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مقدمه
شناسيدردهههایاخیردرجامعه


نگاریبهعنوانروشاصليکسبونشردانشانسان

مردم
دانشگاهي امريکا بسیار مورد بحث قرار گرفته است .اگرچه پژوهشگران ساير رشتهها چون
جامعهشناسي ،توسعه و مطالعات شهری ،ارتباطات ،علوم سیاسي ،اقتصاد ،و حتي بازرگاني و

بازاريابي هم ممکن است از مردمنگاری به عنوان يک روش تحقیق میداني (شامل
يادداشتبرداری دقیق ،مشاهدۀ همراه با مشارکت ،مصاحبههای عمیق و آزاد )...در کنار ساير

نگاریدرانسانشناسيامروزباهیچکداماز


هایکميوکیفياستفادهکنند،جايگاهمردم

روش
نگاریدرانسانشناسيامروزتنهايکروشدر


هاقابلمقايسهنیست.درواقع،مردم

اينرشته
میانسايرروشهانیستکهدرکالسروشتحقیقآموزشدادهشود،بلکهتجلييکفرهنگ

کهازطريقمطالعهنمونههای

باهنجارها،اشکالوزيباييشناسيخاصياست 

حرفهایخاص 

کند.مردمنگاری،


شناسانانتقالپیدامي

نگارانهوحضوردرجامعهعلميانسان

ستهآثارمردم
برج
1
انسانشناسانه،
دربرگیرندهنوعيسازوکار،خبرگي،بصیرت،يا”درکازقواعد“  
باواژگانبورديو ،
9
انسانشناسانهاستکه
يانگاهانسانشناسانه،حتينوعيروحوموضعاخالقي  

عادتواره2
نوعي 
شناسدرفرددرونيونهادينهميشود(بورديو .)1338،


درروندبارآمدنبهعنوانيکانسان
کهچونصنعتگرانفنوهنرخودرادرعملودررابطه

انسانشناساننهچوندانشمندان

نهجداازآن؛شايدبههمیندلیلانسانشناسانيچونجورج

ملموسباسوژهخودميآموزند ،

اندکهمردمنگاریبهصورتکارگاهيو تعامليونهدرقالبيک


مارکوساخیراپیشنهادکرده
کالس درس روش تحقیق به شیوه رايج آموزش داده شود (مارکوس .)2113 ،همان طور که
تیموتي اينگلد 4در سخنراني اخیر خود در انگلستان تاکید ميکند ،تبیین رابطه بین
نگارزحمتکش


ازنظراينگلد،تصويرمردم
سيومردمنگاریبسیارمهماست(.)2118

انسانشنا

آوریدادهاستوتصويرانسانشناسمحترم


صدایمیدانمشغولجمع
کهدرگردوخاکوسرو

ست،هرکدامبهتنهاييفسیلواره

پردازیوتحلیلدادهها ا


کهپشتمیزدفترشمشغولنظريه
اند.دانشانسانشناسيحاصلرابطهطوالنيونزديکمیانمیدانومتن،

يکتفکرمنقرض 
شده
انسان شناس و سوژه ،نگاه و مشاهده ،نظريه و داده ،توصیف و تفسیر ،و خود و ديگری است.

منطقانسان شناسيمنطقاستقرايينیستکهدرآنمسیرحرکتيخطيازدادهخاموخردبه

مکالمهای“ است (بنگريد به تخیل

نظريه پخته و کالن وجود داشته باشد ،بلکه منطقي ”
1

feel for the game
habitus
3
ethos
4
Timothy Ingold
2
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نگاریونیم

مردم

کندبلکهباسوژهتحقیقميکند؛


شناسفقطدربارهسوژهتحقیقنمي

باختین).انسان
مکالمهای 

1
انسانشناسوسوژه”شرکایمعرفتي“ يکديگر هستند کهبهيکديگر دردرکوتفسیرمعنای

پديدهها از خالل تجربۀ زيسته ،و بنابراين تبیین نوع خاصي از معرفت و جهانبیني ،کمک

ميکنند ،اگرچهاينشراکتفارغ  ازروابطقدرتنیستواينخوديکيازمسائلمحوریدر

بحثهای سالهای اخیر بر سر مردمنگاری در انسانشناسي بوده است (مارکوس.)2113 ،

شناسبهخودهموارههمراهبانیمنگاهي

کهاينگلددرسخنرانيمذکورميگويد،نگاه 
انسان


چنان
به ديگری است و نگاهش به ديگری همواره همراه با نیمنگاهي به خود است .انسانشناس
هایانسانشناسانهراکهدرمحورآننوعيتمايلو


هاودغدغه

ستکهحساسیت
حرفهایکسيا

قابلیتآموختهبرایحسولمستجربهومعرفتديگریوتجربهومعرفتخودازنگاهديگری
مردمنگاری صحنه رويارويي اين دو تجربه و نظام معرفتي
قرار دارد ،کامال دروني کرده باشد  .
است .
نگاریدرانسان شناسينهتنهايکروشکهيکنگرشونهتنهايکراهدانستن


اگرمردم
بررسيپستيبلندیهایآندرطول

دربارهجهانکهيکشیوهبودندرارتباطباجهاناست ،
زمانميتواندبهمادردرکتغییروتحوالتشیوهنگرشبهخودوديگریوارتباطآنبااوضاع

اجتماعي ،سیاسي ،اقتصادی و غیره در موقعیتهای تاريخي و جغرافیايي مختلف کمک کند.
فرضوهدفبهمروربحثهایپنجاه سال اخیردربارهماهیتوجايگاه

مقالهحاضربااين 
پیش
نگاریدرانسانشناسيفرهنگيامريکا ميپردازد،بااينامیدکهالهامبخشانديشیدنو


مردم
بازانديشیدندربارهماهیتوجايگاهمردمنگاریدرايرانباشد .

بحرانبازنمایی 
نگاریدرانسانشناسيفرهنگيامريکا وثبترسمي”چرخشبهسمت


آغازتحوالتاخیرمردم
2
خود“(باهدفبازانديشي )رامعموالبهچاپدوکتابمعروفنوشتنفرهنگوفرهنگنوشتن:
انسانشناسي به مثابه نقد فرهنگي 4در سال  1371نسبت
بوطیقا و سیاست مردمنگاری 9و  
انسانشناسي فرهنگي 5نیز در همین سال اتفاق افتاد) ،اگرچه
ميدهند (تاسیس مجله معتبر  

8
1
ایازاينمسائلرامطرحکرده بود.اين

بازآفرينيانسانشناسي دلهايمز درسال  1382
پاره

1

epistemic partners
reflexivity/reflexive turn
3
Writing Culture: Poetics and Politics of Ethnography
4
Anthropology as Cultural Critique: An Experimental Moment in the Human Sciences
5
cultural anthropology
6
reinventing anthropology
7
Dell Hymes
2
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مشاهدهگرراازديگریبهسمت

،همانگونهکهازنامشپیدا است،نگاهخیره 1

گرايش جديد
خود ميچرخاند؛ اين بار اين خود بود که بايد بررسي ميشد و زير سوال ميرفت :خود فرد
انسانشناس و بسته فرهنگي ،زيستي ،سیاسي ،اقتصادی ،فکری و غیره که ناگزير با خود به

میدان مي آورد؛ خود به معنای جامعه و هنجارهای خودی (که در آن زمان در واقع فرهنگ
ایانسانشناسيوپیشینهو


ييبود)؛وخودبهمعنایفرهنگحرفه
سفیدپوستاروپاييوامريکا
آنکه
شدوبههواميرفت،هر  


غالبآن.هرآنچهسختواستواربودبايددودمي
روششناسي 

(واسپیواکميپرسد ”:آيافرودستراتوانسخنگفتن

دستبودبايدبهسخندرميآمد


فرو
بايدخواندهميشد،وهمه

هست؟“)(اسپیواک،)1377،نهخطوطکهنکاتناپیدایبینخطوط
روشنگریبهنظربديهيوطبیعيميآمدبايددرتاريکيفجايعانسانيقرن

آنچهدرنورعصر 
بیستم به زير سوال ميرفت .قبل از اينکه به بررسي دقیقتر اين کتابها بپردازيم ،بايد روح
زمانه2رادرداخلوخارجفضایدانشگاهيدرنظربگیريم.درواقعموجيکهدردهه1371به
انسانشناسيرسیدازدهه1311درسطحجامعهودانشگاهآغازشدهبود .

9
دهه  1311دهه مهم و نماديني است :دهه حرکتهای فرهنگي ”ضد فرهنگ“ (مغاير يا
مخالفبافرهنگوارزشهایمسلطجامعه)؛دههجنگامريکاباويتنام؛دههاوجگروهانگلیسي

پاپ /راک بیتلز4؛ دهه مارتین لوتر کینگ ،از سخنراني معروفش در جمع  211هزار نفری
طرفدارانحقوقمدنيدرواشنگتندرسال”( 1319روياييدارمکهروزیچهارکودکمندر
شانکهبراساسشخصیتشانارزيابي


ایزندگيخواهندکردکهنهبرمبنایرنگپوست

جامعه
خواهندشد…“ )گرفتهتابرندهشدنجايزهصلحنوبلدرسال 1314وتروردرسال1317؛
دههترورجانافکندیورابرتکندیوملکماکس 5وپاتريسلومومبا؛ دههرقابتامريکا و
روسیهبرسرفرستادنانسانبهکرهماه؛دههاوجمائوئیسمدرچین؛ دههمبارزاتمدنيبرای
اقلیتهایفرهنگيوفرودستاندرامريکا؛دههپاريسوماهمه
حقوقسیاهپوستان،زنان،وساير 

يها؛ دهه جنبشهای اجتماعي ضد سلطه؛ دهه
17؛ دهه ساخته شدن ديوار برلین؛ دهه هیپ 
1941ايران؛دههاستقالل92کشورآفريقاييازاستعمارگراناروپايي؛دههچهگوارا .
دهه  1311وآنچهبهدنبالآوردبرایامپراطورانوقتجهانچونيککابوسبودوبرای
علوم انساني امريکا ،زمان رواج رويکرد انتقادی و زيباييشناسي پسامدرن با تاکیدش بر تکثر،
نظريههای ساختارگرايي ،پساساختارگرايي و هرمنوتیک از جانب
نوآوری و هنجارشکني  .
1

gaze
Zeitgeist
3
counterculture
4
Beatles
5
Malcolm X
2
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نگاریونیم

مردم

شناسي(فردينانددوسوسور)،روانکاوی(ژاکالکان)،نظريهادبي


هایمختلفچونزبان

حوزه
النبارت)،انسان شناسي(کلودلویاستروس)،فلسفه(لوييآلتوسروژاکدريداکههردو

(رو
سرازيرميشد .باباال

ایدانشگاهها 


الجزايربودند)وغیرهبهفضایمیانرشته
فرانسویهایزاده

گرفتن جو ضد استعماری و ضد امپريالیستي ،پسااستعمارگرايي وارد گفتمان روشنفکری روز
شرقشناسي ادوارد
انسانشناسي و برخورد استعماری 1طالل اسد 2در سال  1389و  
ميشد  .

سعیددر 1383همزمانباپیروزیانقالبايرانبهچاپرسید.يکسالقبل ،میشلفوکوبه
ايرانآمدهبودتااينانقالبتاريخيراازنزديکببیند(بنگريد بهمصاحبهپیربالنشهبااودر
ايران :روح يک جهان بيروح) .اين آثار در بازنمودن رد پای روابط نابرابر قدرت در متون و
شناسوشرقنگارنقشاساسيداشتندو


نويسندگانومحققینشرق
اظهاراتظاهرا”معصومانه“
نشاندادندکهاستعمارفقطازطريقجنگيادفاترسیاسياعمالنميشودبلکهنوعينگاهبه

ديگری ا ست که نهايتا سلطه بر ديگری را اجتناب ناپذير و حتي ارزشمند جلوه ميدهد .در
همینزمان،پژوهشگرانونويسندگانفمینیستچونداناهاراوی،9الرامالوی،4شریاورتنر 5و
روابطنابرابرقدرترادرروشهایبازنمايينشاندادند کهتاآنروزکامال

ديگرانبازنمودهای
يطرف“ تلقي ميشدند ،آنها روشن کردند که چگونه نگاه مستتر در بسیاری از فیلمها،
”ب 
تبلیغات،متونعلمي،آثارهنریوغیرهنگاهيمردانهاستکهزنراهمیشهمفعولشناختو
.همینانتقادراطرفدارانحفظمحیطزيستبهنوعنگاهغالب

تصورميکند

تمناونهفاعلآن 
رفدارانحقوقحیواناتبهنوعنگاهغالببهگونههایغیرانساني،طرفدارانحقوق

بهطبیعت،ط
واردکردهاند .

گرايانبهنوعنگاهغالببهگرايشهایجنسيمتفاوت،وغیره


جنس

هم
ازاوجگیری
انسانشناسيبهمثابهنقدفرهنگي  
دوکتاب نوشتنفرهنگوفرهنگنوشتنو  
نظريههایقدرتدرآثارانديشمندانرويکردهایانتقادی،پسامدرن،فمینستوپسااستعمارگرا

تعدادیازانسانشناسانفمینیستدرمجموعه

بسیارالهامگرفتهبودند،اگر چهدرسال 1335

8
1
مقاالتي با عنوان فرهنگ نوشتن زنان به ويراستاری روت بحار استدالل کردند که نوشتن
نوشته شده است که

فرهنگوفرهنگنوشتن تقريباتماماتوسطمردانسفیدپوستوکساني
وتجربهومیراثزنانانسانشناسراکامالناديدهگرفته

اینداشتهاند

خودازديگریبودن 
تجربه

1

Anthropology and the Colonial Encounter
Talal Asad
3
Donna Haraway
4
Laura Mulvey
5
Sherry Ortner
6
Women Writing Culture
7
Ruth Behar
2
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است.دوکتابمذکورباآثاریازانسانشناسانمطرحچونجیمزکلیفورد،1جورجمارکوس،2

مايکلفیشر،9پلرابینو4استیونتايلر5وديگرانيمنتشرشد کهدوراننوجوانيوجوانيخودرا
طلبوخودارجاع


گذراندهوبهانديشهاصالح
درفضایسیاسيواخالقیاتخاصدهه 1311
نهبهراهاندازیيکنهضتجديدکهدر

حاصل آندورانخوگرفتهبودندوهدفازانتشارآن
واقع ثبت نارضايتي بود که در فضای علوم انساني آن زمان حس ميشد .بحث محوری اين
نوعنگاهوروشهایبازنماييفرهنگدر

کتابها ”بحرانبازنمايي“ بود،يعنيهنجارشکنيدر

آنها
هاوروشهابهمعضلومساله.استدالل 


ودرواقعتبديلاينخودايننگرش
انسانشناسي

ایازفرايندهایتاريخي،سیاسي،اقتصادی،فرهنگي


هایمعناسازیهیچرشته

اينبودکهروش
و روابط قدرت مجزا و مبرا نیست و علمي بودن اين روشها نميتواند به معنای معصومیت،
هاباشد.همانگونهکهفرهنگاز


اجتماعي،غیرسیاسي،ياغیرتاريخيبودنآن
بيطرفيوغیر 

دازقدرتجداباشد،وانسانشناسانبايدبازنگری

قدرتجدانیست،مطالعهفرهنگنیزنميتوان

روشونگرشخودرانهتنهايکراهبردحرفهایکهحتييکوظیفهاخالقيبدانند .


متونآشفته
الهامگرفتنازروشهایبازنماييواقعیتوحقیقت درهنروادبیات،بهويژه

بازنگریپیشتربا
ادبیاتمدرنوهنرآوانگارداوائل قرنبیستمباتاکیدبرساختارشکني ،تکثرونوآوریدرفرم،
مردمنگارانه)که
نگارانه(ياشايدپسا 


انتشاردوکتابمذکورتعدادآثارمردم
ترويجشدهبود.درپي

1
نهارا”متونآشفته“  نامیدروبهافزونيگذاشت،متونبديعوتجربيکهبرخالف
مارکوسآ 

علوم اجتماعي نوشته شده بودند ،ساختاری مکالمهای و
فتهشده ژانر  
عرف و ضوابط پذير 
چندصداييداشتند،ويکنوعزيباشناسيناتماموعدمقطعیتدرآنهانمايانبود(مارکوس،

وخصوصاباختینتاثیرزيادیبراينحرکتتجربهگرا

صوریگراييروسي“

.)1334مکتبادبي”
ست؛اوميگويدکهدربطنهر

داشت:برداشتباختیناز ”خود“ همیشهآمیختهبه”ديگری“ ا
هایديگر،صداهایديگر،ونحوههایبیانديگری


شودوهرنحوهبیان،حرف

چیزیکهبیانمي
شودونحوهای


کنند؛هرچیزیکهدرنهايتبیانمي
وجوددارندکهبرایشنیدهشدنرقابتمي
کهبیانميشودحاصلاينگفتگويامنازعهپیش ازبیاناست(باختین .)1372،باايننگاه،

آنکه سخن ميگويد ديگر چون قهرمان عصر نوزايي” ،مولف“ بالمنازع سخن خود نیست و

1

James Clifford
George E. Marcus
3
Michael M. J. Fischer
4
Paul Rabinow
5
Stephen Tyler
6
messy texts
2
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قرنتغییروتحولدرفرهنگحرفه

نگاریونیم

مردم

همواره سخناو ،لهجه”ديگری“ را به خود گرفته است .همین نگاه را مردمنگاران تجربي 1به
آنها ،انسانشناس از اين پس مولف بالمنازع فرهنگ
متون مردمنگارانه تعمیم دادند :از نظر  
شدواثراودرواقعمجموعهایبودشلوغوپرتنش(بهتماممعناآشفته)از


ديگریمحسوبنمي
هاميگويند،آنچهمخاطبین(درجامعهدانشگاهيودر


گويد،آنچهسوژه

شناسمي

آنچهانسان
عرصه عمومي) ميگويند و ميخواهند بشنوند ،آنچه همواره ناگزير ناگفته ميماند (به خاطر
محدوديتهای گوينده و محدوديتهای زبان) ،آنچه نميتواند گفته شود (به خاطر بازیهای

2
ها:گفتمان،گفتگو،وفنبیاندردنیایپسامدرن اثراستیونتايلر


کتابناگفتني
قدرت)وغیره(
9
دراينزمینه خواندنياست ).با در آمیختنخودوديگری،سوژهعجیبدرنورصمیمیتو
زداييبهعملميآمد.درايننگاه،تولید


آشنايي
همدردیبازنمودهميشدوازخودآشنانیز 

کسنميتواندبهطورکاملخودراازشرايطو


نهتنهايکضرورتبود(چونهیچ
دانشنسبي4
سائلراشکلدادهوميدهندجداکند،حتياگر

پیشفرضهاييکهاوراونوعنگاهشبهم

خودش در هر لحظه متوجه آنها نباشد) بلکه يک موضع اخالقي ترغیبشده هم بود .متن
مردم نگارانهنهبازنماييعینواقعیتيکفرهنگياهمهواقعیتيکفرهنگکههمیشهفقط

نسخهایازآنبود؛همان”ناقص“ و”جعليبودني“ کهافالطونبهخاطرششاعرانراازمدينه

بهبسیاریازانسانشناسانجرئتداد

فاضلهخودتبعیدکرد.فرهنگنوشتنونوشتنفرهنگ 
قالبهایتنگعلومدقیقهبیرونآيندوباافتخارخودراشريکجرمشاعرانبخوانند .
کهاز 

مردمنگاریچندمیدانه 

ایانسانشناسيکهدردهه1371بیشتربهصورتدغدغهاشکال


جريانبازنگریفرهنگحرفه
متن و شرايط تولید آن بیان ميشد ،به تدريج در اواخر دهه  1331به شیوه انجام تحقیق
میداني  5سرايت کرد .بهترين نمونه دغدغه بازنگری تحقیق میداني را در مجموعه مقاالتي که
ميتوان
یمردمنگاری 1منتشرکرد 

پستيبلندیها

جورجمارکوسدرسال 1337تحتعنوان
experimental
The Unspeakable: Discourse, Dialogue, and Rhetoric in the Postmodern World

1
2

 9تايلر يکي از معدود انسانشناساني است که از پسا مدرن نامیدن خود ابايي نداشته است؛ جمله معروف او به
انسانشناسان جوان نگران کار خود همیشه اين بوده که ”نگران نباش ،همه ما انسانشناسان سوار بر کشتيای

يدتوجهداشتکهتايلردرمیانانسانشناسانيکهدرنوشتنفرهنگ

هستیمکهبهزودیبهگلخواهدنشست“ با
مدرنچنداناستقبالميکنندونهنسبت

نهانهازبرچسبپسا
دخیلبودند،استثنااستوسايرآ 

وفرهنگنوشتن
گونهناامیدوبياعتمادند .


شناسياين

بهآيندهانسان
همبهجانبداربودناشارهداردوهمبهناکاملبودن .

4مفهوم  partialityکهدرزبانانگلیسي
fieldwork
Ethnography through Thick and Thin

5
6

هایانسانشناسيايران 
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يافت.درواقعبسیاریازنظرياتمارکوسدراثرگفتگویسالیانباهمکارانيچونمايکلفیشر،
داگالسهلمز،1وپلرابینو،وکاربادانشجوياندرطي 25سال()2115 -1371ادارهبرنامه
اسيدهههایپايانيقرنبیستمو

دکترادردانشگاهرايسشکلگرفت.تغییراتاقتصادیوسی
رايج شدن مفهوم جهاني شدن در جامعه دانشگاهي با دغدغه بازنگری تحقیق میداني ارتباط
تنگاتنگيداشت.سوالمحوریمارکوسدرمجموعهمقاالتمذکورايناستکهاگربپذيريمکه
چیزیبهنام”جهانيمجزا“اگرهمزمانيوجودداشتهبود،امروزديگروجودنداردوهر”فرهنگ
درحوزه ایازاتصاالتمتقابلمادیومعناييبافضاهایجغرافیاييومعرفتيديگرقرار

محلي“ 
شناسانچگونهبايدکارمیدانيخودراطرحريزیکنندتاامکانمطالعهسوژه


گرفتهاست،انسان
دربسترايناتصاالترابهآنهابدهد؟ 

مارکوس کار میداني را به عنوان وجه بارز پژوهش انسانشناسي پس از مالینوفسکي
مي شناسد،امامعتقداستکهالگویکارمیدانيبايدبراساسنوعتجربهموردمطالعه تعیین

فارغازآن.مفهومکالسیکمردمنگاریباحضورطوالني

شودونهبهگونهایانعطافناپذيرو

2
همیشهبرایانسانشناسان

مدتدريکمنطقهجغرافیاييمعینعجینشدهاست(”آنجابودن“ 
بخشيبهادعاهايشانبودهاست)،وليامروزهکمترسوژهایرا

يکسرمايهويکابزارمشروعیت
ها،تصاوير،ذائقهها،وغیرهاز”آنجا“به

ميتوانيافتکهبهنوعيدرمسیرترددکاالها،افراد،ايده

جاهایديگروازجاهایديگربه آنجا قرارنگرفتهباشد:مدروزلباسوآرايش(وهمراهباآن
نوعيذائقه)ازنیويورکوپاريسبهبخارستوقاهرهسفرميکند،نظريهآشوبازفیزيکبه

هایجهاني شده،درهرنقطهازجهانرنگوبویآن


علوماجتماعي؛يوگاومکدونالد،محلي
9
محلرابهخودميگیرند(”همهچیزهمهجا،وليمتفاوتهرجا“ :مارکوس)11:1337،؛عکسي
گیرددقايقيبعددردسترسمیلیونهاکاربردراقصي


کهيکفردعادیباگوشيهمراهخودمي
نقاطجهانقرارميگیرد،وزندگييککشاورزسادهدرترکیهباتصمیمي در دفتريکشرکت

گردد؛انرژیاززبانحرفهایمتخصصینبهتعامالتومصارف


دگرگونمي
چندملیتيدرامريکا
هایانرژیزا

کندومردمازيکديگرانرژیمنفيومثبتميگیرند،نوشیدني


روزمرهسرايتمي
خرندوبرایرسیدنبههدفشانسعيميکنندانرژیموفقیترابههستيمنتقلکنند؛همه


مي
وصنايعدستيامريکای

هفتسینايرانیانگرفتهتاپرچماياالتمتحدهامريکا
چیزازسیرسفره 
فیلم هایرویپردههالیوودقبلازاينکهدربازارهای
دی.وی.دی  
التینازچینواردميشود؛ 

نهای اين
آن سر دنیا به قیمت بیست دالر عرضه شود ،در جعبه دستفروشهای کنار خیابا 
1

Douglas R. Holmes
being there
3
Everything everywhere, yet everywhere different
2
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نگاریونیم

مردم

فروختهميشودوغیره.پس ”آنجا“ دقیقاکجا استوآياامروز

سردنیابهقیمتيمعادلدودالر

ست؟مارکوسمعتقداستکهانسانشناسانبايدچندمکانيوهمزماني

جااز”ديگرکجا“جداا
نگاری درنظر


ريزیوانجاممردم

تکهايندورانراهنگامطرح

ایوچهل

هاوهنجارملغمه

پديده
تثبیتشده

شتهباشند.انسانشناسيامروزسوژهموردمطالعهخودرانهبهصورتسوژهکامل،

دا
تصور/تبیینميکندکهدر

سوژهایدرحالحرکتوتکوين
و آرماني عصرنوزاييکهبهصورت 
2
1
چشمانداز“ عیني و خیالي قرار گرفته است
هر لحظه در محل تقاطع چندين ”جريان“ و ” 
داندوآگاهانهبرميگزيندوآنچهبودهيا


ایپوياازآنچههستومي

)؛مجموعه
(آپادورای1331،
دهند.بيجهت

شودونیروهاييکهخارجازارادهوانتخابشخصياشاوراشکلمي


داردمي
4
9
تلفیقهایجهاني:فناوری،سیاست،و
نیستکهآيواآنگ واستیونکولیر درکتابمعروف 
اخالقیات به عنوان مسائل انسانشناختي 5استدالل ميکنند که انسانشناسان امروز بیش از
(يکنظمناهمگونوفناپذير)عالقهمندهستند.درواقع،اگر

مفهومفرهنگبهمفهوم”تلفیق“ 
انسان شناسانبهتکثربهعنوانيکواقعیتاجتماعييايکموضعاخالقيمعتقد هستند،اين

باوربايدهم درتفسیرنهاييدرمتنوهمدرطرحواجرایتحقیقدرمیدانتجلييابد،چون
مردمنگاری هم متن است و هم میدان و انسانشناسان با مردمنگاری است که ميانديشند،

پرسند،واستداللميکنند .


مي
مارکوس برای تجلي چندپارگي سوژه و تجربه در روش تحقیق و با الهام گرفتن از
نديشههایانديشمندانيچونفوکو(ومفهوم”درهمستان“”،ديگرکجا“”،دگرمکان“،يا”دگرشهر

ا
7
8
1
آرماني“ )،دريدا(ومفهوم”پخشونشر“ )،لیوتار(ومفهوم”سرهمکردن“ )،ودلوزوگاتاری
ياريشهافقيکهازآنچندينبوتهمختلفسردرميآورند) 3

(ومفهومگیاهشناسي”ريزوم“ 

11
دهد.منظورازمیداندراينجالزومامکانهای

ردمنگاریچندمیدانه“ راپیشنهادمي
طرح”م 
تواندباشد)،بلکهمنظورهمانحوزههایمختلف


گرچهآنهممي
فیزيکيوجغرافیايينیست(ا
معناسازیاست.دراينطرح،يکناظرمتحرکبهدنبالکردنيکمفهوم،روايت،واقعه،شي،يا

شخصدرحوزههایجغرافیاييومعرفتيمختلفميپردازد.اوممکناستدرهرطرحپژوهشي

1

flow
)… scape (as in Appadurai’s Ethnoscape, Mediascape, Technoscape,
3
Aihwa Ong
4
Stephen J. Collier
5
Global Assemblages: Technology, Politics, and Ethics as Anthropological Problems
6
heterotopia
7
dissemination
8
blocking together
9
rhizome
10
multi-sited ethnography
2
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فقطبهيکحوزهبپردازدودرطرحبعدیهمانمفهومياکاالياغیرهرادريکحوزهديگر
ميگويد،يکمحققخوبممکناستدرطولعمر
مطالعهکند.همان طورکهجیمزفابیون  1

کاریخود فقطيکسواليادغدغهاصليداشتهباشد،وليدرهربارپژوهشدرحوزهمتفاوتي
بهآنمي پردازد،مثالمدرنیتهرايکباردربسترمعماریشهریاروپاييوبارديگردربستريک
شرکتفناوریزيستيدرآسیابررسيکند(فابیون.)2113،ايننوعرويکرد کامالبامطالعات
شناسراملزمنميکندکهيکمنطقه


کهدرگذشتهرواجداشتمتفاوتاستوانسان
منطقهای

جغرافیاييرابهعنوانحوزهتخصصخودبرگزيند .
پیشنهاد ديگر مارکوس برای بررسي چندپارگي و سیالیت واقعیتهای سیاسي -اقتصادی
موجود تمرکز بر سوژههای واقع در مواضع حساس قدرت و سرمايه يعني نخبگان2و
متخصصین(9دانشمندان ،سیاستگزاران ،سرمايهداران ،حقوقدانان و غیره) است .مردمنگاری
ایچونقبايلوعشاير،روستايیان،اقلیتهاو


هایفرودستوحاشیه

کالسیکهموارهبهسوژه
ميتوانيافتزيراکه
نها 
رانزدآ 

غیرهپرداختهاست،شايدباايناستداللکه”فرهنگاصیل“ 
اندودورترازمراکزقدرتبودهاندوياشايدبرمبنای


کمترازسايرينباديگرانمخلوطشده
آوریوثبتفرهنگعامهيافرهنگهایدرخطرفراموش


شناسانبرایجمع

رسالتيکهمردم
کردهاند .جهاني شدن ،مفهوم اصالت و دستنخورده بودن و
شدن و استحاله شدن حس مي 
1
5
همچنین مرز بین حاشیه4و مرکز ،پیام رسمي و سر و صداهای اضافي و قدرت (در انحصار
زورمندان)وحقیقت(درانحصارفرومايگان)راتاحدزيادیمخدوشکردهاست .تالشبرای
سوژهنابآلودهنشدهبهقدرتجایخودرابهتالشبرایدرکسازو

يافتنو”نجاتدادن“ 
کارهای تولید دانش و قدرت توسط متخصصین و نخبگان و گفتگوها و جدالهای شخصي و
دادهاست.پژوهشهایخودمارکوسراجعبه

مواضعخودآنهادرارتباطباکارياموقعیتشان 

اشرافپرتغالي ،پژوهشهایداگالسهلمزراجعبهبانکمرکزیاروپاو پژوهشهایپلرابینو
رکتهایبیوتکنولوژیدرامريکا وفرانسهحاکيازهمینگرايشهستند.
راجعبهبزرگترينش 

بورديووديگرانبپذيريمکههیچگروهاجتماعيرانميتوان”جهانيمجزا“ از

اگربهتبعیتاز 
شرايطتاريخيواجتماعيتصورکرد،نخبگانومتخصصینهمازاينامرمستثنينیستند؛آنها

هانهبهصورتمجموعهایواحدو


ودرکمعرفتآن
نیزمانندبقیهيک”نمونهفرهنگي“هستند

1

James D. Faubion
elites
3
experts
4
periphery
5
signal
6
noise
2
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قرنتغییروتحولدرفرهنگحرفه

نگاریونیم

مردم

ها،وتنوعتصمیمها


ها،چندگانگي
قاطعکهبهعنوانمجموعهایباجاهایخالي،تناقضها،ابهام

ومواضعنیزمستلزمانجامپژوهشهایمیدانيطوالنيوعمیقاست(بورديو .)1331،

شمارههایآخر:مطالعات
هاسلسلهکتابهای 

يکيازبهتريننمونههابرایايننوعپژوهش

1
باآثاریازمحققینانسانشناسي،

کهدرسالهای2111-1334

فرهنگيبرایپايانقرن است
تاريخ،ادبیاتتطبیقي،وفلسفهمنتشرشدوهدفشبهتصويرکشیدنتنگناهاوچالشهاييبود
وپسازفروپاشيبسیاریازايدئولوژیهای

کهمطالعهفرهنگبهطورکلي درآستانهقرن 21
قدرتمندقرنبیستمباآن هامواجهاست.بهعنوانمثال،کتاباولحاویگفتگوهايياستبین

پژوهشگران امريکا يي و تعدادی از نويسندگان روسي ،دانشمندان و دانشگاهیان مجار،
مذهبيسیبری،کوليها،شعرایلهستاني،وديگران

سیاستمدارانارمني،حکیمانوپیشوايان 

که در سالهای قبل و بعد از فروپاشي شوروی در وضعیتهای سیاسي و اجتماعي حساسي
گرفتار آمدهاند .صحبتهای آن ها حول محور دموکراسي ،اقتصاد بازار ،حقوق فردی ،و نیروی
شدهدورميزند.کتابدومبابهگوشرساندنصدای


هایقوميونژادیسرکوب

شدههويت

احیا
افرادی چون يک زن دانشمند ژاپني -امريکايي که با خودش در مورد نقشش در طراحي
هایهسته ایدرجدالاست،يافعالینسیاسيدرهندکهمتعاقبفاجعهبوپالبهرابطه


سالح
علم با سیاستهای مربوط به محیطزيست و ايدئولوژی دولت ميانديشند ،يا فیزيکدانان اهل
لیتوانيکهراجعبهوضعیتعلمبعدازکمونیسموتصورشانازعلمدر غرببحثميکنند،
آمدهدردستگاههایقدرتو درفرضیاتمربوطبهدانش،

نشانميدهد کهتغییراتبهوجود

چگونه فعالیتهای علمي را تحت تاثیر قرار دادهاند ،در پشت صحنه فناوریهای جديد چه
کسانيفعالیتميکنندوپاسخ آنهابهمسائلدشواراخالقي و حرفهایدرايندورانتغییر
جهاني چیست .کتاب پنجم مجموعه گفتگوهايي است با مدير عامالن ،تحلیلگران مالي،
سرمايهگذاران ،و ساير کساني که به نحوی در سازمانهای ملي و بینالمللي مشغول به کار

هستندونشانمي دهدکهچگونهعاملیناجتماعيمستقردرمراکزقدرتوثروتممکناست

به نوعي آگاهي انتقادی نسبت به وضعیت خود برسند .به عبارت ديگر ،رابطه پیچیدهای بین
خواستگاهقدرتفردوامکاننقدآنخواستگاهتوسطفرددرانديشهياعملوجوددارد.کتاب
هشتم به مناسبت فرا رسیدن سال  2111و پايان مجموعه به بررسي پديدههای اجتماعي
پردازدکهبهنوعيارزشصفررابهخاطرميآورند:کاربردصفر(دردستگاهدوگانيصفرو


مي
بهمعنایخالصکردنموجودزندهایکهبهطرز

يک)درهوشمصنوعي”،بهصفررساندن“ 
حاستوفقطزجرميکشد(دربسیاریازکشورهابرسراينکه

غیرقابلعالجيمريضيامجرو
Late Editions: Cultural Studies for the End of the Century
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يخزدهکردن
آياقانونبايداجازهاينعملرابدهديانهبحثاست)،امکان”ازصفرشروعکردن“ 
بدنمردهبهمنظوراحیایآندرزمانيديگر(درحالحاضردربرخيکشورهاگروههاييهستند

تنامبه عملميآورند)،اهمیتصفردر پولوحتيخودمفهوم
کهازداوطلباناين عملثب 
ناپديدشونده”جامعه“ درگفتمانسیاسيمعاصر،گويياهمیتآنتقريبابهصفررسیدهاست.به

حسابآوردنصفربهمعنایازدسترفتنوتهيشدنازمعنانیست،بلکهبرعکسحاکياز
ضاهایتهي،غیبتها،ونهايتامعماهاييچونمرگاست.به

توجهبهتکثیرمعنادرمواجههباف
هایپايانقرنيکهدراينمجموعهبهتصويرکشیدهشدهانددر


اينترتیب،بسیاریازوضعیت
واقعنمايانگرهمینجستجوبرایمعنادرنقطهصفرتغییردرزندگياجتماعيهستند،آنجاکه
چیزیتازهپايانيافتهوچیزیتازهدرشرفآغازاست .

ترینتحولها 


تازه
گذشتهاست،بحثدربارهاينکهمردمنگاریچیستوچه

امروزدريکدههایکهازقرن 21

1
بايدباشدهنوزادامهدارد.مرکزتحقیقاتپیشرفته امريکادرشهرسنتافهبهمناسبتبیستمین
سالگردسمیناریدرهمانمکانکهبهانتشارکتابنوشتنفرهنگوفرهنگنوشتن انجامید
سمینار ديگری برگزار کرد و  در آن پیشنهاد شد به ژانرهايي چون کتاب آشپزی ،دستور کار
دستگاهها ،يا راهنمای والدين نیز به عنوان راههايي برای فرهنگنگاری توجه شود (لوئیس و

ردمنگاری ،دو دهه بعد از
مالکهي .)2115 ،ولي مهمتر از آن مقاله خود مارکوس با عنوان م 
ترينآثارمردمنگاریاخیررا


برجسته
نوشتنفرهنگوفرهنگنوشتن 2است .وی دراينمقاله 
ميخواند(مارکوس.)2118،باروک“ (ازواژهپرتغاليبارُکو
نگاریهاييبهسبک”باروک“  9


مردم
ي،موسیقيومجسمهسازیدر

بهمعنایمرواريدصیقلنیافته)بهعنوانسبکيدرمعماری،نقاش

آزادیدرطراحي،شمارزيادشکلهاو

قرون18و17میالدیدراروپارواجداشتوويژگيآن
.دراکثرآثارمردمنگاریکهمارکوسدراينگروهقرارميدهد،اساسکار

درآمیختگيآنهابود

درگیریهایاحساسي،اخالقي،

برگفتنداستانتحقیقمیدانياستباهمهپیچیدگيهایآنو
نظری ،حرفهای ،سیاسي ،و غیره که پژوهشگر با میدان پیدا ميکند .در اين آثار همچنین به
تاريخفرهنگيموضوعتوجهشدهاست،يعنيحفظنوعيعمقتاريخيدرعینصحبتراجعبه
پديدهایمعاصر .


1

)The School for Advanced Research (SAR
Ethnography Two Decades After Writing Culture: From the Experimental to the Baroque
3
Baroque
2
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نگاریونیم

مردم

نظامهای تجربي به مثابه گونه مردمنگاری 1در دانشگاه
در بهار  ،2118کارگاهي با عنوان  
2
يکيازمجموعهبرنامههاييبودکهمرکزمردمنگاری 

کالیفرنیادرارواينبرگزارشد.اينکارگاه 
دانشگاهارواينبعدازتغییرمکانمارکوسازرايسبهايندانشگاهدرسال،2111باهدفايجاد
مردمنگاری برگزار کرد .الهام گرفتن از علوم
فضايي برای گفتگو درباره نظريه و روششناسي  
تجربي به جای هنر و ادبیات مدرن در حوزه تولید دانش ،يکي از مباحث مطرحشده در اين
نظامهایتجربي“قرارداشتکههانس-يورگراينبرگر،9
کارگاهبود.درمحوراينکارگاه،مفهوم” 
شدهدرنیمهقرنبیستمبرایپاسخگويي

های خاصاي 
جاد
مورخعلم،برایتوصیفابزاروروش 

شناسيسلوليوملکوليتبیینکرد:ويژگياينابزاروروشهایجديد،


بهسواالتجديدزيست
”تجربي“ بودن آنها در عین نظاممندی بود ،به طوری که دانشمندان ميتوانستند نسبت به
بینينشده منعطف باشند و آنها را دنبال کنند (راينبرگر .)1338 ،مايکل
آمدهای پیش 
پیش 

4
فیشر در مقاله خود با عنوان فرهنگ و تحلیل فرهنگي به مثابه نظامهای تجربي استدالل
مذکوردرعیننظاممندیزايیدهومولدعناصر

نظامهایتجربي“ 
ميکندکهفرهنگنیزمانند” 

بینينشده است و به همین ترتیب تحلیل فرهنگي هم بايد در عین نظاممند
متناقض و پیش 
روايتهاييبدونپايانمشخصرابپذيرد،نخواهديککلبدوندرز

بودنازنظامشکنينهراسد،

بینينشدهبگذارد(فیشر.)2118،درواقع مطالعه
آوردوهمیشهجاييبرایعناصرپیش 

بهوجود
وگمانهزنيودنبالکردنمسائليکههنوزدر

فرهنگسفریاکتشافيدردنیایمفاهیماست 
موردماهیتورفتارشانتوضیحمشخصينميتوانداشت ،درآنمثلهرفعالیتعلميديگر

بخش مشروعي از کار است ،حتي اگر مقداری اضطرابآور و معذبکننده باشد .فیشر در
تحقیقمیدانيديگرآنينیستکهبود:فرهنگروشانسانشناسيدرحال

پیشگفتارکتاب

8
1
5
گذار تاکیدميکندکهابزارودستاوردهایعلموفناوریمانندنوارموبیوس وبطریکالين 
(مصاديق”سطوحجهتناپذير“7دررياضيکهپشتورويادرونوبیرونشانازهمقابلتفکیک
(کهبهکاربراناجازهميدهد با دردسترسداشتنکد مبدا

نیست)يانرمافزارآزاد /متنباز 3

نرم افزار به طور آزاد و بدون نقض حق تکثیر يا دستکاری به تغییر و بهبود طراحي نرمافزار


1

Experimental Systems as Ethnographic Modality
Center for Ethnography: http://www.socsci.uci.edu/~ethnog/
3
Hans Jörg Rheinberger
4
Culture and Cultural Analysis as Experimental Systems
5
Fieldwork Is Not What It Used to Be: Anthropology’s Culture of Method in Transition
6
Möbius Strip
7
Klein Bottle
8
non-orientable surface
9
free and open source software
2
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هایمردمنگارانهدردنیای


پژوهش
گونهشناسي 
بپردازند)وغیرهاستعارههایخوبيبرایتجسم 

امروزبهشمارميروند ،چهموضوعپژوهشعلموفناوریباشدچهنباشد،دقیقابهخاطراينکه

ترتیبات پشت و رو ،درون و بیرون ،برنامهنويس و کاربر ،و غیره را به طور جالبي مخدوش
ميکنند .او اضافه ميکند که در زمان ما انکار اهمیت پیشرفتهای روزافزون بیوتکنولوِژی و

هایاخیرانسانشناسيهمهنوعيرويارويي


ترينپژوهش

فناوریاطالعاتممکننیستوجالب
و فصل مشترک با علوم و فناوریها پیدا ميکنند ،حجتي اگر هیچکدام مستقیما در حوزه
مطالعاتعلموفناورینباشند(فیشر .)2113،

نتیجهگیری

بحثوجدلدربارهماهیتوجايگاهمردمنگاری(فارغازمحتوایپژوهش)ممکناستبهجای

ايجاد کنجکاوی و دانش راجع به جهان پیرامون به تولید بيپايان متن توسط انسانشناسان
درباره انسانشناسان برای انسانشناسان بیانجامد .مخاطبین آثار مردمنگاری امروز بیش از
ایخودانسانشناسيمواجههستندو


بازنماييهرفرهنگديگریبابازنماييمکررفرهنگحرفه
برداشتهایفرهنگيمختلفاختصاصيابندبه

هایانسانشناسيبهجایآنکهبهآموزش


کالس
شوند.برایعدهایجای


سپریمي
شناسکیستومردمنگاریچیست؟ 


بحثدربارهاينکهانسان
گويدکهآنچهامروزهدرانسانشناسيواقعا

نگرانياستکهجورجمارکوسدرسال  2117
مي
بحثهای انسانشناسان بر سر موقعیت هستيشناسانه و شرايط تولید و نشر و
جالب است  ،
ستونهخودمحتوایدانشيکهدربارهفرهنگهایمختلفتولید

آموزشدانشانسانشناسيا

ميکنند(کزالي.)2117،يعنيشیوهطرحوانديشیدنبهموضوعبیشترازخودموضوعاهمیت

کارگاههایطراحيومعماری تابحثتحلیل

.ازبحثآموزشمردمنگاریدرقالبيشبیه

دارد
نگاریهایباروک،بهنظر


هایتجربي،ازبحثمتونآشفتهتابحثمردم
فرهنگيبهمثابهنظام
ميرسد انسانشناسان به خودشان در آينه خیره شدهاند و اصال انگار ”مردم“ را نميبینند.

هاياتحلیلآنهاياحتيبهقولکلیفوردگیرتز


نگاریامروزديگرصرفاجمعکردنداده

مردم
تفسیر آنها نیست ،بلکه درزها را شکافته و فرای اين محدوده رفته است .اين مساله احتماال
کهانسانشناسانجوانخودرامحرومازيکالگویاستانداردباقابلیتبازتولید

ميشود 
باعث 
دمنگاریاخیرباهمه
بهنظرميرسد بسیاریازآثاربرجستهمر 

شدنبیابند .بهخصوصاينکه
بخشيوتاملبرانگیزیمتونخوبيبرایآموزشروشنباشندوبیشترشبیهبهتابلوهای


الهام
بدونآنکهچیزیقابلبرداشتو

کنندياتکانميدهند


هنریباشندکهخوانندهرامسحورمي
تکراربهاوبدهند(تازهدرصورتيکهدردسترسباشندومسالهزبانهم مطرحنباشد،چون
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نگاریونیم

مردم

اکثر اين آثار به زبان انگلیسي هستند و در بسیاری از کشورها ترجمه متون مردمنگاری در
مقايسهبامتوننظريهدرالويتنیست) .
برخي تصور ميکنند که انسانشناسان مورد بحث در اين مقاله به عدم وجود حقیقت يا
بيبهآن،مرگانسانشناسيبهعنوانيکرشته

واقعیتبیرونيياراههای مشروعبرایدستیا

بسترسیدنمردمنگاریبهعنوانيکروشقائل هستند،درصورتيکهکساني


متمايز،وبهبن
ایانسانشناسيوتبديل


ترينفعالیترادرراههنجارشکنيفرهنگحرفه

کهبیشترينوجدی
همانهايي بودهاند که بیشترين امید را به
کردن آن به مساله در دهههای اخیر انجام دادهاند  
امکان موثر بودن اين نگرش داشتهاند .تشويق به بازانديشي درون رشتهای ،و نقد و آگاهي از
روابطنابرابرقدرتنهتنهادربیروندانشگاهکهدرونآننميتواندبازيرسوالبردنکلرشته

کهاگرروشونگرشمردمنگارینسبتبه

برابرباشد.انسانشناسانموردبحثمعتقد هستند 

تغییراتروحزمانهوشرايطاجتماعي،سیاسي،اقتصادیوغیرهدرهرمحلوهربرههزماني
حساس و متعهد نباشد ،اگر در میدان و متن فضايي برای روايات مختلف و همزمان ،جاهای
هابازنکند،نميتواندبهحیاتخودبهعنوانروشيمحکمو

خالي،تناقضها،و عالمتسوال

معتبربرایدرکوبازنماييمعرفتازخاللتجربهزيستهادامهدهد.هدفانسانشناسينهصرفا

کشفوبازنمودنتفاوت هاکهمتفاوتديدناست،واگرنتواندبهجایارائهنمونهدرردياتايید

هایتازهایبرایاندي شیدندربارهجهاندراختیارماقراردهد،دررسالت


هایموجودراه

نظريه
اصليخودشکستخوردهاست .
شناختيدرآنتولیدومنتشرميشود


هایزمانومکانيکهدانشانسان

توجهبهويژگي
ميتواند فرهنگ حرفهای انسان شناسي را از عقیم شدن و استحاله شدن باز دارد و به ايجاد

کنندهومطالعهشونده،دادهونظريه،خردوکالن،


پويابیننگاهوروش،مطالعه
رابطهایواقعيو

هایمربوطبهمردمنگاریدر


امرمحليوامرجهانيکمککند.بنابراين،درمرورتاريخچهبحث
انسانشناسيفرهنگيامريکا درپنجاه سالاخیرچیزیکهمهماستالهامگرفتنازگفتگوی

ستکهبینروشونگرشانسانشناسيازيکسووروحزمانهوشرايطسیاسي،

معنيداریا

اقتصادی،اجتماعي،وغیرهازسویديگردرجامعهدانشگاهيامريکا وجودداشتهاست،نهالگو
هابدونتوجهبهويژگيهایزمانيومکاني.اينتاريخچهبهمانشان


هاونگرش

برداریازروش
ميدهدکهآنج اکهنگاه،فلسفه،واخالقیاتتغییرکردهاست،روشمتعارفنیززيرسوالرفته

استوفضاييبراینوآوریبازشدهاست؛آنجاکهتجربهزيستهتغییرکردهاست،ازروشنیز
انتظاررفتهاستکهپاسخگویشرايطجديدباشد؛اينمهماست،نهاينکهبخواهیمجديدترين
روشهای مد روز را وارد کنیم ،همان طور که جديدترين نظريههای مد روز را ،يا حتي
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جديدترين موضوعات و مسائل و دغدغههای مد روز را هم .شارون تراويک ،1انسانشناس و
)روزیدرجلسهایکهدرآنحضور

تاريخنگارعلمازدانشگاهکالیفرنیادرلسآنجلس(UCLA
 
داشتمگفت” :مندستبندیمستطیليبهدستکردهبودموکسيگفت:شارون،توهمیشهنگاه
بینيکهمچدستانسانواقعابیشازآنکه


جالبومتفاوتيداری.منگفتماگردقیقشویمي
دايرهایباشدمستطیليا ست؛منفقطجرئتکردمآنچیزیراکههستببینمنهآنچیزی

که همه به ديدنش عادت کردهای“ .دستبند تراويک مثل آثارش عنصری از بازيگوشي و
گذاری.مردمنگاریدر


گذاریصرفابهخاطربدعت

ساختارشکنيدارد،امانهازشلختگييابدعت
بهترينشکلشپاسخيا ستخالقانهبهواقعیتروزمره(واقعیتروزمرهموردمطالعه،وواقعیت
مندیوژرفنگریو


نهايتدقتونظام
ایکهشرايطمطالعهراشکلميدهد)وآنچهبا 


روزمره
ريز بینيوصرفوقتوتحملوآگاهيوکنجکاویوشفقتمشاهدهشدهونهتکراربدونفکر

يکروشپذيرفتهشدهوراحت .
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