮔﯽﻫﺎی ﻋﺸﻖ
ﺳﺎﮐﻦ ﭘﺎرﯾﺲ ﺧﻮد را ﺑﺮای او ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﻣﯽﮐﺮد.
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ﻏﺬا و ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ :ﺗﻘﺎﺑﻞ ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﮔﺴﺴﺖ

ُ
ﺗﺼﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺎ از ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺳﻔﺮه ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﯿﺰ
ﻏﺬاﺧﻮری ،ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و
دوﺳﺘﺎﻧﻪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﻔﺮهای ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﻣﯿﺰی
ﭼﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻟﺰوم ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺮداﮔﺮد آن ﻣﯿﺰ و ﺳﻔﺮه
ﺑﻪﺻﻮرﺗﯽ اﻧﻀﻤﺎﻣﯽ ،اﻧﺘﻈﺎری ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ
ﮐﻪ ﺳﻔﺮهﻫﺎی ﻏﺬا درﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ رواﯾﺖ
ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﮔﺴﺴﺖ و ﺟﺪاﯾﯽ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ
ﻋﺰﯾﺰ در »ﻣﺎﻫﯽﻫﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ« ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﺳﻔﺮهی آﺗﯿﻪ و دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪی ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از رﺿﺎﯾﺘﺶ دارد
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻏﺬا ،ﻏﺬاﯾﯿﻪ ﮐﻪ ﺗﻮو ﺟﻤﻊ ﺧﻮرده ﺑﺸﻪ...
ﺑﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻮدم ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﻮم ﺷﺪن ﻏﺬا ﯾﻪ آه ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪم و
ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ ﮐﺎش ﻏﺬا ﺗﻤﻮم ﻧﻤﯽﺷﺪ ...ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻏﺬا ...ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﯽدوﻧﺴﺘﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﻮﻧﻪ«.
ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺘﺎﯾﺸﯽ از ﻧﻘﺶ ﺳﻔﺮهﻫﺎی ﻏﺬا در ﭘﯿﻮﻧﺪ آدﻣﯿﺎن
ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻮاﺟﻬﻪی ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم
ﻏﺬاﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻔﺮهی ﮐﺒﺎب »اﺟﺎرهﻧﺸﯿﻦﻫﺎ« و ﻏﺬاﻫﺎی
ﻫﻔﺘﻪﺑﯿﺠﺎر »ﻣﻬﻤﺎن ﻣﺎﻣﺎن« و ﺳﻔﺮهی ﻋﺰا و ﻋﺮوﺳﯽ »ﯾﻪ ّ
ﺣﺒﻪ
ﻗﻨﺪ« ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪ؛ ﺳﻔﺮهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪی ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﯽاﻧﺪ؛
ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت در آﻧﻬﺎ رﻧﮓ ﻣﯽﺑﺎزد؛ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺟﺎی ﺧﻮد را
ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﻔﺮه ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و دﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ.
ً
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﺟﺮا ﻧﯿﺴﺖ ،اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻗﺼﻪ از ﺟﺎﯾﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪارﯾﻢ و ﺗﺼﻮﯾﺮش را ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮدهاﯾﻢ؛
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﻔﺮهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪدﻫﻨﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺴﺴﺖاﻧﺪ.
از ﻫﻤﺎن ﺳﻔﺮهای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهی اﯾﺮاﻧﯽ در »از ﮐﺮﺧﻪ ﺗﺎ راﯾﻦ«
ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﭘﻬﻦ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﺰ ﻏﺬای ﭼﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﯿﺰ »زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺸﺘﺮک آﻗﺎی ﻣﺤﻤﻮدی و ﺑﺎﻧﻮ« )روحاﻟﻠﻪ ﺣﺠﺎزی(۱۳۹۱ ،
ﮐﻪ ﻧﺸﺎنﮔﺮ ﺷﮑﺎف ﻓﮑﺮی ﻋﻤﯿﻖ ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺪ.
ﭘﺴﺮ زادهی آﻟﻤﺎﻧﺶ را در
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ آدابورﺳﻮم ،ﻟﯿﻼ و ِ
»از ﮐﺮﺧﻪ ﺗﺎ راﯾﻦ« ﺑﺎ اﮐﺮاه روی زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﺪ و ﺳﻌﯿﺪ را ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﺴﺮ آﻟﻤﺎﻧﯽاش دور ﻣﯿﺰ ﻏﺬاﺧﻮری ﻧﮕﺎه داﺷﺖ.
ﺳﻔﺮهای ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻣﻌﺮف ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﺒﮏ و ﺳﯿﺎق اﯾﺮاﻧﯽ
ﺑﺎﺷﺪ در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪی ﻧﺨﺴﺖ در ﻧﮕﺎه ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﭘﺲ زده ﺷﺪ.
در ﻧﻤﻮﻧﻪی »زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک «...ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده
ً
دور ﻣﯿﺰ ﻏﺬا ﮔﺮد ﻫﻢ آﻣﺪه و اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق ﻓﺮاوان ﻧﯿﺰ از ﻃﻌﻢ
و ﻋﻄﺮ ﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ زن ﺧﺎﻧﻪ ﻃﺒﺦ ﻣﯽﺷﻮد
و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮد ﺧﺎﻧﻪ و ﻓﺮزﻧﺪ آن ﺧﻮرده ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ دور
ﻫﻢ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﺣﺮف و ﺳﺨﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ،

ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﮕﻮﯾﺪ از آﻧﭽﻪ دوﺳﺖ دارد و ﻫﻤﯿﻦ
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺬاق دﯾﮕﺮی ﺧﻮش ﻧﯿﺎﯾﺪ .ﮐﺎر ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ
ﺳﺎﻧﺎز ﺑﻪﻋﻨﻮان دﯾﮕﺮی ﺗﺎزهوارد داﺳﺘﺎن ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻏﺬاﯾﺶ
ﻫﻮس روﺷﻦ ﮐﺮدن ﻧﺨﯽ ﺳﯿﮕﺎر ﺑﻪ ﺳﺮش ﻣﯽزﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ
ﻫﻮس ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای او ﻋﺎدی و روزﻣﺮه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﻠﻪﻫﺎی
ِ
اﺧﺘﻼف داﻣﻦ ﻣﯽزﻧﺪ.
ﻣﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮردن ﻏﺬای ﭼﯿﻨﯽ در »ﺳﻌﺎدتآﺑﺎد«
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺜﻞ ﻣﯿﺰ ﺷﺎم آﻗﺎی ﻣﺤﻤﻮدی و ﺑﺎﻧﻮﯾﺶ
ﺧﻮاﻧﺶﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﯿﺰ ﺷﺎم ﻧﻘﺶ ﻫﻤﺎن ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
داﺷﺖ ﮐﻪ آراﻣﺶ ﻗﺒﻞ از آن ﺑﻪﻋﻠﺖ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای
ﺟﻤﻌﯽ ﻏﺬا در اﺧﺘﯿﺎر
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻮد؛ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﻪ َﺻﺮف دﺳﺘﻪ
ِ
ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن ﻗﺮار داد .از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎدهاﻧﮕﺎراﻧﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ
اﮔﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯿﺰ و ﺳﻔﺮهﻫﺎی ﻏﺬا در ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان را
ﺑﻬﺎﻧﻪای ﺑﺮای دوﺳﺘﯽ ﺑﺮﺷﻤﺮﯾﻢ .ﻏﺬا ﻧﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻤﭽﻮن زﺑﺎن
ﮔﻔﺘﮕﻮ ،ﮐﻪ زﺑﺎن ﺟﺪل ﻧﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺗﺼﻮﯾﺮ  .۵ﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻓﯿﻠﻢ »اﺟﺎرهﻧﺸﯿﻦﻫﺎ« ﺳﺎﺧﺘﻪی دارﯾﻮش
ﻣﻬﺮﺟﻮﯾﯽ ،ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎل ۱۳۶۵

ﺗﺼﻮﯾﺮ  .۳ﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻓﯿﻠﻢ »ﯾﻪ ّ
ﺣﺒﻪ ﻗﻨﺪ« ﺳﺎﺧﺘﻪی رﺿﺎ ﻣﯿﺮﮐﺮﯾﻤﯽ،
ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎل ۱۳۹۰

۷۷

۷۸

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ رﻫﭙﻮﯾﮥ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ،دورۀ اول ،ﺷﻤﺎرۀ ﺳﻮم ،ﺑﻬﺎر ۱۴۰۱

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در آﻏﺎز اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﺎرت ﺑﺎ ﮐﺸﻒ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻣﯿﺰﻫﺎی ﻏﺬا در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ژاﭘﻦ ،در واﻗﻊ ﻧﻪ
ﻓﻘﻂ از ﻏﺬا ﮐﻪ از ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪهی آن ﻏﺬا ﺑﻮد ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻔﺖ .ﺗﻼش اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻞ ﺑﺮ ﺳﻔﺮهﻫﺎی
ﻏﺬا در ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﻔﺮه را
در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻤﺎﯾﺰات ﺷﮑﻞﮔﺮﻓﺘﻪی ﭘﯿﺮاﻣﻮن
آن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ،ﭘﺲ از ﻣﺸﺎﻫﺪهی ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی
»ﻏﺬا ﻣﺤﻮر« و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﮑﺎﻧﺲﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻏﺬا و
ﺳﻔﺮهی اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﭼﻬﺎر دﻫﻪی اﺧﯿﺮ
ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ،ﺑﻪﺟﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮏﺗﮏ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻀﻤﻮن ،ﻣﻘﻮﻻت ﮐﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺸﺎﻧﻪﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻻﺗﯽ
ﭼﻮن ﭼﯿﺴﺘﯽ و ﭼﯿﻨﺶ ﻏﺬا و ﻧﺴﺒﺖ آن ﺑﺎ ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﻃﺒﻘﻪ و
ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﻪﺷﮑﻠﯽ ﻗﯿﺎﺳﯽ در ﭘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ
اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ در ﺳﮑﺎﻧﺲﻫﺎ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻮدهاﯾﻢ.
ﺑﻠﻮﮐﺒﺎﺷﯽ در ﮐﺘﺎب »آﺷﭙﺰ و آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ« ﺑﻪﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ ﺑﻪ
ﻧﻘﺶ آﺷﭙﺰی در اﯾﺠﺎد ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در اﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻮاﻣﻊ
اﺳﻼﻣﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل او» :ﻫﻨﺮ آﺷﭙﺰی اﯾﺮاﻧﯽ
ﺑﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ و ﻇﺮاﻓﺖﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﮐﻪ در ﺗﻬﯿﻪی اﻧﻮاع ﻏﺬا ﺑﺎ
ﻓﺮاوردهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻮاد ﮐﻤﯿﺎب و ﮔﺮانﺑﻬﺎ ﺑﻪ

ً
ﮐﺎر ﻣﯽﺑﻨﺪد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮآﻣﺪه و دﺳﺖﭘﺮوردهی ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺮﻓﻪ و
ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻی ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻦ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ...ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﺗﻨﮕﺪﺳﺖ و ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺒﻮد
ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻓﻦ
و ﻫﻨﺮ آﺷﭙﺰی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ« )ﺑﻠﻮﮐﺒﺎﺷﯽ.(۶۶-۶۵ :۱۳۹۲ ،
اﯾﻦ اﺷﺎره از ﺟﻬﺎن واﻗﻌﯽ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﭙﻬﺮ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻏﺬا
در ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان را ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺳﭙﻬﺮی ﮐﻪ در آن
ﭼﯿﺴﺘﯽ و ﭼﯿﻨﺶ و ﺟﻨﺴﯿﺖ ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪﮔﺎن آن ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ
ﺑﺮ آن اﺳﺘﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺸﺎن از ﻃﺒﻘﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ َﭘ َﺰﻧﺪﮔﺎن و ﺧﻮرﻧﺪﮔﺎن آن دارد .در واﻗﻊ
ﺗﻀﺎد ﺑﯽﺑﺪﯾﻞ ﻣﯿﺎن اﺳﺘﺨﻮانﺧﻮاری »ﺷﻌﺒﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ«
و ﻧﺎن و ﻣﺎﺳﺖ ﺧﻮردن »رﺿﺎ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲ« در ﮔﺮاﻧﺪ ﻫﺘﻞ
َ
دﺧﺘﺮﭘﺰ
»ﮐﻤﯿﺘﻪی ﻣﺠﺎزات« و ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎی ﺷﺎم ﺧﺎﻧﮕﯽ و
»آﻗﺎ ﯾﻮﺳﻒ« و ﺻﺒﺤﺎﻧﻪی ﺟﻤﻊوﺟﻮری ﮐﻪ رﻓﯿﻖ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﺶ
در ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪی ﻫﻤﯿﺸﮕﯽﺷﺎن ﺻﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﺟﻨﺲ ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﻌﻨﺎداری اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻌﻨﺎدار »زن و ﻏﺬا« در ﻫﺮ
ﻃﺒﻘﻪ و ﺻﻮرت و ﭼﯿﺪﻣﺎن ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﻮاه
ﻧﺸﺎن از اﺳﺘﻘﻼل او ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺮدﮔﯽ ،ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ،ﭼﺮاﮐﻪ
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﻔﺮهﻫﺎی ﻏﺬا در
ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ﺑﺎ ﺟﻨﺴﯿﺖ و در ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎص آن »زن« اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻧﺸﺎندار ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﭘﯽﻧﻮﺷﺖﻫﺎ
 .۱از اﯾﻦ روش ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﻣﻘﺎﻻت زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ:

Bell, P. & Milic, M. “Goﬀman’s Gender Adver sements revisited: combining content analysis with semio c analysis”, Visual Communica on, SAGE publica on, Inc, 2002, 1, p206.
Soltani & Varij Kazemi,”Iranian Movies and Gender display: a Study in Post Revolu on Cinema” Interna onal Journal of Innova on,
Management and Technology, Vol. 1, No. 2, June 2010 ISSN: 2010-0248.

 .۲ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ،دارﯾﻮش ﻣﻬﺮﺟﻮﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﯿﻠﻤﺴﺎزاﻧﯽ در ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺛﺎرش آﺷﭙﺰی و
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ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ.
 .۳ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب در ﻣﺠﻤﻮع اﻫﺪاف اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﻌﻨﺎدار آﺑﮕﻮﺷﺖ در »ﮔﻨﺞ ﻗﺎرون« ﮐﻪ ﻣﻮرد ارﺟﺎع ﺑﺴﯿﺎری
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» .۴ﺳﯿﻤﺎی زن در ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان :از آﻏﺎز ﺗﺎ اﻣﺮوز« ﻧﻮﺷﺘﻪی ﺷﻬﻼ ﻻﻫﯿﺠﯽ ،ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺘﺸﺎرات روﺷﻨﮕﺮان و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻧﺎن .ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ10/6/1396 :
h p://www.roshangaran-pub.ir/news/49/
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