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چکیده
خوردوخوراک از جمله عنارصی است که در طول زندگی روزمره با آن مواجه هستیم. این عنرص بااهمیت 
به واسطه ریشه داشنت در غرایز و نیازهای مادی و تنانی، اغلب در بحث و گفت وگوی اندیشمندان، مورد 
اغامض قرار گرفته است. تحقیق پیش رو قصد دارد با بررسی خوردوخوراک در نقاشی،  اهمیت معنایی آن 
را نشان دهد. منظور از اهمیت معنایی خوراکی در نقاشی، آن است که آیا اٌبژه های خوراکی تنها در پرکردن 
زمینه تصویر نقش داشته و بی هدف و بی معنا هستند؟ چگونه از بررسی آن ها می توان به معانی بیشرتی 
در اثر پی برد؟ در این پژوهش، اهمیت خوردوخوراک و رابطۀ آن با طبقۀ اجتامعی فرودستان به صورت 
موردی در دو تابلوی لوبیاخور اثر آنیباله کاراتچی و سیب زمینی خورها اثر ونسان ون گوگ مطالعه شده اند. 
هدف اصلی، تأكيد بر اهمیت خوردوخوراک و وجوه تشابه اين دو اثر است. بررسی ها نشان می دهند که 
این دو اثر در عنارص تصویر، محتوا یا هامن موضوع )خوردن(، و طبقه اجتامعی افراد حارض در نقاشی 
یعنی  پانوفسکی،  اروین  یا فرودست( مشابه هستند. روش نظری تحقیق، شیوه شامیل شناسی  )دهقانی 
آمده است.  به دست  کتابخانه ای  اساس مطالعات  بر  نیز  اطالعات  آثار است و  تحلیل  تفسیر و  توصیف، 
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1.مقدمه 
»غذایی که بدون پنیر رصف شود، مثل زن زیبایی است که تنها 
فیزیولوژی طعم:  یک چشم دارد«. این جمله برگرفته از کتاب 
یا تامالت در باب حس چشایی و غذای متعالی1 نوشتۀ بریالت 
اهمیت  راستی  به   .)Savarian, 1975: 55( است  ساوارین2 
خوردوخوراک، چه در آثار برصی هم چون نقاشی و چه به صورت 
مستقل در جایگاه اُبژۀ هرنی شایان بررسی است. نگاه به نقاشی 
انتقال  همواره از جنبه هایی نظیر رنگ، تکنیک، تناسب، نظم، 
مفهوم، بازمنایی هر چه بهرت طبیعت یا انتزاع در اثر بوده است. 
اهمیت  به  کمرت  هرن،  حوزۀ  اندیشمندان  و  متفکران  منتقدان، 
معناشناختی یا زیبایی شناختی ابژه های خوراکی به مثابه عنارصی 
معنادار پرداخته اند. حال آن که از طریق خوردوخوراک می توان 
به معانی بیشرتی از اطالعات پنهان یک جامعه دست یافت؛ از 
فقر و استعامر گرفته تا رسمایه داری و وضعیت جسمی نامطلوب 
جامعه ای که در تصویر به واسطه توامنندی ها و پتانسیل  ظاهری یا 

معنایی خوردوخوراک پنهان شده اند. 

در بسیاری از موزه های اروپایی، نقاشی هایی با مضامین مکرر 
نقاشی  غالب  ژانر  فنالند  در  دارد.  وجود  گرسنگی  و  قحطی 
گرسنگی و افرسدگی ناشی از فقر روستایی است، هم چون اثر 
اسپار3 با عنوان اولین برف4. یکی از معروف ترین و جدل آمیزترین 
آثار، نقاشی مزد بردگان5 اثر جارنفلت6 است، هامن طور که عنوان 
اثر نشان می دهد، این کار تاثیرگرفته از اندیشه های تولستوی7 
است. او به شکلی رصیح و بی پرده دهقانان و رعایای روستایی که 
زمینی از آن خودشان ندارند را در حال کار برای زمین داران نشان 
می دهد، آن ها علف های هرز را آتش زده، صرب می کردند و بعد 
به زرع محصوالت می پرداختند. چنان چه درو و برداشت محصول 
با شکست مواجه منی شد سال قبل نقاشی با این مضمون کشیده 
شده  بودـ کارگران یک سوم محصول را به عنوان دست مزدشان 
خرمن چین ها9  عنوان  با  میه8  معروف  اثر  می کردند.  دریافت 
حال  در  را  روستایی  زمین  بدون  دهقانان  مخمصۀ  و  گرفتاری 
نشان  زراعی  زمین  از  دروشده  محصول  باقی ماندۀ  جمع کردن 
نان هر روزۀ ما11،  اثرش  زورن10 در  داده است. نقاش سوئدی، 
دخرتک جوانی را در حال جمع کردن تکه های چوب برای مادر 
افرسده و خسته اش، نشسته در کنار تنور آشپزی نشان می دهد. 
ستیز برای بقا12 عنوان اثری از کروگ13 بیان گر بیچارگی و گرفتاری 
کسانی است که به شهرها هجوم آورده بودند و برای تکه نان 
گندیده و بیاتی که هر روز صبح هبه می شد با یکدیگر به نزاع 
می پرداختند. گرسنگان آزرده، به واسطه چیزهایی هم چون تنباکو، 
مرشوبات الکلی، کافور و افیون در آثار دومیه14، مانه15 و دگا16، 

التیام یافته، به تصویر کشیده شده اند.

به هر حال، درست است که به طور معمول غذا برای سیرشدن 
مورد استفاده قرار می گیرد، معانی دیگری نیز با خود به همراه 

دارد که با کمی مداقه می توان به آن ها دست یافت. معانی ای 
که خرب از وضعیت اقتصادی و اجتامعی طبقات جامعه می دهند. 
عده ای از طبقۀ مرفه جامعه چیدمان سفره شان رنگین و متفاوت 
از عده دیگری است که درآمد کمرتی داشته و در نتیجه وضعیت 
سبک  و  زندگی  محل  لباس ها،  هم چون  خوردوخوراک شان 
زندگی شان از کیفیت کمرتی برخوردار است. تصاویر و نقاشی هایی 
تقسیم  دسته  چند  به  دارند  وجود  آن ها  در  خوردوخوراک  که 
می شوند: دستۀ اول، خرید، فروش و معامالت خوراک؛ دستۀ دوم، 
فرآیند آماده سازی و پخت و پز خوراک؛ دستۀ سوم، خوردوخوراک 
را به عنوان وعدۀ غذایی؛ دستۀ چهارم، غذا به مثابه مناد هستند. 
تحقیق پیش رو سعی دارد تا با بررسی زمینۀ تاریخی هر یک از 
خوراکی ها، این که از کجا آمده اند، میزان فراوانی آن ها در آن دوره 
به چه شکل بوده است یا مناد چه چیزی به حساب می آمده اند، 
اهمیت خوردوخوراک را در نقاشی مورد بررسی قرار داده و تاثیر آن 
را در تفسیر معنای اثر نشان دهد. هدف اصلی این تحقیق، مطالعۀ 
خوردوخوراک در آثار نقاشی به عنوان ابژه ای معنادار است. ابژه ای 
همراه با اطالعات طبقۀ فرودست جامعه )دهقانی( که با واکاوی 
آن می توان به چیستی خوراک آن طبقه و وضعیت معیشتی آنان 
پی برد. به نظر می رسد از نوع لباس ها، پینۀ دست ها، نوع خانه یا 
محیطی که در آن غذا می خورند و خیلی چیز های دیگر می توان 
پی برد که افراد این نقاشی ها از چه طبقه ای هستند، اما آن چه 
که مد نظر است اهمیت غذا در این آثار است. یعنی غذا در این 
تصاویر معنایی داشته، رصفا زمینه را پر نکرده و آن معنا نیز دربارۀ 
طبقه اجتامعی افراد تصویر بیان گری می کند. عالوه بر این مطالعۀ 
خوراکی در نقاشی می تواند راهی باشد برای فهم بیشرت زمینه و 
زمانه ای که هرنمند از آن سخن گفته است. پرسش اصلی پژوهش این 
است که چگونه خوردوخوراک در هر یک از دو تابلوی لوبیاخور1۷ 
اثر آنیباله کاراتچی18 نقاش دورۀ باروک و سیب زمینی خورها19 اثر 
ونسان ون گوگ20 )به عنوان منونۀ موردی این تحقیق( دارای اهمیت 

معناشناختی است؟ و این معناها کدام اند؟

2.پیشینۀ تحقیق
اٌبژۀ  یا  به مثابه هرن  زیبایی شناسی21خوردوخوراک و بررسی غذا 
هرنی، در سدۀ گذشته به طور فزاینده ای مورد توجه اندیشمندان 
و متفکران بوده است. در باب زیبایی شناسی و شناخت معنای 
خوردوخوراک نیز مقاالت و کتب شایان توجهی منترش شده  است. 
از جملۀ این آثار می توان به کتاب خوراک در نقاشی: از رنسانس 
تا امروز22 اثر کنث بندیرن2۳ اشاره کرد. وی در این اثر به بررسی 
نقاشی های متفاوت از دوران رنسانس2۴ تا مدرن پرداخته و خوراکی 
با پشتوانه های  آثار تفسیر و بررسی می کند. بررسی وی  را در 
تاریخی، پسااستعامری، جنسیتی، فرهنگی و روان شناختی همراه 
جمله  از  دیگری  کتاب های  به  می توان  این،  بر  عالوه  است. 
دوست داشنت غذای مشمئزکننده25 اثر کارولین کورْس میر26، خوراک 
و ژانر: هویت و قدرت27 اثر استیون کپلن28، کام کار کشته29 اثر 
مونتاناری32،  ماسیمو  اثر  است31  غذا فرهنگ  اسرتانگ30،  جرمی  



93
نرشیه مطالعات عالی هرن / دوره دوم/ شامره 2، تابستان 1399 Advanced Studies of Art Quarterly

کتاب آشپزی33 اثر فیلیپو مارینتی34 و پیش از شام۳5 اثر مایکل 
کورثهالز۳6 اشاره کرد. در میان مقاالت نیز به مقالۀ »سیاست های 
پاستا« نوشته دنیل کالیگوری37 برمی خوریم که با استفاده از بیانیۀ 
مارینتی در باب خوراک سنتی ایتالیا یعنی پاستا و سیاست های 
فوتوریستی که معطوف به نگاه به آینده و گریز از گذشته  است، 
نگاشته شده است. در ایران تحقیقی دربارۀ اهمیت معنایی خوراک 
در نقاشی و هرن صورت نگرفته است، تنها کتابی که اخیرا منترش 
شده مجموعه مقاالت زیبایی شناسی خوردوخوراک نوشتۀ کاوه 
بهبهانی است. در این کتاب از آراء متفکران زیبایی شناسی حس 

چشایی یاد شده و آثار آنان پس از گردآوری، ترجمه شده است. 

3.روش تحقیق
این مقاله مطالعۀ تطبیقی دو اثر، بر اساس تحلیل محتوا، با خوانش 
آثار به روش شامیل شناسی۳8 اروین پانوفسکی39 است. شامیل نگاری 
و شامیل شناسی از جمله رویکردهای مطالعات تصویر به شامر 
می رود که هر چند سابقۀ آن به دوران رنسانس بازمی گردد، به 
عنوان یک گرایش مدون مطالعاتی در زمینه تصویر می شود که 
آغاز آن را ابتدای قرن بیستم و مکتب واربورگ40 است. شامیل 
را در زبان فارسی، متثال، مناد، مظهر و آیکون ترجمه کرده اند، 
اما معانی گوناگونی برای آن تعریف شده است )پاکباز، 1۳89: 
82(. جامعۀ تحلیل مورد نظر پانوفسکی آثار نقاشی خصوصا دورۀ 
رنسانس بوده است؛ وی در بررسی هایش دربارۀ هرن نقاشی به 
سوی نشانه شناسی روی آورد )احمدی، 1۳8۳: 11(. شیوه مطالعاتی 
وی با عنوان شامیل نگاری و شامیل شناسی گره  خورده است )آدامز، 
1۳88: 51(. این تحقیق، از منظر هدف، کاربردی-نظری و از منظر 
شیوۀ انجام، توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی و با استفاده از 
روش شامیل  شناسی اروین پانوفسکی بود. اطالعات نیز به شیوۀ 

کتابخانه ای به دست آمد.

3-1.سه مرحله شامیل شناسی اروین پانوفسکی
سطح  سه  خود  شامیل شناسی  روش  توضیح  در  پانوفسکی 
پیش شامیل نگاشتی، سطح شامیل نگارانه و سطح شامیل شناسانه را 

مشخص می کند که در ادامه بیشرت به آن پرداخته می شود. 

سطح اول یا پیش شامیل نگاشتی41: در این سطح، پانوفسکی به 
توصیف اجزای تصویر اشاره می کند. در این مرحله، به صورت 
و  اولین  نخست  سطح  می شود.  پرداخته  هرنی  آثار  محسوِس 
نه  و  است  دیدنی  که  است  تصویر  از  دریافت  محسوس ترین 
 Panofsky,( حس کردنی و در آن معنا به سادگی منتقل می شود
18 :1962(. در این مرحله ظاهر امر مورد شناسایی قرار می گیرد، 
یا اشکال خاص،  هم چون ترکیب مشخصی از خطوط، رنگ ها 
بیانی ای  به ویژگی های  برای پی بردن  اجزا  سپس روابط میان 
آرام یک  و  آشنا  جوِّ  یا  فیگور،  یک  هم چون حالت سوگوارانه 
دنیای  بدین ترتیب،  می گیرد.  قرار  مطالعه  مورد  داخلی  فضای 
ظاهری را که پیام آور معنای اولیه یا طبیعی است را می توان 

در  منونه  به عنوان   .)Ibid( دانست  هرنی  موتیف های  دنیای 
برخورد با لوبیاخور اثر کاراتچی مردی در حال غذا خوردن پشت 
یک میز است، این کار تشخیصی از خوانش اولیه است که با عنوان 

خوانش پیش شامیل نگاشتی از آن یاد می شود. 

سطح دوم یا سطح شامیل نگارانه: منظور از این سطح، تحلیل 
به معنای ارتباط اجزا با یکدیگر است. در این سطح از خوانش 
اثر، تصویر از منت تصویری به متون دیگر ارجاع داده می شود. 
یا محتوا مربوط  با موضوع  را  موتیف های هرنی و ترکیب شان 
می سازیم )Ibid( و یک الیه از سطح بیرونی به درون اثر گام 
برمی داریم. در این قسمت، منت زیرساخت تصویر است )آدامز، 
1۳88: 51(. این سطح در فارسی شامیل نگاری ترجمه شده است 
)احمدی، 1۳8۳: 2۳(. در واقع، هنگامی که آزادانه دربارۀ موضوع 
گسرتۀ  منظورمان  عمدتا  می کنیم،  صحبت  ظاهر  با  تقابل  در 
)Panofsky, 1962: 18(.در  است  قراردادی  یا  ثانوی  موضوع 
این بخش از کار هر شامیل، آیکون یا تصویری در اثر نشانی از 
یک معادل در جهانی دیگر با بیانی دیگر دارد که به معنای اثر 
می افزاید. مطالعات بینارشته ای و ارتباط میان وجوه فرهنگ در 
اینجا راه گشاست. چراکه در خوانش شامیل ها فرض بر آن است 
که هر شامیل ارجاعی است به دنیای بیانی دیگر )حسامی، 1۳90: 
8۷(. در این مرحله مردی که در حال خوردن غذا در لوبیاخور 
است، با توجه به ارزش خوراکی های روی میز، یا آداب غذاخوردن 

وی در بسرت آن زمانه )اروپای قرن هفدهم( مطالعه می شود. 

سطح سوم یا شامیل شناسانه: این سطح، معنای ذاتی اثر با توجه 
به زمان، مکان و فرهنگ رایج در دوران پیدایش اثر هرنی است 
)آدامز، 1۳88: 5۳(. معنا در این سطح، زمانی درک می شود که 
آن دسته از اصول که اساس گرایش یک ملت، بازه زمانی، طبقۀ 
تا حدی  را آشکار می کنند  یا فلسفی  اجتامعی، عقاید مذهبی 
مشخص گردند )Panofsky, 1962: 18(. این سطح عمیق ترین و 
پنهان ترین حرف های ناگفتۀ اثر هرنی است؛ هر آن چه که عمدا 
یا سهوا توسط خالق اثر در آن جای گرفته و در خوانش سطحی 
و بدون مداقه بیان منی شود یا حداقل بالواسطه توسط مخاطب 
درک منی شود، در این مرحله کشف و تحلیل می شود. آخرین 
سطح به معنای ذاتی یا درونی تصویر می پردازد و زمان و مکان 
آفرینش تصویر و فرهنگ رایج در آن زمان و مکان و خواست های 
پشتیبان ها را در نظر می گیرد )آدامز، 1۳88: 52(. در واقع در این 
مرحله با توجه به مطالعۀ اثر، ارجاعات و مستندات خارج از منت 
این معناها به مشخصه های  به گسرتش معانی کمک می کند. 
ملی، دوره ای، طبقاتی، آیینی، اخالقی، دینی و فلسفی مرتبط 
می شوند و در یک کالم مشخصه های ایدئولوژیک اثر هستند 
موجود  مولفه های  می توان  این جا  در   .)2۳  :1۳8۳ )احمدی، 
در زمانه خلق اثر یا جهان درونی اثر را مطالعه کرد؛ هم چون 
خوراک  نوع  از  استفاده  چرایی  و  چیستی  اقتصادی،  وضعیت 

موجود در اثر لوبیاخور.
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4. نگاهی گذرا به خوردوخوراک در نقاشی
تا پیش از رنسانس نقاشی ها اغلب مضامین مذهبی داشته و کمرت 
به زندگی مردم عادی یا متمول یا مسائل روزمره پرداخته می شده 
است. توجه به خوراک در نقاشی از دورۀ امن رنسانس تا عرص 
نیش دار و منتقد پست مدرنیسم در نقاشی مشهود است. با توجه به 
اهمیت این موضوع نگاهی گذرا بر خوردوخوراک در تاریخ نقاشی 
شده است، لکن با توجه به منونه های مورد بررسی در تحقیق که از 
دو دوران باروک )لوبیاخور( و مدرن )سیب زمینی خورها( هستند 
به رشایط تاریخی و اجتامعی این دو دوره بیشرت پرداخته شده 
است تا مراحل شامیل شناسی پانوفسکی به دقت انجام شود. در 
مطالعات پانوفسکی توجه به وضعیت تاریخی و زمینۀ اجتامعی 

اثر دارای اهمیت است.

در قرن پانزدهم میالدی، در رسارس اروپا و خاورمیانه، محققان 
قفسه های غبارگرفتۀ ساختامن های قدیمی را جست وجو کردند 
نتیجه،  در  کردند.  پیدا  را  رومی  و  یونانی  دست نوشته های  و 
نوشته های باقی مانده از نویسندگان کالسیک از جمله افالطون۴2، 
رسید.  رنسانس  دوران  به  پلوتارک۴5  و  سوفوکل۴۴  سیرسون۴۳، 
محققان با حامیت افراد توان گر کارشان را به خوبی انجام دادند 
و تقریباً متام دست نوشته هایی را که امروز موجود است، یافتند. 
مطالعۀ این آثار، دانش نو نام گرفت )کوریک، 1۳98: 9(. در آن 
زمان ضمن احیای عالقه به نوشته های کالسیک، به ارزش های فردی 

نیز توجه شد. این گرایش انسان گرایی۴6 نام گرفت؛ زیرا طرفداران 
آن به جای موضوعات روحانی و الهی بیش از هر چیز مسائل 
انسانی را در نظر گرفتند. انسان گرایی نیز مثل خود رنسانس از 
ایتالیا ظهور کرد. گسرتش صنعت چاپ عمالً باعث شد دسرتسی به 
کتب راحت تر شود. در نتیجه رسعت دانش کالسیک و اندیشه های 
انسان گرایی به طور چشم گیری افزایش پیدا کرد )هامن: 15(. با 
ورود ایتالیا به دورۀ رنسانس، عادات و آداب غذایی نیز تغییر کرد. 
مسیرهای تجارت جهانی محکم تر برقرار شده و غذاهای جدیدی 
از دنیای جدید معرفی شدند. این دوره عهد شکوفایی تجارت بود 
و اروپا به طور کلی در این بازه زمانی ثروت مند بود. بعضی از 
تجارت های دوران رنسانس جنبۀ بین املللی داشتند و درآمد حاصل 
از آن به اندازه ای بود که منجر به تکامل روش های مدیریت مالی 
شد )هامن: ۳۳(. شکر، ادویه جات و ترشی ها باارزش تر از همیشه 
شدند. خوراک طبقات مختلف جامعه با همدیگر متفاوت بود، 
اما اغلب افراد در دورۀ رنسانس دهقان بودند. دهقانان تقریباً در 
هر وعدۀ غذایی سوپ یا قارچ می خوردند. آن ها همچنین به طور 
کلی مقداری نان سیاه مرصف می کردند. این سوپ از ضایعات 
یا  هویج  مانند  سبزیجاتی  معموالً  می شد،  ساخته  غذایی  مواد 
ماش، تخم مرغ و غالتی مانند جو یا گندم تهیه شده و سپس در 
آب می پختند. دهقانان گوشت زیادی برای خوردن نداشتند، در 
آن دوران گوشت گران قیمت و نادر بود. یکی دیگر از دالیلی که 
این طبقه از گوشت کمرت استفاده می کرد این بود که برای حفظ 

  .)URL 5( ،تصویر 1: میشل داماسکینوس، عروسی در غانا، رنگ روغن، 1596، موزۀ کورر، ونیز
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گوشت به منک احتیاج داشتند، اما منک در زمان رنسانس بسیار 
بسیار  غذاهایی  با  عظیم  سفره هایی  از  ثروت مندان  بود.  گران  
زیبا لذت می بردند. آن ها مانند دهقانان، سوپ می خوردند، اما 
این سوپ ها را با ادویه جات عجیب، غریب و اغلب با استفاده از 
شکر شیرین می کردند. آن ها کباب بزرگی از گوشت گاو، نیشکر یا 
خوک می پختند. کباب ها را در یک کاسۀ بزرگ جوشانده و سپس 
با آب میوه و گالبی پخته تزئین می کردند، سفرۀ متموالن جامعه 
Vide: Ri- )در نقاشی های آن دوره به تصویر کشیده شده است 
ley, 2015( )تصویر 1(. در دوران رنسانس توجه به خوراکی ها 
در تصاویر بیان گر رضایت از کیفیات مادی زندگی بوده  است. در 
این دوره برقراری تعادل در خوردن بسیار مهم بوده است. مثال 
این که غذایی طبع گرم دارد با غذایی که طبع رسد دارد یا غذایی 
که شیرین است با غذای تلخ هم نشینی کند! لذا اغلب نقاشی های 
این دوران در راستای نشان دادن همین الگوی سامل غذایی ترسیم 
رنسانس،  دوران  از  نقاشی  در  خوردوخوراک  به  توجه  شده اند. 
هرنمند مهمی را به جهان هرن معرفی کرد که آرچیمبدولو47 نام 
داشت. او پرتره هایی را با استفاده از مواد غذایی ترسیم کرده و 
از جمله کارهایش تصویرکردن چهار فصل۴8 و ورتومنوس )تصویر 
۳( در هیئت چهرۀ انسان با استفاده از خوراک است. تا سال های 
زیادی خوردوخوراک به مثابه عنرصی که بیان گر کیفیت زندگی، 
طبقۀ اجتامعی، مناد یا تصویری از زندگی روزمرۀ آدم هایی از طبقه 
اجتامعی باال یا پایین تر هستند، مورد توجه قرار گرفت. توجه به 
با خوردوخوراک، در قرن  طبیعت بی جان و موضوعات مرتبط 

هفدهم نیز ادامه یافت )تصویر ۴(.

قرن هفدهم را می توان مرحلۀ ابتدایی ورود اروپا به دوران جدید 
با گذر از قرون وسطی دانست. این دوره را با شاخصه هایی چون 
عرص طالیی هلند، جنبش فرهنگی باروک، لویی چهاردهم، انقالب 
علمی و بحران عمومی در اروپا می شناسند. اصطالح بحران عمومی 
از این جهت برای این دوره در نظر گرفته شده که در اروپا جنگ 
سی  ساله، جنگ های عثامنی، پایان قیام هلند، تجزیۀ کشور هم سود 
)مشرتک املنافع( لهستان-لیتوانی و جنگ داخلی انگلستان رخ دادند 
)URL1(. برخی مورخان گسرتۀ بحران عمومی در سدۀ هفدهم را 
به کل جهان تعمیم می دهند. چین با سقوط امپراتوری مینگ ٪۳0 
جمعیت خود را از دست داد. در همین سده بود که اروپا رشوع به 
استعامر قارۀ امریکا کرد. کشف ذخایر افسانه ای نقره در پوتوسی 
افزایش  به شدت  اروپا  در  تورم  باعث شد  و مکزیک  علیا  پرو 
یابد، زیرا ثروت انبوهی از سایر نقاط جهان وارد این قاره می شد 
)URL2(. لذا توجه به مسائل اجتامعی چیزی دور از انتظار نبود. 
عرص باروک )سده هفدهم(، هم چون هرنی که از دل آن پدید آمد، 
عرصی گونه گون- پردامنه و پویا، درخشان و رنگارنگ، منایشی و 
پرشور، خلسه آور و احساسی، نوجو و هرندوست- بود. عرص باروک، 
عرص انبساط در پی عرص اکتشافات بود، و انبساط این عرص نیز به 
کشفیات باز هم بیشرت انجامید. جنگ بین شهرهای دورۀ رنسانس 
جایش را به جنگ بین امپراتوران قاره های مختلف داد و رسنوشت 

تصویر 2: میکل آنجلو مریسی دا کاراواجو ، باکوس، رنگ روغن، 1596، 85در95 
.)URL 6( سانتی مرت، فلورانس، اوفیزی

تصویر ۳: جوزپه آرچیمبولدو ]Giuseppe Arcimboldo[، ورتومنوس 
]Vertumnus[، 1591–1590، رنگ روغن روی بوم، ۷0 در 58 سانتی مرت، قلعۀ 

 .)Food in painting, 2004( اسکلسرت، سوئد
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كلیسا  بفهمند.  را  تصاویر  می توانستند  بودند(،  چنین  زمان  آن 
می خواست تعداد زیادی نقاشی با مناظری از كتاب مقدس كشیده 
شود كه مردم طبقه متوسط بتوانند با آن ارتباط برقرار كنند. شام 
ممكن است نقاشان سبك رنسانس را به خاطر بیاورید كه تعداد 
زیادی پرتره و نقاشی های مذهبی می كشیدند. نقاشان باروك هامن 
كار را انجام می دادند. برای این كه مناظر كتاب مقدس را هر چه 
بیشرت شبیه به انسان ها بكشند، انسان های واقعی را به عنوان مدل 

نقاشی های مذهبی شان انتخاب می كردند )آزبورن، 1۳8۳(.

در عرص مدرن نیز نقاشی از طبیعت بی جان، و اهمیت دادن به 
تصاویر زندگی آدم های معمولی باعث شد تا خوردوخوراک ابژۀ 
بااهمیت و پر استفاده ای در نقاشی باشد. لذا هامن طور که غذا 
در حقیقت بخشی از کیفیت زندگی و طبقۀ اجتامعی افراد بود، 
در نقاشی نیز مورد استفاده قرار گرفت تا همین مفاهیم را منتقل 
کاراوادجو  کاراتچی،  هم چون  نقاشانی  دوران  این  از  پس  کند. 
دیگر  بسیاری  و  ون گوگ  سزان5۳،  پل   ،)2 )تصویر  ]کاراواجو[52 
فاصله  به  میالدی  نوزدهم  سدۀ  کشیدند.  تصویر  به  را  خوراک 
بین سال های 1801 تا 1900م. در گاه شامری گریگوریس5۴ گفته 
می شود. امپراتوری بریتانیا پس از جنگ های ناپلئونی، در حالی که 
یک ربع از جمعیت جهان و یک سوم زمین ها را در اختیار داشت، 
تبدیل به بزرگ ترین ابرقدرت این سده شد. این امر باعث تقویت 
یک صلح برتانیایی، پیش برد تجارت و مبارزه با دزدی دریایی فراگیر 
شد. میزان برده داری در کل جهان بسیار کمرت شد. پس از شورش 
برده ها در هائیتی، بریتانیا دزدان دریایی بربر را که به دزدی و 

امریکای  با رسنوشت نربدهایی که در دشت های بی پایان  اروپا 
شاملی و رسارس هند جریان داشت، جوش خورد. گسرتش باروک 
در مفاهیم علم نجوم و فیزیک نوین گالیله۴9، کپلر50 و نیوتن51 
از مرزهای کرۀ خاکی درگذشت. عرص باروک را با عرص واکنش 
)گاردنر،  دانسته اند  یکی  پروتستان  پیرشفت  برابر  در  کاتولیکی 
با در نظر گرفنت کشف های  باروک  1۳81: 500(. بررسی سبک 
و  گالیله  دست آوردهای  است.  مثربخش  هفدهم  سده  علمی 
نیوتن منایان گر گرایشی نو به علم بود؛ گرایشی مبتنی بر یگانگی 
ریاضیات و تجربه. این دو، قوانین ریاضی حاکم بر اجسام متحرک 
را کشف کردند. این کشف ها راه گشای اخرتاع های نو و پیش رفت 
تدریجی پزشکی، استخراج معادن، دریانوردی و صنعت در دورۀ 
باروک شد. شیوۀ باروک آمیزۀ خردگرایی و نفس پرستی، آمیزه ای از 
ماده گرایی و معنویت است )کیمی ین، 1۳98: 201(. نقاشی باروک 
از غنی ترین و کامل ترین پدیده های قرن هفدهم است. در نقاشی 
باروک خطوط پیرامون اشیاء حذف می شود و از خطوط محو 
به جای آن استفاده می شود. آرایش و ترکیب بندی  عنارص درونی 
نقاشی های این دوره از تنوع برخوردار است. نقاشی اوج باروک به 
جای پرداخنت به جزئیات اثر، به کلیات می پردازد. یکی از عنارص 
اساسی در همۀ نقاشی های باروک، نور است )رامونرتیادو، 1۳86: 
۴۷(. در این زمان كلیسای كاتولیك خیلی به گسرتش عقایدش توجه 
پیدا كرده بود. دلیلش هم این بود كه پروتستان ها به سختی برای 
گسرتش عقایدشان كار می كردند. كلیسای كاتولیك به این برداشت 
رسیده بود كه برای رسیدن به هدفش هرن وسیلۀ مهمی است. 
مردم  بیشرت  )كه  بخوانند  منی توانستند  كه  مردمی  حتی  چراكه 

.)URL 17( ،16۳1 ،طبیعت بی جان با شاخه های مارچوبه ،]Jacob Foppens Van Es[ تصویر ۴: یاکوب فوپنز فون اِس
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برده گیری اروپاییان می پرداختند مجبور به تسلیم شدن کرد و به 
نیروی دریایی خود ابالغ کرد تا هر گونه تجارت برده را متوقف 
سازند. برده داری سپس در روسیه، امریکا و برزیل ممنوع اعالم 
شد. الکرتیسیته، فوالد و نفت موجبات دومین انقالب صنعتی 
را که کشورهایی چون آملان، ژاپن و ایاالت متحده را تبدیل به 
اکتشافات  از  بسیاری  آوردند.  فراهم  کرد،  زمان  امپراتوری های 
کنت56،  اگوست  نظرات  و  داروین55  تکامل  نظریه  مثل  علمی 
فیلسوف فرانسوی که تا حدودی از انقالب صنعتی تأثیر گرفته 
بودند، باعث قدرت گیری عقل گرایی جدید )پوزیتیویسم( شد که 
شاخصۀ ادبی آن ناتورالیسم است. نظریۀ آن، که تأثیر زیادی از 
فلسفه جربگرا و علم ژنتیک گرفته بود، بر روی اهمیت محیط 
در شکل دهی انسان و رمان های فرانسوی جدید تأکید داشت. 
هامن طور که امپرسیونیسم در هرن مناینده چنین دیدگاهی است. 
قانون گذاری اجتامعی دوره بین 18۳2-186۷م. خیلی ضعیف بود. 
اکرثیت اعضای مجلس، رسمایه داران جدید بودند و مانند ارشاف 
قدیم انگلیسی که با رسوم ارشافیت باستانی رشد کرده بودند، 
کوچک ترین مسوولیتی برای رفاه مردم حس منی کردند. این طبقه 
روی هم رفته از کامیابی بی همتا و تکرب بی اندازه خود نسبت به 
تودۀ مردمی که بار کامیابی آن ها را به دوش می کشیدند، خوشحال 
بودند )لیتل فیلد، 1۳88: 86(. اصطالح امپرسیونیسم را نخست در 
سال 18۷۴م. روزنامه نگاری به کار برد که یکی از منظره های مانه 
به نام امپرسیون5۷ )ادراک شخصی(- طلوع خورشید را به ریش خند 
گرفته بود، مشاجرۀ تلخی که مدت 20 سال بر رس ارزش ها و 
شایستگی های امپرسیونیسم ادامه یافت، 11 سال پیشرت در 186۳م. 
به هنگام تشکیل سالن مردودین آغاز شده بود. تقریبا در لحظه ای 
که رئالیست ها موضوع رمانتیک را کنار می گذارند تا آن چه را در 
پیرامون خویش می بینند شبیه سازی کنند و در رقابت با دوربین 

عکاسی پیروز شوند، امپرسیونیست ها این پرسش را مطرح می کنند 
که آیا آن چه ما می بینیم به این که چگونه آن را می بینیم، بستگی 
ندارد؟ به نظر نقاشی که در جست وجوی »واقعی« است، کدام یک 
واقعی تر است: دنیای اشیای توپری که در فضا حرکت می کنند یا 
احساس برصی نور و رنگ در الگوهای شناور توسط وی )گاردنر، 
1۳81: 592(؟ تا سال 1886م. بیشرت منتقدان و گروه بزرگی از 
مردم، امپرسیونیست ها را به عنوان نقاشانی جدی پذیرفته بودند. 
ولی درست در زمانی که دیگر پرده های مترینی و رنگارنگ ایشان 
در شبیه سازی از زندگی آن روزگار خام و نامتام به نظر منی رسیدند، 
خود امپرسیونیست ها و گروهی از پیروان جوان شان احساس کردند 
که بسیاری از عنارص سنتی در جریان تالش برای رسیدن به احساس 
لحظه ای نور و رنگ نادیده گرفته می شوند. چون هرن ایشان به طرز 
چشم گیری از امپرسیونیسم اولیه فاصله گرفته بود، اما هم چنان از 
نور و رنگ درخشان بهره می بردند، پست امپرسیونیست نام گرفتند. 
بودند  گوگن59  و  ون گوگ  سزان،  سورا58،  نقاشان:  این  جملۀ  از 
)هامن: 598(. اصطالح پست امپرسیونیسم نخستین بار توسط راجر 
فرای60، نقاش و منتقد بریتانیایی در عنوان منایشگاهی به کار گرفته 
شد که در سال های 1910م. و 1911م. در نگارخانۀ گرافنت61 لندن 
برگزار شد و راجر فرای آن را »مانه و پست امپرسیونیست ها« نامید. 
اصطالح پست امپرسیونیسم معرف سبک معینی از هرن نیست و 
بیشرت شیوه های مختلفی را شامل می شود که به سبب اهمیت به 
رصاحت فرم و استحکام ساختار یا تاکید بر بیان درونی به کمک 
رنگ از سبک امپرسیونیسم فراتر رفته اند. نبی ها62، ترکیب گری6۳، 
مجزاگری6۴ و نودریافتگری65 از جمله گروه ها و سبک های این 
جنبش هستند )پاکباز، 1۳۷8: 12۴(. هرنمندان پست امپرسیونیسم 
از رضب قلم های تند و یک نوع تخلیه هیجانی در آثارشان استفاده 
می کنند. این دوره را راه گشای تحوالت نقاشی قرن بیستم می دانند. 

 .)URL 19( 196۴ ،هات داگ ،]Roy Fox Lichtenstein[ تصویر 5: روی فاکس لیکتنستاین
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تصویر 6:
جالف سپارنی
،]Tjalf Sparnaay[
بدون عنوان،
،200۷
80 در 80سانتی مرت،

 .)URL8(

امپرسیونیست هاست.  از  فردی تر  پست امپرسیونیست ها  شیوۀ 
موضوع آثار آن ها همواره از طبیعت اخذ شده بود. برخورد آن ها 
با طبیعت به  گونه ای تحلیل ساختاری است. از هرنمندان این سبک 
می توان به سزان، ون گوگ و گوگن اشاره کرد که از این میان سزان 
را پدر هرن مدرن می دانند. یکی از نقاشی های این سبک شب پر 
ستاره اثر ون گوگ است که کار رنگ روغن بر روی بوم است و به 
خوبی می توان اثر هیجانات سبک پست امپرسیونیسم را مشاهده 
کرد. کل اثر زمینۀ تیره دارد و نور ستاره ها به اثر روشنایی می بخشد 

)تسلیمی، 1۳88: 150(.

پس از آن هرن پاپ66 در سال 1960م. جنبه  های جدی، تسکین دهنده 
یا آرامش بخش غذا را به سخره گرفت )تصویر 5(. در سال 19۷0م. 
هرنمندان پست مدرن6۷ تصاویر خوراکی ها را در نقاشی هم چنان 
 .)Bendiner, 2004 : 9( مورد توهین و متسخر خود قرار دادند 
هرنمند پست مدرن، خوراک در نقاشی را به سخره گرفته یا ابزاری 
تیبو  وین  بردند.  به کار  یا هجو  برای مضامین توهین آمیز، طنز 
]تیبود[68در نقاشی های خود با عناوین چهار بستنی69، هات داگ۷0، 
از  انتزاعی  یا هرن  کوبیسم  فوتورئالیسم،  در سبک  شیرینی ها۷1 
خوراکی ها به عنوان سوژۀ اثر خود استفاده کرده است )تصویر 8(. 
تصویری که او از خوراکی ارائه می دهد، به نوعی به سخره گرفنت 

است.  معارص  زمانۀ  در  خوراک  رایج  مفهوم  سوال بردن  زیر  یا 
مثال دیگر جالف سپارنی۷2، هرنمند معارص است او از دهه 80 
میالدی به خلق نقاشی های بسیار طبیعی گرا پرداخته است. این 
تصاویر شامل نقاشی از مواد غذایی، بیابان ها، اشیاء بی جان و سایر 
موارد بوده است. این تصاویر به قدری به جزئیات پرداخته اند که 
می توانند بسیار خوشمزه تر از خود این مواد غذایی در واقعیت 
جلوه کنند. این هرنمند به ایجاد تصاویر با پس زمینه های جذاب یا 
در بشقاب های بسیار لوکس عالقه ای ندارد و نقاشی هایش را در 
یک پس زمینه بسیار ساده به تصویر می کشد )تصاویر 6 و ۷(، به 
همین علت ممکن است گاهی اوقات حتی منظرۀ یک همربگر در 
تصویر این هرنمند به منظرۀ غذایی کمی چندش آور تبدیل شود. 
البته ممکن است یکی از اهداف این هرنمند ایجاد چنین حسی در 

 .)URL3( !بیننده باشد

5. نگاهی گذرا به خوراک به مثابه فتیشیسم
زیگموند فروید۷۳ و کارل مارکس74 از خوراکی در نقاشی به عنوان 
فتیشیسم75 یا بت سازی یاد کرده اند. به عقیدۀ آن ها، وقتی به غذا 
یا تصویری از غذا نگاه می کنیم، در حال متاشای ابژه ای هستیم که 
روزی زنده بوده  است. گندم مزرعه تبدیل به نان سفره شده، گاوی 
که در دشت چرا می کرده حاال تبدیل به همربگر شده  است... آن چه 
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که چیزها را تبدیل به غذا می کند، اغلب، تبدیل شدن چیزهای زنده 
به مرده است، این حقیقت غذا را به اصطالح و معنای فتیشیسم 
مرتبط می کند )Bendiner, 2004: 26(. در حقیقت منشأ اصطالح 
فتیشیسم مربوط به قرن هجدهم میالدی است که سیاحان و 
دریانوردان پرتغالی در افریقا متوجه شدند بومیان افریقایی برای 
بعضی اشیاء مانند درخت، ماهی، گیاه، سنگ، پنجۀ مردۀ بعضی 
جانوران، چوب خشک، مو و ناخن نیرویی جادویی قائل هستند 
و آن ها را تقدیس می کنند و در رفع مشکالت و گرفتاری های خود 
از آن ها استمداد می طلبند. حال این که، در روان شناسی سیتوفیلیا76 
به معنای فتیشیسم  جنسی، استفاده از ابزار، اشیاء یا خوراکی هایی 
است که افراد به آن ها حس، واکنش یا نگاهی جنسی دارند. حال 
وجه اشرتاک اصطالح فتیشیسم در معنای تاریخی آن و آن چه که 
فروید در مواجه با اشیاء یا مواد غذایی به آن اشاره می کند، بی جان 
شدن موجودات زنده ای از قبیل حیوانات یا گیاهانی است که در 
سفرۀ غذا گذاشته می شوند. اما خوراکی ها می توانند منود یا منادی 
بر مسائل جنسی باشند و از آن رو که جان دار نبوده یا جزئی از بدن 
انسان زنده نیستند، فتیشیسم محسوب می شوند. بازی  غذایی77 
فتیشیسم  )نوعی  سیتوفیلی  لفظ  برای  است  دیگری  اصطالح 
جنسی(، که در آن رشکت کنندگان از موقعیت های وابسته به عشق 
شهوانی ناشی از غذا برانگیخته می شوند. این عبارت همچنین 
برای اشاره به بازی های غیرجنسی با مواد غذایی، مانند منایش 
مواد غذایی جالب و تزئینی، لذت بردن از تهیۀ غذا یا حتی بازی 
در مورد غذا استفاده می شود ) vide: Vekquin, 2013(. در نقد 
اقتصاد سیاسی، مارکس اصطالح فتیشیسم کاال87 را به نظریه خود 
معرفی می کند. مارکس معتقد بود که پس از تولید کاالی مورد 
نظر و ورود به بازار، ارزش پولی که به محصول تعلق می گیرد 
سعی بر آن دارد تا روابط خود را از روند تولید جدا کند. خریداران 
بالقوه دیگر محصول را با زحمتی که برای تهیه آن انجام شده برابر 
منی کنند. در عوض، ارزش آن از برچسب قیمت آن ناشی می شود. 
مرصف کننده، به نوبۀ خود، تنها یک چشم انداز درخشان از محصول 
را می بیند، در حالی که حجاب بر روی کار سخت، گاه ترسناک و 
پرخاشگرانه ای که در آن قرار می گیرد، کشیده می شود. تبلیغات 
کاال  فتیشیسم  بارزترین منونه های  از  یکی  متداول مواد غذایی 
است، در دنیایی که توسط برچسب قیمت مشخص می شود، از 
بین رفنت آسان است زیرا پول احتامالً مهم ترین لنزهایی است که 
ما با آن جهان را می بینیم. اما در این روند، با آن چه در پشت پرده 
تهیه این مواد است، ارتباط خود را از دست می دهیم )URL4(. لذا 
کاالها و مواد غذایی که بسته بندی شده یا به شکل آماده در اختیار 
ما قرار می گیرند و تنها از آن لذت می بریم، زیبایی را نشان می دهد 
که سختی کار پشت آن پنهان است. این کاالها و مواد غذایی به  

گونه ای ما را فریب داده و برای ما تقدس پیدا می کنند.

6. لوبیاخور اثر کاراتچی
سه نقاش ایتالیایی به نام های لودوویکو کاّراتچی )1555ـ1619(، 
و  )155۷ـ1602(  کاّراتچی  اوگوستینو  برادران  پرسعموهایش،  و 

آنیباله کاراتچی )1560ـ1609(، در اواخر قرن شانزدهم میالدی، 
مدرسه ای معترب برای آموزش نقاشی در بولونیا تأسیس کردند، که 
بر مطالعۀ دقیق در احوال و آثار استادان رنسانس، و طراحی از 
ُمدل زنده تأکید داشت. هر سه نقاش در تکامل شیوۀ باروک 
آنیباله در این گروه سه  نفری،  آغازین82 سهمی به سزا داشتند. 
کرد.  بررسی  را  تیسین83  و  کورّدجو  آثار  بود.  نقاش  نوآورترین 
سه  هر  میان  که  )مهارتی  داشت  مهارت  طراحی  در  به ویژه 
کاراتچی مشرتک بود(. متایل آنیباله به صحنه های سادۀ زندگی 
قصابی  دکان  و   )1590( لوبیاخور  هم چون  آثاری  در  روزمرّه 
نخستین  از  یکی  قصابی  دکان  است.  مشهود   )1582 )حدود 
منونه های مردم نگاری شناخته می شد. کار برجسته اش تزیین کاخ 
فارِنسه8۴ بود که سفارش آن را از سوی کاردینال ادواردو فارِنسه85 
دریافت کرد )1612ـ16۴6(. این سلسله نقاشی ها با درون مایه ای 
دربارۀ عشق های خدایان، و عنارص پرتحرک، و رویکرد پرنشاط 
به مضامین اسطوره ای، از نخستین آثار باروک آغازین شمرده 
را هم ردیف  تاالر  این  می شوند. برخی هرنشناسان فرسکوهای 
آثار رافائل86 و میکالنژ8۷ دانسته اند. از جمله دیگر آثار وی مریم 

تصویر ۷: جالف سپارنی ]Tjalf Sparnaay[، باگت، 200۴، 50 در 60 
.)URL8( ،سانتی مرت

تصویر 8: وین تیبو، ساندویچ، 1961، 
 .)URL8( رنگ و روغن روی بوم، ۳1 در ۳6 سانتی مرت
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 ،)159۳( قدیسه  کاترین  و  قدیس  یوحنای  با  کودک  مسیح  و 
اغوای آنتونیوس قدیس )حدود 159۷(، هجرت به مرص )حدود 

160۴( است )پاکباز، 1۳۷8: ۳91(. 

نقاش  کاراتچی،  آنیباله  اثر  )تصویر 9(  لوبیاخور  نقاشی  تابلوی 
دوران باروک است. بسیاری از کارهای اولیه کاراتچی الهام گرفته 
از همکاران نقاش ایتالیایی اش بوده اند. در این جا، لوبیاخور برگرفته 
از نقاشی ماهی فروش ها اثر وینچنزو کامپی88 است. لوبیاخور در 
تابلوی کامپی گوشه ای نشسته اند و هامن غذایی را می بلعند که 
دهقان گل آلود کاراتچی در حال خوردن آن است. دهان گشادۀ 
مرد، چکیدن و ریخنت غذا از دهان یا قاشق، استفاده از غذاهایی 
هم چون لوبیا و پیاز در قرن هفدهم میالدی همگی به صورت 
منادین آفرودیزیک89 یا منایندۀ متایالت جنسی به شامر می آمده اند. 
اگرچه کاراتچی موضوع تابلوی خود را از کامپی وام گرفته است، 
بازمنایی اش در این باره کامال متفاوت است. در رابطه با دهقان 
کاراتچی هیچ چیز مضحک و طنزآمیزی وجود ندارد. او زمخت 
و درشت اندام است، اما اصال مضحک نیست. شیفتگی کاراتچی 
اهمیت  از  دیرباز  از  روزمره  متوسط  زندگی  از  به صحنه هایی 
ویژه فرهنگی و اجتامعی برخوردار بوده است. عالقۀ او ریشه در 
»ژانر«ی دارد که در قرن پانزدهم توسط هرنمندانی هم چون پیرت 

آرتسن90 در قرن شانزدهم به وجودآمد.

6-1.توصیف اجزای تابلو لوبیاخور
-فضای کلی اثر

نشان  لوبیا  خوردن  حال  در  را  مردی  تصویر  لوبیاخور  نقاشی 
می دهد. مردی با کاله حصیری، لباس سپید گشاد و جلیقه تیره 
ناخن های  با  را  خود  حالی که دست چپ  در  روبه رو،  از  رنگ، 
کثیفش، روی تکه نانی نزدیک به تنگ کج و معوج و جامی از رشاب 
گذاشته است و با دست راستش قاشق چوبی پر از لوبیا را به 
سمت دهان گشاده اش می برد. در سمت راست او، نان تکه ای و 
چند عدد پیاز فرنگی بر روی میز گذاشته شده است. روبه روی مرد 
نیز یک بشقاب پای سبزیجات است. با دقت که نگاه می کنیم به 
جز منای بسته ای از روبه رو چیز زیادی از فضای اطراف یا پشت 

رس مرد منی بینیم. 

این مرد خوب می خورد و می نوشد. اما بدیهی است که محیط، 
درهم و خشن است. گچ های خرد شده را روی آجرکاری پنجره 
جلب توجه می کند. شکاف تقسیم کاله حصیری و سینۀ خسته و 
آفتاب خورده اش نشان از سختی و خشونت محیط بیرون از کادر 
نقاشی دارد. شاید در پس آن چه می خورد و آداب غذا خوردنش، 
بتوان سویۀ طنزی از ماجرا یافت. دهان باز مرد، قاشقی که بین 
زمین و هوا مانده و از آن خوراک چکه می کند، همگی معنایی 
فراتر از آن چه نشان می دهند، دارند. او چشم ما را به دنبال چیزی 
که باعث شده در خوردن دست نگهدارد، می برد. این صحنه به طرز 
عجیبی صمیمی است، یعنی به  گونه ای کادربندی شده که انگار 

شام مستقیام مقابل غذاخوری نشسته اید یا وعده غذایی خود را با 
او به اشرتاک گذاشته اید. بنابراین، کاراتچی ما را با طبقۀ دهقانی به  
گونه ای که درخور یا در شأن آن ها باشد، آشنا منی کند. این تصویر 
به نوعی دور از نزاکت است، و لذت سطحی و کم عمق این طبقه 
را در مقابل طبقه فرهیخته ای که مخاطبان این اثر هستند، منایش 

می دهد.

ـ ترکیب بندی  و رنگ پردازی نقاشی و تأثیر آن بر حس کلی اثر
انتخاب لحظه ای که کاراتچی آن را به تصویر کشیده، از مهم ترین 
جنبه های این تابلوست. دونالد پوسرن91، مورخ هرنی قرن بیستم، 
دربارۀ تابلوی لوبیاخور اثر کاراتچی گفته: »گویی کاراتچی در این 
اثر خود، یک اسنپ شات را ترتیب داده و به تصویر کشیده است« 

.)Posner, 1971:37(

این اثر از رنگ پردازی متنوعی برخوردار نیست. کلیت تابلو متشکل 
از رنگ های رسد با زمینۀ تیرۀ خاکسرتی و قهوه ای است. در چهرۀ 
دیده می شود.  از گرسنگی  ناشی  و عجلۀ  آفتاب سوختگی  مرد، 
موهایش نامرتب و حالت گرفته در اثر عرق کردن، ناخن هایش 
کثیف و لباس سپید چرکی با یقه ای باز که نشان از گرمای هوا دارد، 
بر تن کرده است. او دستش را جوری روی نان گذاشته که گویی 
احساس متلک یا ترس از دست دادن نان یا حتی حس ارزش مندبودن 

آن را داشته باشد. 

اثری از کاراواجو تحت عنوان شام در امائوس92، هامن تکه نانی 
را نشان می دهد که در تابلوی لوبیاخور نیز وجود دارد. چنان چه 
این نان ها با یکدیگر مقایسه شود، تفاوت مهمی را نشان می دهد. 
تفاوت در سبک یا روش نقاشی کشیدن! کاراوادجو و والسکوئز9۳ 
استحکام چیزها و اجسام را ترسیم می کنند. آن ها در هنگام استفاده 
از قلم موی نقاشی، با صیقل و نرمی رنگ را از نور به سمت سایه 
می برند. سوژه های آنان ممکن است کم ارزش باشند، اما پرداخته و 
صیقلی ترسیم شده اند. حال آن که سبک و روش کاراتچی به گونۀ 
دیگری، خشن، زبر و خراشیده است. رد قلم موی او روی رنگ و 
تابلو باقی مانده است. در اثر او نور و سایه به ناگاه با هم تالقی 
می کنند. لبه ها یا اطراف شکل هایی که او ترسیم کرده، با رنگ های 
تیره یا سیاه احاطه شده  است، مثال لوبیاها، ناخن ها، همگی نیمه 
متام و نیمه طراحی شده رها شده اند. این سبک برای رعایت شأن 
تصاویری که از موضوع مهمی برخوردارند به کار منی رود. مخاطب 
در مواجه با چنین چیزی می تواند برای سوژۀ تصویر، دل سوزی یا 
نهایتا هم دردی کند. در نتیجه این اثر یک سبک آگاه به طبقه ای 
که قصد بازمنایی آن را دارد، است. یعنی متوجه است که در روش و 
سبک خود یا کاربرد رنگ و قلم مو روی بوم نیز محتوا را به واسطه 

 .)URL9( فرم به مخاطب انتقال دهد

ـ تأثیرات طبیعت گرایی در لوبیاخور
به نظر می رسد این اثر کاراتچی مانیفستی بر ناتورالیسم متاخر او 
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.)Food in painting, 2004( تصویر 9:آنیباله کاراتچی، لوبیاخور، 1580-1590، رنگ روغن روی بوم، 5۷ در 6۷ سانتی مرت، گالری کولونا، رم

باشد. کاراتچی کثیفی و چرک زیر ناخن ها را با دقت و ظرافتی، 
پیش از کاراوادجو ترسیم کرده است. ترکیب سادۀ این اثر، فاقد 

چشم انداز یا ساختار فضایی پیچیده است.

6-2.تحلیل خوراکی های تابلوی لوبیاخور
6-2-1. لوبیا

لوبیاها یکی از قدیمی ترین گیاهانی هستند که کاشته می شدند، 
خاصی  نوع  از  می شود  مشاهده  نقاشی  در  که  لوبیایی  اما 
است. نام این لوبیا، به دلیل رنگ بندی و شکل خاصش لوبیای 
یین و یانگ9۴، کالیپسو یا هامن چشم بلبلی است. یین و یانگ 
مفهومی است در نگرش چینیان باستان به نظام جهان، این شکل 
ساده شده ای از مفهوم یگانگی متضادها است )براون، 1۳9۷: 56(. 
به نظر می رسد اصالت این لوبیا مربوط به بومی های امریکا باشد، 
در ناحیۀ کارائیب لوبیا کالیپسو حدود ۴ هزار سال پیش از این 
می روییده است. کالیپسو در دمای 60 الی 80 درجه فارنهایت 
به صورت بوته ای روییده و خودش حکم حاصل خیزکننده خاک را 
دارد. این نوع از لوبیا فراوان ترین نوع لوبیای کشت شده در جهان 
بوده و به راحتی قابل دسرتس است. برخالف لوبیای سبز که همراه 

با غالفش پخته می شود، لوبیای کالیپسو به صورت دانه هایی که 
اغلب خشک شده، سپس پخته می شوند، در دسرتس عموم قرار 
می گیرد)URL 10(. بنابراین، در متامی فصول سال می توان از آن 
استفاده کرد. انعطاف پذیری این دانۀ خوراکی و توان رویش آن 
در دما و مکان های بسیار، منجرشده  است که کاالی گران بها و 
کم یابی نباشد. مرد در تصویر کاسه ای پر از لوبیای یین و یانگ روی 
میزش دارد که با ولع در حال خوردن آن است. پخت این غذا به 
ادویۀ خاص یا گوشت و چیزهای گران بها نیازی ندارد. هامن طور 
که از رنگ غذا معلوم است این لوبیا تنها با آب و طعم دهنده های 
بی رنگی هم چون منک یا رسکه پخته شده است. خربی از بیکن، 

گوشت یا چیزهای گران قیمت در سفره نیست.
 

6-2-2. نان تکه ای95
شواهد باستان شناسان قدمت نان را به عرص نوسنگی نسبت و 
نشان می دهد که در این عرص نان را بر روی سنگ های داغ در 
زیر آفتاب درست می کردند. بر اساس این کشفیات، نان از 12 
هزار سال قبل از میالد در نواحی مختلف دنیا، غذای اصلی روزانۀ 
مردم بوده است و در دورۀ نوسنگی هم احتامالً نان را از دانه های 
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ساییده شدۀ مخلوط با آب تهیه می کردند و آن را روی سنگ های 
داغ در زیر خاکسرت می پختند. نان ها انواع مختلفی دارند و جالب 
است که هر یک از آن ها معنایی را با خود حمل می کنند، از 
تاریخچۀ پیدایش و زیستگاه شان گرفته تا طرز تهیه و در دسرتس 
بودن برای همه یا برخی از افراد جامعه. به عنوان مثال نانی که در 
مراسم عشای ربانی96 خورده می شود، نان فطیر9۷ است. در تابلوی 
شام آخر اثر لئوناردو داوینچی98 )تصویر 8( عده ای از محققان 
به قرص های برآمدۀ نان اشاره کرده اند که به معنای به کاربردن 
خمیرمایه در طبخ آن هاست. در حالی که نان میز فصح نباید 
با خمیرمایه پخته شود. این کشفیات باعث شد که شامری به 
انجیل یوحنا روی آورند که بر خالف انجیل های مرقس، متی و 
لوقا می گوید شام آخر نه در روز فصح، بلکه در شب فصح برگزار 

شد ) هاروی، 1۳۷8: 11۴-115(. 

در تابلوی لوبیاخور، نوع نان روی میز، نان تکه ای است. این نان 
در کشور سوئیس برای طبقۀ متوسط و باالی جامعه در دسرتس 
بوده است. سالیان سال، مردم ثروت مند از نان های سفید و مردم 
فقیر از نان های تیره استفاده می کردند. در قدیم نان سفید، نانی 
مرغوب محسوب می شد و چون گران تر بود، تنها ثروت مندان قادر 
به خرید آن بودند. اما از قرن بیستم، این تصّور عوض شد. چون 
از نظر علمی مشخص گردید که نان های تیره حاوی مواد مغذی 
هستند و ارزش غذایی بیشرتی دارند، اما در عین حال، نان های 
سفید هنوز بیشرت مورد استفاده قرار می گیرند. به نظر می رسد نانی 
که بر سفره مرد لوبیاخور قرار گرفته، به دلیل شکل و شامیلش 
هامن نان تکه ای باشد. هامن طور که گفته شد این نان از آرد سفید 
درست شده و این یعنی این که از نان های دیگر گران تر است. در 
دایره املعارف فرهنگ فولکلور سوئیس، اصالت این نان را به کشور 
سوئیس نسبت داده اند، اما گفته شده که خیلی قبل تر در ایتالیا 
پخته می شده و در دسرتس افراد بیشرتی بوده  است. مرد دهقان 
در این نقاشی خیلی هم فقیر نیست. دور میز، خانواده ای نیست 
و به نظر می رسد مرد در یک رستوران کوچک یا محلی است. این 
نان نیز دلیل خوبی برای وضع نه چندان فقیرانه مرد است. بشقاب 
پای سبزیجات نیز به عنوان درس یا همراه غذا خرب از وضعیت مالی 
نه چندان بد مرد می دهد. به هر حال اگر طبقۀ دهقان، یا افرادی 
که لباس مناسب به نشانۀ وضعیت نه چندان مطلوب مالی ندارند، 
اوضاع بسیار بدی را در دورۀ بسیار بدی سپری می کردند توان 
از خانه و پرداخت پول را نداشتند. به عالوه،  غذا خوردن بیرون 
سفرۀ آن ها تنها با یک تکه نان و یک کاسه لوبیا پرشده و خربی 
از رشاب، پیازچه و پای سبزیجات نیست. با این حال همۀ آن چه 
که در تصویر دیده می شود، گران قیمت نیست. گویی کاراتچی 
هامن قدر که به سفره و غذای این طبقه توجه می کند به آداب و 
فرهنگ شان در غذاخوردن هم توجه کرده است. مرد لوبیاخور به 
اندازه سیب زمینی خورهای ون گوگ رسد و غمگین نیست. او فارغ 
از اندیشیدن یا درگیری تبعات ناشی از جنگ، یا کارکردن در عرص 
مدرن ماشین ها و آغاز رسمایه داری، در حال لذت بردن از غذایش 

است.

6-2-3. پیازچه99
پیاز نوعی گیاه غده ای گوشتی زیرزمینی از خانوادۀ الله با نام علمی 
Allium cepa است. پیاز یکی از قدیمی ترین گیاهان زراعی بوده 
که از هزاران سال قبل، به عنوان طعم دهندۀ غذاها و همچنین 
دارو از آن استفاده می شده است. قدیمی ترین منابع کشف شده از 
سومریان به دست آمده که نشان می دهد، سومریان که در عراق 
امروزی می زیسته اند، تقریبا 2600 قبل از میالد مسیح )ع( از این 
گیاه استفاده می کرده اند. در نسخه های کتب قدیمی مرص که 
نوشته های خود را روی پاپیروس می نوشتند، از اثرات دارویی پیاز 
سخن به میان آمده است. آن ها عقیده داشتند که مرصف پیاز به 
همراه غذا انرژی بیشرتی به فرد می دهد )URL11(. ویژگی پیاز 
به گونه ای است که در گرما و رسما و در رشایط مختلف قابلیت 
رشد دارد. چندان حساس نیست، پس می تواند به میزان زیادی 
تولیدشده و در دسرتس عموم باشد. نوع پیازی که روی میز مرد 
لوبیاخور هست، پیازچه، پیازسبز یا پیاز بهاری نام دارد. از قاره امریکا 
تا آسیا این گیاه در غذاها به صورت خام یا پخته استفاده می شده 
است. منظور از پیاز، گیاه تندمزه ای است که بوی تندی هم دارد 
از آن  به عنوان نوعی مادۀ طعم دهنده  انواع غذاها  تهیۀ  و در 
استفاده می شود )هامن(. در نقاشی لوبیاخور، پیازچه به صورت 
خام و پوست کنده نشده دیده می شود. بوی تند پیاز باعث می شود 
که خیلی به صورت خام مرصف نشود تا هنگام صحبت کردن با 
دیگران دهان بوی زننده ای ندهد. لذا خام مرصف کردن این گیاه 
توسط مرد دهقان نشان از سطح فرهنگ و به تبع آن رشایط کاری 
او دارد. اگر نقاشی بازمنایی طبقه ای مرفه باشد، پزشک، وزیر یا 
شاهزاده ای باشد که مراودات و مالقات های مهمی دارد، از پیاز 
خام روی سفره اش خربی نخواهد بود. وقتی می گوییم غذاهای 
دهقانی، منظورمان غذاهای مخصوص یک فرهنگ خاص هستند 
برای  که از مواد قابل دسرتس و ارزان تهیه می شوند و معموالً 
تهیۀ هر چه بیشرت آن ها را آماده می کنند. آن ها غالباً بخش قابل 
توجهی از عادت های غذایی افرادی را تشکیل می دهند که در فقر 
زندگی می کنند یا در مقایسه با میانگین افراد جامعه یا کشورشان 
غذایی  عادت  به عنوان  دهقانی  غذاهای  دارند.  کمرتی  درآمد 
دهقانان، یعنی کشاورزان مستاجر یا فقیرتر و کارگران مزرعه و 
به طور گسرتده، سایر افراد فقیر توصیف شده است. آن ها ممکن 
است از ترکیباتی مانند برش های گوشتی و براق، و نوشیدنی های 
گران قیمت کمرت استفاده کنند که به اندازه یک محصول نقدی در 

.)Albala, 2005: 190( بازار قابل فروش نباشد

6-2-4. رشاب
داستانی از قرون وسطی روایت می کند که در آن دوران به دلیل 
آلوده بودن آب، مردم رشاب می نوشیده اند. آن ها حتی نان خود را 
با آب جو تخمیر کرده و می پختند. در قرن هجدهم، اکرث مردم 
معتقد بودند که آب برای سالمتی آن ها مرض است، هر چند این 
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از  تفکر اصال اشتباه نبوده است. نوشیدن آب به طور مستقیم 
رودخانه می توانست فرد را بیامر کند. بعضی از افراد سعی داشتند 
چاه حفر کنند، اما غالباً چاه ها را خیلی نزدیک به حریم خصوصی 
خود حفر می کردند و آب چاه به وسیله توالت های موجود در 
خانه شان آلوده می شد. وقتی مردم آب چاه می نوشیدند به سختی 
بیامر می شدند )URL12(. میکروب ها، باکرتی ها و ویروس ها در 
دهه 1۷00م. کشف نشده بودند، بنابراین مردم منی فهمیدند که چرا 
بیامر شده اند. آن ها فقط می دانستند که آب آن ها را بیامر می کند. 
نوشیدنی های  مردم  از  بسیاری  آب،  نوشیدن  جای  به  بنابراین، 
تخمیر شده مانند آبجو )Ale( و رشاب می نوشیدند. با این که نوع 
نوشیدنی روی میز مرد لوبیاخور چندان مشخص نیست، خربی از 

.)URL13( نوشیدنی هم چون آب هم نیست

7. سیب زمینی خورها اثر ونسان ون گوگ
ون گوگ نقاش پست امپرسیونیست هلندی بود و تأثیر گسرتده ای 
او شامل تک چهره، خودنگاره،  کار  بیستم داشت.  بر هرن سده 
چشم انداز، طبیعت بی جان، رسو، کشتزار گندم و گل آفتابگردان 
است. او از کودکی به نقاشی عالقه داشت، ولی تا اواخر دهۀ دوم 
زندگی اش نقاشی نکرد. او بسیاری از کارهای شناخته شده اش را در 
دو سال آخر زندگی اش تکمیل کرد. و ن گوگ در خانواده ای سطح 
متوسط به باال به دنیا آمد و جوانی خود را به عنوان فروشندۀ آثار 
هرنی گذراند. پس از تدریس در رامس گیت100 انگلستان به الهه، 
لندن و پاریس مسافرت کرد. او در جوانی عمیقاً مذهبی بود و 
آرزو داشت کشیش شود. از 18۷9م. به عنوان ُمبلغ مسیحی در 
میان کارگران زغال سنگ در بلژیک فعالیت کرد و در آن جا کشیدن 
طرح هایی از مردم محلی را آغاز کرد. در 1885م سیب زمینی خورها 
را که نخستین کار مهم او شناخته می شود، کشید. در مارس 1886 
به پاریس رفت و با پست  امپرسیونیسم )دریافتگری( فرانسوی آشنا 
شد. بعدها به جنوب فرانسه رفت و تحت تأثیر نور شدید آفتاب 
آن جا قرار گرفت. هر چند او در زمان حیاتش در گمنامی به رس 
می برد و در متام طول عمر خود تنها یک تابلو، یعنی تاکستان 
رسخ را فروخت، اکنون به عنوان یکی از تأثیرگذارترین نقاشان سدۀ 

نوزدهم در جهان شناخته می شود )فرانک، 1۳86 :۳۴(.

نقاشی سیب زمینی خورها )تصویر 10(، اثر ونسان ون گوگ 1885م. 
یکی از نخستین تالش های او برای اثبات خود به دنیای هرن نقاشی 
در اواخر قرن نوزدهم میالدی است. تالشی که پس از مدت ها 
طراحی و مطالعه باالخره به بار نشست. ون گوگ این اثر را در 
پاسخ به کمک ها و حامیت های برادرش تئو به عنوان یک شاهکار 
هرنی برای او ارسال کرد. او در نامه ای که همراه این اثر برای 
برادرش فرستاد، در مورد سیب زمینی خورها گفته بود: »من تالشم را 
کرده ام که تأکید کنم این آدم هایی که در نور چراغ مشغول خوردن 
سیب زمینی هستند، با هامن دستانی که در ظرف ها گذاشته اند، 
زمین را کنده اند و بنابراین، این تابلو از کار سخت و این که چگونه 
غذای شان را به دست می آورند، سخن می گوید« )جنسن، 1۳88: 

900(. نام این تابلو و توضیحی که خود ون گوگ در نامه می دهد 
شاید تصویر را واضح و روشن تر بیان کند، هامن طور که در کتاب 
شخصیت ها،  حاالت  از  دقیق  شاهد رشحی  جنسن  هرن  تاریخ 
خانه، اشیاء و فضای کلی هستیم. چیزی که سیب زمینی خورها 
را متامیز می کند، سادگی تکنیک ون گوگ است که به اثر حالت 
به روستاییان یک حیات طبیعی  ناپختگی می دهد و هم زمان 
پرجوش و خروش می بخشد و متایل و شوق مهارنشدنی هرنمند را 
به موضوعش نشان می دهد. دست و انگشتان زمخت، چهره های 
چروکیدۀ برجسته، تاهای پر از چین لباس ها، تیرهای سقف که 
بیرون زده است، یک ساعت دیواری و یک نقاشی از مصلوب شدن 
مسیح )ع(، که بیشرت به نظر می رسد به دیوار کوبیده شده باشد 
تا این که آویزان شده باشد- با وجود آرامش این صحنه، کارگران 
خسته که عرصانۀ ساده خود را می خورند، حالتی نورانی دارند« 

)هامن(. 
  

7-1.توصیف اجزای تابلو سیب زمینی خورها
-فضای کلی اثر

چهره های روستایی درون نقاشی هم از نظر فیزیکی هم از نظر 
احساسی که در چهره شان منعکس می شود، تا حدی یک سان 
و مشابه همدیگرند. در تاریخ هرن هم می بینیم که بسیاری از 
هرنمندان از روم رشقی گرفته تا سبک تکلف گرایی]مرنیسم[101، 
طراحی  یک سان  و  مشابه  چهره هایی  با  را  شخصیت هایشان 
می کردند: در تندیس ها و نقاشی های دیواری که شخصیت های 
آن ها قدیسان، رسوالن یا دیگر شخصیت های مذهبی بودند. اگر 
این شباهت، تفکری فراتر از ظاهر و معنایی عینی داشته باشد، 
کند؛  منتقل  می خواهد  که  است  پیامی  جهان شمولی  و  کلیت 
ون گوگ افرادی واقعی را  اعتقاد،  رستگاری، شفقت و مهربانی. 
نقاشی می کرد،  می دانیم که او در خانه این خانواده مهامن بوده 

است. پیامش در هر بخش از این اثر جهانی و فراگیر است.

چهره های کشیده شده در این نقاشی کشاورزان روستایی متحمل 
کارهای سخت را نشان می دهند. خسته و نگران به نظر می آیند؛ 
شاید از این نگرانی  و دلهره ها خسته شده اند. در چهرۀ مرد متانت 
راست  در سمت  زن  در حالی که  است،  انعکاس یافته  و جاللی 
نقاشی انگار آهی از دل رسدی و ناراحتی می کشد، یأس و پژمردگی 
در او به خوبی احساس می شود. قرارگیری این دو در طرفین تصویر، 
محدوده ای برای طیف احساسات خانواده ترسیم کرده است. سه 
شخصیت دیگر تا حدی خنثی به نظر می آیند، مشغول غذاخوردن 
هستند و دقیقا بین این دو شخصیت در چپ و راست نقاشی 
قرار گرفته اند. جالب است که چهرۀ دخرت در مرکز نقاشی دیده 
منی شود، شاید اشاره  به آینده ای مبهم باشد که در انتظار امید و 
فرصت های بهرت است. او دقیقاً در وسط تصویر ایستاده است که 
شاید اشاره به این باشد که احتامل دارد به هر سمتی متامیل شود؛ 
به فردی متین و آرام شبیه پدرش تبدیل شود، یا فردی هم چون 

مادربزرگش مایوس و نگران.
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تنها منبع نور تصویر، چراغی است که از سقف آویزان شده و 
بخش روشن نقاشی را تا حدی به شکلی هرم مانند درآورده است. 
نور تاکیدی را روی غذا به عنوان نگرانی اصلی این قرش از جامعه 
ایجادکرده است. چراغ می تواند معنایی منادین هم داشته باشد که 

این وعده غذایی، تنها زمان روشن در زندگی  این مردم است.

با این که نور و دود فضای نقاشی را گرفته است، این اثر اساسا 
تا  است  نزدیک تر  ]مّیه[  میله  فرانسوا  )واقع گرایی(  رئالیسم  به 
ون گوگ  برجستۀ  و  اصلی  اثر  اولین  نقاشی  این  امپرسیونیسم. 
بود و برخی از ویژگی ها و نقاط قوت او را در خود جای داده 
حاالت  جزئیات،  از  باالیش  تشخیص  و  درک  منونه  برای  است؛ 
محیط  و  فضا  این که  با  آن ها،  به تصویرکشیدن  و  روان شناختی 
نقاشی مغلوب رنگ های تیره و افرسده است. بازتاب احساسات 
در چهرۀ شخصیت ها واضح و روشن است؛ احساسات درونی و 
درهم آمیخته شان را به خوبی نشان می دهد. احساساتی جدی و 
رسمی، به نظر منی آید زیاد خوشحال باشند. نگاه های شان ترکیبی 
از حسی خوب و بد درهم آمیخته همراه با حسی از تردید است. 
شخصیت ها در عمقی از خویش باقی مانده اند، گفت وگویی حس 
منی شود، به جهانی خیالی خیره شده اند. پیکری استخوانی، زمخت 
و محکم دارند که ویژگی های بارز کشاورزان و روستاییان را نشان 
می دهد. پیکرشان اساساً طبیعت گرایانه است. مشخص است که 

.)Food in painting, 2004( تصویر 10: ونسان ون گوگ، سیب زمینی خورها ، 1885، رنگ روغن، 11۴در82 سانتی مرت، موزۀ ون گوگ، آمسرتدام 

ون گوگ می خواسته زندگی روزمرۀ فقیرانه و سخت کشاورزان را 
به تصویر بکشد.

-ترکیب بندی و رنگ پردازی نقاشی و تأثیر آن بر حس کلی اثر
عمدتا  استفاده شده  رنگ های  دارد.  رنگ  یک  کلیتی  اثر  این 
رنگ های رسد و بی روح هم چون مشکی و قهوه ای هستند که 
حس افرسدگی و مالیخولیایی به نقاشی داده اند. رنگ و آهنگ 
خاکسرتی استفاده شده در چهره ها، زمختی و آفتاب سوختگی شان 
را نشان می دهد. آن ها با کارهای سخت و طاقت فرسا زیر تابش 
خورشید زندگی می کنند و رنگ های خاکسرتی برای ایجاد حسی 
نیم رخ شخصیت ها  استفاده شده است.  این واقعیت  از  طبیعی 
با رنگ های تیره کار شده است که با رنگ خاکسرتی پس زمینه 
هامهنگی دارد. نقاشی واقع گرایانه است و اغراقی در آن دیده 
دوره  آن  کشاورزان  واقعی  روزانه  زندگی  از  منی شود؛ صحنه ای 
است. با سایه روشن های استفاده شده در چهره ها به خوبی رنجی 

که روزانه متحمل می شوند را بازتاب داده است.

با  نقاشی  است.  انجام شده  خوبی  به   نقاشی  ترکیب بندی  
حالت قرارگرفنت شخصیت ها تا حدی قرینه است که به صورتی 
هندسی در محیط اتاق قرار گرفته اند. فیگورها در ترکیب بندی  
به  از متامی فضا  که  به صورتی  دارند  قرار  متوازن  و  یک پارچه 
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خوبی استفاده شده است و هیچ نقطه و فضایی بدون استفاده 
منانده است. سقف، کوتاه و نزدیک به ساکنان، اتاق هم کوچک 
و فقیرانه است و به نوعی فشار و سختی زندگی شان را بازتاب 
فضایی  و  جّو  نشان دهندۀ  همچنین  ویژگی ها  این  می دهد. 

خاموش و سوت وکور است.

-تأثیرات طبیعت گرایی در سیب زمینی خورها
طبیعت گرایان معتقدند باید موضوعات واقعی را به شکلی طبیعی 
با  همراه  موضوعات  و  مکان ها  مردم،  نشان دادن  کنند؛  ترسیم 
به  یا شکل دهی  آرمان سازی  بدون  و  به جزئیات  دقیق  توجهی 
آن ها. این نقاشی، طبیعت گرایانه است چون شامل تصویرسازی 
از مردم، مکان و موضوعی کامالً واقعی است. مضمون نقاشی، 
واقع گرایانه و طبیعت گرایانه است، چون زندگی روزمره و عادی 
خانواده ای کشاورز را نشان می دهد. فیگورها هم کامالً طبیعی 
و واضح کشیده شده اند و اغراقی در آن ها وجود ندارد. رنگ های 
استفاده شده هم طبیعی و واقعی هستند. رنگ های خاکسرتی 
استفاده شده در دست و صورت افراد نشان می دهد که روزانه 
زمانی طوالنی را زیر آفتاب مشغول کار سخت بوده اند و در کل 

.)URL14( حسی طبیعی به نقاشی بخشیده است

7-2.تحلیل خوراکی های تابلو سیب زمینی خورها
7-2-1. سیب زمینی

در طی قرن های هفدهم و هجدهم، سیب زمینی مورد نکوهش، 
این گیاه بدون توجه به تحوالت اجتامعی و  تنفر بود.  ترس و 
ناامیدی های مالی به خاطر همه چیز از ظهور ناگهانی جمعیت 
تا انفجار جمعیت مقرص شناخته شده بود. لری زوکرمن در کتاب 
سیب زمینی: چگونه گیاهی حقیر جهان غرب را نجات داد، با درک 
این نعمت، به سیب زمینی به عنوان منجی متدن غرب می نگرد؛ 
محصولی که مردم را از گرسنگی حفظ و خودکفایی را تشویق 
کرد و زندگی مردم عادی را بهبود بخشید. این درس تازۀ تاریخ به 
رشح وقایع سفر پرپیچ وخم سیب زمینی از غذای آب پز ماللت انگیز 
دهقانی تا تبدیل شدن به پرمرصف ترین گیاه در بسیاری از نقاط 
سیارۀ زمین اشاره دارد. حال بشقابی مملو از سیب زمینی را در 
تابلو می بینیم که بار معنایی خود را به دوش می کشد، بی هدف 
آن جا نیست و از زمانۀ تصویری که اثر از آن سخن می گوید، حرف 
می زند. در میان آن خانۀ فقیرانه و آدم هایش این غذا هم چون 
نعمتی فراوان است که با تاکید نور به اهمیت خود بیش از پیش 
می افزاید. اما این غذا چگونه فراوان است و در این طبقۀ فرودست 

که توان خرید چیزهای گران بها را کمرت دارند، چه می کند؟ 

پیش از جنگ جهانی اول، کاوشگری امریکایی در سفر خود به 
پرو شاهد مراسم بومی روستایی بود که اهالی آن از نوادگان قوم 
اینکا102 در امریکای جنوبی بودند. محل اجرای این مراسم زمین 
کشاورزی پر از سیب زمینی نزدیکی شهر الرایا۳01 بود که حدود 1۴ 
هزار و 500 فوت باالی سطح دریا قرار داشت )زوکرمن، 1999: 

۴(. در سدۀ هجدهم و با ورود گیاهان جدید از قاره امریکا به 
اروپا، دو محصول کشاورزی یعنی ذرت و سیب زمینی در آن قاره 
رشد  باعث  که  گونه ای  به   آوردند،  به دست  را  بزرگی  موفقیت 
جمعیت و جلوگیری از گرسنگی در اروپا شدند. ذرت و سیب زمینی 
به دست آمده از مقدار معینی زمین، چندین برابر غالت آن روز 
اروپا )گندم و جو( که برای تولید نان استفاده می شد، کالری تولید 
می کرد. به نظر می رسد دریانوردان اسپانیایی نخستین بار سیب زمینی 
را به ایرلند وارد کرده باشند. ایرلند نخستین رسزمین اروپایی بود 
که به خوبی از سیب زمینی استفاده کرد. در سال 1800م. )ابتدای 
کشاورزان  و  کارگران  اصلی  خوراک  سیب زمینی  نوزدهم(  قرن 
رسارس اروپای شاملی و حتی انگلستان بود. با دقت در اثر متوجه 
می شویم که این غذا بی هدف و معنا گذاشته نشده و چه آگاهانه، 
چه ناخودآگاه خرب از وضعیت خوردوخوراک، اقتصادی، معیشتی 
و حتی سیاسی جامعه خود می دهد. یک نفر انگلیسی که در سال 

1۷80م. از ایرلند بازدید کرده، چنین نوشته است:
»تصّورش را بکن، کاسه سیب زمینی مرد ایرلندی روی زمین 
مقدار  و  زده اند  چمبامته  آن  دور  خانواده  متام  گرفته،  قرار 
سهم  مرد،  همرس  به راحتی  خوک  می بلعند.  را  باورنکردنی 
غازها،  بوقلمون ها،  و خروس ها،  مرغ  برمی گیرد.  را  خودش 
کاسه می خورند...«  از هامن  گاو همه  و شاید  گربه،  سگ، 

)النگ، 1۳96: ۳5 (.

مورد  یک ساله  گیاه  یک  به عنوان  کشاورزی  در  سیب زمینی 
غده های  طریق  از  معموالً  گیاه  این  می گیرد.  قرار  کشت وکار 
بذری تکثیر می شود و از جوانه های روی غدۀ بذری انشعابات و 
اندام های هوایی ایجاد می شود و ریشه ها از پریموردیای10۴ روی 
جوانه ها به وجود می آیند. روی این انشعابات و اندام های هوایی، 
ساقه، شاخ و برگ، دستک، ریشه، گل آذین و نیز نسل بعدی غده ها 
شکل می گیرد. البته سیب زمینی از طریق کشت سلول، مریستم105، 
بافت، جوانه، اجزای غده، بذر حقیقی، برگ یا برش های ساقه نیز 
ممکن است تکثیر شود )کاظمی، 1۳96: 1۳(. در واقع، کاشت و 
برداشت سیب زمینی کار چندان دشواری نیست و از قدرت تکثیر 
باالیی هم برخوردار است، پس می تواند در دسرتس کم درآمدترین 

قرش جامعه هم قرار بگیرد.

7-2-2. شکر و قهوه
 تا قبل از قرن نوزدهم شکر در اروپا از کاالهای گران بها و لوکس 
محسوب می شد. شکر یک کاالی وارداتی به غرب بوده، و در 
کشتزارهای اروپا هنوز بسرتی مناسب کشت و پرورش آن فراهم 
نشده بود، بنابراین قبل از تأسیس مزارع قند در کارائیب، جهان 
اسالم این مادۀ گران قیمت را به غرب )از نیشکر جمع آوری شده 
با هزینه های زیادی در هند( تأمین می کرد. کلمۀ انگلیسی »آب 
نبات« از نام عربی کرت آمده است، جایی که در حدود سال 1000 
مدیرتانه  دریای  در  را  شکر  تصفیه خانۀ  بزرگ ترین  اعراب  ه.ش 
بناکرده بودند. لذا شکر در دوره ای از کاالهای گران بهای جوامع 
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اروپایی محسوب می شد که در دسرتس همگان نبوده است. به طور 
ادویه فروشی  مغازه  با عنوان  ویلیام ون میریس  تابلوی  مثال در 
]1۷1۷[ پول  زیادی روی میز مغازه می بینیم که خود حاکی از 
گران بها بودن خوراکی های فروخته شده است. در واقع، غذاهای 
پر از ادویه و شکر در دوره های قرون وسطی و رنسانس منایندۀ 
اختالف طبقاتی شدید در آن دوره بوده اند. متام ادویه جات به جز 
منک، از کاالهای لوکس و گران قیمت بودند. شکر و چیزهایی که 
از شکر ساخته می شدند کاالی مخصوص ثروت مندان محسوب 
می شدند. در حالی که فروشندگان در نقاشی های فروشگاه های 
با لباس های نسبتاً زیبا و شهری ظاهر می شوند،  ادویه معموالً 
بیشرت فروشندگان مواد خوراکی کم بها، در لباس های دهقانی یا 
خیلی ساده به تصویر در می آمده اند. در اواخر قرن هفدهم شکر 
رسانجام ارزان تر شد و بیشرت در دسرتس اروپاییان طبقۀ متوسط 
قرار گرفت. قیمت پایین شکر به دلیل استعامر هند و کشورهایی 
توسط انگلیس بود که شکر در آن ها کشت می شد. کل سیستم 
مزارع استعامری، که توسط نیروی کارگر و به عبارت دیگر برده داری 
اداره می شد، با تقاضای اعتیاد آور اروپا به غذاهای شیرین همراه 
بود. مطابق تفسیر مارکسیستی سیدنی دبلیو مینتز از تاریخ، شکر 
و قهوه و چای )با شکر شیرین(، »مواد مخدر«ی بودند که گرسنگی 
را کشته، روح را روشن تر کرده و به تسلیم پرولتاریای اروپا خدمت 

.)Bendiner, 2004: 62( شایانی کردند

قند، شکر و تنباکو نیز در قرن هجدهم و نوزدهم به مواد افیونی 
توده ها تبدیل شدند. رژیم غذایی طبقات پایین در همه جا تغییر 
یافت. نان و مربا به عنوان غذای اصلی در انگلیس جایگزین شد. 
در سال 1800 فرنی و پوره غذای آشنای مردم عادی اروپا در شهرها 
و بسیاری از مناطق روستایی ناپدید شد، و سیب زمینی، شیرینی، 
قهوه و چای جایگزین آن شد)Ibid: 6(. قبل از سال 1800م. یک 
خانوادۀ طبقۀ پایین نان بزرگی را تهیه کرده، آن را در آب تند 
می زدند و غذای حاصل از آن را به مدت یک هفته می خوردند. 
در مقابل، دهقانان فروتن ونسان ون گوگ در سیب زمینی خورها، 
قهوه ای را که خودشان پرورش می دهند و با قند یا شکر شیرین 
می کنند، می نوشند )Ibid: 68(. در آن زمان چنین نوشیدنی به 
اندازه سیب زمینی هایی که آن ها می خورند، معمول بود )یک غذای 
دنیای جدید که تا قرن هجدهم در شامل اروپا رواج یافته بود(. 
استعامر رسزمین هایی که قهوه در آن ها کشت می شد، موجب 
فراوانی و در دسرتس بودن این محصول برای مردم در اروپا شد. 
به طوری که آدم های کم درآمد هم می توانستند آن را تهیه کنند. 
با توجه به خوراکی های تصویر، این نقاشی چیزی بیشرت از رصف 
یک وعدۀ غذایی در خانه ای فقیرانه، توسط انسان هایی فرودست 
دربارۀ  آن ها،  زمانه  اقتصادی  وضعیت  دربارۀ  می گوید.  ما  به 
وضعیت استعامری برخی از نقاط جهان و دربارۀ چیستی و چرایی 
خوراکی های طبقۀ فرودست در دوران خویش. خوردن سیب زمینی 
و نوشیدن قهوه ای که احتامال با شکر شیرین شده است، خرب از 

فراوانی و در دسرتس بودن این غذاها در دوران خویش می دهند. 
علت فراوانی کشف گیاهی جدید در قاره ای دیگر که با اغلب انواع 
آب، هوا و خاک خود را تطبیق می دهد، استعامر رسزمین هایی 
توسط اروپا و واردکردن کاالهایی جدید به وفور است. انگار که 
طبقۀ فقیر دهقانی تنها از نعامتی برخوردار بوده که در دوره 
همین  آن ها  دل خوشی  تنها  بسا  چه  بوده اند.  فراوان  خویش 

خوراک ها باشند!

8.مطالعه تطبیقی اجزا دو تابلوی لوبیاخور و سیب زمینی خورها 
هامن طور که پیش تر ذکر شد، مطالعه تطبیقی دو اثر از کاراتچی 
و ون گوگ بر پایۀ مشابهت  در مفهوم و محتوا یا حتی موضوع 
نقاشی  و  باروک  دوران  به  مربوط  لوبیاخور  تابلوی  است.  آثار 
با  است.  شده   خلق  امپرسیونیسم  سبک  به  سیب زمینی خورها 
کمی مداقه در هر دو اثر متوجه می شویم که افراد به تصویر 
کشیده شده در نقاشی ها، وضعیت اقتصادی خیلی خوبی نداشته 
و هر دو احتامال از طبقۀ دهقانی و فرودست جامعه هستند. از 
آن جا که مترکز این پژوهش بر معنای خوراک در نقاشی است، 
پیش از پرداخنت به آن عنارص و اجزای هر اثر توصیف شده و در 
جدولی ترسیم شده اند )جدول شامره 1(. به طور کلی در هر دو 
اثر از نظر محیطی، فضایی که افراد در آن زندگی کرده یا قرار 
گرفته اند، لباس های افراد، آداب غذا خوردن آن ها و ویژگی هایی 
که در نگاه اول می توان به سادگی آن ها را دید، سطح فرهنگی، 
اقتصادی و اجتامعی افراد روشن می شود. در سیب زمینی خورها 
لباس افراد چرک، کهنه و خانه شان پر از تیروتخته های نامنظم 
است. محیط تاریک بوده و تنها نور صحنه، چراغ باالی میز است. 
افراد دست های پینه بسته داشته و چهره های شان خرب از شادی و 
آسودگی  خاطر منی دهد. در تابلوی لوبیاخور نیز مردی با کالهی 
مندرس و لباس های ساده در فضایی که محدود به کادربندی نقاش 
شده، اما از دیوارهای گچی و پنجره اش معلوم است که چندان جای 
مرفه و سطح باالیی نیست، نشسته است. این مرد با ناخن هایی 
چرک و دستانی زمخت تکه نانی را در دست دارد و با دهانی 
گشاده، به دور از آداب غذا خوردن با ولع بسیار غذا می خورد. 
از نظر فرهنگی، اقتصادی و سطح رفاهی افراد حارض در نقاشی 

کاراتچی و ون گوگ در یک سطح و راستا هستند. 

خوردوخوراک  مسئله  بر  حارض  مقاله  مترکز  این که  به  توجه  با 
است، هر یک از خوراکی ها به طور دقیق بررسی شده و تاریخچه 
و ویژگی ها، میزان فراوانی و در دسرتس بودن، امکان رشدشان در 
رشایط متفاوت، موقعیت جغرافیایی هر کدام و منادین بودن شان 
بررسی شد. در آخر پس از مطالعۀ ارتباط خوراکی ها با طبقۀ مورد 
نظر جامعه و سایر عنارص موجود در تصویر )هم چون وسایل و 
پوشش مندرس افراد، محیط کوچک و نه پر زرق و برق، چهره های 
خسته یا عجول در خوردن، دستان پینه بسته و کثیف( که دال بر 
فرودستی آن طبقه است، به تفسیر خوراکی های تصویر پرداخته 
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شد. در نتیجه به نظر می رسد خوراکی های موجود در هر دو اثر 
شباهت های زیادی با یکدیگر داشته و از این منظر هر دو بیان گر 

طبقه فرودست هستند. 

9.تفسیر آثار 
با توجه به این که در مطالعۀ تطبیقی دو اثر مشابهت های بسیاری 
یکدیگر  با  بسیاری  مشرتک  نقاط  از  خوراکی ها  و  دارد  وجود 
برخوردارند، برای جلوگیری از تکرارها جدول مشابهت خوراکی ها 
رسم شده است )جدول 2(، سپس به تفسیر آثار پرداخته شده است 
و ارتباط ویژگی های معنایی یا منادین خوراکی با کلیت اثر مورد 
غذا در نقاشی به مثابه عنرصی حاوی  بررسی قرارگرفته است. 
معناست. به نظر می رسد خوراکی هایی که در تابلوهای نقاشی 
می بینیم تنها برای پرکردن زمینه تصویر انتخاب نشده اند. هرنمند 
چه آگاهانه و چه ناخودآگاه در حال بازمنایی چیزی فراتر از منت 
اثر بوده و اطالعاتی از زمان خلق اثر به مخاطب می دهد. فرض 
بنیادین نظریۀ بازتاب دربارۀ ارتباط متقابل اثر هرنی و جامعه نیز، 
بازتاب رشایط اجتامعی حاکم در آن دوره است. هرنمند حتی اگر 
به دور از جنجال های زندگی روزمره باشد و خود را مطرود جامعه 
احساس کند، باز هم رگه هایی به ظاهر گم و ناپیدا از عنارص محیط 
اجتامعی در اثرش یافت خواهد شد. به عالوه با مطالعۀ دقیق تر 
تصاویر می توان به وجوه اشرتاکی بین تصاویر خوراکی های طبقۀ 

فرودست و دهقانی جامعه در دو دورۀ مختلف دست یافت.

این که در جامعه ای عده ای توان خریدن، و خوردن خوراک هایی 
را دارند که عده دیگر ندارند، مسئلۀ جدیدی نیست. حتی ممکن 
است در دوره ای آن چه برای طبقۀ فقیر جامعه آرزو بوده برای 
فرودستان دوره ای دیگر به وفور یافت می شده است. با بررسی هر 
یک از خوراکی های موجود در دو تابلوی یاد شده، ابتدا تاریخچۀ 
هر یک از خوراکی ها مطرح شده و سپس مورد تحلیل قرار گرفتند. 
ارتباط سایر اجزای تصویر، مسئلۀ طبقۀ فرودست و دهقانی با 

سیب زمینی خورها )1885(لوبیاخور )1590-1580(عنارص موجود در تابلو

لباس: مندرس، دهقانی و ساده، کاله حصیری ویژگی های برصی افراد
ارزان، رنگ های ساده و خاموش.

بدن: بدن زمخت، دستان کارکرده و پینه بسته، 
ناخن های کثیف.

لباس: مندرس، روستایی و ساده، پارچه های به ظاهر 
زبر، رنگ های رسد و تاریک و چرک.

بدن: بدن های بدریخت، دستان زمخت و پینه بسته، 
چهره های خنثی و غمگین.

محیطی به ظاهر نه چندان وسیع شبیه به یک محیط
رستوران محلی، پنجرۀ چوبی کهنه، دیوار گچی 

ساده.
ظرف ها: سفال ارزان، قاشق چوبی، لیوان فلزی.

نور: نور به صورت یک نواخت در تصویر پخش شده 
است.

خانه ای بسیار کوچک، تیروتختۀ کهنه، بی نظم، کثیف 
و تاریک.

ظرف ها: ارزان قیمت، از جنس فلز نامرغوب با طرح 
نه چندان ظریف.

نور: نور چراغ متمرکز بر میز غذا، سایر بخش ها 
تاریک اند.

بدون استفاده از لوازم طبقۀ مرفه مثل پیش بند، آداب غذاخوردن افراد تصویر
در حال خوردن عجوالنه با دهانی بیش از اندازه 

باز است.

بدون لوازم مخصوص طبقۀ مرفه هم چون دستامل، با 
دهان های باز و دست مشغول خوردن اند.

سیب زمینی، قهوه و شکر.لوبیای کالیپسو، نان تکه ای، پیازچه، پای سبزیجات.خوراکی های موجود در تصویر

جدول شامره 1: مشابهت های دو تابلوی سیب زمینی خورها و لوبیاخور )نگارنده(.

خوراکی های موجود در هر یک از نقاشی های مورد مطالعه، حاکی 
به نظر  است.  یکدیگر  با  تصویر  معنایی متام عنارص  انسجام  از 
می رسد خوراکی ها با موقعیت و وضعیت اجتامعی و مالی افراد 
تصویر، همراه هستند. خوراکی هایی که در طبقۀ فرودست یا 
دهقانی از دو دورۀ متفاوت مرصف می شدند، همگی در مسائلی 

با یکدیگر اشرتاک داشتند. این مسائل بدین ترتیب هستند:

-میزان فراوانی مواد غذایی مختلف در هر دوره: در هر دوره 
به میزانی که یک غذا به وفور یافت می شده، مورد استفادۀ 
طبقۀ فرودست جامعه قرار می گرفته است. به عبارتی، آن چه 
که بر میز غذای این طبقه دیده می شود، در اغلب موارد هامن 
خوراکی است که به میزان زیاد در جامعه یافت می شده است. 
-امکان رشد مواد غذایی در دما و مکان های مختلف: هر 
چه خوراک مورد نظر از سازش بیشرتی با محیط برخوردار 
باشد، کشت آن کم هزینه تر بوده و در نقاط بیشرتی از زمین 
ممکن است. لذا، به نظر می رسد خوراکی هایی که این طبقه 
در حال استفاده از آن هستند از حساسیت کمرتی نسبت به 
سایر غذاها برخوردارند و به سادگی امکان رشد و تکثیر دارند. 
چنان چه این داده درست باشد، می توان حدس زد کلم پیچ، 
هویج، ترب و برخی دیگر از خوراکی هایی از این قبیل در 
مقایسه با انگور، سیب یا زردآلو در سفرۀ طبقۀ فرودست 
جامعه جای خوش کرده اند. در واقع انگور یا رشاب گرفته شده 
از انگور، زردآلو و سیب از جمله خوراک خدایان یا هامن 

ambrosia محسوب می شده اند.

دهان گذرگاه غذا است، چیزی  که از آن طریق برای مان انرژی و 
توان زیسنت فراهم می شود، پس بخش مهمی از بدن انسان به شامر 
می رود )Marinetti, 1932: 10(. توجه به خوردوخوراک در عرص 
مدرن با توجه فوتوریست ها به تغییر در متامی عرصه های زندگی، 
شدت بیشرتی یافت. هرن مدرن، هرن مردمی و رسانه های نوین 
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بیان گری  اُبژۀ هرنی استفاده می کنند.  از خوراک به مثابۀ  هرنی 
خوراک از گذشته تا امروز در شکل های مختلفی خود را بروز داده 
است. به کمک بررسی این عنرص کمرت مورد توجه قرارگرفته، راه 

نوینی برای مفرسان آثار هرنی و هرنمندان گشوده خواهد شد.
-ارتباط منادین گیاهانی که در ارتفاعات کمرتی نسبت به زمین 
می رویند با طبقه پایین جامعه: چنان چه به نقاشی هایی که 
ضیافت بزرگان یا متموالن جامعه را بازمنایی می کنند نگاه 
شود، متوجه می شویم که در چیدمان میز خوراک های گوشتی 
که حاصل شکار )تفریح طبقۀ مرفه جامعه و شاهزادگان( 
یا خریدن )پرداخت پول بسیار( هستند، میوه های درختی 
هم چون انگور، سیب، زردآلو و رشاب هایی با بطری های برند 
)گران قیمت( یا رنگ ورویی ویژه در جام های شیشه ای شفاف 
یا از جنس طال و نقره به کار رفته اند. برای بازمنایی این طبقه به 
تصویر کشیدن سیب زمینی، پیاز، کلم، هویج یا لوبیا که همگی 

بر سطح پست زمین می رویند، کاری دور از شأن است.

10. نتیجه گیری
از مطالعۀ اجزا تابلوی ون گوگ، به نظر می رسد نقاش در پی آن 
بوده است تا خوراک طبقۀ فرودست جامعه و لحظه ای که وقت 
خوردن شام است را به تصویر بکشد. اما گذشته از خانۀ مرتوکه و 
اشیائی که خرب از تهیدستی آنان می دهد، سیب زمینی و قهوه تنها 
عنرص دل گرم کننده است. چیزی برای خوردن وجود دارد، دیسی 
پر از سیب زمینی و استکان هایی پر از قهوه. سیب زمینی، خوراک 
طبقه فقیر است. در لوبیاخور نیز نقاش با مترکز بر سوژۀ اصلی 
خود یعنی مرد در حال غذا خوردن، خوراک روزمرۀ طبقۀ دهقانی 
را با آداب رصف شدن آن بازمنایی کرده است. خوراک های هر دو 
اثر ویژگی های مشرتکی دارند که در طی منت از آن ها یاد شد. 
همۀ آن ها گیاهی اند، یعنی در این طبقه خربی از گوشت نیست. 
وضعیت اقتصادی و اجتامعی آنان به اندازه ای دشوار است که تکۀ 
کوچکی گوشت در هیچ  کجای تصویر یافت منی شود. با توجه به 
این که زمان و مکان اثر به وضعیت تاریخی که در آن خلق شده 
یا به عبارت دقیق تر، اثر از آن زمان یا مکان به خصوص حکایت 
دارد، مربوط است در زمان مرد لوبیاخور، رشاب روی میز حاکی از 
ثروت مند بودن او برای خریدن یا سفارش چنین نوشیدنی نیست، 
بلکه بررسی ها نشان داد در آن دوران آب آلوده بوده و اتفاقا آب 

قابل نوشیدن بسیار گران بها محسوب می شده است. فهم ما از 
نقاشی ون گوگ وقتی کامل تر است که بدانیم قهوه در چه دوره ای 
در اروپا مورد استفاده بوده و در چه دورانی و به چه علتی به وفور 
یافت می شده است یا این که سیب زمینی چه نوع گیاهی است، 
در چه رشایطی کشت می شود و به چه رشوطی قابلیت تکثیر باال 
دارد. مقاومت این گیاه و گیاهان دیگری هم چون پیاز، یا لوبیا ما را 
به این نتیجه می رساند که هر آن چه مقاوم تر و منعطف تر باشد از 
قابلیت کشت و تکثیر باالیی برخوردار است و به وفور در دسرتس 
همگان قرار می گیرد. استعامر کشورهایی هم چون هند نیز منجر 
به واردشدن قهوه به اروپا گشت. این امر به  گونه ای بود که طبقات 
پایین جامعه نیز به راحتی به این کاال دسرتسی داشتند. با این همه، 
نقاشان چندان خوشبختی این طبقه را هم چون شعار رس نداده اند. 
آن ها با استفادۀ منادین از خوراکی هایی که در سطوح پست زمین 
می رویند، پایین بودن این طبقه و آن چه را که به نوعی با وضع 
زندگی شان مطابقت دارد، نشان می دهند. فرودستان دو اثر مورد 
مطالعه، چیزهایی برای خوردن دارند؛ چیزهایی که نه تنها جلوی 
گرسنگی یا مرگ آنان را گرفته، بلکه از طعم خوبی هم برخوردارند. 
در این آثار هر دو نقاش بازتاب دهندۀ طبقۀ دهقانی زمانه خود 
از  بیشرتی  اطالعات  ناخودآگاه  و چه  آگاهانه  اما چه  بوده اند. 
آن دوره و وضعیت اقتصادی و جامعه به مخاطب داده اند. هر 
دو به امر روزمرۀ خوردن توجه کرده اند و سوژۀ خود را از میان 
مردم عادی جامعه انتخاب منوده اند. مردمی که منایندۀ دردها، 
کارهای سخت، مزدهای کم و عدالت زمانه خویش هستند. آن ها 
در لحظات خوش شان تکه نان و اندک خوراک آب پزشده ای دارند 
که آن هم از اقبال خوش شان به وفور یافت شده و به راحتی رشد 
می کند. گویی غذای این طبقه با رنج دستان زمخت و چرک شان 
به سفره می آید، چیز عجیبی نیست، گران بها نیست و از جای 
خاصی به عنوان پاداش یا عدالت حقوق اجتامعی در اختیارشان 
قرار نگرفته است. عالوه بر این، مطالعۀ خوردوخوراک در این قبیل 
آثار الگوریتمی نسبی به دست می آورد که با استفاده از آن می توان 

سایر آثار را مورد بحث قرار داد. 

پی نوشت ها: 

On the physiology of taste .1
و  حقوق دان   .)1755-1826(  Jean Anthelme Brillat-Savarin.2

 ویژگی های مشرتک خوراکی هاسیب زمینی خورها لوبیاخور

1.همگی گیاهی اند )گوشت ندارند(.سیب زمینیلوبیای کالیپسو
2.متام گیاهان در ارتفاع پایین، روی زمین کشت می شوند.

۳. همگی به جز قهوه امکان کشت در دماها و رشایط مختلف و مکان های مختلف را دارند.
۴. به صورت منادین مترکز نور روی خوراکی و میز خوراک است.

5. همۀ آن ها در دورۀ خودشان فراوان بوده اند.

نان تکه ای

رشاب 

پیازچه

قوه و شکرپای سبزیجات

جدول 2: ویژگی های مشرتک خوراکی های هر دو تابلو )نگارنده(.
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سیاست مدار فرانسوی که به دلیل دیدگاه های فلسفی اپیکوری و مطالعه در 
باب قوه چشایی شهرت دارد.

رمانتیک  نقاش   .)196۴-  186۳(  Pehr Louis Sparre af Söfdeborg  .۳
سوئدی و طراح مجله آملانی یوگند به سبک آر نوُو.

.)1891( The First Snow.۴
.) 189۳( Wage Slaves .5

Eero Järnefelt .6 )19۳۷-196۳(. نقاش رئالیست فنالندی.
Leo tolstoy .۷)1910-1828(. فعال سیاسی-اجتامعی و نویسنده روسی.

Jean-François Millet .8 )181۴ -18۷5(. هرنمند و نقاش فرانسوی، یکی از 
پایه گذاران مکتب باربیزون.
.)185۷( The Gleaners.9

Anders Leonard Zorn .10)1860 –1920(. مجسمه ساز و نقاش پیش رو 
سوئدی.

.)1886( Our Daily Bread.11
.)1889-1888( Struggle For Existence .12

نروژی،  ناتورالیست  نقاش   .)1925–  1852(  Christian Krohg  .1۳
روزنامه نگار و تصویرگر کتاب.

Honoré Daumier .1۴ )1808 –18۷9(. نقاش واقع گرای فرانسوی، عالوه 
بر نقاشی فعال در زمینه های مجسمه سازی، چاپ و کاریکاتور. بیشرت آثار وی 

اجتامعی یا سیاسی هستند.
اولین  از  یکی  فرانسوی،  نقاش   .)188۳–  18۳2(  Édouard Manet  .15
هرنمندان قرن نوزدهم میالدی که به مضامین زندگی مدرن پرداخت. همچنین 

یکی از محوری ترین هرنمندان در انتقال رئالیسم به امپرسیونیسم.
و  نقاشی  بر  عالوه  فرانسوی،  نقاش   .)191۷–  18۳۴(  Edgar Degas .16
طراحی فعال در مجسمه سازی و چاپ. گرچه او را اغلب یکی از پایه گذاران 
این لقب را  اما خود وی  جنبش دریافت گری )امپرسیونیسم( می شناسند، 

منی پذیرفت و ترجیح می داد از او به عنوان یک واقع گرا یاد شود.
The bean eater.1۷

Annibale Carracci .18 )1560-1609(. نقاش ایتالیایی.
The potato eater.19

پست مدرن  نقاش   .)1890–  185۳(  Vincent Willem van Gogh  .20
هلندی و از تاثیرگذارترین و مهم ترین نقاشان تاریخ هرن غرب.

Aesthetics.21
.22

 Food in painting: from the renaissance to the present )2004(.
kenneth Bandiner .2۳ ) 19۴۷-(. استاد تاریخ هرن دانشگاه ویسکونزین.

Rnaissance .2۴ یا دوره نوزایی یا دوره نوزایش یا دوره تجدید حیات، جنبش 
فرهنگی مهمی بود که آغازگر دورانی از انقالب علمی، اصالحات مذهبی و 

پیرشفت هرنی در اروپا شد.
.)2011( Savoring disgust .25

carolyne korsmeyer .26 )1950-(. استاد دانشگاه بوفالو امریکا و محقق 
در زمینۀ فلسفۀ زیبایی شناسی و فمینیسم.

 Food and genre: the identity and power .2۷
Steven Laurence Kaplan .28 )19۴۳-(. استاد تاریخ در دانشگاه کورنل 

نیویورک.
The educated taste.29

Jeremy strong )?( .۳0 استاد دانشگاه لندن در رشته ادبیات و رسانه.
The food is culture.۳1

Massimo Montanari .۳2 )19۴9-(. استاد تاریخ قرون وسطی و مطالعات 
زیبایی شناسی غذا در دانشگاه بولوگنا. 

The cook book.۳۳
شاعر،   .)19۴۴–  18۷6(  Filippo Tommaso Emilio Marinetti  .۳۴

نویسنده، ویراستار، هرنمند و بنیان گذار جنبش فوتوریسم.
Before Dinner.۳5

در  اخالق  فلسفه  اخالق،  فلسفه،  استاد   )-19۴9(  Michiel korthlas .۳6
خوراک، طبیعت و محیط زیست دانشگاه واگنینگن.

 .۳۷
Callegari, Danielle, )2013(, The Politics of Pasta: La cucina futuris-
ta and the Italian Cookbook in History, California Italian  Studies.

Iconography .۳8
Erwin Panofsky ۳9 )1892 –1968(. مورخ آملانی هرن، نظریه  پرداز تأثیرگذار 

به خصوص در مطالعات آکادمیک شامیل نگاری.
۴0. مکتب واربورگ در آغاز قرن بیستم مورخ مشهور تاریخ هرن آملان، ابی 
واربورگ )1866–1929( و پیروانش از جمله فریتز زاکسال )1890–19۴8(
و اروین پانوفسکی )1892–1968(، به شناسایی و طبقه بندی درون مایه های 

شامیل نگاری ها به عنوان وسیله ای برای دریافت معانی این آثار اقدام کردند.
Preiconography .۴1

BC ۳۴8-۴28( Plato.۴2(. یکی از فیلسوفان بزرگ آتنی در عرص کالسیک 
یونان.

BC ۴۳– BC 106( Marcus Tullius Cicero .۴۳(. خطیب، سیاست مدار و 
فیلسوف معروف رومی.

BC ۴06-۴9۷( Sophocles .۴۴(. یکی از سه تراژدی نویس یونان باستان.
Poletark.۴5 )۴6-12۷(. از تاریخ نگاران، زندگی نامه نویسان و مقاله نویسان 

یونان باستان.
Humanism .۴6 جهان بینی فلسفی و اخالقی است که بر ارزش و عاملیت 
انسان ها به صورت فردی یا جمعی تأکید دارد و عموماً تفکر نقادانه و شواهد 
)عقالنیت و تجربه گرایی( را بر پذیرش دگم اندیشی و خرافات ترجیح می دهد. 
در انتقاد از برخی مضامین انسان گرایی و فراانسان گرایی مطرح شده است. 
 Childers,( اومانیسم شالودۀ فرهنگ و فلسفه بعد از رنسانس در غرب است

.)1995: 140
Giuseppe Arcimboldo .۴۷ )152۷ –159۳(. نقاش ایتالیایی، شناخته شده 
بیشرت برای آفرینش تک چهره های ذهنی متاماً ساخته شده از ترکیب اشیایی 
مانند میوه ها، سبزیجات، گل ها، جانوران و کتاب ها. نقاشی های او در سدۀ 
بیستم میالدی توسط سالوادور دالی و نقاشان سوررئالیست دیگر ستوده 

شدند.
Four seasons.۴8

Galileo Galilei .۴9 )16۴2-156۴(. دانشمند و مخرتع رسشناس ایتالیایی در 
سده های شانزدهم و هفدهم. گالیله در فیزیک، نجوم، ریاضیات و فلسفه 
علم تبحر داشت و یکی از پایه گذاران تحول علمی و گذار به دوران دانش 

نوین بود.
Johannes Kepler .50 )16۳0-15۷1(. دانشمند، ریاضی دان و ستاره شناس 

رسشناس آملانی. کپلر را پدر علم ستاره شناسی نوین می دانند.
Sir Isaac Newton .51 )1۷2۷-16۴۳(. ریاضیدان، فیزیک دان، اخرتشناس، 
متخصص الهیات و نویسنده )در روزگار خود شناخته شده به عنوان فیلسوف 

طبیعت( اهل انگلستان.
Michelangelo Merisi da Caravaggio .52 )1610-15۷1(. نقاش شاخص 

ایتالیایی سبک باروک.
نقاشان  تأثیرگذارترین  از  یکی   .)18۳9-1906(  Paul Cézanne  .5۳
پسادریافتگر  نقاشان  برجسته ترین  از  یکی  همچنین  و  فرانسوی  مدرن 

)پست امپرسیونیسم(.
5۴. گاه شامر میالدی یا تقویم میالدی یک گاه شامری با ریشۀ مسیحی است 
که هم اکنون در بیشرت از 95درصد کشورهای جهان استفاده می شود و یک 

تقویم بین املللی است.
Charles Robert Darwin .55 )1882-1809(. زیست شناس و زمین شناس 
انگلیسی بود که بیش از هر چیز برای یافته هایش در زمینۀ نظریۀ فرگشت 
شناخته می شود. او این ایده را مطرح کرد که متام گونه ها دارای نسبی مشرتک 
هستند. نظریه تکامل داروین بیان می کند که نوع انسان تکامل یافته جانداران 
تک سلولی اولیه است و نقش خدا را در خلقت رد می کند و اساس و آغاز 
خلقت را بر پایه تصادف و احتامل می داند. این نظریه داروین از 150 سال 
قبل تا امروز، به عنوان تنها نظریه علمی که چگونگی آغاز حیات را بیان 
می کند مطرح است. تحقیقات بسیاری هم چون پژوهش های انجام شده در 
دانشگاه های کالیفرنیا و کین ستیت ثابت کرد که قدیمی ترین انسان هایی که 
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تاکنون کشف شده اند، شبیه انسان های امروزی بوده اند. این تحقیقات، نظریه 
داروین در مورد خلقت انسان را رد کرده است.

ناِم  واضعِ  فرانسوی،  فیلسوف   .)1۷98-185۷(  Auguste Comte  .56
دکرتین  و  نوین  جامعه شناسِی  بنیان گذاِر   ،)Sociology( جامعه شناسی 

پوزیتیویسم.
.)18۷2( Impression soleil levant .5۷

Georges-Pierre Seurat .58 )1859-1891(. نقاش فرانسوی و بنیان گذار 
نودریافتگری )نئوامپرسیونیسم(. اثر بزرگ وی به نام بعد از ظهر یکشنبه در 

جزیره گراند ژات یکی از تصاویر مطرح سده نوزدهم نقاشی است.
تندیس گر  و  نقاش   .)190۳-18۴8(  Eugène Henri Paul Gauguin  .59

فرانسوی و یکی از مهم ترین چهره های سبک پسادریافتگری بود.
Roger Eliot Fry .60 )19۳۴-1866(. نقاش، استاد دانشگاه کمربیج، عضو 

گروه بلومزبری و منتقد هرنی اهل انگلستان.
یاد  آن  از  گرافتون  گالری  عنوان  به  اغلب   The Grafton Galleries  .61
می شود ، یک گالری هرنی در میفایر، لندن. اولین منایشگاه بزرگ نقاشی های 
دو  داده شد.  نشان  گالری  این  در  سال 1905  در  انگلیس  امپرسیونیستی 
منایشگاه معروف راجر فرای آثار پسا امپرسیونیستی در سال 1910 و 1912 

هر دو در این گالری برگزار شد.
Les Nabis .62 )1900-1888(. گروهی از هرنمندان پسادریافتگر و تصویرساز 

پاریسی.
Synthétisme .6۳ )1890-1886(. یکی از سبک های جنبش پسادریافتگری 
که در آن فضاهای تصویرشده را با استفاده از رنگ های تخت و درخشان 

می آفرینند.
Cloisonnisme .6۴ یکی از سبک های نقاشی پسادریافتگری که در آن اَشکال 
تخت نشان داده می شوند و به وسیلۀ خطوط محیطی تیره از یکدیگر جدا 
می شوند. این واژه توسط منتقدی به نام ادوارد دوژاردین در مورد نقاشی های 

گروه هرنمندان مستقل در مارس 1888 مطرح شد.
نقاشی،  زمینۀ  در  فرانسوی  هرنی  جنبش   Néo-impressionnisme  .65

به عنوان ادامه دهندۀ دریافتگری و هم واکنشی در برابر آن.
Pop Art.66

postmodernism .6۷ به سیر تحوالت گسرتده ای در نگرش انتقادی، فلسفه، 
معامری، هرن، ادبیات و فرهنگ می گویند که از بطن نوگرایی )مدرنیسم( و در 
واکنش به آن، یا به عنوان جانشین آن پدید آمد. پست مدرنیسم مفهومی تاریخی 

جامعه شناختی است که به دوران تاریخِی بعد از مدرنیسم اطالق می شود.
Wayne Thiebaud .68 )1920(. نقاش معارص امریکایی. شهرت او به دلیل 
نقاشی های رنگارنگی ست که از اشیاء مورد استفاده در زندگی روزمره مانند 
کیک ها، بستنی ها، شیرینی ها، قوطی های رنگ، رژ لب و.. کشیده است. او 
در زمینه نقاشی از چهره و مناظر طبیعی نیز کارهایی دارد. شیوه نقاشی های 
او را به دلیل داشنت موضوعاتی که وابسته به فرهنگ عامه است مرتبط با 
جنبش پاپ آرت دانسته اند. هر چند آثار اولیه او که در دهه های 50 و 60 
خلق شده ، تاثیرات اندکی از نقاشی های پاپ آرت را منایان می سازند. تیبو 
در آثارش از رنگدانه های قوی، رنگ های اغراق شده همچنین سایه پردازی های 
متامیز شده ای که از مشخصه تصویر پردازی در کارهای تبلیغاتی است، استفاده 

کرده  است.
Four Ice Creams.69

Hot Dogs.۷0
Pastries.۷1

Tjalf Sparnaay .۷2 ) 195۴(. هرنمند، عکاس و نقاش معارص هلندی.
و  اتریشی  برجستۀ  عصب شناس   .)19۳9–  1856(  Sigmund Freud .۷۳

بنیان گذار علم روان کاوی، به عنوان یک روش درمانی در روان شناسی.
فیلسوف،  انقالبی،  متفکر   .)188۳–  1818(  Karl Heinrich Marx  .۷۴

جامعه شناس، شاعر، تاریخ دان، اقتصاددان آملانی.
 Fetishism.۷5

.۷6
Sitophilia: refers to sexual arousal or gratification achieved 
through the use of food.

Food Play.۷۷
Commodity Fetishism.۷8

Michael Damaskenos .۷9)15۳0-1592(. از نقاشان کرتی مهم مکتب کرت
Michelangelo Merisi da Caravaggio .80 )15۷1 –1610(. از هرنمندان 
ایتالیایی فعال در رم، ناپل، مالت و سیسیل در میان سال های 159۳ و 1610 
و  نقاشی  نوع  در  و  است  باروک  سبک  شاخص  چهرۀ  کاراواجو  میالدی. 
تکنیک های استفاده از رنگ و فرم تحوالتی ایجاد کرد. نقاشی های او با ترکیِب 
بینِش واقع بینانه حاالِت جسمی و روحی انسانی و استفادۀ دراماتیک از نور، 

تأثیِر فراوانی بر نقاشی سبک باروک گذاشت.
ایتالیایی دورۀ باروک و  Hendrick van Balen .81 )15۷۳-16۳2(. نقاش 

هرنمند کار روی شیشه.
82. دوره باروک به سه مرحله اصلی تقسیم می شود: آغازین، میانه و آخرین. 
آن ها از )آغازین( 1580 تا 1650، از )میانی( 16۳0 تا )آخرین( 1۷00 و از 

1680 تا 1۷50 قدمت دارند.
Tiziano Vecelli .8۳ )1۴8۷-15۷6(. نقاش و نگارگر ایتالیایی سده شانزدهم 
میالدی. او از معروف ترین اعضای مکتب ونیز در قرن شانزدهم میالدی بود. 
او یکی از استادان نامدار دوران رنسانس است که معارصانش او را »خورشیدی 

در میان ستارگان ُخرد« می دانستند. 
Palazzo Farnese .8۴. کاخی در شهر رم و یکی از منونه های مهم معامری در 

اوج دورٔه رنسانس است که بین سال های 151۷ تا 1589 میالدی ساخته شد.
Edvardo Farnese .85. )15۷۳-1626(. کاردینال ایتالیایی.

Raffaello Sanzio .86 )1520-1۴8۳(. نقاش و معامر فالندری دوران اوج 
رنسانس.

 .)1۴۷5-156۴(Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni  .8۷
نگارگر، پیکرتراش، معامر و چکامه رسای ایتالیایی رنسانس واال و زادۀ جمهوری 

فلورانس.
Vincenzo Campi .88 )1591-15۳0(. نقاش ایتالیایی قرن شانزدهم. 

Aphrodisiac .89
Pieter Aertsen .90 )15۷5-1508(. مشهور به »النگ پیر« )پیت بلند( به 

خاطر قد بلندش، نقاش سبک تکلف گرایی شاملی اهل هلند هابسبورگ.
Donald Posner .91 )؟-؟(. استاد دانشگاه و تاریخ دان هرن، محقق نقاشی 

دوره باروک )سده هفدهم(.
.)1601( The Supper at Emmaus .92

نقاش   .)1599-1660(  Diego Rodríguez de Silva y Velázquez  .9۳
اسپانیایی محبوب دربار فیلیپ چهارم.

9۴. مفهومی است در نگرش چینیان باستان به نظام جهان. ین و یانگ شکل 
ساده شده ای از مفهوم یگانگی متضادهاست. ین و یانگ به ترتیب نام اصل ها 
یا نیروهای مکمل مادینه و نرینه جهان در فلسفۀ ذن و تائوئیسم است که همۀ 
وجوه زندگی را دربرمی گیرد. یین در لغت به معنای سمت سایه گرفته تپه است 
و یانگ سمت آفتاب رو. یین معموالً مرتادف زمین شمرده می شود که تاریک 
و رسد است و هر چیز بدی به آن نسبت داده می شود و یانگ مرتادف آسامن 

است و روشن و گرم و خوب شمرده می شود )براون، 1۳9۷: 56(.
 Pane Ticinese: a bread traditionally made in the Ticino, .95

Switzerland
96. عشای َربّانی یا شام خداوند یا آیین سپاس گزاری یکی از هفت  آیین مقدس 
)هفت  راز( است که تقریباً در متام فرقه های مسیحیت به انجام می رسد. به 
 the Sacrament( راز محراب   ،)Holy Communion( آن تقسیم مقدس
of the Altar(، راز خجسته )Blessed Sacrament( هم گفته شده  است. 
در مسیحیت مراسم عشای ربانی عید پاک چنین آمده است: بنا بر اعتقاد 
مسیحیان کاتولیک و برخی از ارتدکس ها، مسیح )ع( به شاگردان خود گفت 
که شام پسح )فصح( را یک روز جلوتر آماده کنید و این شام را نه »به یاد 
فصح« بلکه به »یاد من« به جا آورید. روز فصح عیسی )ع( به صلیب کشیده 

.)URL15( با پیروانش شام آخر نام گرفت )شد و آخرین غذای عیسی )ع
در انجیل متی فصل 26 آیات 26تا28 چنین آمده است:

»چون هنوز مشغول خوردن بودند، عیسی نان را برگرفت و پس از شکرگزاری، 
پاره کرد و به شاگردان داد و فرمود: »بگیرید، بخورید؛ این است بدن من«. 
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سپس جام را برگرفت و پس از شکرگزاری آن را به شاگردان داد و گفت: »همۀ 
شام از این بنوشید. این است خون من برای عهد ]جدید[ که به خاطر بسیاری 
به جهت آمرزش گناهان ریخته می شود«« )انجیل عیسی مسیح)ع(، ترجمۀ 

هزاره نو(.
9۷. فطیر نانی را گویند که خمیر آن را مایه )عامل ورآورنده( نزده باشند و 
برنیامده و نرسیده باشد. در یهودیت این نان در عید پسح )یا عید فطیر یا 
مصاها( مرصف می شود. یهودیان معتقدند از آن جا که بنی ارساییل هنگام 
خروج از مرص فرصت کافی برای تهیۀ خمیر جهت پخت نان نداشتند، مجبور 
شدند با خمیر ترش نشده )فطیر( نان فطیر بپزند. فطیر در زبان عربی َمصا 

.)URL16( نام دارد. یهودیان امروزه در عید فطیر تنها نان فطیر می خورند
Leonardo di ser Piero da Vinci .98 )1519-1452(. دانشمند، نقاش، 
مجسمه ساز، معامر، موسیقی دان، ریاضی دان، مهندس، مخرتع، آناتومیست، 

زمین شناس، نقشه کش، گیاه شناس و نویسنده ایتالیایی دوره رنسانس.
.99

Cipollini Onions: Cipollini onions, botanically classified as Alli-
um cepa, are an Italian heirloom variety that is a member of the 
Amaryllidaceae family.
Manerism .100 سبکی است که از سده هفدهم در هرن و ادبیات اروپا 
رایج شد و به تدریج، به کاربسِت تصنعی، افراطی و تظاهرآمیز شگردهای هر 

سبک هرنی گفته می شد.
101.یک شهر ساحلی در منطقه ثانت در رشق کنت، انگلستان. این شهر یکی 
از بزرگ ترین شهرهای ساحلی انگلستان در قرن نوزدهم و عضو کنفدراسیون 

باستانی پنج بندر بود. 
بومی  مردم  از  امپراتوری  یک   .)15۳۳-1۴۳8( اینکا  امپراتوری   .102
)رسخ پوست( در امریکای جنوبی بود. این امپراتوری در بیشرتین پهناوری 
خود، کشورهای امروزی پرو، اکوادور، بولیوی، و بخش هایی از آرژانتین، شیلی 
و کلمبیا را دربرمی گرفت. شهر کوزکو پایتخت اداری، سیاسی و نظامی آن 
به شامر می آمد. در سدۀ شانزدهم میالدی با ورود اسپانیایی ها به پرو، این 

امپراتوری درهم شکست و قلمرو آن مستملکه اسپانیا گشت.
103. شهری مدیرتانه ای با آب های شفاف و مالیم دریای مدیرتانه و منطقه ای 

که با رسعتی بسیار باورنکردنی گسرتش و پیرشفت یافته است.
104.پس از این که ریسه ها در خاک پوششی توسعه یافتند، اندام های ابتدایی 
تشکیل می شوند. این اندام های ابتدایی خیلی کوچک هستند ولی می توان 
آن ها را در سطح بسرت به صورت یک تودۀ انبوه دید. این ساختارها رشد 
می کنند و گسرتش می یابند که به آن ها پریموردیا یا پین می گویند. پریموردیاها 
تحت رشایط محیطی به کالهک ها تبدیل می شوند. برای تبدیل پریموردیا 
به کالهک ها آب باید از سطح قارچ ها تبخیر شود تا ارسال مواد غذایی از 
میسیلیوم ها به کالهک ها تسهیل شود. با تشکیل قارچ های جوان در صورت 

رشایط مناسب محیطی، قارچ ها طی چند روز می رسند و بالغ می شوند.
105. مریستم یا رسالد مجموعه سلول های جنینی ساخته شده اند که تکثیرشان 
می دهد،  رخ  سلول  طویل شدن  مرحلۀ  در  متایزیابی  چون  است.  رسیع 
رشد  و  می مانند  باقی  مریستمی  حالت  به  مریستمی همواره  یاخته های 
نامحدود گیاهان آوندی )تراکئوفیت ها( را سبب می شوند. در مقابل می توان 
گفت که بریوفیت ها دارای رشد محدود هستند یا به عبارتی پس از چند ماه 
کلیه یاخته های مریستمی متایز می یابند و رشد آن ها به طور کامل متوقف 
می شود. سلول های مریستمی، کوچک، چند وجهی، با هسته بزرگ در مرکز 
هستند، اکرثاً بدون واکوئل یا با واکوئل ریز، و فاقد هر گونه اختصاص بافتی. 
این سلول ها دارای دیواره نازک اولیه و فاقد دیواره ثانویه هستند، پروتوپالست 
فراوان دارند، فاقد مواد ذخیره ای و کریستالی هستند، دارای میتوکندری به 
تعداد زیاد و دارای پالست های متایز نیافته اند. از مهم ترین فاکتورهای مؤثر در 
تقسیم بندی سلول های مریستمی، موقعیت و منشأ این سلول هاست. سلول ها 

در گیاه فقط در مریستم ها تقسیم می شوند.
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Abstract
Food is one of the elements we encounter throughout our daily lives. This important 
element has often been overlooked in the discussion of thinkers and philosophers 
due to its roots in instincts, material and physical needs. This article intends to show 
the semantic importance of food by examining food in painting. What is meant by the 
importance of food meaning in painting is whether these objects only play a role in 
filling the background of the image or not? are they pointless and meaningless? How 
can they be explored to make more sense? In this study, while paying attention to the 
semantic importance of food and feed in the works of painters and its relationship with 
the social class of the people in the picture, the paintings named the bean-eater by 
Annibale Carracci and tomato-eaters by Vincent van Gogh have been studied. These 
two works are similar in the elements of image, content or subject (eating), and the 
social class of the people in the painting (peasant or inferior class of society). The 
theoretical method of research is the method of archeology of Ervin Panofsky, that is, 
the description, interpretation and analysis the elements of works (here food).
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