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اشاره
نخستین بار که به ترجمه کتابی در حوزه فرهنگ مادی احساس نیاز کردم ،زمانی بود که
بههه تههیلیف کتههابی در خصههوص «تحههوالت اشههیا و مصههرف در خانههه» مشههلول شههدم .توجههه بههه
پیشپاافتادهترین اشیا و تیثیرات آن بر سبک زندگی به پشهتوانه علمهی و نظهری نیهاز داشهت .بها
توجههه بههه گفتمانهههای موجههود در خصههوص اشههیا کههه در حههوزه باستانشناسههی و در مههوزههااب ا 
شکلپررنگیوجوددارندویبآنهایی ک درادبیبتفلسفیوجبمع شاابتییمبناادوتاو ت ،
لببسفرموغترهمطرحشادهاند،پارداتی  ا اشهیا ساتبراابدهنبدیادهورفیا شادهو بهه نظهر
میرسههد در شههین پ ه وهش نیسههتند؛ امهها از خههالل همههین اشههیا بسههیار سههاده اسههت کههه میتههوان
؛
تحوالت فرهنگی را در دههههای اخیهر تحلیهل کهرد .مهثال؛ میهل بهافتنی ،یهک شهیء آشهنا و البتهه
پرمصرف برای ا کثر زنان خانواده ماست و محصولی که از این فلز مدادی شکل خهار میشهود
نیز بخشی از خاطرات ،سبک پوشا ک ،تزئینات خهانگی و گهاهی چرخهه اقتصهادی بهوده و هنهوز
نیز هست .هویت زنانگی مادربزرگ ،مهادر و خالههها را بهسهادگی میتهوان ناشهی از همهین شهیء
بهظاهر ساده اما در باطن پیچیده دانست .نسلهای بعدی ا گر خودشان این مهارت را به کار
؛
نگرفتههه باشههند امهها قطعهها از آثههار و محصههوالت نسههل قبلههی بههرای تمههایز خههود از دیگههران اسههتفاده
می کنند .لباس کودکی مهن شهبیه هی کسهی نیسهت چهون مهادربزرگ آن را بهه شهیوهای خهاص
بافته است .رومیزی و روتختی خهاص و دسهتباف ،خانهه و اتهاقخواب را تهزئین کهرده و سهلیقه
زنان خانواده را به نمایش گذاشته است .این دوخت و دوزهای مختلف ،بخشی از روایتهای
زنان در مصاحبههای اشیا است.
جامعهشناسی مصرف و مطالعات فرهنگ مادی بهعنوان زیرشاخه آن ،یکی از حوزهههای
مهم جامعهشناسی است که مطالعات علمی انگشتشماری در خصوص آن در محافل علمی
ایههران انجههام شههده اسههت .اشههیا بخههش مهمههی از زنههدگی مهها را تشههکیل میدهنههد و افههراد در تمههام
لحظات خود را غرق در اشیا میابند .برخی از آنها بهه ضهرورتهای زنهدگی بهدل شهدهاند مثهل؛
گوشی همراه ،کارت اعتباری ،کلید خانه و برخی و در مناسهک خهاص خودشهان را بهه مها نشهان

س  /فهم فرهنگ مادی

میدهند مثل؛ آیینه و شمعدان و اشیا سر سهفره هفتسهین .اشهیا را میتهوان جانهدارانی تصهور
کرد که با زبان خودشان فرهنگ را روایت می کنند.
کتاب فهم فرهنگ مادی ،مجموعهای منجسم از نظریات حوزه مطالعهات فرهنهگ مهادی
اسههت کههه مهها را بههه نظریههات و نمونههههای متنههوع ایههن حههوزه آشههنا می کنههد .ایههن نظریههات فقههط
معطههوف بههه نظریههات کالسههیک نبههوده و بهههخوبی ارتبههان نظریههات پیشههین را بهها نظریهههپردازان
معاصر بیان می کند .مثالهای کتاب ،مخاطب عالقمند به این حهوزه را بهه تیمهل وا مهیدارد تها
به نمونههای مشابه در فرهنگ خود مراجعه کند و نسبت به اشیا اطراف خود حسهاس شهود.
منابعی که در بخش پایانی هر فصل معرفی شده اسهت ،بهرای مخاطبهان بسهیار کارگشها و مفیهد
اس ههت .امی ههدوارم ای ههن کت ههاب ب ههرای پ وهش ههگران جامعهشناس ههی ،انسانشناسه هی ،اقتص ههاد،
مطالعات فرهنگی و عالقمندان به حوزه مطالعات فرهنگ مادی و طراحی مفید واقع شود.
سپاسههگزار اسههتاد دانشههگاه و دوسههت عالیقههدر جنههاب دکتههر سههید علههی اصههلر سههلطانی مههدیر
محترم نشر لوگهوس هسهتم کهه در چنهین اوضهاو و احهوالی انتشهار ایهن اثهر را پذیرفتنهد و آنچهه در
بهبود کیفیت متن مفید و مؤثر بود دریغ نکردند .همچنهین سپاسهگزار دوسهت و همکهار عزیهزم
ّ
مقدم مهدوی هستم که با متانت و سعه صدر همیشگیشان ویراستاری و بازخوانی ایهن اثهر را
بههر عهههده گرفتنههد و پیشههنهادهای مههؤثری در برخههی از معادلسههازیها ارائههه کردنههد .بدیهیسههت
ایرادات ترجمه بر عههده متهرجم اسهت و پیشهاپیش منهتدار کسهانی هسهتم کهه نقهان ضهعف و
قوت کارم را تذکر دهند.
شایسته مدنی لواسانی ،مهر 1847

پیشگفتار مؤلف برای ترجمه فارسی
انسههانها ،کنشههگران اجتمههاعی و جوینههدگان شههیء هسههتند .ایههن ادعهها تنههها دربههاره افههراد
بهههعنوان شهههروندان مصههرف کننده مطههرن نیسههت ،بلکههه بههه تحقه شههیوه زنهدگی اجتمههاعی نیههز
مرب ههون اس ههت ک ههه ب ههه ناچ ههار در می ههان اش ههیا م ههادی ق ههرار گرفته هه اس ههت ،اش ههیائی ک ههه ای ههدهها،
ایدئولوژیهای اجتماعی و ارزشها را نمادین کرده و در هماهنگی با افراد عمهل می کنهد .بهرای
درک خود و فرهنگمان فقط کافی نیست افراد را درک کهرده و چگهونگی تفکهر و عملکردشهان را
بفهمیم .در کنار توجه متداول به کهنش انسهانی ،دانشهمندان اجتمهاعی نیهاز دارنهد بهه کهنش و
کاراییهای اشیا ،چیزها ،اجناس و مواد برای ساخت نظریات اجتمهاعی و اقتصهادی در زنهدگی
نیز توجه کنند .تحقی برای اینکهه بفهمهیم افهراد چگونهه نیازهها ،ارزش و ایهدئولوژی را از طریه
جهان اشیا بیان می کنند ،امری ضهروری بهه نظهر میرسهد .عهالوه بهر ایهن ،الزم اسهت زبهان خهود
ای ههن اش ههیا را بفهم ههیم و اینک ههه چگون ههه م هها را در ش ههبکههای معن ههایی م ههادی درگی ههر می کنن ههد و
همانطور که اشیا با دیگر اشیا ارتبان دارند با افراد در تعامل هستند.
عالقه من به قدرت سیاسی و فرهنگهی اشهیا منجهر بهه عالقههای اساسهی در جامعهشناسهی
شد و اینکه چگونه مرزهای نمادین بین افهراد و گروهههای اجتمهاعی سهاخته و حفهه شهدهاند.
مرزهای نمادین ،تمایزات مفهومی هستند که افراد برای دستهبندی اشهیا ،مهردم ،عملکردهها
و حتی زمان و فضا از آنها بههره میبرنهد .آنهها ابهزاری هسهتند کهه افهراد و گروههها بهه کمکشهان
بین چیزهایی که خوب یا بد قلمداد می کنند ،تمایز قائل میشوند .بررسهی آنهها بهه مها اجهازه
میدهد تا ابعاد پویا و روابط اجتماعی را بدست بیاوریم ،همانطور که گروهها در تولید ،انتشار
و نهادینه کردن نظام ارزشهی جهایگزین کهه بها اصهول طبقهبنهدی متنهوعی همهراه اسهت ،رقابهت
می کنند.
مهم است بدانیم مرزهای نمادین در زبان اشیا و ظرفیتهای ارتباطی و اجتمهاعی آنهها،
بهههصههورت مههادی درآمههده اسههت .مههن در پهه وهش در حههوزه جامعهشناسههی مصههرف ،بهها ایههن
فرایندهای تمایز نمادین مواجه بودهام ،یعنی همانطور که این فرایندها از طری اشیا مهادی
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و هماهنگیشان با نظامهای سازمانی نمادین بیهان شهدهاند ،از طریه کارههایی ماننهد تهزئین
خانه ،روابط افراد با کاالهایی نظیر نوشیدنی ،آیپد ،آیفون ،طراحهی خانهه و دکوراسهیون ،خریهد
کردن یا ظهور آلبومهای پرآهنگ نیز نشان داده میشوند .په وهش مهن در خصهوص فضهاهای
خانگی بهطور ضمنی تیثیر پ وهش پیر بوردیو در زمینه جامعهشناسی مصهرف را تیییهد کهرد امها
نقد فرهنگ مادی ،تعمیم نظریه بوردیو و ارزیابی کار در آن و حوزه مطالعات فرهنگ مادی نیز
بههود .در ایههن زمینههه ،کتههاب مههن بههه کههار بسههتن مطالعههات فرهنههگ مههادی در جامعهشناسههی و
مطالعات مصرف بهطور کلیتر است که برای مدت طوالنی و بهه شهکلی نظاممنهد بهرای در نظهر
گرفتن نقش اشیا و مواد در تجربهها روزمره با شکست مواجهه شده بود.
هم ههانطور ک ههه فص ههول بنی ههادین ایه هن کت ههاب نش ههان میدهن ههد ،دانش ههمندان اجتم ههاعی از
گذشههته ،اشههیا مههادی را از طری ه منط ه مصههرف گرا و بههه شههیوههایی درک کردهان هد کههه تمایههل
؛
داشتهاند آنها را بهعنوان عوامل مادی ناشی از استثمار سهرمایهداری شهیءواره کهرده یها صهرفا
بهعنوان نشهانههای انتزاعهی ببیننهد کهه تنهها بخشهی از چهرخش معناههای نمهادین در فرهنهگ
هسههتند؛ امهها ایههن سههنت کمکههی بههه درک روشهههای سههازنده و شههگفتانگیزی نکههرد کههه افههراد در
زندگی روزمرهشان از اشیا استفاده می کننهد .ایهن اتفهاق رد نهداد تها متهون کلیهدی دههه  ۷۳۱1و
 ۷۳61در انسانشناسی فرهنگی که توجه را بهه سهمت ماهیهت فرهنگهی نهفتهه در اشهیا مصهرفی
جلب کرد؛ بدین معنی که به ظرفیتهای اجتماعی و احساسهی اشهیا کهه افهراد بدسهت آورده و
اسههتفاده می کننههد و بههه روشهههای ویه ه در اسههتفاده فههردی و اجتمههاعی کههه اشههیا در زنههدگیهای
؛
چندگانههه و مراحههل اسههتفاده بهها آن مواجههه هسههتند ،پرداختههه شههد .رشههتههای مشههابه و تقریبهها
همزمههان ،ازجملههه پهه وهش روانشناسههان محیطزیسههت و پ وهشههگران مصههرف ،شههیوهای را
؛
تحلیههل کردنههد کههه اشههیا مههادی دقیقهها خههودپروری را از طری ه جریانهههای روانشههناختی ماننههد
وابستگی ،انسجام ،تفاوت و تعمیم تسهیل می کننهد .بهرای مهن توجهه دقیه بهه اشهیا ،مسهائل
پ وهشههی مهمههی را در زمینههه جامعهشههناختی و مطالعههات فرهنههگ مههادی بهههطور گسههتردهتر
گشود.
فراتر از این تی کید بر درگیری معنایی اشیا ،مرزهای نظریه اجتماعی و په وهش فرهنگهی نیهز
در دهههههای اخیههر توسههط تحلیلهههای شههیءمحور ،رویکردهههای انتقههادیتر و هستیشناسههی
مههادی پیشههرفت داشههته اسههت .در معنهها و عملکههرد بومشناسههی نههوین ،اشههیا ،چیزههها و مههواد،
اجناسی هستند که به موجهب آنهها سهاختارهای اجتمهاعی ،شهبکههای جههانی ،ایهدئالهای
فرهنگههی ،ارزشهههای اجتمههاعی و بههدنهای انسههانی نشههان داده شههده و از نظههر مههادی سههاخته

پیشگفتار مؤلف برای ترجمه فارسی \ ض

شدهاند .مطالعات بومشناختی اشیا ،فرهنگ مادی و چیزها ،آن چیزی را به چالش کشید که
دانشهههمندان اجتمهههاعی در توصهههیف ماهیهههت تجربهههههای پیشپاافتهههاده ،روشههههای ارتبهههان
اجتماعی و نمایش و شبکههای تعل اجتماعی گفته بودند .ا گهر تمایهل داریهد رفتهار اقتصهادی
مصرف کنندگان ،الگوهای مصرف و رشد بازار ،کارایی رسانه اجتماعی و دیجیتالی ،ارتبان بهین
طراحی شیء و استفاده ،بین هویت و مصرف و بین مصرف شیء و چرخه زندگی را درک کنید،
الزم است با رویکرد جدیدی که این کتاب معرفی می کند همراه شوید.
این کتاب به دنبال ایجاد رویکهردی بینرشهتهای بهرای اشیاسهت .گرچهه بیشهتر بها مسهائل
جامعهشناختی ،نمونهها و مفاهیمی سروکار دارد که در پی مهادی کهردن مطالعهات مصهرف در
جامعهشناسی هستند ،اما طیفی از سنتهای نظری و رشتهها را مرور کرده و مطهرن می کنهد.
بهعالوه ،رفت و برگشتی به نظریات انسانشناسی و جامعهشناسی کالسیک دارد کهه از دل آن
حوزه کنونی مطالعات فرهنگ مادی رشد کرده است .با همه ایهن احهوال شهاید در پهی سهنتز و
تفسههیر سههنت قههدیمی دربههاره په وهش شههیء در علههوم اجتمههاعی اسههت و قصههد دارد نشهان دهههد
چگونه شالودهای مهم برای مطالعات امروزه اشیا فراهم میشود.
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