
 ای از:این مطلب ترجمه

 Scent, Sound. "Synaesthesia: Intersensoriality and Material Culture 

Theory." The Handbook of Material Culture (2006): 161-172. 

 مترجم: امیرعلی امیری

 

 

 سینستزیا،صدا و بو»

  «ی فرهنگ مادیبیناحسیت و نظریه

 دیوید هاوز

 

به سرعت در حال تبدیل شدن  اشیا، معماری و مناظر  یچندگانهحسی  ابعادتوجه به اهمیت 

 «انقالب» بهتر، بیان به یا–ی فرهنگ مادی است. این چرخش حسی نظریه ی مرکزیایدهبه  

مشاهده  خوانش فرهنگ مادیتوان در رجوع مختلف نویسندگان مختلف به را می-(2004هاوز )

 «عارضتمناظر م»در  [Barbara Bender]است. باربارا بندرآشکار  (2002)بوچلی کرد.

ی دیدن این فقط درباره.اندخودمانیمواجهاتی نیستند بلکه  «اندازچشم» تنها «مناظر»مینویسد: 

هنر »ی در این فصل درباره ( 2002 :136) «حسی است. ای تمامانیست، بلکه راجع به تجربه

ی ارتقای درباره [Nicholas Saunders]نیکوالس ساندرز، [Trench art]«سنگربندی

ی شدهی بازیافتبه عنوان مثال پوسته)ی حسی از جنگ و قابلیت اشیای مادی تجربه

: 181.)بحث میکند «وان پلی میان جهان فیزیکی و ذهنیایفای نقش به عن»برای  (افزارهاجنگ

ی فرهنگ معتقد است که حوزه «دیداریفرهنگ »در  [Chris Pinney](کریس پینی2002



تر به ای مرتبطاست که با حوزه الزم»(شوددر حال حاضر فهم می ی کهبه آن شکل)دیداری 

 (2002: 84–5)»ی حسگری بشر را آشکار سازد.جایگزین گردد... تا ذات یکپارچه بدنفرهنگ 

فصلی را به تحلیل نمادگرایی اجتماعی و حسی  [Christopher Tilley]کریستوفر تیلی

به  ،[Wanuatu]، مردمی از ونواتوالواختصاص میدهد. قوم  [wala canoes]الهای وقایق

دهند و این درک را از هایشان نسبت میهای حسی مختلفی را به قایقصورت سنتی توانایی

دماغه و  به همراه اعضای جنسی مردانه و زنانه بر «هاسبیل»ها و ها، دهانطریق حکاکی گوش

ها به قدرت این تصاویر در تراکم ارجاعات آن»ی تیلی: به گفته.کنندمند میبدنی قایق بدنه

 )2002: 25) «ها نیز به بدن ارجاع دارد، نهفته است.ها که آنکیفیات حسی و بساوایی مادیات آن

مستفاد میشود این است که فرهنگ  حسیاتحواسانگیز به نچه از این ارجاعات به شدت هیجانآ

ای سازی روابط اجتماعی و نمادین سازی کیهان، توضیحی از مجموعهمادی، در کنار مادی

نظم فرهنگ  الهای ودهد. پس، شاید بتوان گفت که قایقخاص از روابط حسی نیز به ما می

را به طریقی  حسیاتحواساینها  .نظام اجتماعی و سمبلیک مانند -کنندحسیات وال را متراکم می

باشند. به طریق دیگر،  الی وهای اصلی و محسوس جامعهی ایدهدهندهدهند که ارائهنشان می

دف ه( 2002)هاوز .کندرا بدنمند می المردم و « ی حس کردنشیوه»و کاربردشان،  القایقهای و

هنگ مادی است. در مطالعات فر و، صدا و سینستزیاب ی اهمیتمن در این فصل بحث درباره

لورنس که « سیاتحبه هم پیوستن »به معنای واقعی کلمه، ه سینستزیا بحث من با تمرکز ب

صدا »ی اصلی به عنوان ،محقق مذاهب تطبیقی، در یک مقاله [Lawrence Sullivan]سالیوان

ادبیات از  ایالصهبا فراهم آوردن خآغاز میشود. بحث آن را بارور کرد،  ( 1986) «سیاتو ح

 )و آلن کوربین) 1993, 1998)سنال، که کنستانس کحسیات شناسیانسانبه رشد در تاریخ و رو 

 [multisensoriality]چندحسیت میان سایرین بر  سردمدار آن هستند و در(1986, 1994

مطالعات  در حسبه ایش .افزایش گرمیکنند، پیش میروددر مادیت وجودی انسان تاکید بدنمند 

 الحیاصط) «مطالعات فرهنگ حسی» های درونفرهنگ مادی و تمرکز مبرم بر اشیا و محیط

آور است. هر دو این مسرت ایالقیی تدهندهنشان (سیاتح شناسیانسانتصر برای تاریخ و مخ



در ای که در سالهای اخیر تا حدی رشتهتوانند در ضدسنتی میانهای رو به رشد میحوزه

در تفاسیر سنتهای علوم اجتماعی متبلور  «گراییباصره»و  «گراییمتن»عمل به افراط در العکس

سالیوان در حقیقت در همان سالی منتشر شد که  «حسیاتصدا و »ی شده، به هم بپیوندند. مقاله

که به ) گرامتن نقالبی اوج افت نقطهکه میتوان گ( 1986ر مارکوس و کلیفورد )فرهنگ نوشتا

 الباست، انتشار یافت. انق شناسانهانساندر معنای  (ز شناخته میشودنی «چرخش ادبیات»عنوان 

این پیشنهاد را مطرح کرد که  (1973)تز ریآغاز شد، وقتی که کلیفورد گ 1970ی بعدی در دهه

و اوایل  1970ی در دهه «فرهنگ خواندنی»ی انگاشته شوند. ایده «ی متونبه مثابه» فرهنگها

ی به مثابه» نگاریمردم»)« متنی شدن»ی به شدت سازنده ظاهر شد، اما بعدتر ایده 1980ی دهه

های این امر موجب پیامدهای نامناسبی همچون انحراف توجه به سمت شیوهد. حاکم ش «(نوشتار

 ه، استفن تایلرالوقل آنها بودند، شد. به عتون ناهای حسی که ممتن و دوری از واقعیت برساخت

ربطی  ک هیچادرا»د:بسیار فراتر میرود، تا جایی که ادعا میکن (1986:137)در فرهنگ نوشتاری 

ممکن است  القی. در حالی که به لحاظ اخ(است نگاریمردماین، منظور از ) «به این ندارند.

شناختی به لحاظ معرفت رسدرا به نوشتار گره بزنیم، اما به نظر نمی نگاریمردم درست باشد که

خود  «کردنحس» سالیوان مدلد. را کم کن«متن  برساخت»شناسانه برای غور درانسان هایتالش

مدل وابسته به »حسی برای جایگزین چند یک عنوان به -«(نوشتن» )یا «خواندن» مقابل در–را 

ی وی چنین مبهم ینکه مقالها( 1973، به نقل از گیرتز 1970رد. )ریکور گیبه خدمت می« متن

محور در علوم انسانی و اجتماعی های زبانی مدلالعادهبه نظر میرسد، گواهی بر قدرت خارق

و خواه متاثر از  (زبانشناسیمدلی در ) «هاعلم نشانه»ت، خواه تحت تاثیر رویای سوسوری اس

دیگر  «مدل وابسته به متن» باشند. اما فوکویی «تحلیل گفتمان»شتاینی یا ویتگن «بازیهای زبانی»

زمانی  ،البرد. مث، چنانکه سابقا بود لذت نمی(یا تاریخی)شناسانه از ادراکی مشابه انگاشت انسان

ی بر اساس آنچه بودریار در جامعه «ساختاری مشابه زبان دارد»گفتن این که فرهنگ مصرفی 

بود، (گفته بود، متداول  1968/1996)و سیستم اشیا  (1998/1970)و ساختارها مصرفی: اساطیر 

بسیاری  مالحظاتی مصرف، ساختار نیافته اهربه خاطر ذات فاقد نظم و ظا عمدتا»اما اکنون، 

 (2002:234)بلوم د.وجود دار «انگارانه بین زبان و مادیتهای سادهدر برابر این قبیل معادل سازی



مرزهای زبان من مرزهای جهان من »کی نیست که گفتن چنین چیزی غیر منتظره است: ش

ماست. اما، این  حسیاتاندازه به تمام یا به بیان دیگر، این شاهدی بر ارزش توجه هم«.نیستند

یک طراحی یک »ین محققان فرهنگ مادی باشد. تیلی مینویسد: توافقی گسترده ب تواند ابتدایمی

 ها و اعمال مادی اساساها، گفتمانیک خانه یک متن نیست: کلمات و چیز کلمه نیست و

هایی ای که در گزارشگیریسویهاست نسبت بهمطالعات فرهنگ حسی مدت «متفاوتند

شود معترض است؛ این فهم برای این داتا بصری و کالمی تلقی می« معنا»ای که در آن علمی

کنار گذاشتن مدلهای زبانشناختی و ورود ( 1990کالسن ؛ 1991:23)هاوز .بنیادی استمطالعات 

 تواندی زبان میشوند میی احساسات و احساسات واسطهای که فرهنگ واسطهبه ابعاد چندگانه

روابط انسانی  [interconnectedness ]«همبستگی»های فراوانی نسبت به منبع بصیرت

همراه با » به معنای -بنا نهاده شده «اجماع»ی پایه، از آنجا که بر «جامعه» (2002.)فینگان باشد

 .یک واقعیت حسی است، همانطور که حسگری یک واقعیت اجتماعی است -«حسیات

 

 سینستزیا مدل

  

ی ی پرفورمنس، هرمنوتیک و نظریههای اخیر نظریهپیشرفت «حسیاتصدا و  »سالیوان در

، حسیاتی سمبلیک وحدت تجربه» رسد که:کند. در نهایت به اینجا میرا مرور میالعات اط

(او در شرح  6:1986« )ی وحدت معنا معرفی کند.سازد تا خود را با ایدهیک فرهنگ را قادر می

کای جنوبی، مدل خود را به عنوان های جوامع سرخپوستان آمریها و آیینگوناگونی اسطوره

یک وضعیت نادر است  سینستزیاپزشکی،به لحاظ  .ارائه میکند «سینستزیا»یاـ«سیاتوحدت ح»

 با ادراک یک یا چند کیفیت دیگر همراه میشود. بنابراین ،یک کیفیت حسی برانگیختنکه 

ها را حس میکنند. بینند و مزهها را میشنوند، صداها را میمیگویند که رنگ هاسینستزیایی

سوی افرادی که تحت  کیفیتی اغلب از-جایی بینچنین پیوستگی و جابه( هم1982)مارکس 



ی جوامع اند نیز گزارش شده است. در حقیقت، گزارش سالیوان بر گسترهتاثیر توهم بوده

 Caapi] کانی بانیستریوپسیس زایسرخپوست آمریکای جنوبی که به گیاه توهم

]Banisteriopsis  طالحطالحاند متمرکز است. اما، وی همچنین اصکاربرد آیینی بخشیده 

گیرد به را همزمان به بازی می حسیاترا برای اشاره به فرایندی آیینی که چند یا تمام  سینستزیا

گرا های آیینی و کیهانوی را برای تفسیر نظام «فرهنگ»ی نظریهبرد. این امر به طور بالقوه کار می

 .در سراسر جهان مناسب میسازد

طبیعت واحد حسگری »ایست که وهگوید، نقطه قوت مدل سالیوان وابسته به شیچنانکه پینی می

ایش نیز هست. ه، این یکی از ضعفشناسیانسانشناسیمردمشناسد، اما از دیدگاه را بازمی «انسان

ی بعدی از رهیافت است. فرضیه «یکتایی معنا»ی فرض سالیوان دربارهشاین ضعف ناشی از پی

ی هرچند که گیرنده»گوید ید که میآارتباطی برمیهای ی آییننسبت به مطالعه العاتاط ینظریه

های حسی متفاوتی به طور همزمان دریافت میکند، الرا از طریق کان العاتیک پیام آیینی اط

 (1976:41 .)لیچتفاوت حاوی تنها یک پیام هستندتمام این احساسات م

به عنوان  حسیاتسحوابه عنوان اصل و  «معنا»ی برخوردش با چنین رهیافتی به خاطر شیوه

،وحدتی فرض شده « پیام»تغییرناپذیر برای رساندن یک سری  ادی و اساساهایی قراردکانال

مادیت ی تحمیل میکند. این باید با چیزی که ما اکنون دربارهرا جعلی به ارتباطات آیینی 

را اصل و معنا را واسطه در  (و غیره المسهبینایی، شنوایی، ) حسیاتحواسارتباطات میدانیم که 

همچنین مایل است توجه  طالعاتداشته باشد. رهیافت نظریه انظر میگیرد، همخوانی بیشتری 

همین  یینی منحرف کند، در حالیکه دقیقااز طریق مراسم آ حسیاتحواسرا از اجتماعی شدن 

کن است با اجتماعی شدن حسی است که باید ذهن تحلیلگر را اشغال کند. این ایرادات مم

 [Tukano-speaking Desana]های دساناو زبان توکان یتحلیل شرح سالیوان بر اسطوره

سالیوان  .ی نظام حسی دسانا، مشخص شوددرباره از نقطه نظر مستقل کالسن «منشا ارتباط»در 

 د: کناینگونه نقل می



 ای به نام کجپیافسانههای کودکی شمال شرق آمازون صدای گریههای زبانبرای توکانو 

گیاه .)آیدزا دارد که از بدن او به دست میای توهمهطعم و تصاویری مرئی از نوشیدنی

ریه میکند، تمام هنگامی که کودک با صدای بلند گ») کانی بانیستریوپسیس جادویی،

 Huaké] هواکه یپا خدایی به نام «بینند.شوند و همه نوع رنگی را مییمردم... مسموم م

Yepa] عی تعلق دهد که کودک مثله شود. هر تکه از بدنش به یک گروه اجتمادستور می

ی امروز نیست بلکه ها در جامعهمراتب گروهاساس سلسله میگیرد و این توزیع صرفا

هایی متفاوت از شهود و نوسان صدا را ایجاد میکند که ذات فرهنگ هر گروه، کیفیت

 (1986:26) .گفتارشان را شکل میدهداعم از هنر، موسیقی و 

در یک راستا قرار  العاتاط ینظریهتباط اساطیری و آیینی را با دسانا از ار« تفسیر»سالیوان  

 :دهدمی

ی همیت نوشیدنی آیینی و بینش ناشی از اعمال آیینی در اصل برآمده از صدای گریها

ای شبیه به کانال طورهجهان اس ینخوردهکودک مقدس است. این صدا در محیط دست

پرداز ارتباطات، به عنوان نظریه [Corcoran ]عاری از سر و صدایی است که کورکورن ،

کند. این یک مفری برای فراغت از این دنیای ناقص پر از سر و صدا و اطناب تصویر می

 حسیاتحواسا را برای تمام پیام منحصر به فرد، یک سیگنال منحصر به فرد است که معن

رد...توکانو زبانان موافقند که آن نوع از وضوح و یکپارچگی معنا دیگر آویبه ارمغان م

های زائد از سوی ی معنا در این جهان موجب ارسال پیامشدهوجود ندارد. وضعیت مثله

  )1986 :26–7 (.مختلف و رسانه میشود حسیاتحواس

ای بین کورکورن و یک هایی از مکالمهانجام داده، که پرده االبآنچه سالیوان به واسطهی متن 

علمی )رایج نوع دیگر  طالحاتشناسی به اصی نوعی از کیهانتوکانو زبان خیالی است، ترجمه

یا )و مهم میکند که آیا شمن میخواهد آن است. اما این گفتگو این پرسش را اجباری  (غربی

 کورکورن یعنی که–ای که آن را شکل دهد اظهار کند پیام خود را بدون توسل به واسطه (میتواند

را بنوشد؟ ( جادویی کانی بانیستریوپسیس اسم توکانویی درخت) [yagé] ل،یوگهنباید او



های شیرین، آوازهای رنگ»ا بر اساس تحلیل از نظام حسی در بگذارید این گفتگو ر

یا  «کلمه»، نه یک (ی کودکگریه)ی شروع در اینجا صداست قطهن. (تغییر دهیم 1990«)معطر

. این صدا حاوی روایح و دماها و همچنین العات(ی محبوب نظریه اطدیگر استعاره)« شماره»

مختلف معنادار هستند، اما در  حسیاتحواسهاست. این احساسات اکنون برای ها و طعمرنگ

ضریب »ی کودک به عنوان مظروف ای غیر قابل تشخیص بودند. پس، صدای گریهجهان اسطوره

 .ی بدوی نظر گرفته میشودتوکانو در مرحله (لوهانمک 1926وامدار ترمینولوژی ) «حسی

جامعه را نظام طور که های بدن کودک صدای اصلی را تنظیم میکند، همانقسیم و توزیع بخشت

ی آوازخوانی، صحبت کردن و شده با شیوهبندیهایی رتبهمیبخشد، سپس هر یک را به گروه

کند. مخصوص به خود تقسیم می (هاروایح، طعم)حسی  یی رسانهها به مثابهاستفاده از رنگ

و تقسیم جامعه، همه با هم پیش میروند. بنابراین، جهان  حسیاتحواسپس تقسیم صدا، تقسیم 

تحت  حسیاتحواسیابد که برآمده از تعامل و اجتماعی توکانو مطابق با مدلی ساختار می اخالقی

-هنجارهای اجتماعی هنجارهای حسی هستند. این اصل اساسی نظام اجتماعی. است یوگه تاثیر

ی تقسیم طعم و بوی متفاوتی دریافت عی در لحظههای اجتماحسی توکانو که هر یک از گروه

هستند که طعم و های مناسب برای ازدواج آنهایی جفت»: یابدکردند در روز ازدواج تجلی می

نیز  یوگه ی آیینی کنونی ازاین اصل همچین در استفاده( کالسن 1991: 249«)بوی متضاد دارند.

کنند تا می الششده، تزاها و یک محیط حسی کنترلها با استفاده از توهمشمن»مستتر است: 

ی بسازند، و بر اساس آن عمل شنوایی واحد»،«دید واحدی بسازند، و بر اساس آن عمل کنند»

ی بسازند، و بر اساس رویای واحد» ،«بویایی واحدی بسازند، و بر اساس آن عمل کنند»، «کنند

رای کنترل محیط حسی، برآمده از این نیاز به شمن ب ( کالسن 1990: 728) «آن عمل کنند

شمن  .است حسیاتحواسحقیقت است که هر گروه اجتماعی حاوی کیفیتی متفاوت از 

خواهد بیمارانش قرمز ببینند، وقتی که باید زرد ببینند، یا بوی تندی حس کنند، وقتی که نمی

 القیت حسیاتسحواقاد وجود دارد که وقتی باید بوی شیرین را حس کنند، چرا که این اعت

سالیوان  .توکانو میشوند القیحارم و دیگر جرائم در نظام اخمیکنند، مردم مرتکب زنای با م



از بین رفته  «یکپارچگی معنا»باره که این در العاتپردازان اطگوید که توکانو زبانان با نظریهمی

 « .حال عزاداری دیده میشودگرایی و در یکپارچگی در گذشته»د. او همچنین ادعا دارد که: موافقن

 که–روشن نیست. اگر تنها یک حس و یک معنا وجود داشته  امالن کی( ا1986:27)سالیوان

ای بوده باقی مانده و اگر ضریب حسی دسانا در همان حد بدوی که در جهان اسطوره یعنی،

صدای یک فلوت بسیار معنادار است اما قادر نیست تصاویری در  الپس مث -هرگز آشکار نشده

که امروزه هست، بیانگیزد. دسانا ممکن است با آمیزش تقابل حسی که صدای سایر کیفیات چنان

، وقتی پسری فلوت الاست، دلپذیر ظاهر شود. مث حسیاتحواسی کودک به سایر ترجمان گریه

؛ آهنگ الستباشد، رنگ قرمز است و دما با باید مذکر گوید نوازندهبوی آهنگ می »مینوازد: 

ها حامل پیامی کند. لرزهشادی جوانانه و طعم میوهای رسیده از درختی خاص را تداعی می

اینجا  های چندگانه درالقیت(1981:27 دلماتف-ریچل)« .اروتیک به دختری مشخص هستند

اند. افسوس که تنها از آهنگ به کار گرفته شده (ضمنی اللتیا د )برای تکثیر معنای مستفاد 

توانند ببینند،حشو است؛ به این در این پیوند احساسات می العاتپردازان اطچیزی که نظریه

. ی حسی دسانا در چنین نگاهی، همچون نگاه کورکورن، گم میشودهای شیوهمعنا که تمام طنین

گی مستعد روشن کردن ابعاد زیادی از پرفورمنس فرهنسینستزیای  یاز این رو، در حالیکه نظریه

و کمتر یکپارچه از حسگری  ترالنینظریه فضایی برای ادراکی عقفرهنگی است، باید در این 

ی سودمند برای انکته «حسیاتحواسحدت و»انسان ایجاد شود. به خصوص، در جایی که مفهوم 

» مدل وابسته به متن«نسبت به  به لحاظ فرهنگی دارای حساسیت بیشتری عزیمت است و قطعا

.وزن یا ارزش الحاق به سایر  1است، لذا باید توجه بیشتری به چنین مباحثی شود:  «شماره»یا 

.توالی دریافتها، به جای همزمان پنداشتن  2پذیر پنداشتن آنها؛ کیفیات، به جای برابر یا تعویض

تن ی ایجاد کنند، به جای زائد پنداش.اینکه حسهای متفاوت ممکن است معانی متفاوت 3آنها؛ و 

وارد  العاتستگی غیرانتقادی به نظریه اطکه سالیوان به خاطر واب)آنها. هر یک از این پنداشتها 

های کنیم را محدود میکند، درحالیکه چالشآنچه حس می (ی دسانا میکندتفسیرش از اسطوره

داد و بنابراین معنای شان گسترش میتالما را برای شناسایی تعام حسیاتحواسو مادی توکان

 .بیشتری از آن مستفاد میشد نه کمتر



 

 

 

 بیناحسیت مدل

 

قوام بیشتر آنچه مدل  از مراسم چای ژاپنی به کز تحلیل سمبلیک حسی دورین کوندوتمر 

کند. کوندو تاکید بر سمبولیسم غیر شفاهی مد نظر دارد کمک میجای سینستزیا( )به بیناحسیت

ژاپن را خاطرنشان میکند. مراسم چای به خودی خود مستلزم تطهیر و ارتقای ادراکی  در فرهنگ

ی خاموش میشود. در مراسم، معانی از طریق جابجایی حسی است که منجر به وضعیتی از مراقبه

ی بخور به طعم چای. کوندو منتقل میشوند، از باغ به اتاق چای، از صدا به سکوت، از رایحه

 «همراه با فراز و فرود و جهتگیری آشکار، توالی حرکتی»اختی مراسم چای را شننظم زیبایی

ی توالی حسی مراسم چای تصویر شد، چنانکه به واسطه  (2004/1983: 197)توصیف میکند. 

های ادراک به طرق ندارد. شاید رشته حسیاتحواسسینستزیایی  بیناحسیت نیازی به آمیزش

با هماهنگی با  حسیاتحواسمتفاوت بسیاری به هم متصل باشند. شاید گاهی به نظر بیاید که 

هریک از این حاالت  .شوندکننده مییکدیگر کار میکنند. گاهی احساسات متناقض یا گیج

که  یت همچنانمدل بیناحس .شناختی یا اجتماعی قلمداد شودتواند یک ایدئولوژی زیباییمی

وه، العندارد، دال بر برابری، چه حسی و چه اجتماعی، هم نیست. به اللتلزوما بر هماهنگی د

ی مراتبی هستند. در یک جامعه یا زمینهبه طور معمول دارای سلسله حسیاتحواس

ر صدرنشین ممکن است ای دیگاست، در جامعه حسیاتحواساجتماعی،بینایی در صدر فهرست 

های بندیهمیشه وابسته به رتبه حسیاتحواسبندی برای چنین رتبه .شدسه باالمشنوایی یا 

شی به جامعه را به عهده دارد. گروه مسلط در جامعه با سطح بخی نظاماجتماعی است و وظیفه

ی حسیاتحواسهای تابعه با که گروهو احساسات در پیوند است در حالی حسیاتحواسعالی از 



سازی عنوان جنسیت مفهوم به چه –ای در ارتباطند. در غرب، گروه مسلط تر و باسمهکم ارزش

بینایی و شنوایی مرتبطند،  «برتر» حسیاتحواسبه طور معمول با  -یا نژاد شده باشد و چه طبقه

فروتر  الحااصط حسیاتحواسبا  (هازنان، کارگران، غیر غربی)های تابعه که گروهدر حالی

 (1998)کالسن  رگیرند.د المسهبویایی، چشایی و 

شوند ی که به طور نسبی ناخوشایند یا خطرناک تلقی میحسیاتحواسی حسی، رون هر حوزهد

ی بویایی افراد در حوزه الخورند. مثپیوند می «خطرناک»، «ناخوشایند»های اجتماعی به گروه

ر تحالیکه افراد طبقات پایینشوند، در در نظر گرفته می بوخوشبو یا بدونال معمو الترطبقات با

را میتوان  «از حقیقی تمایز طبقاتی در غربر»قتی که مینویسدو از قرار بدبو هستند. جرج اورول

: 166نقل شده در ) «طبقات فروتر بوی گند میدهند.»کرد،  الصهخ «کی ترسناچهار کلمه»در 

کشد. اجباری در جامعه را به تصویر میبه خوبی این تبعیض بویایی  کالسن و همکاران(  1994

ادراک بوی بد بیش از آنکه مربوط به پاکیزگی باشد با وضعیت اجتماعی در ارتباط است: مطابق 

ول بندی حسی جامعه، وضعیت فرودست اجتماعی به معنای بوی بد بود. بنابراین اوربا طبقه

تمیز هستند،  مالکه میدانیم کا «یتی فرودسطبقه»حتی از مردم »میگوید که بوی زننده میتواند 

توانیم ببینیم  در اینجا می(  کالسن و همکاران 1994: 167)نیز به مشام برسد  «مثل خدمتکاران

مرتبط با نفرت تنها یک بیزاری شخصی نیست بلکه با مراتب اجتماعی  حسیاتحواسکه چگونه 

ی طبقاتی به احساسات فیزیولوژیکال، قوه الفاتدگردیسی اخت (1993است.)میلر  در ارتباط

 .مراتب اجتماعی استی قدرتمند سلسلهقهریه

ی تحلیل نظام حسی درباره «آراییمعنای تن»در  [Anthony Seeger]آنتونی سیگر

ی تطبیقی آموزندهای آورده ی برزیل نمونههای سویا در منطقهی مانتو گراسوسرخپوست

زیورآالت فرد را به های لب و گوششان مباهات میکنند. این (مردم سویا به دیسک1975)است

ی در جامعه»قت استعدادهای سخن گفتن و شنیدن کنند. در حقیبدل می (من) «انسانی کامل»

ی ی مورد استفاده، کلمهالمث( 1975:215د.)سیگر بسیار ظریف و به شدت باارزش هستنسویا 

نیست بلکه به معنای  «(یک صد)شنیدن » تنها به معنای ، [mba-ku] کومباسویا برای شنیدن،



حتی چیزی بصری  گیرندرا یاد می یزیسویاها چ »تی است. بنابراین وق «فهمیدن»و  «شناختن»

گوش عضو اصلی است ( 1975:214«)این در گوش من است.»گویند ای بافندگی میهمثل الگو

شود. همچنین عضوی است که انسان از طریق آن اجتماعی که جهان از طریق آن شناخته می

کسی که به  .آرایندمیهایشان را با دیسک میشود: هم دخترها و هم پسرها در دوران بلوغ گوش

روشنی  به»، مطابق با هنجارهای گروه استال اجتماعی شده، یعنی کسی که کامطور کامل 

ارند از دیسک لب تنها بزرگترها و روسا اجازه د( 1975:214«).میشنود، میفهمد و میشناسد

 «مومیو شنود ع گفت »یا  «سخنرانی عمومی»در  (دهانی الحبه مدد این اص)استفاده کنند و 

شرکت کنند و همچنین آوازهایی که در نظام سمبولیک و هویت فرهنگی حسی سویا بسیار مهم 

 .هستند را اجرا کنند

هم  ، بینی «.شوندنمییا به شکل خاصی نقاشی  خالکوبیها تزئین،چشم» ،مشخصا

ن با ای (هاها و گوشدر تضاد با بسط لب)این تقلیل چشمها و بینی  (1975:216طور)همین

ی دارای حس قوی بویایی و العاده خطرناک و وحشواقعیت که تنها حیوانات شکاری فوق

تلقی  «کر بو»ت. در رابطه با این، مردان بالغ هستند، در ارتباط اس «چشمانی قدرتمند»همچنین 

 «ویبویایی ق»ماع با طبیعت در ارتباطند دارای میشوند، در حالی که زنان بالغ، که بیشتر از اجت

هستند و جایگاه  «چشمانی قدرتمند»جادوگران نیز دارای ( 1981:111)سیگر ض میشوند فر

قت که آنها ی این حقیجامعه به واسطه (واقع سماعی در) القیی ایشان در مرزهای اخکارانهگناه

 ت.ای دارند بیشتر قابل درک اسیا آشفته «بد»شنوایی ضعیف و گفتار 

ی تحت تاثیر ایده «آراییتن»سیگر در  یباید خاطرنشان کرد که نوشته تحلیل به لحاظ پیشینه

لوهان بوده است. نظر به اینکه مک «حسیاتحواسهایی به افزونه »از رسانه به عنوان لوهانمک

های ما بدل به خود رسانه گویدی( م1962)[The Gutenberg Galaxy]در کهکشان گوتنبرگ

نظام حسی شنوایی محور آرایی نیز چنین کارکردی دارد. میگوید که این بدنشوند، سیگر ما می

در مقابل کایروگرافیک )« یشنیدار-شفاهی»ی چیزیست که از یک جامعهآن اسویا دقیق

سیگر با توجه به معانی و  ،لوهانی، انتظار میرود. اما، در معنای مک )ک،تایپوگرافیک و الکترونی



-Gê]زبان-ی متفاوت در نظام حسی سویا و سایر مردم گیهاهای مختلف قوهارزش

speaking] البخشد. مثلوهان پیچیدگی بیشتری میشناسی مکمانتو گراسو، به نشانه ،

هایی به آلت الفوغ برای پسران را با پوشاندن غهمسایه، رسیدن به بل[Kayapo]های کایاپو

. (ها استفاده میکنندای از مهرهفقط از رشته)کنند، نه استفاده از دیسک گوشتناسلی مشخص می

شده نیستند. مطابق ها خیلی تزئینکنند اما این دیسکمردان بالغ کاپایو از دیسک لب استفاده می

بندی متقابل سازد، که البته این رتبهتر از انسان میها را پست، این کار آنسویااستانداردهای 

وابسته ، نظر به ترتیب سکوت و قواعد مستقیم  حسیاتسحوااست. بنابراین اقتصاد سویا به 

تضاد  . بر این مبنا،متفاوت استبا کاپایو  (یا سکسوالیتی) المسهرمستقیم سماعی و مربوط به غی/

 و کارکردهای شنوایی نسبت به سایردر ستایش جایگاه  ،«جوامع شفاهی» لوهانی مکبا نظریه

ه دزیادی از مطالعات بعدی تایید شی که در تعداد بر یک پیمان نیستند، نکتها حسیاتحواس

 (2003؛هاوز 2002؛گورتس 1993،1997.)کالسن  است

 

 

 

 

 جهان حسی

« جهان مادی»ابعاد مختلف چندحسی تواند با پرداختن جدی به زمینة مطالعات فرهنگ مادی می

« اندچیزها مهم بعضیچرا »( آنطور که دانیل میلر در 1998)میلرغنای بیشتری به خود ببخشد.

هرچه بیشتر دقیق شدن در کیفیت مادی و حسی این جهانی اشیاء ما بهتر با  کند:مشاهده می

اند را درک ها شکل دادههایی که به آنها و فرهنگشها با ارزتوانیم ارتباطات نامحسوس آنمی

 امتداددر  نحویکه به بود ( تمرکز من در این بخش بر مصنوعاتی خواهد1998:9)میلر:« .کنیم



یا واکنش حسی افراد جایی و تعیین جا  از جابهتصورات ناشی به . و همچنین انداحساسات

 پردازم.نسبت به مکان می

 مصنوعات

ای جزیرهـو در سیستمی وسیع و میان ،شوداسلحه میاشیاء باارزشی که شامل گوشواره و  بستة

[inter-island]  نو  در منطقة ماسیم در کشور گینة را چرخدتبادلی میبه شکلی مناسکی و

اسات در مصنوعات سیستم مثالی خوبی از امتداد احس. این نامندمی[Kula ring]« حلقة کوال»

مراتب حسی در سلسلهاست. خصوصیات صوتی، بویایی، بصری و همچنین جنبشی این اشیاء 

های ارزشمند این جعبه بسیار کلیدی هستند. هانگاه آن افراد ازقدرت بنیة ین معیارهای نو همچ

صاحب منصبان  ناعاق قدرت ،های اجتماعیدهد که بر حسب آن جایگاهاستانداردی را نشان می

ها،هر مرد ماسیم در دنیای تواند مورد بحث و قضاوت قرار گیرد.میست( ) که همیشه موقتی

ای ن وجههتتحسین شدن برای داش)ی بدون نام یک چهرهمند است از کوال عالقه حاضر در

رد بتواند خود را که فارغ از بدن، ف )داشتن نامی تبدیل شود( به یک نام بدون صورت بصری 

  (.بشناساند در منطقه

ینوفسکی لآنطور که ما آنِت وینر تحلیل مجددی بر روی تبادالت کوال انجام داد و متوجه شد

گردش این اشیاء و » نیست بلکه  «و بستان عالقه به بدهعشق و صرفا یک » کوال گوید، می

 هاوز)«شودافراد میبرای عث ایجاد شهرت با درج شده در آن،مالکان نام تاریخچه سفر آن و 

و  [noise]دانند که به معنی صدامی [Butu]ها، ارزشمندترین چیز را بوتو ماسیم (2003:67

 است. [fame]شهرت 

ضمائم شامل،  شوند.شوند نشان داده میکه به کوال ضمیمه می ایکیفیات حسیدر رزش، این ا

که یا خود ارزشمندند  هستند، انواع پوست و قوطی و پالستیکی دانة گیاهان، های ارزشمند،مهره

حدود ارزشمندی چیزها هستند. اساسا این ضمائم برای گستردن  یا اینکه قاب ارزشمندی دارند.

افراد ضمایم خود را به این بسته دهند.نشان میاین ضمائم با ایجاد صدا ارزشمندی خود را 

شود؛ این زدگی در پوسته میو باعث بیرونفزایند. این افزایش بسته را متورم میکند می



( همچنین 3-72:2003 زهاو؛1986)مون ها دارد.ای اساسی با زیباشناسی ماسیمزدگی ابطهبیرون

 یگام تحویل محموله ) بخصوص صدای تکان دادن آن( از آنجایی که ارزشمندهای هنحرکت

هاست کارکرد اصلی ضمائم، طنین صدای آنآن در تحرک آن است، بسیار حائز اهمیت است.

پایان ها معامالت کوال در شب به ) در بعضی از قسمتدهد.که مبادلة موفق کوال را نشان می

: کوال ی موفقیت در مبادلة آن است.( نانسی مون مشاهده کرددهندهرسد که صدای آن نشانمی

شود قابل شنیدن دارای دکوری صدادار است که به محض حرکت در شب وقتی دیده نمی

 (2003:83 هاوز)باشد.

عنوان بستة کاالها به تحلیلمعنای حسی یک چیز یا مصنوع ممکن است در گذر زمان تغییر کند.

تواند زیابی کنند، میار متفاوتتوانند را می هاآن بط حسی که افراد حدود ارزشمندیروا

-29:1999)دانت ها روشن کند.در جریان گردش آن را اجتماعی و حسیت چیزهابیوگرافی 

شوند یا نسبت داده میم معنایی جدیدی که به تولیدات بیگانه توانی( به این شکل ما می110

 cross-culture]« مصرف بینافرهنگی» کنند را در کانتکستبرای آن ایجاد می

consumption].(1996 هاوز)تبیین کنیم  

های رنگی عوض مهرهایی به طیفخز را بهکین با فرانسویان کِبِکی عنوان مثال بومیان آلگونبه

ها، این کینسیار اهمیت داشتند. آلگونمراسم عبادت بها در کردند. این مهرهمعاوضه می متفاوت

های مختلف ها در مراسمبلکه مهره  کردندشان تحسین نمی«درخشندگی»ها را تنها به سبب مهره

و کانال مناسبی معبر ها را گلوی مهرهها د. آندادنبرای استعمال دخانیات مورد استفاده قرار می

نمونة ( 6-170:1996)ون گرنت دانستند.می حجم باالی قدرت نهفته در موادفروکشیدن برای 

 [Johnson & Johnson ]انسونتوان در پودر بچة جانسون و جمعاصر همین رویکرد را می

ز اینکه برای کودکان استفاده پاپوآ گینة نو بسیار خریدار دارد اما بیشتر امشاهده کرد. این پودر در 

 و همچنین شود برای آراستن بدن، زردچوبه مالیدن به نفر اول اجراکنندة مناسک و تطهیر عزادار

این استفاده تزیینی از پودر طور که قبال گفته شد، همانگیرد.مورد استفاده قرار میجنازه 



 در فشردن حضور بویایی و بصری فرد؛های خراب شده( ای برای پوستهعنوان مادهبهبچه)

  (18-217:2003)هاوز .هابسته بیرون زدگی ها در موردشناسی ماسیمست بر زیباییتاکیدی

از  هامحلیکیفیات حسِی  و ارزیابی شودها نسبت داده میای که به کاالمعانی دالیل مصرف،

)یک  [Kool-Aid]. مثال کوالید را تنها در کانتکست مصرف بینافرهنگی نباید درک کرد کاالها

که در زندگی طبقة متوسط آمریکا یک نشانه و عالمت -را در نظر بگیریدبرند پودر شربت( 

رنگ به عنوان [Tweens]شرور  هایبچه ،ان قیمت بودن و رنگی بودنکه بخاطر ارز -است

چگونگی تبدیل شدن طعم به چیزی دیداری ، هااین بچه فرهنگخرده کنند.ها استفاده میمو از آن

 کند.می« معنا دار»را 

 

 [emplacment]گیری جای

( 1974،1995فو توان )ـیی کسانی چوندر کارهای پیشگامانة به مکان های حسی افراد واکنش

دانان و های آنان باعث شد جغرافیمثال ( بسیار مورد توجه قرار گرفته است.1996استیو فِلد)و 

تری را مورد توجه ویژهدر مکان  [sensescape]مفهوم منظرة حسی شناسان دیگری نیز انسان

های معمول با همان تداعی [Landscape]منظره  مفهوم سنتیِ باقرار دهند. این مفهوم در قیاس 

همانطور که بیشترین توجهات به روند حسی ( منظرة1990گیرد.)پرتئوس و ابتدایی قرار می

فاصله « تجسم»خصوص روند روندهای دیگر بهاز  (2004،فلچر1992)رودمنگیری داردجای

 (1990گیرد.)کسورداسمی

« حس مکان»ساده و واضح  نظردر عبارت به« حس»معنی کلمة احساسات مکان، فلد در کتاب 

او در ادامه « شود؟مکان واقعا چگونه حس می»خواهد بررسی کند:می با مطرح کردن این پرسش

گونه که انیابند؛ همشود، احساسات نیز مکان میگونه که مکان حس میهمان» ، کندادعا می

های توان در مثالنکتة فلد را می (1996:91)«یابند.ها مکان مییابند، معنیعنی میها ممکان

های در کتاب .نشان داد )یا سماعی کردن جهان مادی(مختلفی از ابعاد سماعی زندگی اجتماعی



و ( 2003)بول و بَک خواندن فرهنگ شنیداری( 2002آستِرن ) ؛نفسانیتموسیقی، احساسات و 

 اند.نشان داده شدهخوبی ( این ابعاد به2004)اِرلمان فرهنگ شنیدن 

های هم از حیث دربرگیری فرهنگبندی کردن جهان مادی هم از لحاظ تاریخی و دستهتوجه به 

؛راسموسن 1994؛کالسن و همکاران 1986)کربینافزایش بیشتری یافته است.مختلف 

 از بوشناسیِ  [Vishvajit Pandya]ویشویجیت پاندیا ( اتنوگرافی 2006نیک ؛ُدرب1999

[Osmology] ها ُانجی[Ongee] درخشان از چگونگی اجتماعی شدن بویایی ارائه  اینمونه

جزیرة کوچک آندامان در بِِی بنگال آورنده ساکن ها مردمانی شکارچی و گردهانجی دهد.می

توان مقوالت شود که توسط آن میولین رسانة حسی تلقی میبویایی اها هستند. در میان آن

تمام  به نیرویی است کهها، بویایی نظر انجیسازی کرد. بهزمانی ، فضایی و فردی را مفهوم

ها، بازِی ، برای انجیموجودات ارگانیک و زندگی وجود دهد. روح و زندگانی می زندگان،

در شان را خالص کنند و کنند تا بویایها حیوانات را تعقیب میآن ست.باشکِ بویاییقایم

کنند و ارواحی که به دنبال شکار از حیواناتی که شکار میحال بویایی خودشان را هم باید عین

 ها هستند نیز پنهان کنند.خود آن

ست ، محیطید، بلکه فضاافتساکنی نیست که در آن اتفاقاتی میناحیة  ها تنهافضا، نزد انجی

های تواند گستردگیاست. این فضا میسیال و پویا. فضای بویایی روستای انجی پرنوسان 

 )مثال گوشت خوک(به شدت بویِ موجود در آن فضا متفاوتی داشته باشد. این گستردگی بسته

انجی ها  [smellscape]پس ، منظرِبویی کند.تغییر می، شدت باد و دیگر فاکتورهای موثر 

ها انجی تواند تغییر کند.اری ثابت ندارد بلکه الگویی سیال دارد که بسته به شرایط جوی میساخت

معنای انتشار بو است و این کلمه هم به کنند.بیان می kwayayماهیت سیال بویایی را با کلمة 

 (9-97:1994؛ کالسن و همکاران 1993پاندیامعنای جزر و مد.)هم به

که نقشة رسمی جزیره با آن چیزی که او تجربه کرده بود مطابقت ندارد، وقتی پاندیا متوجه شد 

 یک مطلع بومی به او گفته بود:



چرا انتظار دیدن یک فضای مشابه را داری؟ آدم فقط باید امیدوار باشد در انتها به مکان 

، د. نهرها هرگز یکسان نیستندها در فضا دائما در حال تغییرنتمام مکان موردنظرش برسد.

همواره  در جنگل پسندشوند زیرا که درختان شاهها گاهی بزرگ و گاهی کوچک میاین

ها ساحل و فراز و فرود و جزر و مد آب زنند.کنند و دست به تغییر نهرها میرشد می

 یاد آورد که به همان صورت مانده باشد.توان مکانی را بهنمی دهد....نهرها را تغییر می

گوید؟ نقشه ها مینقشه از تغییر مکان کنند.ها تغییر مید. مکانگوینقشه دروغ می

شود چه زمان پرآب مییا چه وقت نهر خشک است و چه زمان جاریگوید که چهمی

دانیم راه آمد و دانیم نمیآوریم چگونه بیایم و برویم اما نمیما به یاد می زمان سرریز؟

 رفت کدام است.

 (3-792:1991)پاندیا 

حال  بخشد.ست که به جهان روح و حیات میفضا به سیالیت همان بویاییها، نظر انجیبه

ها از مکان را ری انجیاحساسات غیربص های پیچیدةتواند بنیادکش غربی میچگونه یک نقشه

 ترسیم کند؟ در نقشه

توان از در این مورد می ها نیز متجلی شده است.ها در معماری آننظم فرهنگ حسی انجی

هایی با دیوارهای بدون پنجرة خانهها در برابر د روز قرن نوزدهم اروپاییهای مُبالکونمقایسه 

شکل  مثال خود یاد کرد.به عنوان یک شد؛ نقاط آفریقا یافت می از بسیاری در که در آن زمان

 دهد در حالی که فرد خیرهمی[Gaze]خیره شدن اجازة  ییهای بورژوامعماری بالکن به سوژه

ها با ترکیب دیواریش مانع درگیری بساوایی و . خانه آفریقاییکندحفظ میرا دور از دسترس 

به عنوان مثال های آفریقایی بسیار برای افراد اهمیت داشته. خانهآرایش  شود.بصری افراد می

تخطی و حس اجتماعی و بینایی  یلمس کردن حس [Wolof of Senegal]های سنگال ولوف برای 

یا  [Inuit]ها های برفی اینویتیک مثال دیگر خانه (5-1991:182)هاوز .تعدی هستند

خانة » : بنا به نظر ادموند کارپنتر های مدرن بورژوای است.خانه قیاس بادر  [Igloo]«ایگلو»

که با جنب و جوش مردم هایی تودرتو است، دخمه« گشوده»ایگلو از لحاظ بصری و اکوستیکی 



فضاها از با جدا کردن های بورژایی خانههای پرتعداد برعکس اتاق (1973:25«)گیرد.جان می

مثل آماده کردن و مصرف )داشت. اجتماعی هایکنشکردن تاثیر بسازیی در خصوصیهمدیگر 

غربی مدرن تا  [Subjects]هایتکة سوژهفهم تکه از بین بردن اتالفات بدنی و خواب( غذا،

 شود.هایی بدنی مربوط میفضایی و کنشبندی حدود زیادی به شیوة پارتیشن

احساسات ورت گرفته حول مطالعة نظم و یا ادغام گیری صبیشتر مطالعاتی که درمورد جای

ای که حس جابجایی همچون گیریهای زیرین جایباید الیه حال ینصورت گرفته است.با ا

عنوان مثال کریس به مدنظر قرار داد.کنند را های حاشیة همیشه آن را تجربه میگروه

 به مبتالیانحسی که  را ساخت تا« dystoposthesia» دیستوپوستزیا ( اصطالح2004فلچر)

ساکن در  ایهناسازگاری بدن» از  [Evironmental sensitivities]«محیطی هایحساسیت»

های محیطی جهان بصری را بسیار گول حساسیتبه مبتالیان توصیف کند. را  دارند «یک فضا

 ـها،وسایل آرایشی، فرشنقاشیـ وسایل خانه، زندگی مدرنگیر از وجوه چشم دانند.زننده می

هایی داری به کابوسهای مصرف دوران سرمایهو جهان رویای شوددودهای سمی بلند می

 انزعم دیگربه که  ایوضعیت محیطی های محیطیمبتالیان به حساسیت شوند.جسمانی بدل می

این احساسات هیچ دلیل مشخصی برای  اماکنند کامال امن است را خطرناک درک و حس می

حساسیت محیطی از لحاظ پزشکی به رسمیت شناخته نشده است و اغلب کننده ندارند. دیوانه

 ]به عقیدة روانشناسان[شود. نادیده گرفته می« روانی تیک نوع از انواع اختالال»به عنوان یک 

بر روی منطق بدنی آن احساساتی »باید عقالنیت حسی خود را حفظ کنند مبتالیان برای اینکه 

  (2004:384فلچر «)مانند کار کنند.که بصورت غیرمنطقی باقی می

برای مطالعة افراد دیستوپستزیا از اصطالح [Robert Desjarlais]س یسجارلدرابرت 

خانمان چه در بی ( استفاده کرد.2004«)جنبش، سکون»در کتاب  [Boston]خانمان بوستنی بی

پایان ای بیها رشتههردو این مکانناسازگارند. ،خیابان و چه زیر یک سرپناه با محیط حسی خود

های مداوم با صدای فعالیت هاهرحم است و سرپناند. خیابان بیاز تجاوزهای حسی را در پی دار

ها با آن نخانمابیهایی که . دیسجارلس تکنیکآوردوجود میا بهاحساس پریشانی ر رهگذران



شود، نمیپیدا « مکان آرام»کند. وقتی یک برند را توصیف میآوری خود در محیط را باال میتاب

 مرده»ها نخانماحس دربرابر جهان خارج احساسات درون: بیشود. بیمی« ساکت»بدن، خود 

 شان مخاطرات بیشتری مواجه کند.برای کنند، حتی اگرمی« بازی

 های حسیپژوهش

معطوف به نایده انگاشتن مادیت در مطالعات  را توجه خود [Victor Buchli]ویکتور بوچلی 

تقریبا غیرقابل بیان تجارب حسی قلمرو از » «فرهنگ مادی»او مشاهده کرد  فرهنگی مادی کرد.

هنگامی که چیزها  اند.ها شدهدر موزه [nature-morte]جان بی طبیعتتبدیل به متون علمی یا 

ای های شیشههایی درجعبهها و نمایشگاهبندیشوند و موضوع دستهنوشته تقلیل داده میبه 

» و یا « کاستن به امور فیزیکی»ین ادنبال یافتن آلترناتیوی برای خروج از بوچلی به شوند،می

 است.« چیزهای گذرا و بدون بُعد حرکت به سوی

من با نقد بوچلی از نادیده انگاشتن مادیت در مطالعات فرهنگ مادی همدل هستم اما مایلم 

فرهنگ مادی صحبت کنم. من هچنین با حملة او به ایدئولوژی بیشتر در مورد حسیت 

چیزهایی را کاری تنها آننظر بوچلی محافظههم موافقم.)به [Conservation]«کاریمحافظه»

با این حال من باور دارم نقد بوچلی از باالترین  کند.(می« تولید»کند نظم مشخصی را حفظ می

اینکه او و  برانگیز استحائز برخی مفروضات پرسش [state-of-the-art]حد تکنولوژی 

مصنوعات موردنظر نباید قابل ارائة چیزهای بدیل را حل کند. چرا چگونه میخواهد محدودیت 

این مشاهدة پرسش پیشین از  لمس باشند؟ چرا وجه بصری چیزها باید اولویت داشته باشند؟

 وجود آمد:بوچلی به

ای که درموردشان کاوش ها ما را از نمایش وجه بصری چیزهای فیزیکیبسیاری از کتاب

در ها تنها پروبلماتیک ]از نظرگاه پسااستعمارگرایی معاصر[ ند.کنایم منصرف میکرده

ها بدست از نمایش ظاهر زیبایی آندرمورد مصنوعیت چیزها های زیباشناختی حثب



ها هم منحصرا متن اند وسیلة مسط کسب اطالعات بوده. وجه بصری و فرم وآمدهمی

 اند.دادهیک اطالعات تکمیلی ارائه می

(2002:14) 

هایی است که در عکس قابل دسترسی برای درستی مادیت واقعی چیزها دقیقا همان

طور که در فصل قبل نشان داده شد. این کیفیات غیربصری همان وزن،بو و صدا(حس،.)نیست

 [Tukno]سبدهای توکانو هنگی مصنوعات هستند.های فرفهمیدن خاستگاههای برای چیزها کلید

معنادار برای   ِحسیخصایص از طیفی طراحی بصری آن هیچ چیز درمورد از را در نظر بگیرید 

شود. توان یافت مگر اینکه به سراغ بوی درخت تاک برویم که سبد از آن ساخته میتوکانوها نمی

شناسی را بشکنیم یعنی اجازه داشته باید تابوی موزهبرای دسترسی به این کیفیت غیربصری 

شته. این ترس از لمس ، از ابتدا وجود ندا کنیم. [Handling]را لمس ها باشیم مجموعه

در  ها بتوانند بیشترین استفاده را ببرند.دادند تا آنها اجازة لمس میتماشاچیهای اولیه به موزه

هایی از حس بلندکردن و بوییدن مصنوعات نمایش گزارشها قرن هفده و هجده نگاریوقایع

دهد ها نشان میاین )کالسن و هاوز، در دست انتشار(وجود دارد.  هاداده شده در مجموعه

دهد این موضوع همچنین نشان می کارانة امروز را نداشتند.های محافظهوسواسدارن اولیه موزه

با وجود اینکه امکان آسیب  اند.ارزش شدهبیاند و دانش بساوایی هایی حسی تغییر کردهارزش

فهمیدن و گرامیداشت برای دهد باور بر این بوده دیده چیزها وجود داشته اما این مسئله نشان می

گذاری و . نظم حسی چیزها در موزها ناشی از ارزشها بسیار حیاتی بودهچیزها لمس کردن آن

بخشی بیش از حد به دیدن در مدرنیته است. این نگاه تاکید بسیاری بر حفظ چیزهای کفایت

 (2005)کالسن قدیمی دارد.

ه و دستاوردهایی از طریق فرهنگ مطالعات موزمطالعات فرهنگ مادی به دلیل ارتباطش با 

پوشی کند. با این ها چشمچندحسی مادههای تا به حال تمایل داشته از ویژگیبدست آورده 

حال رویکردها درحال تغییر است، هرچند عادات قدیمی دیرپا هستند. با نگاه به جهان حسی 

 ام ابعاد حسی زندگی مادی ـپی به اهمیت مطالعة تمها مردمان غیرغربی مثل توکانوها و اُنجی



مدل بیناحسیت ما را  بریم.کمترین بها به آن داده شده؛ می با تسلطه مدرنیته ـ کهحتی بویایی

 [contextualize]با بسترمند کردنکنیم تا بتوانیم های حسی را به هم مرتبط دارد تا رسانهوامی

های باشیم. باوجود آنکه شاید همة رسانهفهم درستی تمام حسیات و محیط اجتماعی داشته ها آن

دیگر ها بر یکشابهی به خود جلب نکنند، اما آنحسی پیام یکسانی را انتقال ندهند و توجه م

ای خاص مطالعة فرهنگی مادی از این منظر، ارتباط و دربرگیری تجربه کننده دارند.تاثیری تعیین

مطالعات فرهنگ مادی  دهد.ژوهش قرار میهای ارزش فرهنگی را مورد پها و سیستماز رژیم

 [Full-bodied]ای تماما تنانه و بدنیتبدیل به رشتهتواند تنها با توجه به رویکرد چندحسی نمی

 [Immaterial]غیرمادی ای که تنها شامل تصویر شود شود. اما قطعا مطالعات فرهنگی مادی

 است.


