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 چکیده

هاي مطالعاتی در تاریخ اجتماعی ترین دادهي انسانی یکی از مهمگانهحواس پنج
-دلیل درهم تنیدگیِ عمیق آن با فرهنگي چشایی بهحواس است. و درمیان آن، ذائقه

را پختاشکال متنوعی ظهوریافته و خوراك و دستهاي متنوع جوامع گوناگون، به
هاي سازد. عکسهاي متنوعی میآداب و سنتدر طبقات مختلف اجتماعی وابسته به

هاي کرده و سلیقهرا دارند که همچون گواهی بر این مدعا عملاجتماعی این قابلیت
را مبتنی بر ساختارها و بافتارهاي اجتماعی، ایدئولوژي، و روابط اجتماعی چشایی

ي گران تاریخ فرهنگی و اجتماعی، مجموعهوهششناسان و پژعیان سازند. انسان
هاي نامند که بر کلیت سلیقهمی "روح غذا"را ي چشاییهاي منسجم در سلیقهویژگی

است. براساس کارکرد تاریخ اجتماعی حواس در چشایی یک جمعیت انسانی حاکم
 بنديِرا در صورتتوان حس چشاییي اسناد تاریخی زندگیِ روزانه، میمطالعه

سؤال اصلی  هاي اجتماعی مورد تحلیل قرار داد.ي عکسواسطهطبقات اجتماعی به
هاي روزمره، ي بازخوانی حس چشایی در عکسواسطهاست که چگونه بهاما این
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-استیافت؟ فرض برایني اجتماعی دستطبقهدر یک "روح غذا"ویژگیِ توان بهمی

شوند، داراي دستی گرفته میصورت دمها که بهویژه آنهاي اجتماعی، بهکه عکس
ها و طبقات مختلف هاي چشایی در فرهنگانواع سلیقهاطالعات دیداري قوي راجع به

الگویی توان بهها براساس تاریخ اجتماعی حواس، میي آناجتماعی هستند. با مطالعه
هاي که عکسیافت.نتیجه آنهاي چشایی دستدر تحلیل عکس براساس سلیقه

-دست میرا در طبقات مختلف اجتماعی به "روح غذا"اجتماعی کیفیات متنوعی از 

ي غذا و پر بودن آن توجه بیشتري دارند؛ در سفرهدهند. در پایینِ هرم طبقاتی، افراد به
ها، و مطلوبیت سالمت، لذت بردن از دورهمیي متوسط شهري، توجه بهطبقه

ي زیباشناختیِ عینی خوراك همچون یک ابژهاست و در طبقات مرفه ایران، اجتماعی
 شود. ها ارایه میدر عکس

 هاي اجتماعی، تاریخ اجتماعی حواس، طبقهذائقه چشایی در عکس: هاکلیدواژه
 هاي اجتماعی ایران، روح غذا.اجتماعی، عکس

 .مقدمه1
ي چشایی و اهمیت آن ي ذائقهدرباره 2در کتابش 1در قرن هجدهم میالدي، ویلیام گودوین

پز، انسان، یک حیوان زبردست، یک حیوان اهل اهل پخت«در جایگاه هستی انسانی نوشت: 
خورد عنوان یک حیوان اجتماعی، فقط غذا نمیاست. انسان، بهو یک حیوان کامالً اجتماعی

 ). cited by Gigante, 2005, 5(»کندمیل می“بلکه او غذا را 
ها هستند که در ارتباط با غذا، که در میان حیوانات، تنها انسان شناسان معتقدندانسان

آداب ) دارند و عمالً تنها موجوداتی هستند که قواعد مربوط بهcuisine( ”پختدست“
کنند کسی باید خورده شود و...) رعایت میشود، با چهکه غذا چگونه آمادهرا (اینغذاخوري

عنوان فضایی از همدلی را ازطریق میز غذا بهنمادیننمایی ترتیب، نوعی قدرتاینو به
الگوهاي انتخاب و مصرف خوراك همواره مرتبط با  ).Ibid, 8(آورنددست میاجتماعی به

را مورد گر هویت افرادي باشد که آنتواند بیانرو بسیار میاست و از همینفرهنگ و جامعه
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هاي عنوان کلیتی پیچیده از فعالیترا بهغذاییشناسان، عادات انسان‹‹دهند. استفاده قرار می
تولید و تهیه ها و تنفرها، آگاهی جمعی، اعتقادات، تابوها، موهومات وابسته بهآشپزي، تمایل

را در مواجهه نگرند و آنعنوان یک مفهوم فرهنگیِ بزرگ میکالم بهو مصرف غذا، و در یک
دار، بر عنوان یک فعالیت معنیبینند. غذا بهمیو ارتباط با بسیاري از مفاهیم فرهنگی دیگر 
را دهد؛ بسیاري از الگوهاي اقتصاديرا نشان میروابط اجتماعی تأکید دارد؛ اعتقادات و دین

، 1394حسینی، شاه(››است.ي زندگیکند و ناظر بر بخش بزرگی از گردش روزانهمعین می
طور مستقیم، جسم و به ؛سازدرا می نانسا شکلِ ،غذا«که  نویسدمی 3فارکوئر جودیت )6

 سازد؛برمیرا  هاایدئولوژي و اقتصادي هايسیستم و جوامع را،يخویشاوند هايگروهرا، جان
  .)cited by Bosco, 2018, 10(»شودمی تولید عوامل این توسطي خود نوبهبه کهدرحالی

را در بطن زندگی روزانه چشاییي مورخان تاریخ اجتماعی انواع تعامل با خوراك و ذائقه
هاي چشایی در بافت فرهنگی و کاوند و رفتارهاي اجتماعی افراد را در ارتباط با سلیقهمی

تواند در دو بعد هویتی منظر، طعم و غذا میکنند. از ایناجتماعی قرار داده و تحلیل می
) و narrative dimentionگر ارتباط عمیق با بستر فرهنگی خود باشد: بعد روایی (نمایان

کردن و معناي زندگیدر بعد روایی، غذاخوردن به‹‹ ):figurative dimentionبعد تمثیلی (
غذا خوردن، هویت و . ”شدندیگري“و تبدیل به  ”خویشتن”معناياست؛ بهکردنمالقات

هاي اولیه جذبها و سازد، از کششي پایدار با دیگري برمال میرا براساس رابطهتغییرات آن
هاي خوب و بدشان. در بعد تمثیلی ي ویژگیها، با همههاي واپسین، و تا حتی بیزاريتا دفع

ها، ها، موقعیتبرد؛ اقالم، مکانمان میهاي اجتماعیاما، غذا و فرهنگ، ما را در بطن ویژگی
م در یک مقیاس بزرگ توانیاست. ما میشناسانهرا که تماماً جامعهورفتارهاییها، اعمالنقش

را در احساس قدردانی از یک ظرف ي تفسیري ضمنی آنها و شبکهفرهنگی روش کار طعم
سازي، سرو ي یافتن و انتخاب آن، آمادهي مربوط به غذا (نحوههاي روزمرهغذا بیابیم... شیوه

-را خلق و مدیریت می”بودن“هایی فرهنگی و اجتماعی از و خوردن آن) همه جنبه

 ).Boutaud and etc., 2016, 2››(کند
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حال شود و در عیني اجتماعی تربیت میها و بافتار طبقهچشایی در ارتباط با ویژگی ذائقه
بخشد. هاي معناداري میهاي افراد در طبقه براساس فرهنگ و جغرافیا و نژاد، شکلتعاملبه

صورت روزمره از که افراد بهاییهي چشایی در عکساین رفتارهاي گوناگونِ مرتبط با سلیقه
کنند، همچون سندي دیداري از تاریخ، فرهنگ، باور و خود و زندگی پیرامونشان ثبت می

هاي متنوعی صورت شکلهاي اجتماعی بهي چشایی در عکسکند. ذائقهها عمل میبینش آن
اي زندگی هنشینی، تعامالت اجتماعی و حتی ایدئولوژياز فرهنگ و آداب غذاخوري، هم

توان از شود که چگونه میي حاضر به این پرسش پرداخته مییابد. در مقالهروزانه نمود می
ي است، اطالعات تاریخی و اجتماعی ذائقهي دیداريعنوان سندي که مرتبط با قوهعکس به
هاي اجتماعی، داراي اطالعات دیداري که عکساسترا استخراج نمود؟ فرض براینچشایی

ها و طبقات مختلف اجتماعی هستند. با هاي چشایی در فرهنگانواع سلیقهاعتنا راجع به قابل
الگویی در تحلیل عکس براساس توان بهها براساس تاریخ اجتماعی حواس، میي آنمطالعه
 یافت.هاي چشایی دستسلیقه

نگی و روست که تاکنون پیرامون خوراك و تاریخ فرهاهمیت تحقیق از آن روش تحقیق:
-اي صورت پذیرفتهاست، مطالعات گستردهي زندگی روزانهاجتماعی آن که از نیازهاي اولیه

خاطر دیداري بودن اسناد هاي چشایی اما بههاي اجتماعی و سلیقهاست؛ در ارتباط با عکس
پیوند تحلیل عناصر تجسمی و عکاسی و عدم ثبت عینی حواس دیگر در متن عکس، نیاز به

ي چشایی خواهد بود. از این منظر تحقیقی، روش تاریخی آن در ارتباط با قوهبازخوانی 
که عنوان رویکرديهاي اجتماعی، براساس تاریخ اجتماعی حواس است. بهتحلیل عکس
ترین عادات و رفتارهاي کوچکدهد و را در زندگی روزانه مورد مطالعه قرار میحواس انسانی

هاي هاست در ارتباط با فرهنگ، خواستي آنگانهاز حواس پنجي افراد را که منبعث روزمره
-ي جمعیتی مشخص قرار میهاي موجود در یک مقولهاجتماعی، تعامالت، باورها و سنت

 دهد. 
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تحلیل فرهنگی به 5"پخت و فرهنگدست"در کتابش با عنوان  4لیندا سیویتلو: تحقیق پیشینه
امروز هاي گوناگون جهان از دیرباز تا بهدر فرهنگانواع آداب غذاخوري و تولید خوراك 

 از. دریافت ما از معناي خوراك بسیار فراتر از عملکرد آن براي بقاست«نویسد: پرداخته و می
از مرگ بهره برده و زندگی پس خوب ازدواج کامیابی، باروري، تضمین براي فرهنگ غذا

 استفاده افراد و هاشرکت کلیسا، دولت، ثروت و قدرت نمایش براي از آناست. شده
متمدن تعریف ي آن] وسیله[بهها خود را هایی است که انسانغذا یکی از راه است.شده
 ,Civitello, 2008»(استبستههمشدت با غذا به –مذهبی، ملی، قومی  -هویت ... کنندمی

xiii.( حافظه و غذا بین ارتباط کاوشبه 7"خوراك و حواس"ي ، در مقاله6دیوید ساتون 
تر ساتون خواستار تعامل عمیق حواس. اتحاد قاز طری چیزي تجربه یعنی است مندعالقه
اش، قبل از هرگونه قرار دادن تجربه فیزیکیو شناسی با طعم و تجربه حسی غذا، انسان

، تاریخدان هنر، 8کرشنبالتباربارا  .) ,2010Sutton ,220(استشدن آن انتزاعی و نمادین 
ي حواس چشایی در ، مطالعه9"ي اجراعنوان رسانهنمایشی براي حواس: غذا به"ي مقاله در

طعم و آب، برق و بافت، ما  از رنگ، بخارِ نویسد:را مورد کاوش قرار داده و میبافتار زبانی
سازد که چگونگیِ چیزي هست که ما را قادر میکنیم. طعم و مزه همانبو را استنباط می

 بینی کنیم.را پیشآوایش(خارج از دهان)، و  ي آنبو دهد،دستان میکه بهشکل، حسی
غذا را مزه  ،دهند تا با فعال کردن خاطرات چشایی و بویاییبه ما اجازه می مانهایچشم
 .)Kirshenblatt, 1999, 3(کنیم

غذاها ها و ي طعمدلیل این ارتباط پیوستهي تاریخ فرهنگی چشایی، بهگران حوزهپژوهش
هاي اجتماعی (خانواده، طبقه، مهاجرت، با داستان زندگی انسان در انواع متنوع موقعیت

) را the concept of food voice( ”صداي غذا“مقاومت، تغییرات در زمان و...) مفهوم 
-کار میهاي اثرگذار تاریخی و فرهنگی غذا در جوامع گوناگون بهي جنبهبراي مطالعه

و ماري  10استراوساز طرف دیگر، روالن بارت، کلود لوي ).,Almerico 2014 ,3(برند
اند. بارت معتقد است که ارتباط ها با فرهنگ پرداختهتدقیق ارتباط غذاها و طعمبه 11داگالس
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ها بر است که فرهنگنحويي اجتماعی بهها با فرهنگ و طبقهها و ذائقهي میان طعمدوسویه
هاي چشایی هم گذارند و ذائقهچشایی و طبقات اجتماعی تأثیرمیهاي گیريِ ذائقهشکل

نویسند که غذا همچون زبان، سازند. استراوس و داگالس هم میهاي گوناگونی میفرهنگ
. )cited by Stajcic, 2013, 83(کندرا بیان میالگوهاي مشخص تعاملی افراد در جامعه

اند و بنابراین، ندیشیدن به هم وابستهنویسد که خوب خوردن و خوب ااشتراوس حتی می
چه هر آن«ي چشایی استوار گردد: تواند بر سلیقهاست می "خوب"چه که نظام اخالقی هرآن

 ,cited by Perullo»(که براي خوردن خوب است، براي اندیشیدن نیز خوب خواهد بود

2016, 3.( 

 ي اجتماعیچشایی و طبقه ذائقه.2
ي اجتماعی افراد در یک گر هویت و طبقهي چشایی نمایانسلیقه ي انتخاب خوراك ونحوه

هاي ي اجتماعی، سبکگرِ اصلی در تعریف شخصیت، طبقهنشانغذا بدل به«است. جامعه
-هاي قومی یا ملیتی شدههاي جنسیتی و روابط از خانواده تا اجتماع، تا گرهزندگی، نقش

هاي چشایی، فرهنگ، و آداب غذاخوري، سلیقه ).Boutaud and etc., 2016, 1(»است
ي تعامل با غذا در طبقات اجتماعی هستند. ي نحوهي مطالعاتی دربارهمحور درهم تنیدهسه
 هايهزینه غذا، براي باالیی يهزینهي کارگري و فرودست، طبقه کهدرحالیطور مثال به

 هايهزینهي متوسط طبقه دارد، نمایش و ارائه در متوسط هايهزینه و پایین فرهنگی
 هزینه و است) هزینه باالترین از یکی سالمتی بر هاآن هايهزینه (البته غذا صرف رايمحدود

 ها،بازياسباب ورزش، ها،سرگرمی مقاالت، ها،(کتاب فرهنگي زمینه در باالیی تاًنسب
دو مورد اساسی بهاي افراد سبد تغذیه .)Bourdieu, 2013, 31(کندصرف می )و... موسیقی،

ي سرمایه"ها دارد: ي اجتماعی آنرا نیز در تعیین وضعیت طبقهکه نقش مهمیاستوابسته
نوع، و توجه به "ي فرهنگیسرمایه"منابع مالی؛ و نیز و میزان درآمد و دسترسی به "اقتصادي

و فرهنگی هاي اقتصادي اي مواد غذایی. که با کاهش سرمایهکیفیت و کمیت و ارزش تغذیه
ي هزینهگردد. توجه بهاي خوراك متفاوت میتر اجتماعی، نوع و ارزش تغذیهدر طبقات پایین

تفاوت طبقاتی در « مادي و سالمت خوراك در طبقات مختلف بر این اساس متفاوت است:
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ها و ترجیحات حدي وجود دارد که مادران در هنگام خرید و تهیه غذا، سالمتی، هزینه
گیرند. مادران طبقه متوسط ارزش غذایی و یا سالمتی خانواده خود را در نظر میاي سلیقه

هزینه غذا و  ،که مادران طبقه پاییندر حالی دارند؛اولیه خود  در مالحظاتغذاها را بیشتر 
عنوان نکات مهم در انتخاب مواد غذایی ذکر ترجیحات همسر و فرزندان خود را بیشتر به

 ). Hupkens and etc., 2000, 108»(کنندمی

پرکن، سنگین، پایین در ایران، غذاهایی شکمطور مثال،کارگران و طبقات متوسط رو بهبه
کنند. در قسمت پایین هرم طبقاتی، آبگوشت، غذاهاي را بیشتر مصرف میچرب، و ارزان

ویژه د، بهشونقیمت تولید میکه با مواد پروتئینی ارزانهاییخورشتی، انواع آش و ساندویچ
هاي ارزان و مواد شیرین و شکردار زمینی، نوشابه و نوشیدنیغذاهاي مبتنی بر نان و سیب

اي مناسب که عموماً ترتیب، غذاهاي داراي ارزش تغذیههمینشود. بهبیشتري مصرف می
ترند، مانند انواع غذاهاي دریایی از داراي چربی کمتر که براي سالمت و نیز فرم بدن مناسب

در طبقات باالتر بیشتر مورد شکر، اي کمهاي طبیعی و مواد تغذیهمیوهجمله میگو و ماهی، آب
 گیرد. مصرف قرار می

تواند یک اي آن، میي چشایی و سبد تغذیههاي منسجم در سلیقهي ویژگیمجموعه
یا ي چشایی کلی در یک طبقه دهد که براي تعریف سلیقهرا در شکلویژگی غالب و همگن

) است که spirit of food( ”روح غذا“ي منسجم، رود. این مجموعهکار میگروه اجتماعی به
ي مجموعهبه ”روح غذا“). Barthes, 2013, 26(استي چشایی کلی طبقه، حاکمبر سلیقه

گردند، ها که در محیط اجتماعی از طریق غذاها ارایه میها و موقعیتتري از ویژگیبزرگ
ي کارگر و طور مثال، از منظر بوردیو روح غذاي حاکم بر طبقهکند. بهمنی میهاي ضاشاره

توان در همین را میي عامیانهسلیقه« نویسد:ي چشایی و فرهنگ طبقاتی میارتباط میان سلیقه
کرد که ناشی از ضرورت بازتولید توانِ کارکردن پرکن و ارزان مالحظهانتخاب غذاهاي شکم

گر است. تقسیم کار بر پیشانی کارگر مهري کوبیده که نمایاني ممکنترین هزینههم با کمآن
ترتیب، سبک زندگی کارگري که در همیناست و بهاست که او، جزو اموال سرمایهنکتهاین

، خود را ”داند با آن چه باید دقیقاً بکندنمی“که ايامر در بسیاري از شئونات زندگیپسِ این
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پرکن و که او دار و ندار خود را خرج غذاهاي پرحجم، شکم. از جمله در اینسازدعیان می
، 1394بوردیو، («کندها مانند شراب میترین نوشیدنیبازاريکننده و کوچهسنگین و چاق

248 .( 

 هاي اجتماعیچشایی در قاب عکس ذائقه.3
تاریخ اجتماعی حواس  شناسیها مبتنی بر روشتواند در تحلیل عکسکه مییکی از مسائلی

طور خاص مورد مناقشه باشد، عدم حضور مادي خوراك ي چشایی بهطور عام، و ذائقهبه
-عبارتی دیدن عکس، مترادف با مواجهاست. بهي احساسی در برابر بینندهعنوان منبع تجربهبه

 رد چشم که چهآن بین ارتباط درك براياست  تالش نوعیشدن با غذاي واقعی نیست و 
 بحث اینجا در« :آورندوجود میبهدر بیننده  هاکه آنبدنی هايواکنش و بیندمی سطح عکس

 یک کهاست چیزهایی کیفیت مثابهبه بلکه ،غذا فیزیکی حضور عنوانبه نه مادیت، درباره
اثر  بیننده بر درك غذا تجارب ،شدن با اثرمواجهاز  قبل .کندمی فراهم رایافته تجسم تجربه

هاي غذا با تحریک حواس، راه. گیردمی قرار تحلیلمورد  ترتیبع بدینموضو و گذاردمی
راحتی از به دتوانمی ي مواجهه با تصویر غذا،تجربهکند و فعال می درك چیزهادر  رايدیگر

درك حسی و بصري بیشتري از موضوع مورد نظر را ایجاد  ،طریق استفاده از زبان و تصاویر
 .)Bosco, 2018, 26(»دنک

است بر بازخوانی انواع احساسات در زندگی زیسته تاریخ اجتماعی حس چشایی، مبتنی 
ها مورد ي چشایی در عکسعنوان رد و اثر ذائقههاي اجتماعی، بهتواند در بستر عکسکه می

صورت تنها بهمطالعه قرارگیرد. حواس، از طریق درك اشیاء و فیزیک غذا ارتباطی عمیق نه
، این کیفیت اشیاء، 12ي دنیل میلرگفتهدهد و بههاي ناخودآگاه فرد شکل میآگاهانه که در الیه

کنند. همین در غیاب شیء و در بستر زبان، همچنان ارتباطی قوي با ضمیرناخودآگاه فراهم می
 نی،ذه و فیزیکی دنیاي بین تنها نه کند،عمل می لپ یک عنوانبهاست که از منظر میلر کیفیت

 ,Ibid(نیست چیزي بیانبه قادر زبان کهجایی ناخودآگاه، و آگاهی بین اي،غیرمنتظره طوربه بل

تجربیات و خاطرات مشترکی در نبود اشیاء (غذاها)  توانندمی هاعکسترتیب همینبه .)27
 اي متفاوت از گذشته گردند.کنند و باعث ایجاد تجربه را فعال
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-ها مبتنیي چشایی در عکسهاي تحلیل ذائقهاجتماعی، یکی از روشدر بعد فرهنگی و 

ي ها که برمبناي سلیقهي انتخاب و گزینش خوراکیاست بر خاستگاه اجتماعی آن و نحوه
هاي فرهنگی داشته و از نوع نگاه هاي غذایی، ریشهپذیرد. سلیقهچشاییِ طبقاتی صورت می

هاي خود را توانند خرسنديکه می ”معتدل“هاي سلیقه« دارند:بدن نیز پرده برمیو توجه به
ي کارگر قراردارند که پرستیِ پرجوش وخروش طبقهي مقابل مادهتعویق بیاندازند، در نقطهبه

 ) 254، 1394بوردیو، ( »دهد.میدو نوع رابطه متفاوت با خوراك را شکل
عمل خوردن، انتخاب خصوص رویکرد فیزیکی بدن در قبال نیز سیماي کلی بدن، به

زند. مثالً ماهی براي کارگر غذا نیست چون باید ظریف و با آرامش غذاهاي معینی را رقم می
 ).264(همان، شود و مناسب زنان است تا در هنگام خوردن با آن ور بروندو وسواس خورده

تر ف، مهمي غذا را در طبقات مختلآرایی و عرضهي مراسم و آیین سرو، سفرهبوردیو مقایسه
-تعریف می ”فراوانی و برکت“ي کارگر با ي غذایی طبقهداند. وعدهاز حتی ماهیت غذا می

گردد. مثالً خوردن کیک که زحمت و خستگی را کم کند با استقبال روبرو میشود. هر روشی
روي مقواي آن، یا عوض نکردن ظرف دسر با غذاي اصلی که نشانی از خودمانی و خانوادگی 

است که همواره هاي غذایی طبقات باالیی اجتماعیاست. این درست برخالف وعدهبودن 
عبارتی، تضاد میان محتوا به). 271الی  269(پیشین، کنندرا رعایت میتمامی آداب غذاخوردن

(غذاي شکم پرکن و چرب) در طبقات فقیرتر، در برابر فرم (چه در آداب ویژه و چه در 
را خوبی وجوددارد که حتی غذاخوردندر طبقات باالدستی به ي تزیین و سرو غذا)نحوه

صورت تأکید بر ها بهتواند در عکسنمایاند و میدور از عمل حیوانیِ آن، زیباشناسانه میبه
زیباشناختی مراسم "هاي طبقات پایین، و کیفیت در عکس "عملِ خوردن آن"و  "ي غذاماده"

کار آماده براي بند، حضور خدمتآن (استفاده از پیش منديي آداب، چه در نحوه"غذاخوري
آن و...)، به "میل شدید حیوانی“"سرو، عدم ارتباط فیزیکی زیاد با ظرف غذا و عدم نمایش

نقص ظروف و اشیاء ، چیدمان بیي آن (فرم غذا، فضاي ارایهو چه در کیفیت زیباشناسانه
رأس هرم طبقاتی، تفاوت و رزونانس هاي غذاخوري در مراسم غذاخوري، و...) در عکس

 باشد. داشته
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 هاي اجتماعیِ پایین هرمِ طبقاتی ایرانذائقه چشایی در عکس.4

دهانم دید، “، یا ”استفالن غذا برکت کرده“در ادبیات غذاخوردن در ایران عباراتی چون 
درآمد “، و یا ”کارکردن براي یک لقمه نان“، یا ”صد سر فداي یک شکم“، یا ”شکمم ندید

که هدف شود. جاییوفور دیده میدست اجتماعی بهو... در ادبیات طبقات پایین ”بخور نمیر
-شکم“ي اصلی زندگی، اساسی زندگی افراد، پرکردن سفره براساس وسع اقتصادي و دغدغه

عنوان عنصري توان غذا را بهدستی میهاي طبقات پایینرو، در عکساست و از همین ”سیري
کردن و آمدن آن و رنگیندستکه براي بهدلیلبستر عکس مورد تحلیل قرارداد؛ بدین مهم در

هرحال پرنمودن هرچه بیشتر سفره، قسمت اصلیِ درآمد و عایديِ فعالیت کاري افراد (که به
ي زیست اختصاص یابد)، صرف سفره نیازهاي اولیهطور منطقی هم باید بهاندك بوده و به

رنجِ طبقات فرودست، نهایتاً این سفره (ي هرچه سازِ دستي خوشینتیجهنوعی، شده و به
، تداعی 13استهاي دیرباز غذاخوردن ایرانیانتر) است. نشستن بر زمین، که از سنترنگین

دلیل در دسترس نبودن منابع مادي کرده و بهرا تداعیبودنمهربانی و الفت بیشتر و خودمانی
هاي پایینی طبقات اجتماعی ایران صندلی غذاخوري، در میان الیهي میز و الزم براي تهیه

که غالباً زنان در این است. غذاها عموماً خانگی بوده و با وقت و دقت زیاديکامالً شایع
ماندن دارند، با مصرف مواد غذایی در دسترس دلیل شاغل نبودن و در خانهي اجتماعی بهطبقه
شود، میي غذا گرفتهکه در بر سر سفرههاییشوند. عکسمی شده و در سفره قرار دادهپخته

ي پایین و متوسط رو به پایین هاي اصلی و نهاییِ زندگی طبقهعنوان یکی از خروجیباید به
ي اصلی شود که در آن پر بودنِ سفره، هدف اصلی زندگی روزانه و نتیجهایران درنظر گرفته

هاي خانوادگی که اعضاء مالحظه کنید). چه عکسرا  1عایدي مادي افراد است (تصویر 
دهد (که وجور درون خانه نمایش میهاي جمعشکلی صمیمی بر سر سفرهخانواده را به

دلیل وسع محدود خانوار در پرکردن سفره و نتیجتاً نمایش هایی بهمعموالً کمتر چنین عکس
هاي کوچک یا بزرگ و بزم هاهایی که در میهمانیشود)، چه عکسآن در عکس، گرفته می

نوعی، تفاخر مبتذل در عکاسی با غذا در این دسته از گردد. بهاین طبقه ثبت و ضبط می
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-دهد. نمایش و عرضهرا تا حد ایدئولوژي زندگی کارگري ارتقاء میها نمود دارد که آنعکس

گر انگر تشخص و غرور و پنهان نمودن برخی دیگر، نمایي برخی غذاها همواره نشان
 ). Atkins, 2001, 272(شودشرمساري از فقر و تهیدستی محسوب می

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

هاي طوالنی براي بسیار زیاد طبقات زیرین اجتماعی و صرف زمان دلیل مشغلهعالوه، بهبه
-را براي وقت گذرانی در دور سفره (بهحداقلی، کارگران وقت کمتريکسب عایدي مادي 

هاي غذایی صبحانه و ناهار) دارند و فرهنگ غذاخوردن در خیابان و خصوص براي وعده
یابد. گرچه اشکال مختلف هاي عمومی، با نزول جایگاه طبقاتی در ایران، افزایش میمکان

هاي موجود از دوران قاجار ن در برخی عکستوامصرف تنقالت را در کوچه و خیابان می
هاي چشایی مردم در هاي متنوع سلیقهکرد که در مناطق مختلف با فرهنگهسو مشاهداینبه

ي شمسی. پس از دهه 90. عکاس ناشناس. اوایل دهه خانواده در کنار سفره: 1تصویر
دالیل گفته شده در متن تحقیق، تأکید بر تنوع ، به90و  80ویژه در دههشمسی و به70

ي غذا و ثبت آن در قاب عکس، نمایشی از اهمیتی سفرهخوراك و فراوانی آن در سر 
تر اجتماعی دارد. نوع پوشش افراد در عکس (چادر بانوان در خاص در طبقات پایین

گر نوعیِ اعتقادات ي راحت مرد که نمایانجمع خصوصی در کنار پیراهن ساده و بیژامه
(انواع سوپ و آش، مذهبی و سنتی پایدار است)، در کنار تنوع غذاهاي شکم پرکن 
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است: جگرکی و بستنی فروشی در تهران و بسیاري از شهرهاي بزرگ، دوغ و پیوند بوده
لوا و مسقطی و فالوده در مرغِ نمکی در ارومیه، حزمینی و تخمدر اصفهان، سیب 14فیلگوش

گرد هاي دورهشکل غذاخوري سرپایی و خیابانی که در اطراف گاريشیراز و...؛ امروزه اما این
را در معرض فروش قیمتیهاي کوچک و سرپایی که مواد خوراکی بسیار ارزانفروشیاغذیه

-خم مرغ و سیبکیفیت، لبو و باقالی، عدسی، تدهند (فالفل، سوسیس و کالباس کمقرار می

محل عبور و مرور کارگران روزمرد و هاي پرتردد شهري کهتوان در مکانزمینی و...)، را می
 )2(تصویر 15است، مشاهده کرد.دست هرم طبقاتیفصلی و اقشار پایین

 

 
 

 

 

 

 

 

 

تنقالت در کوچه و ها و : بستنی فروش دوران قاجار، عکاس ناشناس، بدون تاریخ. استفاده از انواع خوراکی2تصویر
است و عوام در هر منطقه با توجه به سالیق و فرهنگ خیابان، جزوي از فرهنگ مردم شهرها و روستاهاي ایران بوده

گرفتند. امروز ها درنظر میها و کوچهعنوان نوعی تفریح در خیابانرا بهغذاخوري خاص آن دیار، مصرف انواع خوراك
کنند و بیشتر در جنوب شهر کیفیتی عرضه میفودي کمیار که معموالً غذاهاي فستهاي سي اغذیه فروشیاما پدیده

-است که از شهرهاي دیگر براي جستهاي پرترددي مثل میدان آزادي تهران که محل آمدوشد افراديو یا مکان

از سالمت و ارزش پرکنیِ خوراك که اهمیت شکماست؛ جاییآیند، بیشتر مرتبط با هرم پایین طبقاتیوجوي کار می
 .130، 1384منبع تصویر: تهامی، غذاییِ آن بیشتر است.  
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ویژه در میان طبقات بین نباید فراموش کرد بهرا نیز در اینجایگاه مذهب و باورهاي دینی
هاي فراوانی در ارتباط با ي متوسط اجتماعی ایران، که توصیهفرودست و اقشار پایینِ طبقه

بسیاري شود که در بارگی، موجب مینفی دین در پرخوري و اسراف و شکمي چشایی و ذائقه
تر بوده و با که اعتقادات و باورهاي مذهبی و ایدئولوژیک مردم قوي 60ي هاي دههاز عکس
ها بسیار هاي مملو و رنگارنگ از خوراکیهاي اقتصادي آن دهه همراه بود، با سفرهریاضت

هایی مطرح بوده ها در چنین عکست حضور افراد در دورهمیکمتر مواجه شویم و صرفاً ثب
شد که میدادههاي حداقلی نمایشهاي غذا، بسیار ساده و با خوراکیو حتی بسیاري از سفره

داد (تصویر را در یک فضاي متکی بر انقالب نمایش میباوريي دینخود، بازنماییِ روحیه
3 .( 

 
 

 

 

 

 

ي هاي افراد در کنار سفرهشمسی. تفاوت عکس 60ي وب شهر تهران. اوایل دهه: یک خانواده در جن3تصویر

ي دورهتوان در شرایط خاص حاکم بر جامعه در آنرا میي پس از آن در ایرانو دو دهه 60ي غذا در دهه

مواد  هاي سوسیالیستی حاکم بر اقتصاد و کمبودزمانی یافت؛ وقوع جنگ طوالنی میان ایران و عراق، گرایش

گرفتن با خصوص درمیان طبقات فرودست جامعه، عکسي انقالبیِ عموم مردم بهویژه روحیهاولیه، و به

-بهبود. در این عکسنسبت مذموم کردهها را امري بهبودن انواع خوراکیي مملو از غذا و رنگارنگسفره

جتماعی خانواده را (پسر جوان کارگر ي پایین اخوبی طبقهتوان بهزمان و مکان آن میخصوص، با توجه به

ي غذا در هایی بر سر سفرهکارخانه بوده و پدر کشاورزي مختصري داشت) دریافت کرد. چنین عکس

مصرف بیشتر و رویکردهاي اقتصادي دولت سازندگی و اصالحات خاطر تبلیغ و توصیه بههاي بعد بهدهه

نمود، و در پیِ فراوانی ي واردات کاال را دیکته میزههاي درهاي باز در حوکه سیاست 80و  70ي در دهه

هاي پر از غذاهاي شکم پرکن در پایین هرم طبقاتی ایران هایی با سفرهعکسکاال و خدمات، تبدیل به

 گردید.منبع تصویر: آلبوم خصوصی.
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-، با گسترش اختالفات طبقاتی در جامعه، و کمرنگ80ي ویژه در دههو به 70ي در دهه

ي هاي پایینی طبقهالطبع در الیهشدن برخی از باورهاي مذهبی در میان عموم مردم و به
زمان، ي خالی و یا حداقلی، نشان از فقر و نداري و بدبختی شد و هممتوسط و فقیر، سفره

هاي دولتی و حاکمیتی که در تلویزیون و رسانهداري غربیتبلیغ مصرف با الگوهاي سرمایه
باور را در میان اقشار ها و غذاها با تنوع رنگ و بو وطعم، اینتبلیغاتی خوراکی هايدر آگهی

شوند، در حد توان باید پربودن که بر سر سفره گرفته میهاییداد که عکسمذهبی نیز شکل
هاي مذهبی بسیار از شخصیتدهد. چهها را بهتر نمایشگري آنکنند تا توانرا عرضهسفره

-را بهاند که این موضوعهایی با غذا در محافل خصوصی خود ارایه دادهکه عکسمشهوري

 16سازد.خوبی تأیید و تصدیق می

 هاي اجتماعی طبقات میانههاي چشایی در عکسسلیقه.5
ي فرهنگی، داراي غنا و لحاظ سرمایهي ایرانی، که بهباالي جامعهي متوسط رو بهدر طبقه

ي سرو غذا (که از ملزومات آداب ویژههم توجه بهاست، ي صحیحیمسیر کسب سرمایه
پربودن یا رنگارنگ بودن سفره، است)، و هم توجه بهغذاخوري در باالترین سطوح طبقاتی

کند. سه دلیل بودن غذا افزایش پیدا میجاي آن تأکید بر مفید و مقوي و سالمکاهش یافته و به
 ویژه در این طبقه مورد نظر داشت:توان در توجه به انتخاب خوراك بهرا میممکن

 مالحظات مرتبط با انتخاب مواد غذایی؛ •

 تأثیر خوراك در مطلوبیت اجتماعی؛ •

 .) ,112Hupkens and etc., 2000( ومیرتأثیر خوراك بر مرگ •
ي حضور افراد در زمینهعنوان پسهاي این طبقه، سفره و خوراك، صرفاً بهدر عکس

شان (در خانه، رستوران و فضاهاي اداري و کارمندي، تفریحات هاي فردي و اجتماعیتعامل
را نگاه  4و...)، عرضه شده و تأکید خاصی بر نوع، تنوع و حضور غذا وجودندارد(تصویر 

ي پایین در این طبقه رواج از طبقههرحال مالحظات مرتبط با سالمتی غذا بیشکنید). گرچه به
است و محل سرو غذا براي ندلی غذاخوري بسیار شایعاستفاده از میز و ص .)Ibid, 108(دارد

هنگام که بههاییترتیب، در عکسآن است. بدیناهالی خانه عموماً در آشپزخانه و یا نزدیک به
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ي شود، نه آداب سرو و عرضه و کیفیات خاص خوراك طبقهارایه یا مصرف غذا گرفته می
هاي طبقات اي که در عکسجانبهکید همهشود، و نه تأمیها دیدهباالدستی در این عکس

است، وجوددارد. غذا که در وسع افراد یا خانوادهچهدستی بر روي پر بودن سفره با هرآنپایین
کیفیتی دهد و نهمیرا در زندگیِ افراد نشانجایگاهی ایدئولوژیکها، نهدر این عکس

ها دسته از عکسکه در تحلیل این رسدنظر میزیباشناختی و با آداب خاص و ویژه دارد. به
رفت که غذا را صرفاً شیءاي درون عکس باید درنظرگرفت که امکانِ توان پیشجا میتا بدان

رو تأکید نه بر مادیت و حجم و ازدیاد آن (و کند و از اینحیات و زیست را فراهم می
مثابه ي زیباشناختی آن بهمند بودن از تنعم و برکت فراوان) است، و نه ارایهعبارتی بهرهبه

 شود، وجود ندارد.می،که در دو انتهاي هرم طبقه بیشتر دیدهشئ
محور همچون اینستاگرام، مالحظات انتخاب هاي اجتماعی عکسبا گسترش شبکه

-شبک وها ي افراد در پروفایلهاي منتشرشدهخوراك مرتبط با مطلوبیت اجتماعی در عکس

ي یا سفره که فرد را بر سر میزهاییشود. عکسوفور دیده میبه هاي مجازي مبتنی بر وب،
 -ايهاي اقلیمی و منطقهیاهی، پرتزیینات، و یا مرتبط با خاستگاهگ-هایی خاص غذا با ویژگی

ت و هاي خوراك ثبرا براساس نوع و ویژگیدهد که میزان مطلوبیت اجتماعینمایش می
 ).5کشد(تصویر تصویر میداده شده در عکس بهنمایش
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ویژه در به ي غذاهاي سفرهشمسی. در عکس 90؛ شکوفه یوسفی، اوایل دهه سلفی ناهار با میهمانان: 4تصویر

ي خوراك ارایه ي زیباشناختیِ طبقات ثروتمند اصیل در چیدمان وذائقهي متوسط شهري، نهقسمت فوقانی طبقه

ي متوسط، آداب عبارتی طبع طبقهآید. بهچشم میحجم و فراوانیِ غذا بهشود، و نه تأکید خاصی بر دیده می

را ضور در زندگیحکه براي افراد فقیرتر جامعه حکم خط مقدم پرکنی و قوت الیموتیدر شکمرا نهسفره نشینی

سازد. پذیر بدل میدلیآدابی زیبا و فرمرا بهدر مراسمِ تجملی اشرافی که عمل حیوانی خوردنبیند و نهدارد، می

اي براي ثبت نگیزهتواند اي سفره میبهانهشدن افراد بهطور کلی جمعحضور در کنار دوستان و میهمانان، و به

وفایل ي پرمنبع تصویر: صفحه این آیین اجتماعی باشد و نه عمل خوردن و یا صرف حضور غذا در سفره.

 شکوفه یوسفی دراینستاگرام.

هاي . هرگونه تأکید بر مصرف خوراك با ویژگی1398گیاهخوار. تهران  کاربر ي یک: میز صبحانه5تصویر

هاي شوند و در شبکههایی از افراد در کنار میزهاي غذا گرفته میشکل عکسروزها بهخاص که این

دارد که در تالش است ي متوسطی پرده برمیشوند، از خواست و نگاه طبقهاجتماعی مجازي منتشر می

هاي نهادین تا با نمودهاي رفتارهاي اجتماعی، سطح طبقاتی خود را بهبود یا ارتقاء دهد (که از ویژگی

که سطح فکري و ویژه مصرف غذاهاییاست). نمایش خوراك و بهي متوسط اجتماعی شهريطبقه

است با منشاء گیاهی در این تصویر) تالشی دهد (مانند انواع غذاهافرهنگی افراد را بهتر یا متفاوت نشان می

در  rozwaragي شخصی است.منبع تصویر: صفحهبراي کسب محبوبیت یا مطلوبیت بیشتر اجتماعی

  اینستاگرام.
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 اجتماعی مرفه هاي طبقهچشایی در عکسذائقه.6
لحاظ میزان توان تاحدودي متفاوت یافت. بهي اشراف اما، آداب غذاخوري را میدر طبقه

نسبت برداري بر سر سفره و نمایش مراسم غذاخوري، تعداد ثبت این موضوع، بهعکس
ي تفاخري ایدئولوژیک نیست که عبارتی، غذا، ابژهطبقات فرودست بسیار کمتر است و به

نظر شود. بهها ثبتي وجوه تمول مادي افراد در عکسي تمایز و دربردارندهعنوان نقطهبه
هردو منابع مادي و فرهنگی، زمان دسترسی بیشتر بها باالرفتن از هرم طبقاتی و همرسد بمی

-لحاظ آماري، تعداد عکسدلیل، بههمینیابد. بهي غذا کاهش میبرداري با سفرهمیزان عکس

هاي خصوصی و خانوادگی در باالي هرم طبقاتی، هاي افراد درهنگام صرف غذا در آلبوم
زیبایی ظروف و اشیاء حاضر بر هم، توجه بیشتر بهمیاناست و در این بسیار محدود و اندك

 شود.، بسیار بیشتر از تنوع و محتواي خوراك دیده می”میز غذا“

اصطالح اشرافی ایران مشکالت ي بههاي اجتماعی طبقهي عکسي مطالعهدر نحوه
تاریخی حضور افراد هاي ترین مسئله، نداشتن ریشهخاصی وجوددارد. اولین و اساسی

هاي سبک ویژگیشود عامالن طبقه بهاست که خود موجب میثروتمند امروزي، در این طبقه
هاي خصوصی افراد نیز تضادها همین ترتیب در عکسگان متمایل گردند و بهزندگی نوکیسه

 هايرا بتوان در بسیاري از آداب رفتاري و ذوق و سلیقه و انتخابهاي عمیقیو تعارض
داد، فارغ خوبی تشخیصتوان بهرا که میچهشناسی مالحظه نمود. آنسبکی مبتنی بر زیبایی

است، اما در تداوم این فراغت از در این طبقه ”هاي اقتصاديجبر و ضرورت“بودن از 
-که عموماً بههاي عمیقیي اشرافی، تعارضهاي مشروع طبقهها و بهره از آزاديضرورت

ي فرهنگی از مسیر مشروع طبقه، و سپس عدم طی مسیر  عدم کسب سرمایهي ابتدائاًواسطه
ها و انتخاب سبک صورت رفتارها، گزینشاست، بهشدهي اقتصادي حاصلکسب سرمایه

سازد. این تضاد و گردد، خود را نمایان میي اشرافی تعریف میزندگی که خارج از طبقه
هاي کرد. عکسهاي خصوصی افراد مشاهدهتوان در بسیاري از عکسها را میتعارض

نوع رفتارهاي شود، نشان از ایني مرفه ایران که همراه با غذا گرفته میبسیاري از افراد در طبقه
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ي وي در زندگی گري دارد که ریشه در خاستگاه اصلی فرد و خانوادهمتناقض با آداب اشرافی
 گذشته خواهدداشت. 

هاي اجتماعی چون که افراد مرفه در شبکههاخوراکی هاي مبتنی بربسیاري از عکس
 100هاي بیش از است. با بررسی عکسکنند، حاوي نکات قابل تأملیاینستاگرام منتشر می

کنیم که کنند مشاهده مینشین تهران زندگی میکه در مناطق مرفهي پروفایل کاربرانیصفحه
رفاً انواع دسرها، پیش غذاها و منوهاي جاي حضور افراد کنار میز غذا، صها بهدر عکس

معنا که شیئیت خوراکی در این خوراکی با شکل و شمایلی خاص و دلپذیر حضوردارند. بدان
را مالحظه  6گیرد. (تصویر خود میي تبلیغاتی زیادي بهها بیشتر مطرح شده و جنبهعکس

-هاي غیرایرانی زده و بدیناکیکار تبلیغات انواعی از خوربهکنید) بسیاري از افراد حتی دست

-ي اجتماعی، بیشتر در کافه و رستورانطبقههاي ایني چشایی در عکسترتیب، حضور ذائقه

هم عموماً با تصاویري از شود آنهاي خصوصی دیده میهاي مجلل و یا پارتیگردي
 عنوان اشیایی لوکس و زیبا.ها بهخوراکی
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 گیرينتیجه. 7
گرایانه از شرایط و گران تاریخ اجتماعی منبعی واقعاسناد تصویري عکاسی براي پژوهش

هاي گوناگون هستند. مورخان حواس که تحلیل تاریخی ي جمعیتاحوال زندگی روزانه
ي مشخص و در بافت زندگی ي انسانی در جامعهگانهخود را بر اساس کارکرد حواس پنج

برند تا چگونگیِ این اثرپذیريِ هاي اجتماعی بهره میکنند، از عکسگیري میمردمان عادي پی
تواند الگوهاي طبقاتی یک هاي اجتماعی میي چشایی در عکسائقهروزمره را بیابند. ذ

شکلی تصویري برمال سازد. از طرفی پیوند میان مصرف خوراك و زندگی روزمره، را بهجامعه
ي تعامل و هاي انتخاب خوراك و نحوهاست و از طرف دیگر، سلیقهناگسستنی و بدیهی

ي "روح غذا"تریب، هاي اجتماعی و بدینستاست بر فرهنگ و باور و خوامصرف آن مبتنی
دستی از این عمل هرروزه صورت فوري و دمِکه بههاییگیرد. عکسحاکم بر طبقه شکل می

کند اغراق اسنادي قابل توجه براي مورخین تاریخ اجتماعی حواس ایجاد میشود، بیثبت می
متنِ عکس تحلیل نموده و توضیح دهد. ي واسطهرا بهشناسانهتواند نظام طبقاتی جامعهکه می

دلیل اهمیت و جایگاه خوراك براي هستی فرد و خانواده، ي ایرانی، بهدر طبقات پایین جامعه

 1398برند غذایی خاص در خیابان پاسداران تهران. عکاس ناشناس، : تبلیغ یک 6تصویر

-هاي کامالً بدیع، در عکستبلیغات انواع غذاهاي خارجی و منوهاي غذایی با شکل شمسی.

که صرفاً هاییشود. در کنار عکسوفور دیده میي مرفه شهرهاي بزرگ ایران بههاي طبقه

هاي با محتواي تبلیغاتی از غذاها و افراد، د، عکسشونمثابه شیء زیبا گرفته میاز غذا به

ها فرد درکنار غذا حضور دارد. صاحب این تصویر، شوند و در آنبیشترین تعداد را شامل می

کند که در آن به تبلیغات و معرفی هاي اینستاگرام را هدایت میترین صفحهیکی از معروف

ي تعامل و رفتار با خوراك، پردازد. نحوهها میانواع و اقسام غذاها و دسرها و خوراکی

هاي عمیق با آداب و شئون ي تعارضدهندهشود، نشانطور که در عکس دیده میهمان

است. چرا که عملِ حیوانیِ خوردن یکی از رفتارهاي مرتبط با خوراك است زندگی اشرافی

هاي در بسیاري از عکسگردد و رفتارهاي زیباشناسانه میي اشرافی اصیل بدل بهکه در طبقه

هاي تبلیغاتی خوراك و عمل خوردن، وجه توجه افراد است. ایران، جنبه "مرفه"ي طبقه

 )mahdis_foodي اینستاگرام مهدیس فود (منبع تصویر: صفحه
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پرکن شده و سفره مملو از غذا نوعی تفاخر ایدئولوژیک توجه و تمرکز افراد بر غذاهاي شکم
ي رنگین تان و اهالی خانه دور سفرهطبقه افراد معموالً در کنار دوسهاي اینگردد. در عکسمی

-شوند. برخالف آن، در عکسطلبند، دیده میرا میي اقتصادي کمتريکه سرمایهاز غذاهایی

ها و یا ي متوسط اجتماعی، سفره یا میز غذا نمودي از حضور و لذّت در دورهمیهاي طبقه
برداري در کنار ي عکسواسطهي خاص اجتماعی براي کسب مطلوبیت بیشتر (بهي وجهارایه

ي مرفه اما هایی متفاوت با تعاریف اجتماعی و فرهنگیِ خاص) است. در طبقهخوراکی
ي اجتماعی، از غذا خورد. در این طبقهچشم میتصاویر افراد در کنار سفره یا میز غذا کمتر به

رو است و از همیني زیباشناختی بهره برده شده و عینیت و شیئیت آن بیشتر مطرحعنوان ابژهبه
ها گرفته شوند، اوالً از انواع غذاهاي جدید و فرنگی و بیشتر با ها نیز اگر از خوراکیعکس

است و مثابه شیء زیبا و خودبسنده مطرحشوند و ثانیاً، غذا بهغذا و دسر گرفته میانواع پیش
 عنصري تبلیغاتی در بستر عکس.
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دوستان و آشنایان نزدیک هاي خصوصی و جهت عرضه بهها که در دورهمیعکس. بسیاري از این16
هاي اجتماعی مجازي چون تلگرام و اینستاگرام ي  شبکهو شیوع گسترده 90ي شوند، تا دههگرفته می

میان آمد. با گسترش تلگرام و اینستاگرام، تعداد سخنی بهي آن شد و نه دربارهدر میان ایرانیان، نه دیده
ي هاي برجستههاي افراد مشهور مذهبی مانند مداحان، روحانیون و شخصیتبسیاري زیادي از عکس

هاي اجتماعی دست ها در میان مردم و شبکههاي رنگارنگ و مملو از خوراکیدینی بر سر سفره
 هاي پیش از آن داشت.ضوع در سالدست شد که حکایت از صدق این موبه


