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 اشاره

که  کردم، زمانی بود  کتابی در حوزه فرهنگ مادی احساس نیاز  که به ترجمه  نخستین بار 
کتهههابی در خصههوص  بههه . توجههه بهههه مشههلول شهههدم« در خانهههه و مصههرف اشههیاتحهههوالت »تههیلیف 

 بها. و نظهری نیهاز داشهت و تیثیرات آن بر سبک زندگی به پشهتوانه علمهی اشیاترین  پاافتاده پیش
گفتمان هااب اا شناسههی و در مههوزه کههه در حههوزه باستان اشههیاهههای موجههود در خصههوص  توجههه بههه 

یبودارندوجودپررنگیهایی آنشکل جبمعوفلسفیادبیبتدر ک وتاو ت مبناادشاابتیی،
ورفیا شادهاشهیااند،پارداتی  ا لببسفرموغترهمطرحشاده نبدیادهاابدهنظهر   و بهه ساتبر

کههه می اشههیاامهها از خههالل همههین ؛ نیسههتنددر شههین پهه وهش  رسههد می تههوان  بسههیار سههاده اسههت 
کهرد.  تحوالت فرهنگی را در دههه ؛ های اخیهر تحلیهل  میهل بهافتنی، یهک شهیء آشهنا و البتهه مهثال؛

که از این فلز مدادی شکل خهار  می کثر زنان خانواده ماست و محصولی  شهود  پرمصرف برای ا
گهاهی چرخهه اقتصهادی  نیز بخشی از بهوده و هنهوز خاطرات، سبک پوشاک، تزئینات خهانگی و 
تهوان ناشهی از همهین شهیء  سهادگی می ها را به زنانگی مادربزرگ، مهادر و خالهه هویت. نیز هست

کار  ظاهر ساده اما در باطن پیچیده دانست. نسل به گر خودشان این مهارت را به  های بعدی ا
اسههتفاده  خههود از دیگههران تمههایزد امهها قطعهها؛ از آثههار و محصههوالت نسههل قبلههی بههرای نگرفتههه باشههن

کودکی مهن شهبیه هی  کنند. می ای خهاص  کسهی نیسهت چهون مهادربزرگ آن را بهه شهیوه لباس 
کهرده و سهلیقه ، خانهه و اتهاقباف خهاص و دسهتبافته است. رومیزی و روتختی   خواب را تهزئین 

گذاشته است. های  ، بخشی از روایتهای مختلفدوخت و دوزاین  زنان خانواده را به نمایش 
 .است اشیای ها در مصاحبه زنان

ههای  ، یکی از حوزهزیرشاخه آن عنوان به رهنگ مادیو مطالعات ف شناسی مصرف جامعه
که مطالعات ع مهم جامعه شماری در خصوص آن در محافل علمی  لمی انگشتشناسی است 

دهنههد و افههراد در تمههام  ز زنههدگی مهها را تشههکیل میبخههش مهمههی ا اشههیا اسههت. ایههران انجههام شههده
اند مثهل؛  های زنهدگی بهدل شهده بهه ضهرورت ها آنمیابند. برخی از  اشیاخود را غرق در لحظات 

کلید خانه و برخی و در مناسه کارت اعتباری،  ک خهاص خودشهان را بهه مها نشهان گوشی همراه، 



 /   فهم فرهنگ مادی  س
تهوان جانهدارانی تصهور  را می اشهیا .سهین سر سهفره هفت اشیاو  دهند مثل؛ آیینه و شمعدان می

که با زبان  کنند. می خودشان فرهنگ را روایت کرد 
 ای منجسم از نظریات حوزه مطالعهات فرهنهگ مهادی کتاب فهم فرهنگ مادی، مجموعه

کههه مهها را بههه نظریههات و نمونههه کنههد. ایههن نظریههات فقههط  های متنههوع ایههن حههوزه آشههنا می اسههت 
کالسههیک نبههوده و بههه پردازان  خوبی ارتبههان نظریههات پیشههین را بهها نظریههه معطههوف بههه نظریههات 

کتاب، مخاطب   کند. مثال معاصر بیان می دارد تها  عالقمند به این حهوزه را بهه تیمهل وا مهی های 
کند و نسبت به  ه نمونهب . شهوداطراف خود حسهاس  اشیاهای مشابه در فرهنگ خود مراجعه 

کارگشها و مفیهد  که در بخش پایانی هر فصل معرفی شده اسهت، بهرای مخاطبهان بسهیار  منابعی 
کتهههاب بهههرای پ وهشهههگران جامعهاسهههت.  ی، اقتصهههاد، شناسههه شناسهههی، انسان امیهههدوارم ایهههن 

 .واقع شودمفید  و طراحی فرهنگی و عالقمندان به حوزه مطالعات فرهنگ مادیمطالعات 
 سههلطانی مههدیر اصههلر علههیسههید دکتههر  جنههاب عالیقههدرو دوسههت  اسههتاد دانشههگاهسپاسههگزار 

پذیرفتنهد و آنچهه در انتشهار ایهن اثهر را در چنهین اوضهاو و احهوالی  کهه هسهتمنشر لوگهوس  محترم
کیفیت متن  مسپاسهگزار دوسهت و همکهار عزیهزهمچنهین د دریغ نکردند. مفید و مؤثر بو بهبود 

شان ویراستاری و بازخوانی ایهن اثهر را  صدر همیشگی متانت و سعهبا که  هستم مقّدم مهدوی
گرفتنههد و پیشههنهادهای مههؤثری در برخههی از معادل کردنههد.  سههازی بههر عهههده  سههت  بدیهیها ارائههه 

کهه  نهتمتهرجم اسهت و پیشهاپیش م ایرادات ترجمه بر عههده کسهانی هسهتم  نقهان ضهعف و دار 
کارم را تذکر دهند.  قوت 

1847 مهر، شایسته مدنی لواسانی



 

 گفتار مؤلف برای ترجمه فارسیپیش

کنشههگران اجتمههاعی و جوینههدگان شههیء هسههتند.  انسههان ایههن ادعهها تنههها دربههاره افههراد ها، 
جتمههاعی نیههز دگی اکننده مطههرن نیسههت، بلکههه بههه تحقهه  شههیوه زنهه شهههروندان مصههرف عنوان بههه

کهههه  گرف اشهههیادر میهههان  بهههه ناچهههارمربهههون اسهههت  کههههه اسهههتتهههمهههادی قهههرار  ها،  ایهههده ، اشهههیائی 
کرده و در هماهنگی با افراد عمهل می های اجتماعی و ارزش ایدئولوژی کنهد. بهرای  ها را نمادین 

کهرده و چگهونگی تفکهر و عملکردشهان را  درک خود و فرهنگ کافی نیست افراد را درک  مان فقط 
کنار بفه کهنش و  توجه متداولمیم. در  کهنش انسهانی، دانشهمندان اجتمهاعی نیهاز دارنهد بهه  به 

 ، اجناس و مواد برای ساخت نظریات اجتمهاعی و اقتصهادی در زنهدگیچیزها، اشیاهای  کارایی
کنند. تحقی  برای  نیز از طریه  ، ارزش و ایهدئولوژی را نیازهها اینکهه بفهمهیم افهراد چگونههتوجه 

. عهالوه بهر ایهن، الزم اسهت زبهان خهود رسهد نظهر می  کنند، امری ضهروری بهه بیان می اشیاجهان 
کننهههد و  های معنهههایی مهههادی درگیهههر می را بفهمهههیم و اینکهههه چگونهههه مههها را در شهههبکه اشهههیاایهههن 
 ارتبان دارند با افراد در تعامل هستند. اشیابا دیگر  اشیاکه  طور همان

شناسهی  ای اساسهی در جامعه منجهر بهه عالقهه اشهیاعالقه من به قدرت سیاسی و فرهنگهی 
گروه اند.  ههای اجتمهاعی سهاخته و حفهه شهده شد و اینکه چگونه مرزهای نمادین بین افهراد و 

که افراد برای دسته ، مهردم، عملکردهها اشهیابندی  مرزهای نمادین، تمایزات مفهومی هستند 
گروهابهزاری هسه هها آنبرنهد.  بههره می ها آنو حتی زمان و فضا از  کهه افهراد و  کمکشهان  تند  هها بهه 

که خوب یا بد قلمداد می بهه مها اجهازه  هها آنشوند. بررسهی  قائل می کنند، تمایز بین چیزهایی 
گروه طور همانو روابط اجتماعی را بدست بیاوریم،  دهد تا ابعاد پویا می ها در تولید، انتشار  که 

کردن نظام ارزشهی جهایگزین بنهدی متنهوعی همهراه اسهت، رقابهت  کهه بها اصهول طبقه و نهادینه 
 کنند. می

، هها آنهای ارتباطی و اجتمهاعی  و ظرفیت اشیامهم است بدانیم مرزهای نمادین در زبان 
، بههها ایهههن شناسهههی مصهههرف ه جامعهدر پههه وهش در حهههوزمهههن صهههورت مهههادی درآمهههده اسهههت.  بهههه
مهادی  اشیااز طری   این فرایندها که طور همانیعنی ام،  اجه بودهنمادین مو یندهای تمایزفرا



 /   فهم فرهنگ مادی  ص
ماننهد تهزئین  کارههاییاند، از طریه   های سازمانی نمادین بیهان شهده شان با نظام و هماهنگی

کاالهایی نظیر نوشیدنی، آیپد، آیفون، طراحهی خانهه و دکوراسهیون، خریهد  خانه، روابط افراد با 
خصهوص فضهاهای  شوند. په وهش مهن در نشان داده مینیز  هنگهای پرآ آلبومیا ظهور  کردن

کهرد امها  در زمینه جامعه ضمنی تیثیر پ وهش پیر بوردیو طور بهخانگی  شناسی مصهرف را تیییهد 
کار در آن و حوزه مطالعات فرهنگ مادی ز نی نقد فرهنگ مادی، تعمیم نظریه بوردیو و ارزیابی 

کتههاب مههن بههه شناسههی و  ر جامعهکههار بسههتن مطالعههات فرهنههگ مههادی د  بههود. در ایههن زمینههه، 
که برای مدت طوالنی و بهه کلی طور بهمطالعات مصرف  نظهر  منهد بهرای در شهکلی نظام  تر است 

 ها روزمره با شکست مواجهه شده بود. و مواد در تجربه اشیاگرفتن نقش 
کتهههاب نشهههان میکهههه فصهههول بنیهههادین ایههه طور همهههان دهنهههد، دانشهههمندان اجتمهههاعی از  ن 
کرده گرا و بههه شههیوه مههادی را از طریهه  منطهه  مصههرف اشههیاگذشههته،  کههه تمایههل انهه هایی درک  د 
کهرده یها  یهعوامل مادی ناشی از استثمار سهرما عنوان بهرا  ها آناند  داشته صهرفا؛ داری شهیءواره 

کهه تنهها بخشهی عنوان نشهانه به از چهرخش معناههای نمهادین در فرهنهگ  های انتزاعهی ببیننهد 
کمکههی بههه درک روش؛ هسههتند کههه افههراد در  هههای سههازنده و شههگفت امهها ایههن سههنت  انگیزی نکههرد 

کلیهدی دههه  استفاده می اشیاشان از  زندگی روزمره و  ۷۳۱1کننهد. ایهن اتفهاق رد نهداد تها متهون 
که توجه را شناس نساندر ا ۷۳61 مصهرفی  اشهیاماهیهت فرهنگهی نهفتهه در  سهمتبهه ی فرهنگی 

که به ظرفیت کرد؛ بدین معنی  کهه افهراد بدسهت آورده و  اشهیاهای اجتماعی و احساسهی  جلب 
کههه  کننههد و بههه روش اسههتفاده می های  در زنههدگی اشههیاهههای ویهه ه در اسههتفاده فههردی و اجتمههاعی 

 های مشههابه و تقریبهها؛  رشههتهاختههه شههد. چندگانههه و مراحههل اسههتفاده بهها آن مواجههه هسههتند، پرد
ای را  ، شهههیوهرفو پ وهشهههگران مصههه زیسهههت محیطشناسهههان  پههه وهش روان ازجملهههه ،زمهههان هم

کههه  کردنههد  ماننههد شههناختی  روان هههای جریانخههودپروری را از طریهه   مههادی دقیقهها؛  اشههیاتحلیههل 
، مسهائل یااشه. بهرای مهن توجهه دقیه  بهه کننهد تعمیم تسهیل می وابستگی، انسجام، تفاوت و

تر  گسهههترده طور بهههه شهههناختی و مطالعهههات فرهنهههگ مهههادی پ وهشهههی مهمهههی را در زمینهههه جامعه
 گشود.

کید بر درگیری معنایی  فراتر از این نیهز ، مرزهای نظریه اجتماعی و په وهش فرهنگهی اشیاتی
شناسههی  تر و هستی دیمحور، رویکردهههای انتقهها هههای شههیء های اخیههر توسههط تحلیل در دهههه

و مهههواد،  چیزهههها، اشهههیاشناسهههی نهههوین،  در معنههها و عملکهههرد بوممهههادی پیشهههرفت داشهههته اسهههت. 
که  یاجناس های  های جههانی، ایهدئال سهاختارهای اجتمهاعی، شهبکه هها آنبه موجهب هستند 

ظههر مههادی سههاخته و از ن شههده های انسههانی نشههان داده هههای اجتمههاعی و بههدن فرهنگههی، ارزش



  ض \برای ترجمه فارسی    مؤلفپیشگفتار 
که ، چیزها، فرهنگ مادی و اشیاشناختی  مطالعات بوم. اند شده کشید  آن چیزی را به چالش 

هههههای ارتبههههان  پاافتههههاده، روش های پیش توصههههیف ماهیههههت تجربهههههدانشههههمندان اجتمههههاعی در 
گفته بودنداجتما تعل های  و شبکه نمایشاجتماعی و  گهر تمایهل داریهد رفتهار اقتصهادی عی  . ا

کارایی رسانه اجتماعی و دیجیتالی، ارتبان بهین  کنندگان، الگوهای مصرف مصرف و رشد بازار، 
کنید،  طراحی شیء و استفاده، بین هویت و مصرف و بین مصرف شیء و چرخه زندگی را درک 

کتاب معرفی می که این   شوید. همراهکند  الزم است با رویکرد جدیدی 
کتاب به گرچهه بیشهتر بها مسهائل اشیاای بهرای  رشهته دنبال ایجاد رویکهردی بین  این  سهت. 

کهردن مطالعهات مصهرفها و مفاهیمی سرو شناختی، نمونه هجامع که در پی مهادی  در  کار دارد 
کرده و مطهرن می ها های نظری و رشته شناسی هستند، اما طیفی از سنت جامعه کنهد.  را مرور 

کهه از دل آن  ی و جامعهشناس شتی به نظریات انسان، رفت و برگعالوه به کالسیک دارد  شناسی 
کنونی مطالعات فرهنگ مادی کرده است. با همه ایهن احهوال شهاید  حوزه  سهنتز و  در پهیرشد 

 دهههدان نشههقصههد دارد دربههاره پهه وهش شههیء در علههوم اجتمههاعی اسههت و  قههدیمیتفسههیر سههنت 
 .شود فراهم می اشیابرای مطالعات امروزه  مهم ای شالودهچگونه 
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