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Extended Abstract 

Introduction 

We live with goods in geographical space; Living with objects requires their localization, 

adaptation, and placement. In fact, it is the relationship between goods and people and the way 

goods are placed in Special spaces, which creates a distinct material culture. On the other hand, 

goods establish their national identity by their physical presence at specific times and places by 

organizing a network of cultural elements of communication. A network of connections in 

which cultural connections are institutionalized and define the symbolic meaning of goods. 

 

Methodology 

The methodology used in this research is qualitative in nature, that is, it is a research in which 

the findings produced are not the product of statistical procedures and information 

quantification, but qualitative methodology is an approach to social phenomena. 

 

Results and Discussion 

Consumerism is one of the challenging fields for academic environments; Because it is both a 

sign of materialistic false consciousness and a sign of tactical proportionality of power. In such 

a way that in the face of the all-encompassing power of capital, it constitutes a kind of rebellious 

self-promotion. It should be clarified that none of these views are related to the proposed 

approach, i.e. attention to consumption as a part of daily life in certain environments and social 

connection with certain types of objects, i.e. goods.  

 

Conclusion 

To conduct this research in the field of the material culture of symbolic goods and national 

identity, the national levels of the car as the important symbol of the auto industry of the 

twentieth century have been clarified. In sociology, the Keywords such as Fordism and post-

Fordism indicate the importance of the car. The types of cars and the identities attributed to the 

car play an important role in the formation of material culture and influence concepts such as 

gender and independence. The results show that symbolic goods, such as cars, can be integrated 

into Culture and national identities, be practically and symbolically adapted to Various national 

spaces, and expand into emotional connections that harmonize ideas about national car cultures. 

 

Keywords: Material culture, national identity, car culture, symbolic goods, cultural  

communications,  Geographical space . 
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 چکیده

سازی و سازی، مناسبکنیم؛ زندگی با اشیاء، مستلزم بومیما با کاالها در فضای جغرافیایی زندگی می
ست، که ی آشنا امحی  ها دهی آنهاست. در واقع، ارتباط کاالها و مردم و روش قرار دادن کاالها درجای

ی خاص ها و فضاهاسازد. از طرفی دیگر، کاالها با حضور فیزیكی خود در زمانفرهنگ مادی متمایز را می
ای از اتصاالت که در سازند. شبكهای از عناصر فرهنگی ارتباطی، هویت ملی را پایدار میبا تشكیل شبكه

ژوهش پ نیانجام ا یبرا کند.شخص مینمادین کاالها را ماست و معنای آن ارتباطات فرهنگی نهادینه شده
نعت نماد ص نیتریغن اتومبیل به عنوان یابعاد مل ،یمل تیو هو نینماد یکاالها یفرهنگ ماد نهیدر زم
 را لیاتومب تیاهم  سمیفردپست و  سمیفورد یدیعبارات کل ،یشناساست. در جامعهروشن شده ستمیقرن ب
ی گیری فرهنگ ماددر شكل شود،ینسبت داده م لیکه به اتومبیی هاتیو هو لیاتومب. انواع دهدینشان م
شناسی روش. شودمی استقالل و تیجنس یمی چونتاثیر قرار گرفتن مفاه  تحتسزایی دارد و باعنقش به

ای قرار هنارشتاین پژوهش کیفی است، از نظر نتایج، پژوهشی کاربردی است و در زمره تحقیقات بی
غام اد یمل تیوهفرهنگ و در  توانندیم ل،یاتومب رینظ ن،ینماد دهد، کاالهایگیرد.  نتایج نشان مییم

 دیکه عقا یات عاطفو در ارتباطباشند سازگار  یمل فضاهای گوناگوندر  ن،یو نماد یبه شكل عمل ؛شوند
  .ابندی کنند،گسترشیرا هماهنگ م یمل لیاتومب یهامربوط به فرهنگ

 .اییجغرافی فضاینمادین،  کاالی اتومبیل، فرهنگ ی،مل هویت مادی، فرهنگ واژگان کلیدی:            

 

 

 

                                                           
 .  باشد. اسالمی می شگاه آزادمقاله برگرفته از رساله دکتری خانم کریمی پور  به راهنمایی نویسنده دوم و مشاورة نویسنده سوم  در دان 
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 مقدمه
کنند. آنها یاثبات م ملموس یرا به شكل جیعادات را و یمشترك زندگ یها، روشریبا حضور فراگدر دنیای مادی  ،کاالها

 ،یارتبـاط  یرهنگـ ف از عناصـر متشـكل   كسیماتر کی از یخشب لیها، با تشكنو در زمافضاها خود در  یكیزیبا حضور ف

 .سازندیم داریرا پا تیهو، کنندیرا احاطه م ایکه اش ییها و فضاهاشامل روش

ـ واقع نیا رغمی. علشدندیم یتلق تیاهمیب یشناسدر جامعه کاالها، 90ی آخر دههتا  ـ یتزئ ،یابـزار  کاالهـای کـه   تی  ،ین

ـ قصد دارند آنهـا را   اغالب یشناسجامعه یهایتئور ؛اندرا احاطه کرده یجوامع بشرای جغرافیتمام  نمادین، و یمذهب بـه   ای

 ,Cetina) کننـد  یتلقـ  یاجتمـاع  گـاه ینشـان دادن جا  یبرا یا لهیوس ای -یستیمارکس متون در - کارشان ارتباط دهند

 یایدن و است شیرو به افزا ا،یاش ییقابل شناسااما  رییدر حال تغ یایدر دن کاالهاارتباط مردم با  حالنیا (. با11 :1997

 است. افتهیگسترش  ،یعموم یخانه، محل کار و فضاها در کاالها عیبه شكل توز ،یعیدر محدوده وس یماد

کـه در   ی کاالهاییسطهبه وا یا حدت یت اجتماعالکنند. تعامیم تیحما یماد یهاخترسایرا ز یهمه انواع جوامع انسان

 نینمـاد  یاص، معناخ کاالهای. مردم، عموما در مورد ارزش ردیگیشود، صورت میرد و بدل م مردم نیب روزمره یزندگ

ـ . در رسـند یمـ مالک آنهـا باشـد بـه توافـق      دیو چرا با یکه چه کس نیآنها و درباره ا از آنها، نحوه استفاده ـ ارز کی  یابی

شـكل دادن   یبرا نهاآ ستند؛یدهد نیظاهرشان نشان م که یزیهمان چ ال، معموروزمره یزندگ یآشنا کاالهای ،یانعكاس

دهند. یت و عمل را شكل مجهت حرک ،آشنا یقرار گرفتن در فضاها باکنند و یمشارکت م گریكدیواحد منسجم، با  کی

مـا   یبرا یرواب  اجتماع ینوع م،یاوابسته آنها که به کاالهاییاما  ند،یبه نظر آ جانبی یممكن است ناظرانبا وجود اینكه 

ـ  سـتم یدر س نهـا آ گـاه یجا آنهـا و  قیارتباط از طر یاز آنها، برقرار یاستفاده قبل د،یتول ،یاند، که با طراحکرده جادیا  یفعل

 د.هستن یرواب  اجتماع یانجیو م جهینت کاالها ،نیبنابرا(. Dant, 1999: 2) مایهآنها را بوجود آورد ا،یاش یفرهنگ

تصـاحب،   م،یخت، تقسو مختلف استفاده، درك، سا دهیچیپ یهاها است: روشاز فرهنگ یجزئ اشیاء،ها با انسان تالتعام

ـ در مراسم، تغ یریگدادن، بهره هیهد افت،یباز ،یساز یبوم انتقـال   یسـتفاده بـرا  دربـاره آنهـا، ا   سـخن گفـتن  دفـع،   ر،یی

 کاالها. و مراقبت، و ارائه یخاص، سازمانده یهاارزش

 نیتـر یکه غن یزیچ یلابعاد م ،یمل تیو هوکاالهای نمادین  یفرهنگ ماد نیب ارتباط نهیزم در این پژوهشانجام  یبرا

 ئیشـ  نیتـر  ین را به اصلآ ،لیو زرق و برق اتومب تیوضعاست. شدهروشن  ل،یاتومب یعنیاست،  ستمینماد صنعت قرن ب

ـ آن، اتومب نیمادن تیاز وضع یجدا ا. ام(Sorensen, 1993: 738) کرده است لیتبد "شده دیتول  نینـو  یهـا شرو لی

 یایـ ت کـه جغراف اسـ  یمعن نیبه ا یمل یهاآن در فرهنگ ینیگزیجا. استکرده یمعرف در فضاهای جغرافیایی،حرکت را 

کنتـرل کـه    یهـا روش ،یسـوار شـدن و راننـدگ    یهاروشخاص،  یهامتنوع مدل یمحل ساخت، روش ارائه، کاربردها

ـ   در یمشـابه  نیسـازنده موتـور نقـش نمـاد     یهاو شرکت ندکیم تیریاستفاده از آن را مد ـ گرایتصـورات مل  جـاد یا انی

 است. کرده

هـای  مولفـه . دهدینشان م یکنون را در جامعه لیاتومب تیاهم 1فردیسمپست و 1سمیفورد یدیعبارات کل ،یدر جامعه شناس

ـ تماهـای  مثـال مـی تـوان بـه مولفـه      . به طوردنکنیم بیتخر را یفرهنگ عموم لیانواع مختلف اتومبگوناگون و  و  لی

                                                           
1. Fordism 

وضع کردند، به معنای تعبیر و تفسیری  1930 ومان، سوسیالیست بلژیكی، در دههاصطالح فوردیسم را آنتونیو گرامشی، متفكر مارکسیست ایتالیایی و هانری د
داد. نظریه فوردیسم به شیوه ای از زندگی داری نوید میای را در تمدن سرمایهعمدهخودروسازی، که تغییرات  های هنری فورد، صاحب کارخانهتهاز نوش
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وه ال. عـ اشاره کـرد  هالمیف سراسر و شورش در یآزاد شینما ،یی، ورزش، ماجراجویخانوادگ یهاتیفعال ،تحرك ت،یجنس

ـ یخود نهاد»است؛ شده لیآنها تبد «هیثانو عتیطب»از  یبه بخش لیاز افراد اتومب یاریبسی برا ن،یا بر ، کـه  «مـا ه شـده  ن

 یبسـادگ  کیتراف ها وجاده ،یرانندگ لهیندارد و بوس اریهوش یانجیم کیبه  یازین ،روزانه خود یدر کارها کندیاحساس م

ـ Miller, 2001: 3) شـود یغام مدا م،یروز انجام ده ما و آنچه که قرار است هر تیدر شخص ـ ا ا(. ب  ریتصـو  وجـود،  نی

از طرفی دیگـر  است. همراه بوده گانهیخطرناك و ب ئیش کین از آن به عنوا یریاغلب با تصو لیاتومب بندهیفر و کیرمانت

 است. سقوط شناخته شده یبه عنوان مناد هم و تهیمدرن شرفتیهم به عنوان نشانه پ لیاتومب

ها در بستر جغرافیای فرهنگی تغییرپذیر اسـت. جـایی کـه مناسـبات     الزم به یادآوری است، که همه تحوالت و دگرگونی

های فرهنگی و تولیـدی  گیرد. بر این بنیاد چگونگی شناخت تفاوتنگ و تولید، در بستر آن شكل میفره -متقابل محی 

هـای فرهنگـی   بندی جهانی براساس پدیدههای فضایی فرهنگ، شناخت و تقسیمهای گوناگون منبع  از تفاوتدر مكان

 (.  1366است )لیوث ویس، 

در  کاالهـا  ن،یآنهاست. بنـابرا  یدهیو جا یسازمناسب ،یسازیستلزم بومم ایبا اش یزندگ ،میکن یم یزندگ ،کاالهاما با 

تـر  آسان کاالها یمنظم و معمول یروزانه با سامانده یهاتیاند. فعالهمختلف جاخوش کرد یهاما به شكل روزمره یزندگ

ـ  یاماندهآشنا و س یها یدر مح ایاش قرار دادنو مردم، روش  کاالها نیب یارتباط عاد نیشود. ایم  مـردم  نیارتباطات ب

 یاشـوند و بـه گونـه   یو ادغـام مـ   یبه طور مداوم اختصاص کاالها. دهدیم لیرا تشك زیمتما یماد یهاکه فرهنگ است

 سازگار باشند.  زندگیو روزمره  یارزش ستمیکه با س کنندیم رییتغ

مطابق بـا   ،اشیاءاز  رندیگیم ادیشود و کودکان یآغاز م یاز اوان کودککاالها از  حیصح از استفاده نانیاطم یآموزش برا

استفاده کنند؛  یغذاخور یهاچوب ایآموزند چگونه از کارد و چنگال، یم استفاده کنند. آنها یدرست ی بهاجتماع یهنجارها

ر اسـرا (. Costall and Williams, 2000: 98) شـود  نـه ینهاد آنهـا در استفاده  یهاو روش ایکه حس اش یابه گونه

در خـار  از کشـور اسـتفاده     یكیابزار الكتر کیاز  میخواهیدهد که میم خود را نشان یآشنا، زمان نا یادر مجموعه ا،یاش

که به نظـر   دندهیدر کنار هم قرار م یااشخاص را به گونه ،ای. اشمیدسترس دار در یمختلف یهادوشاخه كهیدرحال م؛یکن

یـا   انرفتگـر  ، به طور مثال جـارو و از بدن هستند یبخش ایگو کنندیم جادیا یحساسا ،ایاش در واقعهستند.  یكی رسدیم

  (.Urry and Sheller, 2000: 38اتومبیل و رانندگان )

 عنـوان عامـل  نمادین خودرو بـه  اهمیت  شود، تادر این پژوهش ارتباط اتومبیل با هویت ملی مورد بررسی قرار گرفته می

دیگری، بـه یـک مشخصـه     عامل. صنعت اتومبیل، بیش از هر مشخص شود ،قدرت صنعتی و اقتصاد ملی قابل توجه در

 .(Ross, 1995: 19) دهدسطح و قدرت آن اقتصاد را به ما نشان می، است؛ بود یا نبود آن در اقتصاد ملیتبدیل شده

                                                                                                                                                                          
های بزرگ شود، شرکتاقتصادی اشاره دارد، که حول تولید انبوه کاالهای مصرفی با استفاده از تكنیک های خ  مونتاژ، توسعه یافته است. این امر باع  می

 ه مصرف کنندگان ارائه شود.کننده باشند، که چه چیزی باقتصادی مشخص
 

1. Post Fordism 

های تولید انبوه های سازمانی، اقتصادی، فناوری و اجتماعی اشاره دارد تا جایگزین پیكربندیاصطالح پست فوردیسم به ظهور مجموعه جدیدی از پیكربندی
تولید محصوالت یكسان در مقیاس بزرگ تاکید دارد، در حالی که  فوردیست شوند. تفاوت اصلی بین فوردیسم و پست فوردیسم در این است که فوردیسم به

 پست فوردیسم به تخصصی شدن و انعطاف پذیر بودن تولید در دسته های کوچک اشاره دارد.
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از صنایع همـراه اسـت؛   صنعت اتومبیل نه تنها سمبلیک است، بلكه با پیچیدگی ماشینی بیشتری شامل مجموعه دیگری 

دهند، مسكن حومه و اماکن خرده ای را توسعه میکنند؛ فضاهای تفریحی کنار جادهها را سرویس میصنایعی که اتومبیل

است که قطعـات را فـراهم کـرده و     ایسازند. ارتباطات میان این شبكه گسترده همچنین شامل صنایع وابستهفروشی می

سازند. این لیست، اکنون، بـیش از  ای موتوری را میهای شبكه جادهکنند؛ زیرساختمی پاالیشمواد خامی مانند بنزین را 

کـرد،  ای که از تولید و خـدمات صـنعت موتـوری و راننـدگان حمایـت مـی      است. سابقا، شبكههر زمان دیگر توسعه یافته

های بزرگ قرار داشـتند.  نزدیكی کارخانه ه درهای کوچک سازنده قطعات کای از کارگاهتر بود؛ برای مثال، زنجیرهمتراکم

بیش از همیشـه بـا سـازماندهی     محصوالت،است؛ هویت ملی اگرچه تولید اتومبیل همیشه با واردات مواد خام همراه بوده

های های مونتاژ، در سایتها، با انتقال قطعات به محلاست؛ از این بین اتومبیلالمللی از بین رفتهمحصول در مقیاس بین

خودروها به دلیل نفوذ تاریخی در اقتصـاد ملـی، همچنـان مایـه هـراس       توان گفت،در واقع میشوند. دورافتاده مونتاژ می

 :میپرسش هست سه نیبه پاسخ ا یابیدست یپژوهش در پ نیدر ا .هستند گرایانهای ملیارزش

 گذار است؟ گیری هویت ملی تاثیربه چه میزان فرهنگ مادی کاالهای نمادین در شكل 

 گیری هویتی باع  شكلهای مختلف در محی و  ادغام شوند ملیتوانند در هویت میچگونه  نمادین کاالهای

 پایدار شوند؟

 منبـع فرهنگـی مشـترکی بـرای      ،های روایینمادهای بصری چند تعبیری و استعاره شود،چه عواملی باع  می

 ؟باشندتولید یک تصویر اتومبیل محور 

 مبانی نظری

 ارتباطات اجتماعی و دنیای کاالها

اغلب موضوع گفتگو  اشیاء»، ای از معانی همراه هستندها با مجموعهدارند؛ آن عمیقی های ارتباطیتوانمندیکاالها 

موقعیت  (.Dant, 1999: 2) «دشونمی تبادالتگر و با فراهم کردن نوعی تعامل، غیر از زبان، واسطه و تسهیل هستند

توانند های استفاده از آنها، ارزشیابی زیباشناسی آنها، به این معنی است که آنها میفیایی اشیا، قراردادتاریخی و جغرا

های مشخصی را ترویج دهند. برای مثال، بعضی از جواهرات برای نشان دادن فعالیت و های خاصی را ایجاد کنندارزش

هایی ارزش مـکنند چه آیتقراردادهایی که معلوم میدر واقع گیرند. یک وضعیت، تاهل یا ثروت، مورد استفاده قرار می

 . دهندكیل میــحفظ، نگهداری و نمایش دارند، بخشی از تاریخ جمعی را تش

 به کاال( شكل به ویژه)به  اشیاءاست؛ و اگرچه تولید و تخصص ریشه گرفته روش ساخت اشیای آشنا، از سیستم تاریخیِ

محور همچنان، در طول زمان با های شیئهای خاصی از تخصصیابند، شكلرش میجهان گست در روزافزون شكلی

اند. از های خاص رسوب کردهدر فرهنگ متمایزیهای ای که مهارتاند؛ به گونهها، مقاوم برجای ماندهوجود تغییر روش

سایر اشیا برای خانه اشاره کرد.  دستی وویژه غذا، پوشاك، صنایعه، بتوان به تولید روزمره اشیای بومیاین دست می

ها و مشتریانی که به دنبال برای جوامع ملی و نیز برای توریست، سازندکه می اشیاییارتباط نزدیک بین مردم و 

بر تولیدات محلی روزانه، تولید انبوه  عالوهروند. های مهمی از هویت به شمار میآوری اشیای نمادین هستند، نشانهجمع

های دارند. برای مثال، مهارت داللتهای خاصی ها و تخصصهای خاصی مربوط است به ویژگیه به ملتک کاالهایی

 .اندهاگره خوردهو مهندسی، با نوع خاصی از اتومبیل خالقیت



 175                                                                              ...  سطح در شخصی خودرو از استفاده جایگاهو همکاران/  کریمی پور

است؛ که ماهیت ارتباطی اشیا را مشخص  1ها برای کشف معنی و کاربرد اشیا نظریه شبكه کنشیكی از سودمندترین راه

ها به روشی . آنشودای همراه با عناصر دیگر، بیان میمعنا با توجه به جایگاه متنی خود، در شبكهدر این روش زد. سامی

ها درون یک شبكه را تضمین شوند که ارتباط بین سایر مردم و غیر انسانتولید، فروخته، خریده، استفاده و تقسیم می

ها، صنایع، خدمات و خرده ها، تكنولوژیگیرند ممكن است شامل مكانهایی که اشیا در آنها قرار میکنند. شبكهمی

را مشخص  اتصاالتکه مجموعه پایداری از  ،باشند. استعاره شبكه به این دلیل مناسب است کاالهاها و نمایندگی فروشی

را  (هاآن غیرمتعارف بردکار )همچنین است. البته، معنای نمادین اشیانهادینه شده ،کند، که در آن ارتباطات عناصرمی

های فرهنگی و فروشندگان نوستالژی برای تثبیت معنی هایی ثابت کرد. تمایل ناسیونالیستتوان با حفظ چنین شبكهمی

 . (Latour, 2000) توان با به کارگیری معانی پایدار از طریق یک شبكه درازمدت محقق ساختنمادین را می کاالهای

 بر بح  کاالها، وهای مفید نظریه شبكه کنش است. در روایت اجتماعی رواب  انسان از جنبه یكی دیگر 2نظریه هیبرید

شود اشیا، به دلیل براین، گفته می عالوهدر تعامل است.  کاالها، با اشیاکه بخشی از انسان، در دنیای متمایز  است این

پذیرند. میه دارند؛ یک ماموریت خاص خصوصیات فیزیكی و فنی خود و به واسطه نقشی که در یک شبكه به عهد

شود؛ که آنها فاقد آن هستند. خیالی توصیه می استقاللنوعی  ،ها از رواب  مهم آنها با اشیابنابراین، برای رهایی انسان

 یكدیگر ترکیب می شوند تا هیبرید تشكیل دهند.  ها و اشیا بابنابراین انسان

ها و ویژگی های ناشی ازحدودیت، با توجه به مهافعالیتبرای انجام اغلب  و ندجایگاه میانجی دار ،هادر شبكه کاالها

هایی را ودیتها و محد، فرصتخاص فضاهاییبا تشكیل گیرند؛ به همین ترتیب، هایشان مورد استفاده قرار میهزینه

 گیرد.ها شكل مینآحسی  وه دركهای فیزیكی اشیا و نحبه وسیله ویژگی کاالهاکنند. تاریخ تجربی تعامل با ایجاد می

 .دهدل میشكدنیا را در ها گیری آنو نحوه شكل هابین مردم روش استفاده از آنکاالها گردش روزانه  در واقع

کند چگونه توس  های آنها مشخص نمیویژگی و کنندرا ایجاد میی جدید اشیا، به دلیل ارتباط با محی  و افراد، حس

های فنی و لمسی اما ویژگی (.84: 98)کلیمچاك، کراروك،  شوندها تعامل دارند استفاده و تجربه میهایی که با آنانسان

 طورهمین شود واین اساس تجربه می ، برگیری آنها در دنیاشكلدهند. های خاصی را نشان میآنها امكانات و محدودیت

 ,Macnaghten & Urry) کندرا مشخص می هاآن جایگاه شان،و نحوه ایجاد و گسترش عمل اشیاءتجربه حرکتی 

1998.)  

یگاه خود را در جا کاالهاتا  کندمیشود، این کاربردها را مشخص قراردادها و تكرارهایی که توس  همراهان انجام می

؛ (Dant, 1999: 2) «دی دارهان دارند، که پیامدهای مادیک حضور فیزیكی در ج»کاالها ارائه داده و قابل فهم کنند. 

 اشیاءار با با تعامل پایدطور همین. شوندشنیده و دیده می وزن، حس، شوند که بو،هایی را دارا میبه این شكل که ویژگی

ی آشنا وجود از اشیا بناییشوند. بنابراین، یک درك غیر شناختی زیرآورد، نیز تشكیل میآشنایی که انسان به خاطر می

ا وزن، شكل و ام. یرندگقرار  های رقابتی مورد استفادهتوانند به روشمی و خاصی دارندهای ها و ظرفیتدارد. آنها ویژگی

گسترش  ون انجام ساس آروشی که اشیا برا ،کندمحدوده مورد استفاده آنها را مشخص می ،استعدادهای مكانیكی آنها

دید  ه دنیا ازبکه ت، اساز محیطی ساخت اشیا بخشی  و برای مثال نحوه خوردن .سازندعمل و فكر را امكان پذیر می

 .دهدعاطفی و غریزی معنا می شناختی، حسی،

های ناخودآگاه هستند و به های ما تحت تاثیر سوگیریدر واقع ترجیح  دانیم چه چیزی را دوست داریم،نمیما اغلب 

چه  بینی این کهپیش. (59: 97نوری، محمدی، گیرند )خواجهسادگی تحت تاثیر عوامل محیطی و اجتماعی قرار می
                                                           
1. Actor–network theory 
2. Hybrid theory 
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بدن به شود حواس را درگیر کرده و باع  می ،از طریق تعامل مستمر با اشیا، کنیمچه کار  کاالیی را بخریم و با آن

به  ،دهدبنابراین، این تعامل حسی و عملی بخشی از عملكرد روزمره را تشكیل می(. Thrift, 2000: 37) یادآوری شود

شود. یک نمونه جالب کلید برلین خاصی مشغول می اشیاین، حمام کردن، بازی و حرکت با ای که بدن برای خوردگونه

ای محلی متشكل از او آن را در شبكه .استبه شیوه ای منحصر به فرد طراحی شده( 2000التور )است که به توصیف 

های اجتماعی روزه از آن روش ستفاده هردهد. وجود این کلید و امكان اها و مردم قرار میها، خانهسایر اشیا، تكنولوژی

عادت  های خاص بازکردن درهاکند و افراد را به روشهایی برای امنیت خانه را باز تولید میمحلی متمایزی، نظیر گرایش

 کند.که این عملیات ساکنان غیربومی را سردرگم میحالی دهد. درمی

 ،آشكارند. همپوشانی بین هویت ملی اشیاءتجربیات ملی به کارگیری محلی و نیز  ،جنسیتی، منطقه ای نژادی، هایمولفه

کنند. در باز تولید می های ملی هویت جنسیتی راجلوه ،های آشنایی با اشیای خاصجنسیت و به طور برجسته، روش

امل روزمره ش اقالمکه  ،مشخص است( 1996) ، محقق و استاد دانشگاه کینگستون لندنمجموعه منتشر شده کرهام

عملكرد جنسیتی پیدا می کنند. هر  ،هاها و پوشاکی مانند کراوات، شلوار و لباسبازیدوچرخه، عروسكها و سایر اسباب

و تجربیات حسی خاصی ایجاد کنند می پیدا اهمیت خاص فرهنگی محی  یک و کاالها دریک از این ارتباطات انسان 

 .ارتباط دارداشیاء کنند که به کاربرد می

 اندازند.های حسی و عملی آشنا را به خطر میهایی از اشیا نیستند که توانمندیتنها گونه کاالها مهم است کهاین 

 یک تجربه طبیعی ،آسایش آورند.اند، اسباب راحتی آشنایی برای ما فراهم میای که ما را احاطه کردهروزمره کاالهای

که باع  ایجاد عادت و  ،های خاص در گذر زمان دانستا محی توان آن را به عنوان سازگاری بدن بنیست، اما می

واکنش نشان دهد. زیرا اشیا بدن را به عملكردهای فیزیكی خاصی وادار  ،شود تا به کاربرد ذاتی اشیاوضعیت جسمی می

 .کنندمی

 برای همین ،کنندمیدهند و احساسات آشنایی تولید های ما را شكل میتوانمندی، در آرامش ما سهیمند کاالهاوقتی 

بندی، تزئین و که خوردن، پختن، کشت و زرع، حرکت، بسته اشیایی .زندگی روزمره با چنین اشیایی گره خورده است

 .های خاصی همراهنداین اشیا به وضوح با ملت. (Miller & Schiffer, 1999: 3) سازندعبادت را آسان می و آرایش

های اشیای آشنا، روش دنیای فراوانی وجود این با. اندبیگانه دیگر هایمحی  در آنها که نیست معنی این به این اما

دهند، در تجربیات روزمره ملی معمول ارتباط اشیا با یكدیگر و با کاربران خود و روشی که آنها افراد را به خود عادت می

 .اندموجودند؛ و براساس منطقه، طبقه و قومیت تقسیم شده

 

 روش پژوهش
های تولید شناسی مورد استفاده در این پژوهش بر مبنای ماهیت،کیفی است، یعنی پژوهشی است که در آن یافتهروش

های شناسی کیفی رهیافتی است به پدیدهباشد بلكه روشسازی اطالعات نمیهای آماری و کمیشده، محصول رویه

 قیتحق گیرد،ای قرار میقیقات بینارشتهره تحو در زماست  یکاربرد یپژوهش ج،یپژوهش از نظر نتا نیااجتماعی. 

دارد فرم جامعه  فهیوظ یبه طور کلو  ردیبه صورت روشن و مشخص در مكان و جامعه مورد استفاده قرار گ دیبا یکاربرد

 . ردیگیانجام م یاجتماع ای یبه منظور حل مسئله خاص علمو  را سنجش کند

شناسی جامعهفرهنگ مادی و های با استناد به مبانی نظری در حوزهکه ای است، شیوه گردآوری اطالعات کتابخانه

های این پژوهش به روش گیرد. توصیف و تجزیه و تحلیل دادهها، نشریات صورت میو با مراجعه به کتاب باشدمی
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ا بر مبنای هشده و سپس تفسیر و تحلیل دادهپذیرد. در این روش ابتدا هر نمونه توصیفتحلیل ساختاری صورت می

 گیرد.اهداف و متغیرهای مورد نظر صورت می

 

 هابحث و یافته

 کاالهاهویت ملی و 

 گرایانههای دانشگاهی است؛ زیرا هم نشانه آگاهی کاذب مادیآور برای محی های چالشگرایی یكی از زمینهمصرف

راگیر سرمایه، نوعی خود مطرح کردن ف رتقد با مواجهه در کهایگونهبه .است قدرت تاکتیكی تناسب نشانه هم است و

، یعنی شدهمطرحها به رویكرد روشن شود که هیچیک از این دیدگاه باید(. Fisk, 1989) دهدمتمردانه را تشكیل می

 یعنی ،اشیاءهای خاص و ارتباط اجتماعی با انواع خاصی از توجه به مصرف به عنوان بخشی از زندگی روزمره در محی 

کنند تعریف کنندگان خود را با آنچه خریداری میمصرف، باید توجه داشت که، گرید یتباطی ندارد. از طرف، ارکاالها

 وجود دارد این است که آنها شكل ملموسی دارند کهکاالها مشكلی که در توضیح  .کنندکنند، نه آنچه که تولید میمی

شناس انسانآپادوری، شود، بستگی دارد. اگرچه، به نظر می که خرید و فروش کاالییبه ارزش مبادله آنها به عنوان  فق 

 کاالبا افزایش قیمت تنها زمانی اتفاق خواهد افتاد که به یک  محصوالتجبران افزایش هزینه ( 1986) آمریكایی-هندی

در جهان  اکاالهکنند. میای پیدا کند و به تنهایی ارزش مبادلهمتناوبا تغییر می تبدیل شوند؛ زیرا معنی آنها 

آیند. این موضوع تردیدها درباره قدرت و کنترل و به حساب نمی خالی هایدال مدرن پست تخیلی_علمی

کنند که با معیارهایی معنا پیدا می کاالهارساند. اعمال کند را به حداقل نمی کاالهاتواند بر هایی که مصرف میمحدودیت

را نشان  شانهای مختلف وضعیتهای متمایز انتقال حالتروش االهاکتملک و نمایش دهد. ارزش پولی میها به آن

ای متفاوتند و به واسطه ارتباطات متفاوت جنسیتی شكل از نظر ملی و منطقه و شده هستندبندیدهد؛ آنها طبقهمی

  .کندکمک می کاالها اند؛  این تمایزات اجتماعی به تشخیص ارزشگرفته

ی روزمره است که برای بقای خود و خانواده و نیز به عنوان وسیله لذت، ایجاد هان فعالیتیكی از آشناتری کاالهاخرید 

تغییر  به شكلی روزافزون درحالکاالها  های جهان، دنیایدر بیشتر بخش جایگاه و نشان دادن هویت ضروری است.

به طور روزانه یا هفتگی خریداری  هستند که مایحتاجی، شوندکه بیشتر خرید و فروش می اقالمیا این وجود، ب است.

ندرت به  هباقالم گیری برای خرید این ها. تصمیموعدهخوراکی اصلی، روزنامه و میان کاالهایشوند: مواد شوینده، می

شاید مصرف  .شوندبا انجام مداوم عمل خریدن در طول زمان به عادت تبدیل میو  ریزی نیاز داردفكرکردن و برنامه

متوقف شود؛ اما ثباتی به دنیای مادی  متمایزتر و جدیدتر محصوالتبه دلیل تصمیم به استفاده از  روزمره هایکاالروزانه 

حتی اگر . شودبلكه با الگوهای خرید همسایگان و دوستان تقویت می ،شوددهند که نه تنها به طور فردی تجربه میمی

فروشان آشنا شده و از خردهشناخته مایلند خریدهایشانآنها  .محتوی سبدهای خرید دوستان صمیمی متفاوت باشد

نظر از منشاء آنها، کند. صرفدهی میفروشی آشنا مصرف را سازمانبنابراین، یک جغرافیای خرده. خریداری شوند

خرید فروشی روزانه هستند و به واسطه جایگاهی که در سبد ، در سطح ملی، بخشی از دنیای خانواده و خردهکاالهای آشنا

 . شوندخانواده ها دارند، مصرف می

ها تاثیر آندهد، اثر نبود آنها رخ می شود. نگرانی که درآنها تاکید می موضوع دانش روز هستند و در طول زمان بر کاالها

 رکنندگان هدانند، مصرفخوبی میطور که تولیدکنندگان به. به همین ترتیب، همانکندرا در زندگی روزمره مشخص می

 کنند. تجاری شناخته شده را به دقت بررسی می کاالهاینوع بازتولید 
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گونه ای که به جای کشور، فرهنگ مادی ملی در جنبشی متشكل از رسوم سیاسی تا رسوم اقتصادی جذب شده است؛ به

ح برای بعضی البود که ملیت به عنوان یک اصطنتیجه این جایگزینی این خواهد .بازار مرجع اصلی هویت ملی شده است

این نوعی مبالغه در قدرت  . (Foster, 1999: 279) های ضعیف هویت جمعی به حیات خود ادامه خواهد داداز شكل

به حقوق مردم به عنوان مشتری گره خورده چگونه دهد حال نشان میهمه جانبه بازار برای ساخت معنی است؛ اما با این

به و مراجعه کنندگان  شداختصاص داده کاالهاکه خدمات مختلف به  1980 در انگلستان از دهه به طور مثالاست. 

 استهای اقتصاد ملی پیوند خوردهاست و اغلب با سیاست باالقلمرو انتخاب از نظر سیاسی عنوان مشتری شناخته شدند. 

(Ibid, 365) آمریكایی برای داشتن فردی  حق . برای مثالاستامری قابل توجه شمره شدهطوری که مالكیت اشیا به؛

 .سوخت تهدید شود باالیست و نباید با نرخ ااتومبیل مقدس شمرده شده

 نینماد یکاالها نهیشیپ

گیرند. تاریخ ملی مشترك مصرف و استفاده از اشـیا از منـابعی   های فردی و جمعی اغلب حول محور اشیا شكل میروایت

مردم را به  ،مشترك کاالهایسازی، شود. در مواجهه با فرآیند جهانیباع  رونق نوستالژی امروز می است کهتشكیل شده

تـا قـادر باشـند بـا      ،کننـد برای بیان خود و ثابت کردن نظم و امنیـت اسـتفاده مـی   کاالها دهند. مردم از مكان پیوند می

 .(Spooner, 1986: 226) پیچیدگی روزافزون کنار بیایند

هـا،  ها، تصـاویر، گرامـافون  خود هستند. عكسهای قدیمی؛ ابزار، پوشاك، گواهینامه اشیا بیانگر محی  تاریخی و جغرافیایی

 ,Attfield) ندرسـ در فرآیندی اقتصادی به فـروش مـی  و  شوندتبدیل به یادگاری می ی قدیمیهاو اسكناس زیورآالت

جهه با ناپایداری مـادی کمـک   شوند، به ایجاد ثبات در موانامیده می یی که کالسیک، پایدار و سنتیاشیا. (230 :2000

آشكار است.  به تولیدات دستی، در مقایسه با تولیدات انبوه مصنوعات مشابه عالقه، در اشیاءکنند. نوستالژی ملی برای می

معلـوم  نـا  هایمكانیزم در مقابلو  آورندهای صنعتی محلی را به خاطر میهای چوبی، روا  مهارتبازیبرای مثال، اسباب

از یـک   محصـوالتی، . اعتقاد براین است که چنـین  گیرندقرار می اندتولید را از حالت محلی و بومی خار  کرده معاصر که

  .دهندگیرند که تولید را با مكان پیوند میشناختی صنعتی ریشه میزیبایی

فرهنگ مادی که تاکنون  ؛ کیفیت مورد تحسینیدر ارتباط است ای را به دنبال دارد که با اصالتمجموعه ،تمایل به ثبات

اری بر روی ثبات زمانی ذگسرمایهبدین سبب و  کندبودن را تضمین و اساس را تایید می دار. اصالت ریشهاستنامیده شده

بـه   ، یـا شـوند به دلیل این که سنتی هستند، به روش سنتی ساخته می(. اشیاء را Ibid, 79گیرد )شكل میو فضایی اشیا 

، می تـوان  شوندبه دست هنرمندان طراحی می و اند، از مواد اصیلی مانند چوب ساخته شدهپالستیک دلیل اینكه، به جای

 .(Ibid, 120) های متناقضی اصیل دانستبه شكل

هـای  بندی است، اما موضوعات مربوط به انتخاب و تفسیر اشـیا در سـال  گرایی مدرن، ثبت و طبقهیكی از ضروریات ملی

هـای  کنند. واضح است کـه بعضـی از سـبک   سر آن کشمكش می داران براست و موزهرانگیز شدهنهایت چالش باخیر بی

های ملموس، موثر و منحصرتری از ارتبـاط بـا   ای منسوخ و با شكلاندازه به لحاظ اهمیت ملی تا اشیاءرسمی ساماندهی 

. گیرنـد ها مـورد اسـتفاده قـرار مـی    داستانها که برای تبادل اند. برای مثال، عكساشیا، برای حفظ خاطرات، تكمیل شده

نـوعی درگیـری    شـوند؛ بلكـه  دیداری کدگذاری نمی طالعاتها صرفا با اکند، عكساگرچه، آنطور که ای.ادوارد اشاره می

بنـابراین،    .(Attfield, 1996: 227) شـوند پذیرفتـه مـی   کنند که در آن به عنوان اشـیاء حسـی  فیزیكی را تحمیل می

است. یادآوری اشیا، از طریق درك ک موضوع ملموس و مجسم است، که توس  کارشناسان ثبت و ضب  شدهخاطره نیز ی
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هـای  ها، دائما احساسات دنیای روزمره را تایید و یا احساسات گذشته دنیای مـادی در محـی   های خاص آنحسی ویژگی

ا دنیا را به وسـیله حواسـمان درك کنـیم، امـا     گوید: ممكن است مکند. آنگونه که سوزان استوارت میصمیمی را ثبت می

هایش با دنیای خـار   شوند؛ و بدن یک خاطره جسمی از برخوردمی اصالحگیرند و خود حواس از طریق تجربه شكل می

 دهد.می تشكیل

كار ت. آشـ ترین راه شناخت تاثیر هویت ملی بر تولید و مصرف کاالها، درك زیربناهـای هویـت ملـی اسـ    در واقع مستقیم

رآینـد طراحـی   فای گریزناپذیر باید از جغرافیای فرهنگی کمک خواست. بر بنیاد این چـارچوب،  است که در اینجا به گونه

هویت ملی و زیر  متاثر از الگوهای کاال، خلق کاالی ویژه، شیوه تولید، مصرف و عرضه و چگونگی استفاده از آن، از جمله

 (.1392 بنای آن فرهنگ ملی است )شورمر اسمیت،

 فرهنگ اتومبیل

نشمندان علوم دا (Sheller & Urry, 2001. Miller, 2001) اندآنگونه که تعدادی از نویسندگان معاصر عنوان کرده

 جتماعی را ایسـتا و ؛ آنها ظاهرا زندگی ااندرفتهآوری نادیده گاتومبیل را به طرز شگفت ،پردازان فرهنگیاجتماعی و نظریه

اسـت.  ردهت ایجـاد کـ  ب عظیمی در حرکالکه تكنولوژی حمل و نقل، بویژه اتومبیل، انقانند؛ درحالیدمحدود به محل می

 .نتیجه مدرنیته و بخشی اساسی از نحوه زندگی مردم در دنیا است ،تحرك

 اسـت بـرداری قـرار گرفتـه   شـده و مـورد بهـره   شـده، نمـادین  های اتومبیل ملی خاص، پذیرفتهاتومبیل مطابق با فرهنگ

(Miller, 2001: 8 .)  نشـان   هـای اتومبیـل  ن فرهنـگ البه جای تعمیم دادن اهمیت فرهنگی اتومبیل، آنطور کـه عـام

فـوذ  های فرهنگـی متمـایز ن  ها در محی هایی را مشخص کنیم که اشیای نمادینی مانند اتومبیلروش بهتراست دهندمی

صـرف نظـر از   شدنشان چگونگی بومیاند، اشاره کرده (1993) استبای و هاگمن کنند؛ یا آنطور که سورنسن و سوگارد،می

 . شودنشان داده منشاء تولید

سـت کـل   ا الزمانـد،  های اتومبیل متمایزی که این اشیای سمبلیک غول آسا در آن جای گرفتهبرای نشان دادن فرهنگ

ـ     : محی  بررسی شود مشخصـات   ،کنـد گ مـی ماتریكس سازمانی که دولت بوسـیله آن حمـل و نقـل را تنظـیم و هماهن

ـ و راننـدگان   هاطرز برخورد اتومبیل ،مسابقات رالی ،ایهای کنارجادهها و فرهنگجغرافیایی جاده  ،سـایل نقلیـه  ا سـایر و ب

های یتسافرت و فعالمانواع  ،های رانندگیروش، دکنرسانی میرا نگهداری و خدمات هااتومبیلهای صنعتی که زیرساخت

طیـف وسـیع    ،دهنـد هـا ایجـاد و پـرورش مـی    روابـ  اجتمـاعی کـه اتومبیـل     ،شـود ها انجام میفرهنگی که در اتومبیل

رتب  مـ  تالمحصو و اتومبیلکنند؛ اهمیت اقتصادی صنعت سمبلیک ها فعالیت میهایی که با محوریت اتومبیلنمایندگی

 .آن با

بـه خودروهـای آمریكـایی بـه راحتـی      هـا نسـبت   اهمیت ارتباط بین فرهنگ اتومبیل و هویت ملی در طرز فكر سـوئدی 

نیـت اسـت،   الپیشـگام مدرنیتـه و عق   دها با این ایده که خودرو نماسوئدی (.Hogman, 1993: 50شود )مشخص می

 بـه  _آمریكـایی  ظاهر خودروهـای  و فردگرایی با تضاد در_موافقند، اما انكار همگانی ظرافت، میل به مطابقت محتاطانه 

تـر اروپـایی،   در مقایسه با مدلهای سـاده _ ت متحده راالپرزرق و برق ایا هایاتومبیل هائدیسو اغلب که است معنی این

های ساده مقابل ارزش ها که درای جوان از سوئدی، زیرمجموعه1اینحال مردم راگار با .پسندندنمی _بویژه ولووی سوئدی

                                                           
1. Raggare 
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 هایشـان کنند. ایـن گـروه و اتومبیـل   كایی صحبت میهای آمریکنند، با اشتیاق درباره اتومبیلزیست معمول  مقاومت می

های سوئدی قرار گرفتند؛ به این دلیل که از طریق آمریكایی سازی بـه شـكل خشـونت،    توزانه رسانهمورد انتقادهای کینه

کـرد   اشارههای تمدن سوئدی بودند. هاگمن همچنین تهدیدی برای جلوه، نگریتظاهرات طبقاتی، خوشگذرانی و سطحی

بـودن،   بینـی نیت، اثربخشی، قابـل پـیش  الای سوئدی بودن مانند عقهای افسانهها در اتحاد با ویژگیدر کل، اتومبیلکه 

 (.Ibid, 96ه) ل، خانواده و عشق در فرهنگ سوئد جذب شدند الهماهنگی، استق

 ملی محورهای اتومبیلسبک های رانندگی و روش

خـار  و  ، ای زمانبندی جغرافیـایی آشـنا را از حالـت محلـی    ومبیل تا اندازهتحرك مستقل ایجاد شده به واسطه فرهنگ ات

های پیچیده مورد نیاز برای سفر با اتومبیل به یـک همـاهنگی نیـاز دارد، کـه     ، سیستم. با وجود اینكهاستناهمگون کرده

اسـتفاده از اتومبیـل بـه     های مشتركبه طور خاص، فرهنگگیرد. در آن شكل می وسیله آن الگوهای همگانی استفادههب

دهند. آنطور که شـلر و  عنوان وسیله اصلی حمل و نقل، مفهوم زمان، کار، اوقات فراغت و الگوهای مصرف را تشكیل می

کننـد تحرکـات و اجتماعـات خـود را بـه شـكلی       مردم را مجبـور مـی   ،سازیهای اتومبیلکنند، شبكهاوری مشخص می

هـای راننـدگی و بـا    بـا تكامـل فرهنـگ   ( 744 :2000) بسـیار زیـاد تنظـیم کننـد    های ناهماهنگ و پیچیده در مسافت

کننـد و تجربـه حسـی حرکـت بـا اتومبیـل،       های سفر جدید این تجربیات تغییر مـی های جدید و گزینهگیری شبكهشكل

ده خـار   هـای حرکـت، از ر  های دیگر و قدیمی تجربه فضا را با محدود کردن امكانات حسی ناشـی از سـایر روش  روش

، راننـدگی در مسـیرهای شـلوگ، گیرکـردن در سـاعات او       تعطیـل روزهـای   در راننـدگی  .(Urry, 2000: 60) کندمی

شده را به همراه دارد که در ها، انبوهی از تجربیات شناختهو رانندگی به سمت فروشگاه ، جریمه شدن توس  پلیسترافیک

 است. فرهنگ عامه منعكس شده

عـالوه  اسـت؛  ها بیش از هرچیز با سلیقه و جایگاه اجتماعی همـراه بـوده  رانندگی در انگلستان، اتومبیل هایر اولین سالد

هـای  هـای متعـارفی دربـاره ویژگـی    ای همچنان ادامه دارد. هنوز ایـده اندازه براین، مدل جنسیتی رانندگی ایجاد شد و تا

دارند، وسـایل نقلیـه    باالیی های جنسیتیی زندگی، که گرایشهارغم روشهای زنان و مردان وجود دارد. زیرا بهاتومبیل

استفاده در شـهر  برای  الهای بزرگ و قدرتمند هستند؛ درحالیكه وسایل نقلیه زنانه به شكلی مناسب معمواتومبیل ،مردانه

ت بـه راننـدگان زن و   های اولیه رفتارهای استهزا آمیز و خائنانـه نسـب  ها در سالترین ویژگی. قابل توجهشوندانتخاب می

 . (O’Connell, 1998: 43) استهارتباط دائمی رانندگی با قدرت فیزیكی و برتری تكنولوژیكی بود

دانـد، شـواهد موجـود در زمینـه راننـدگی بـا اتومبیـل        مـی  هاکه مالكیت اتومبیل را حق دموکراتیک ملت ایه رغم ایدهب

سازد؛ به طوری که طبقه بیكار یا کم ترده استفاده از اتومبیل را محدود میدهد. برای مثال، فقر گساستثنائاتی را نشان می

شـود راننـدگان مـرد سیاهپوسـت بـه      درآمد از داشتن اتومبیل محرومند. از آن آشكارتر، نژادپرستی نهادینه شده باع  می

  .خاطر بدگمانی نسبت به جنایتكار بودن سیاهپوستان بدون دلیل توس  پلیس متوقف شوند

 رهنگ ملی متمایز رانندگیف

نقـل نگـاه کنـیم: ترکیـب      بهتر است به اتومبیل، نه به عنوان یک شیئ مجزا، بلكه به عنوان بخشـی از وسـیله حمـل و   

. این (Sheller, Urry, 2000: 739) های سكونتهای اجتماعی و راههای به هم قفل شده، روشای از ماشینپیچیده

مجموعه ترکیبـی متشـكل از    توان یکاتومبیل را می گیرانند دهد.را نشان میانندگی فرهنگ ملی متمایز ر ،نوع تحلیل

ای از مشاغل و عوامل زیربنایی مربوط به آن، تصور گزاری و مجموعهم، نمادها، نهادهای قانونالئانسان، ماشین، جاده، ع
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و بـه طـور نهـادی در     کنـد ایجـاد مـی  آن را ای روش متمایزی از درك حسی اتومبیل و مسافرت با کرد. چنین مجموعه

شود. حسی بـودن راننـدگی و شـكل دنیـای روزمـره سـفر،       های بخصوصی از تجربه حسی و عاطفی جایگزین میشبكه

های داخل خانـه،  گیهمانند روزمرهو  دهدها را شكل میی متمایز ساکن شدن، حرکت و اجتماعی شدن در مكانهاروش

جسمانی  تعامل در بنابراین. است دیگر خانه یک اتومبیل دهد،می نشان اتومبیل ونت درسك یا جاده درهای سكونت سبک

هـا، میـزان   احساس فرمان، صندلیبه طور مثال  .که نتایج خاصی دارد ،گیردبا یک اتومبیل احساسات متمایزی شكل می

 گذارد. شتاب و سهولت تعویض دنده که بر نحوه مانور دادن اتومبیل تاثیر می

قـدری راحـت   به قیمتهای گراناتومبیلآیند. رانندگی با های خاص و سبک های رانندگی براین اساس بوجود میارتمه

هـای  یـل اتومبگـر،  رسـاند. از طـرف دی  است، که تاثیر موانع خارجی، مانند دستاندازهای سـطح جـاده، را بـه حـداقل مـی     

تـر و سیسـتم   تر، مبلمان سـاده هاد تقاضا محور آنها با فضای فشردکمتر با اینگونه مسائل درگیر هستند. اقتص تر،اقتصادی

وضعیت آب و  ارد. چنین حواسی به سطح جاده،نرم و روان نیست، مطابقت د قیمتهای گراناتومبیلتعلیقی، که به اندازه 

ا و تـالش بـرای   یات آنهجربدر واقع اهمیت به ایدئولوژی مخاطبان، شناخت تهوا و رفتار سایر رانندگان نیز بستگی دارد. 

ت ایـن تجربیـا  (. 64: 98انجامد)شـمس، شمسـایی،   جهت دادن به آن به مقبولیت بیشتر یک کاال از طرف مشـتری مـی  

 . ستاای مختلف های مختلف اتومبیل در بازارهتر هویت ملی و نیز کاربرد مدلدهنده شكل ناشناختهجسمانی تشكیل

 

 "سفر، مبهوت آسایش شماست"ونبیلبرد پرشیا خودرو. با مضم، 1 شکل

 گان(نگارند)ترسیم منبع:  

نامـد. شـكل   مـی  1یآن را نوعی اسكلت خـارج  (2000) براون-توان عضوی از بدن دانست، چیزی که گریواتومبیل را می

وا  حظه ای متفاوت است. برای مثال، رالاتومبیل به شكل قابل م و ترکیب ارتباطات جسمانی ایجاد شده از طریق راننده

باشـد؛  ها به این معنی است که راننده کمتر نیاز دارد بـه صـدای موتـور اتومبیـل توجـه داشـته      دنده اتوماتیک در اتومبیل

 برای که دارند نیاز بازتابی جسمانی هوشیاری یک به هستند دستی دنده دارای ی کههایکه رانندگان اغلب اتومبیلدرحالی

کنند. به همین ترتیـب،  ندرت با آگاهی از آن استفاده میهاری که رانندگان باتجربه بهوشی نوعی است؛ الزم هادنده با کار

 شوند.میسازی مناسب ،فرهنگ تقاضاها مطابق اتومبیل

هـا،  دهنده ملیـت، تصـاویر و نمادهـای مـذهبی، طلسـم     سازی اتومبیل به شكل تزئین اتومبیل با استیكرهای نشانمحلی

 عالوه بـر  .(Ibid, 157) شودهای سگ جنبنده و امكانات موسیقی انجام میفیلد، عروسکهای کوچک فوتبال، گارلباس

طور صدای موتور، هم صـدای  ایجاد کند؛ همین اتومبیل با سفر از بیشتری تجربیات تواندمی ، بوهای خاصاشیاء ملموس

رانندگی را معرفی کرد. روشـن کـردن   اهمیت صدا در ( 2001) اتومبیل خود فرد و هم صدای اتومبیل سایر رانندگان. بال

                                                           
1.  exoskeleton 
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این . دهدصدای بیرون را پوشش میمعموال کند؛ که اتوماتیک رادیو، یا نواختن روتین کاست، یک صدای درونی ایجاد می

کند؛ اما در نوع موسیقی یا برنامه رادیویی خاصی که، حین احساس خانگی بودن اتومبیل را تقویت می ،های صمیمیلذت

انـد تـا   های رادیوی ملـی خاصـی ترتیـب داده شـده    های جزئی وجود دارد. بنابراین، برنامهشود تفاوتش میرانندگی، پخ

وه براین، دستورات مشترك آشنایی که ما، شنوندگان ملی حـین  السرگرم و مطلع سازند؛ ع شنوندگان را در حین رانندگی

هـای سـفر   جاری مورد خطاب آن هستیم، اغلب با بـولتن به عنوان جامعه عرفی و هن رانندگی در مسیر خانه تا محل کار،

ریقای شمالی بیشتر با موسـیقی  فشود. به همین ترتیب، مسافرت با اتومبیل در آهای داخلی تقویت میمورد جاده مكرر در

دهد تجربیـات ملیتـی   پاپ مصری همراه است تا موزیک راك. کیفیت ظریف اما مشخصی که چنین موسیقی به سفر می

 .دهددگی را شكل میرانن

 

 

 های جنبندهاستیکرها و عروسک ها،طلسم ،یمذهب ینمادهاای از استفاده از نمونه، 2 شکل

 گان(نگارند)ترسیم منبع:  

 

 جلوه های اتومبیل

های جمعی، شـامل نقاشـی و عكسـبرداری، شـعر، ادبیـات، موسـیقی،       اهمیت نمادین اتومبیل به شكلی گسترده در رسانه

نقـش محـوری اتومبیـل بـیش از همـه در       امـا  های تلویزیونی و فیلم با حسی از هویت ملی همـراه اسـت.  برنامهگهی، آ

های بسیار زیادی با محوریت اتومبیل و نقش نمادینی که اساسا است. هالیوود فیلمقرن بیست و یكم آشكار شده هایفیلم

هـای تعقیـب و گریـز بـا اتومبیـل دهـه       گرفته تا فـیلم  1930ه های گانگستری دهاست. از فیلمکند، تولید کردهتغییر می

اسـت. یكـی دیگـر از ژانرهـای     ، اتومبیل جزء اصلی در ساخت فرهنگ عامه معاصـر بـوده  (2، ارتباط فرانسوی1)بولیت1970

 دهـه  در شده تولید عمدتا آخرین نمایش فیلم و دیوارنویسی آمریكایی آنها ترین؛ برجستههای فیلم گذر استخاص روایت

                                                           
1. Bullitt 
2. The French Connection 
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یافته های اجتماعی سازمانای از فعالیتالوقوع بزرگسالی، در محدودههای قریبمسئولیت با جوانان آن در که است؛ 1950

 کند. که افسانه یک تجربه جوانی مشترك را تداعی می ،شوندبا محوریت اتومبیل مواجه می

هـای  گیـرد. فـیلم  بـر مـی   انری که رفتارهای متنـوعی را در ای است؛ ژهای جادهمشهورترین ژانر مرتب  با اتومبیل، فیلم

نظیر و گاراژهای کنار انتها، چشم اندازهای بیای موضوعات بصری و جغرافیایی مكرر، شامل تجسم نمادین جاده بیجاده

م ، را یـک فـیل  (1985)1«جـاده تنـدر  »فیلم . (etal Basham,1984 :13). بشمن و همكاران دهندنمایش میجاده، را 

نظیر رانندگی ناپذیر سنگفرش جاده و لذت بیکند که رمز و راز رانندگی و ریتم پایانها معرفی میار درباره اتومبیلذتاثیرگ

ت متحده آمریكا، که نفوذ پیشگامان بـه طـرف   االقرار در ایکشد. همزمان با یک استعاره برای حرکت بیرا به تصویر می

انگیزه فردی توان، به . به طور مثال میگیردبر می موضوعات متنوعی را در محورجاده هایسازد، فیلمغرب را منعكس می

یـا جسـتجو بـرای    و  2«ایـزی رایـدر  » در فـیلم  و اغلب ضدفرهنگی برای گریز از وضعیت استریل شهری و کنترل دولـت 

 اشاره کرد. 3«خوشه های خشم»فیلم  در زندگی بهتر

اصل دوگانه اتومبیـل را در ارتبـاطش بـا     نمای پس از جنگ فرانسه، شخصیت درانگیز از سیراس، در یک تحقیق شگفت

ای از زندگی روزمره فرانسه تبـدیل شـود، ابتـدا بـه عنـوان      حتی قبل از اینكه به جلوه اتومبیل،. دهدهویت ملی نشان می

سـینمای آمریكـا در    .دكایی پس از ریاضـت اقتصـادی، معرفـی شـ    یحال وقوع و یک آینده جدید و مهیج آمر مدرنیته در

آل تاثیرگزار ی اشباع شده با ابزار، وسایل آسایش خانگی و اتومبیل به عنوان یک ایدهاانعكاس یک آمریكای موفق افسانه

فرانسوی نیز مشتاقانه اتومبیل را نماد سرکش مدرن معرفی کردند،که نشان دهنـده ضـدیت    نواست. فیلمسازان مو  بوده

 انه سنتی است. بنابراین صنعت خودروسازی فرانسـه و صـنعت فیلمسـازی آمریكـایی و فرانسـوی     کارهای محافظهارزش

سازی اتومبیـل آمریكـایی   ، بومی4«زیبای آمریكایی»هایی مانند بعدها فیلم ( ,1995Ross :39) یكدیگر را تقویت کردند

های خـوب آمریكـایی را   تواند ویژگیکه فرد میی اگونهگذارد؛ بهفرانسوی، را به نمایش می و سازگار کردن آن با زندگی

 :Ibid) تواند مدرن باشد بدون اینكه هویت ملی را از دسـت بدهـد  کسب کند و در عین حال از فساد آن دوری کند، می

های بعدی فرانسه، با پیگیری جایگاه فردی و تنظیم مجدد تجربه، نیز عامل اصلی تخریـب جوامـع   اتومبیل در فیلم. (53

 سـنتی  و مـدرن  هـای نسـخه  بـین  نزاع چگونه شود،گونه مشخص میبدین. شدمعرفی فرانسوی بودن بنابراین و صمیمی

 .استنمایش گذاشته شده به عمومی هاینمایش در ملی هویت

                                                           
3. Thunder Road 
4. Easy Rider 
5. The Grapes of Wrath 
6. La Belle Américaine 
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 دی. پس از خرخردمی الکیکاد کی یبه طور تصادف ی است کهفرانسو کتصویری از فیلم آمریکایی. این فیلم روایت ی .3شکل

 نجه نرم کندپحوادث ناگوار دست و  ریو سا کیتراف ن،یبا قبوض ظالمانه بنز دیو با شودمی کیکم یهایبدشانس دچار ن،یماش

 .(Travers, 2000منبع:  )

 

 گیرینتیجه

تجربیات حسی عاطفی  و اشیا بخشی از دنیای روزمره، تصورات نمادین داده شود کهنشان  استپژوهش سعی شدهدر این 

و تجربیات همگانی، بـه   توسعه کاالها روندهای سفر، به وسیله فرهنگ اشیاءد؛ که به شكل هویت ملی وجود دارند. هستن

شوند. با پیشرفت فردگرایی و با زوال جوامع موجود، اشیا به شكلی فزاینده مـردم  تر از همیشه توزیع میهای متفاوتشكل

توان از طریق فرآیند احاطه کردن خـود بـا اشـیا، از طریـق     را می 1گراییروهکنار می گذارند. گ ،را به عنوان شرکای ارتباط

هـای  ها و بـدن خانه و کنندمجموعه کثیری از اشیا در زندگی ما نفوذ می. تعامل با اشیای آشنا و با شناخت اشیا درك کرد

های جـایگزین،  افراد از طریق شبكه ها و رسوم،شدن مسئولیت اجتماعی و تخریب ارزشا افول ملی. بکنندمی درگیرما را 

دهند. است، پیوندهای شناختی و عاطفی جدیدی با ملت شكل میهایی که از طریق ارتباط با اشیا فراهم آمدهشامل شبكه

ن اشـیا در  آکـه در   شـود هـایی اشـاره مـی   از آنجا که این تصویری ناامیدکننده از فرهنگ مادی معاصر اسـت، بـه روش  

شوند. زیرا وجود منابع مشترك فعلی به این معنی اسـت کـه اشـیای نمـادین، نظیـر      ادغام می معاصر یفرهنگ فرآیندهای

هـای  توانند، هم به شكل عملی و هـم بـه شـكل نمـادین، در محـی      می و  توانند در هویت ملی ادغام شونداتومبیل، می

های اتومبیل ملی ص، که عقاید مربوط به فرهنگمختلف ملی سازگار و مورد استفاده قرار گیرند و در ارتباطات عاطفی خا

هـای روایـی تشـكیل    ای از نمادهای بصری چند تعبیری و استعارهمجموعهگونه . بدینکنند،گسترش یابندرا هماهنگ می

 .د، که منبع فرهنگی مشترکی برای تولید یک تصویر اتومبیل محور استندهمی

 

 

 

                                                           
1. Groupism  

، مذهب و نژاد، قومیت شناسی است؛ بر این باور است که انطباق با قوانین/هنجارهای گروهی مانند خانواده، خویشاوندی،گرایی رویكردی نظری در جامعهگروه
 .(Dant, 1999: 76).ت و امنیت را به همراه داردملیت، مزایای متقابلی مانند شناخت، حق، قدر
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 گیرینتیجه
های مختلفی را دارا بود. همۀ ایـن  با باع  به وجود آمدن گفتمان عدالت محور شد که نشانهمنشاء ایدئولوژیک انقالب کو

ها در حول محور دال مرکزی که برابری و عدالت و نظام بدون طبقه بود جمع شدند و باع  بروز هژمونی برای این نشانه

نظارت فیدل کاسترو ایجاد شد به عنـوان   میالدی به دستور و با 60ساخت ایدئولوژیک شدند. حزب کمونیست که در دهۀ

اجتمـاعی  -مدلولی قدرتمند در کنار عواملی نظیر حمایت شوروی و خصومت با آمریكا و تغییر در ساختار طبقات اقتصـادی 

هایی بزرگ برداشت. این گفتمـان خـاص بـر    توانست رهبری کشور را به عهده بگیرد و در جهت بهبود وضعیت مردم گام

ور و سازماندهی سیاسی اثر گذاشت و تقسیمات کشوری را نیز دگرگون کرد. بر اثر گفتمان برابری و عدالت نحوة ادارة کش

بخش تقسیم شد و هر بخش بنا به ایدئولوژی حاکم و گفتمـان حاصـل از ایـدئولوژی     169ایالت و  16در کوبا، کشور به 

ارت کامل حكومت مرکزی هستند و در جهت تحقق نقشی خاص را بر عهده گرفت. همۀ ایالت ها و مناطق کوبا تحت نظ

 کننـد. بـرخالف تبلیغـات رسـانه    اهداف گفتمان در هر بخش صنوف کارگری و شعبه هایی از حزب کمونیست فعالیت می

های مدنی و مذهبی های جریان اصلی، مدیریت سیاسی کوبا با تكیه بر تفكیک قوا بوده و قانون اساسی این کشور آزادی

شناسد. انسداد گفتمان انقالبی کوبا بعد از فروپاشی شوروی موجب بازنگری در قانون اساسـی شـد، کـه    یت میرا به رسم

این اصالح و بازنگری استیالی گفتمان انقالبی و عدالت محور کوبا را تا امروز تضمین کرده است. نحوه مدیریت سیاسی 

های انقـالب کوبـا را تـا حـد     کشور می باشد و توانسته آرمانفضا در این کشور به وضوح تحت تاثیر گفتمان انقالبی این 

 زیادی محقق کند.

 

 تقدیر و تشکر
 ه از رساله دکتری است، حامی مالی نداشته است.سنده مسئول، این مقاله که برگرفتبنا به اظهار نوی
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