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 با تأکید بر آراء فردریک جیمسون یسمبررسی تحلیلی مد و لباس از منظر پست مدرن

 

 

 غزاله صفایی هوادرق 

 

 

 دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی

 

 

پوشش یک عمل اجتماعی بوده است نه  ،  در طول تاریخ چکیده :

صرفاً وسیله ای برای محافظت از بدن . در جوامع گوناگون هر پوششی 

مدرنیته و  معنای خاص خود را داشته است ،که در دوران های سنتی ،

تفاوتهای  از این رو پست مدرن دستخوش تغییرات زیادی شده است 

حال این سئوال  زیادی از نظر معنا می توان برای سه دوران قائل شد .

مطرح است که آیا نظام سرمایه داری و شیوه تولید است که تصمیم 

یا اینکه مخاطب فعال است  فرد چه نوع پوششی داشته باشد می گیرد

حلیل مد تو نوشتار حاضر به بررسی  ؟ و خود دست به انتخاب می زند

کید بر آراء فردریک جیمسون می أو لباس از منظر پست مدرنیسم با ت

تولید ،  نتایج حاصله نشانگر این امر است که تغییر در شیوه پردازد .

 .زمینه ساز فرهنگ پست مدرن است  و  و تعیین کنندهبنا زیر

همچنین و چند ملیتی فعل و انفعاالت بازار و شرکتهای بین المللی 

و ذائقه سازی مخاطبین  فرهنگ را با تولید کاالهای انبوه ،چرخه 

 برعهده دارند.

  مد،   لباس ،فردریک جیمسون ، پست مدرن  واژگان کلیدی :
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 مقدمه  :

شیبانی در کتاب تاریخ تمدن  پوشش یک عمل اجتماعی بوده است نه صرفاً وسیله ای برای محافظت از بدن . ،  در طول تاریخ

درباره ی پوشش از تمدن سومری به عنوان قدیمی ترین تمدن ، می نویسد :  .نخسین دسته ای از نژاد انسان که در این 

نواحی متمرکز شدند و نخستین شهر حقیقی را بنا نهادند،سومری ها بودند و چون سرزمین آنها بی اندازه حاصلخیز بود در 

حصول برداشت می نمودند و به گله داری و پرورش دام می پرداختند و از االغ و گوسفند و بز و گاو نر استفاده سال دو مرتبه م

می کردند .از پشم و کرک بز پارچه تهیه می نمودند و از پارچه های کتانی که به آن گاد می گفتند ،البسه درست می 

 (7711کردند.)شیبانی ،

در جوامع گوناگون هر پوششی معنای  ومی توان گفت از زمان انسانهای اولیه تا به امروز پوشش و لباس مورد توجه انسان بوده 

مدرنیته و پست مدرن دستخوش تغییرات زیادی شده است و تفاوتهای  خاص خود را داشته است ،که در دوران های سنتی ،

در گفتمان پست مدرن تفاوت و مرز میان درست و نادرست ، خوب و بد  ن قائل شد .زیادی از نظر معنا می توان برای سه دورا

 اندیشی و تحجر فکری ، قدیمی و جدید ،کالسیک و مدرن  از بین رفته است . آزاد،زشت و زیبا ، 

عیت لباس ابتدا ویژگی های سه دوران سنت ، مدرن ، پست مدرن به صورت مختصر بیان شده و سپس وض ،  نوشتار حاضردر 

. و در ادامه به بررسی آراء نظریه پردازانی از جمله فردریک جیمسون یاد شده مورد بررسی قرار می دهد و مد را در سه دوران 

 و جرج زیمل می پردازد .

 بخش اول 

 سنت :  

( و در اصل از 7731در لغت به معنای عرف ،رسم ، عقیده رایج ، روایت متداول و سنت بوده )آریان پور ،« tradition»واژه 

به  ( سنت در اصطالح جامعه شناختی ،7711، از نسلی به نسل دیگر است .)بیرو ریشه التین به معنای تحویل دادن و انتقال 

ملت تعلق دارد و به عنوان میراث اجتماعی از نسلی به نسل دیگر  معنای مجموعه اندیشه ها عادات و رسومی است که به یک

 ( 7737،  رادافشاری منتقل می شود.)آقا بخشی ،

سنت به معنای شیوه ای از رفتار و کردار است که دارای پیشینه بوده و در اثر تکرار و ممارست ، به صورت عادت های مستقر 

مرگ می بارد .فرسودگی قالب آن است و  در این معنا از همه اندام سنت ، و عمیق در ذهنیت مشترک جامعه رسوب می کند

http://www.johs.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


 111-151، ص   1931تیر ،  1، جلد 52، شماره علوم انسانی 

ISSN: 1394-0036 
http://www.johs.ir  

 

www.ISEAS.ir                     پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                    پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir    پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

 

 

111 
 

 

1394-0036 © 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution 

requires ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 
  

استمرار و قداست نیز عارضه ای است که به اصرار پیروان ، بر آن تحمیل می شود .  کهنگی از آن استشمام می شود . دوام ،

ای آزمون پذیر به صورت ش عملی که حول محور داده هناین تعریف از سنت با هستی شناسی مادی و معرفت حسی و دا

تئوری های اثبات و ابطال پذیر و مانند آن سامان می یابد سازگار است . مراد از هستی شناسی مادی آن است که واقعیت 

معلوم نزد این گروه ، در صورتی که اذعان به واقعیت داشته باشند ،چیزی جز دنیای آزمون پذیر و محسوس نیست و به همین 

ا که در قالب گزاره های متافیزیکی و غیر تجربی عرضه می شوند ، مهمل و بی معنا شمرده و اگر آن را مانند دلیل ، واقعیتی ر

 ( 7733دیدگاه ماتریالیستی قرن نوزدهم مطلقاً انکار نکنند ، آن را مطلقاً ناشناختی می خوانند .)پارسانیا ،

 

 مدرن :

سطی می آید . مدرنیته ، نظمی پسا سنتی است که به واسطه تغییر ، مدرنیته ، دوره ای تاریخی است که به دنبال قرون و

 ( می توان شامل موارد زیر دانست : 7991نوآوری و پویایی مشخص می شود . نهادهای مدرنیته را حداقل در توضیح گیدنز )

 ) ؛ صنعت گرایی )تغییر طبیعت : گسترش محیط مصنوع 

 ) ؛ نظارت ) کنترل اطالعات و نظارت اجتماعی 

 ) ؛ سرمایه داری ) انباشت سرمایه درون بازارهای رقابتی کار وتولید 

 .) (7797،)بارکر قدرت نظامی )کنترل ابزارهای خشونت از طریق صنعتی شدن جنگ 

بنابراین صنعت، تکنولوژی و نظام های ارتباطی جهان انسانی را تغییر و این امر را تا آخرین نفس ادامه می دهند . چنین 

مدرنیست ها ایمان خوش بینانه ای را به قدرت علم ، عقالنیت و  .با وعده پایان کمیابی مادی ادامه پیدا می کند تغییری 

صنعت ،در تغییر رو به بهبود جهان به نمایش گذاشته اند . چنین مدرنیسمی چندان هم فرهنگ قطعیت نیست ، بلکه پویایی 

د نهادهای مدرن بر اصل شک است از این رو  نشانه های مدرنیسم فرهنگی مدرنیته بر بازبینی مدام دانش تکیه دارد .بنیا

تغییر مستمر .در واقع این کیفیت ها به طور دقیق در برساخت خویشتن مدرن متجلی  –ریسک  –شک  –عبارتنداز : ابهام 

 ائل است .)همان (شده اند .سنت برای ثبات وجایگاه افراد در سامانی دارای نظم هنجاری و تغییر ناپذیر ارزش ق

نوگرایی  با سه جنبه اساسی نظریه ساختار بندی گیدنز پویا می شود ؛ این سه جنبه عبارتنداز : فاصله گیری ، بی ریشگی و 

قدرت بازاندیشی . نخستین جنبه ،جدایی زمان و مکان یا فاصله گیری است . در جوامع ماقبل نوین ، زمان همیشه در پیوند با 
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ازه گیری زمان دقیق نبود . با استقرار نوگرایی ،زمان معیار پیدا کرد و پیوند نزدیک میان زمان و مکان گسیخته مکان بود و اند

 شد .

هم زمان و هم مکان از محتوا تهی شدند ؛ دیگر هیچ زمان یا مکان خاصی امتیازی بر زمانها یا مکان های دیگر  بدین سان ، 

تبدیل شدند . در جوامع ما قبل نوین مکان بیشتر با حضور مادی تعریف می شد و از ندارد و زمان و مکان به صورتهای صرف 

 (7797،مکان بیش از پیش از محل جدا شد .)ریتزر همین روی خصلتی محلی داشت . با فرارسیدن نوگرایی ،

 

 پست مدرن : 

گفتمان ها شکل می گیرند . هیچ بنیاد در پسا مدرنیسم هیچ معرفت شناسی عامی وجود ندارد ، همه ادعاهای حقیقت درون 

فلسفی عامی برای اندیشه با کنش آدمی وجود ندارد . همه حقایق محدود به فرهنگ هستند.از نظر برخی نویسندگان ، پسا 

مدرنیسم صورتی از نسبی گرایی دانسته می شود؛ ادعاهای حقیقت موقعیت معرفت شناختی برابری دارند . در نتیجه ما قادر 

م بین صور مختلف دانش داوری کنیم .گرگن از عبارت نسبی گرایی استقبال می کند و برآن است که حقیقت نتیجه نیستی

مباحثاتی است که میان ادعاهای رقیب صورت می گیرد و باید چنین باشد .به عقیده فوکو فلسفه پسامدرن در رابطه با پرسش 

 از این مقوله ها است :

  سطح را به جای عمق 

  ها را به جای حقیقت واحد حقیقت 

 را به جای عینیت  انسجام یا تعهد اجتماعی 

 ( 7797،و رژیم های حقیقت تاریخی خاص را به جای بنیادگرایی می نشاند .)بارکر 

جود دارد که به مدرنیته و پسا مدرنیته مفاهیمی عصریند که به دوران هایی تاریخی اشاره دارند. موارد انتزاعی بسیاری و

نها پرداخته است . در این معنا ، مدرنیته با خیزش پسا آلفه های نهادی صورت بندی اجتماعی هریک از ؤگسترده ی متعریف 

قرون وسطایی سرمایه داری صنعتی و نظام دولت ملی مشخص می شود . این نهادها ی مدرنیته در ربط با فرایند های 

 شدن ، شهرنشینی ، عقالنی شدن ،دیوان ساالری و نظارت هستند .اجتماعی و فرهنگی فرد گرایی ، تمایز یابی ،کاالیی 
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مدرنیسیم و پسا مدرنیسم مفاهیمی فرهنگی و معرفت شناسانه اند . به منزله مفاهیمی فرهنگی ، به تجربه زندگی روزانه و 

 (7797،)بارکرجنبش های هنری می پردازند. اما تمایز بین مدرنیسم و پسا مدرنیسم کمتر روشن است  .  –سبک ها 

 بخش دوم 

 .پوشش در دوران سنت :1

. گرچه می توان انواع مختلفی ازلباس و روابط  مواجه خواهیم بود«  تصلب قراردادها »در وضعیت سنتی، با از این منظر  

لباس نمادین، میان لباس و ساختارهای اجتماعی پیدا کرد )مانند لباس نظامیان، لباس کشــاورزان، لباس روحانیون، 

پادشاهان، لباس رقاصه ها و مطربان، لباس زنان شریف، لباس اندرونی، لباس بیرونی تحت تأثیر و حتی لباس نیمه اندرونی( 

اما قراردادهای ناظر بر این روابط، شــدیداً تحت تاَثیر تصلب و ثبات وضعیت ســنتی، متصلب و ثابت هســتند. وضعیت 

نکته قابل اهمیت   .ــت. در جامعه کاستی هند و ایران باستان هر طبقه ای رنگی داشتکاستی اجتماعی گویای این ویژگی اس

، ازآنجا که هویت و منزلت  در توجه به وضعیت کاستی آن است که لباس وســیله ای برای تمایز میان افراد اســت. در واقع

یان طبقــات و گروهها معلوم گردد. این هر فرد توسط طبقه یا گروهش مشخص می گردید، الزم بود از طریقی  تفاوت م

 ، بر اساس آن تصمیم گرفت. تفاوت بایــد به نحوی خود را ظاهر میکرد تا بتوان درمیدان زندگی روزمره

 .پوشش در دوران مدرن:2

ایی ازلباس عقالنیت ابزاری بدانیم، مدرنیته می تواند موجب معنازد وبر معلوم می کندماکس گونه که  اگر مدرنیتــه راهمان 

، وجه کارکردی لباس بر وجه معنایی  کند که لباس تن پوشــی بیشتر نباشــد. در این معنا گردد. عقالنیت ابزاری حکم می

بارویکرد نظری خاص خود، فرایند تولید این نشانه ها را به  . وبلن آن غلبه پیدا کرده و لباس وسیله ای برای حفظ تن می شود

شود که طبقه   . تظاهر موجب می است«  تظاهر »نظر او یگانه منطق حاکم بر حیات طبقه مرفه،  خوبی نشان می دهد. از

ثروت و توان خرید است تا نیاز. از نظر او، قاعدة ضایع کردن تظاهری « رخنمایی»مرفه دست به مصرفی بزند که بیشتر نوعی 

، از این منظر، افراد با توجه به ویژگیهای مصرفی طبقه بندی دهد کاال، با نمایش دادن لباس، خود را به طور بارزی نشــان می

، وضعیتی که آن را پست مدرنیته یا  می شدند نه ویژگیهای تولیدی و این مدخلی برای ورود به یک وضعیت جدید بود

 . مدرنیته افراطی می نامند
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 .پوشش در دوران پست مدرن :3

.  با اســتقرار جوامــع در این وضعیت، لباسها در انفجــاری از قراردادها قرار گرفتند که به ســرعت متولد و نابود می شدند 

.  انفجار انواع و اقسام سبکهای پوشــش به خصوص درمیان طبقه متوســط که ناظر بر عالیق و آرزوهای مختلف افراد بود

لف لباس ســعی در انتســاب خود به گروهها و هویتهای مختلف دارند. ســبکهای پوشش افراد با پیروی از ســبکهای مخت

کارکردی ، شوند از نشــانه های مخصوص به گروهها و دســته های مختلف بهره می برند، پس از مدتی  پس از آن که مد می

  .گردند کنند و خالی از معانی سابق خود می زیبایی شناختی پیدا می

دهد که یک سبک، از زادگاه خود خارج شده و همراه با جریان جهانی اقتصاد و اطالعات  هنگامی رخ می ه، مخصوصاًاین مسأل

 .یابد اش می زمان زایش . گاه یک لباس حتی نشــانه ای معکوس با نشــانه مربوط به خود در رسد به کشــورهای دیگر می

)اگر با تسامح بپذیریم که چنین خط سیر تاریخی هست(، قراردادهای  در سطح تاریخی، بسته به ورود جامعه در هر وضعیت

این  .مربوط به پوشش تغییرات فراوانی می کنند. تغییرات در وضعیت سنتی، به آهستگی و البته دراشکال خاصی رخ می دهد

 (7733)جوادی یگانه ،کشفی،.  تابع روابط میان طبقات و ساختارقدرت هستند تغییرات عمدتاً

 

 بخش سوم 

 نظری: ادبیات 

 (در میان سه موضع مابعد نوگرایانه تمایز می نهد :7997اسمارت )

نخستین و افراطی ترین موضع مابعد نوگرایانه ، این است که جامعه نوین دچار گسیختگی شدیدی شده و جایش را به جامعه  

 وکر اند.هواداران این دیدگاه ژان بودریار و آرتور کر مابعد نوین داده است .

موضع دوم بر این نظر است که گرچه نوعی دگرگونی رخ داده است ، ولی مابعد نوگرایی از بطن نوگرایی و همراه با آن رشد 

می کند .اندیشمندان مارکسیست همچون فردریک جیمسون ، ارنستو الکال و چانتال موف و نیز فمنیستهای مابعد نوگرا مانند 

 از این موضع هواداری می کنند . ، ننسی فریزر و لیندا نیکولسون

سوم ، همان موضعی است که خود اسمارت پذیرفته و آن این است که به جای در نظر گرفتن نو گرایی و مابعد نوگرایی به 

عنوان دو عصر متفاوت ، می توانیم این دو پدیده را در یک رشته روابط دیر پای و جاری در نظر آوریم ، به گونه ای که مابعد 
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نوگرایی محدودیتهای نو گرایی را نشان دهد . این دسته بندی اسمارت هرچند سودمند است ، اما احتمال دارد که مابعد 

نوگرایان آن را به این خاطر رد کنند که گوناگونی فراوان اندیشه هایشان را بسیار ساده می کند و با این کار ، در واقع این 

 (7797،زر)ریتاندیشه ها را مخدوش می سازد . 

 

 فردریک جیمسون :

در  ایالت اوهایو می باشد وی رئیس مرکز نظریه های فرهنگی واستاد برجسته ادبیات  7971آوریل  71فردریک جیمسون زاده 

تطبیقی اندیشمند مارکسیست است که از دریچه مسائل فرهنگی به انتقاد از جامعه سرمایه داری می پردازد چرا که از نظر او 

 : خر ادعا می کندأکتاب منطق فرهنگی سرمایه داری متوی در  نظام سرمایه داری از نوع فرهنگی است . سلطه فعلی

فرهنگ عالی و فرهنگ توده را از درون متالشی می کند که در عین حال سطحی نگری نوینی را عرضه  فرهنگ پست مدرن ،

 می دارد. 

حاکم بر اندیشه ی مابعد نوگرایی آشکارا این است که میان دوره ی نوین و دوره مابعد نو گسیختگی عمیقی پیدا شده موضع 

است . اما برخی از مابعد نوگرایان وجود دارند که می گویند هرچند دوره ی مابعد نو تفاوت های مهمی با دوره نوین دارد ، اما 

در رساله ی ارند . معروف ترین برهان هایی که در اثبات همین قضیه آورده شده اند ، این دو دوره پیوند هایی نیز با هم د

( و مجموعه مقاالت بعدی اش با 7931« )مابعد نو گرایی یا منطق فرهنگی سرمایه داری اخیر » فردریک جیمسون با عنوان 

کسیستی جیمسون داللت می کند که سرمایه عنوان این اثر بر این موضع آشکارا مار (، مطرح شده اند .7997همین عنوان )

مرحله اش به سر می برد همچنان ویژگی مسلط بر جهان امروز است ، ولی منطق فرهنگی تازه « آخرین »داری که اکنون در 

ی ممکن است تغییر کرده رادبا آنکه منطق فرهنگی سرمایه  ای را مطرح کرده که همان مابعد نوگرایی است . به بیان دیگر ،

اشد ، اما ساختار مسلط اقتصادی آن همچنان با صورتهای پیشین سرمایه داری پیوستگی دارد .وانگهی ،سرمایه داری برای ب

 .  آنکه به بقای خود کمک کند ،همچنان به حقه قدیمی مطرح کردن یک منطق فرهنگی تازه ادامه می دهد

د نوگرایان مانند لیوتار و بودریار را که می گویند نظریه جیمسون با توجه به نکته باال ، این ادعای بسیاری از ما بع 

مارکسیستی شاید همان روایت فراگیر تمام عیاری باشد که در دوره مابعد نو جایی نداشته و ربطی به این دوره ندارد آشکارا رد 

 می کند. 
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بهترین تبیین مابعد نو را به  ،ین نظریه یه مارکسیستی را نجات دهد ، بلکه می کوشد نشان دهد که انظراو نه تنها می خواهد 

می  دست می دهد . جالب این است که با آنکه جیمسون را به خاطر بینش هایش درباره ی فرهنگ مابعد نوگرایی عموماً

 ، ستایند ،اما بسیاری دیگر به ویژه مارکسیست ها از او به دلیل ارائه تحلیل ناقص از مبنای اقتصادی این جهان فرهنگی تازه 

 انتقاد می کنند.  غالباً

 جیسمون به پیروی از ارنست ماندل ، سه مرحله را در تاریخ سرمایه داری می بیند .

 زاری یا پیدایش بازارهای یکپارچه ملی است . کس تحلیلش کرده ، سرمایه داری بامرحله نخست که مار 

  ی جهانی همراه رپیدایش یک شبکه سرمایه دامرحله دوم که لنین تحلیل کرده مرحله امپریالیستی است که با

 است .

 ( نامیده اند ، با 7911مرحله سوم که ماندل )تهاجم عظیم سرمایه به » ( و جیمسون آن را )سرمایه داری اخیر

 .«درون حوزه هایی همراه است که تا کنون ماهیت کاالیی نداشته اند

تی آن و این واقعیت است که سرمایه داری نوین دامنه جریان به نظر جیمسون ، اساس سرمایه داری نوین خصلت چند ملی

کاال شدن را گسترش داده است این دگرگونی های ساختار اقتصادی ، در دگرگونیهای فرهنگی بازتاب شده اند . برای همین 

نحصاری و فرهنگ مابعد است که جیمسون فرهنگ واقع گرایانه را به سرمایه دای بازاری ، فرهنگ نوگرایانه را به سرمایه دای ا

نوین را به سرمایه داری چند ملیتی ، نسبت می دهد . به نظر می رسد که این نظر جیمسون روایت امروزی استدالل مارکس 

درباره ی رابطه ی زیر ساختار و روساختار باشد و بسیاری کسان از جیمسون به خاطر پذیرش چنین چشم انداز ساده انگارانه 

 (7797،)ریتزرند . ای انتقاد کرده ا

» به عقیده جیمسون ، سرمایه داری به گونه ای فزاینده جهانی و پویا شده و برای افزایش مصرف به طرف تولید سریع تر 

حرکت نموده است . در نتیجه ، فرهنگ بر خالف عصر مدرنیته به فراسوی حوزه نیمه « کاالهایی که تازه تر به نظر می آیند 

می » به گونه ای فزاینده جذب تولید کاالیی شده ، تا حدی که جیمسون مناسب دانسته که بگوید ،  مستقل گسترش یافته و

جیمسون فرهنگ پسامدرن .« توان گفت که همه چیز در زندگی ما به مفهومی نو ظهور و تئوریزه نشده ، فرهنگی شده است 

 کند که جایگزین حقیقت و ارزش شده است . بر متن تلقی میرا سطحی و عاری از احساس و یک بازی سطحی و مبتنی 
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را در لوس آنجلس را به عنوان یک نمونه مطرح می کند ؛ راهرو مرکزی یک فضا ) یک فرا فضا ( ی « بوناونتورا »او هتل  

راه خود را در آن پیدا کند . صاحبان هتل مجبورند  تقسیم بندی نشده ی عظیم است که فرد تنها با خوش شانسی می تواند

این هتل را نماد سرمایه داری  نشانه های رنگی و پیکانهای جهت یابی  برای کمک به دیدار کنندگان نصب کنند .جیمسون

شبکه ی ارتباطی غیر متمرکز و چند ملیتی جهانی عظیمی را که » خر می داند که در آن برای ما غیر ممکن است که أمت

 (7731،)نش « خودمان را به عنوان سوژه های انسانی در آن گرفتار می بینیم ، مشخص سازیم 

 ر عنصر بنیادی ترکیب شده است .کند که از چها یری از جامعه  مابعد نوین ارائه مجیمسون تصویر به نسبت آشکا

  نخست ،جامعه ی  ما بعد نوین با سطحی بودن و فقدان عمق مشخص می شود . فرآورده های فرهنگی این جامعه به

 تصویر های سطحی قناعت می کنند و به عمق معنای مسلط بر این تصویرها کاری ندارند . 

 در جهان ما بعد نوین ، از خود بیگانگی جایش را به  .  ثر استأنوگرایی زوال عاطفه یا هرگونه ت دوم ، ویژگی مابعد

بی  »ثیری که باقی می ماند ، تصویری أآدم هایش چند پاره گشته اند ، ت چند پارگی داده است . از آنجا که جهان و

جیمسون است . نوع خاصی از سرخوشی در این احساسات ما بعد نوین به چشم می خورد که « غیر شخصی  ریشه و

 بنامد .« شور» ترجیح می دهد آن را 

  . سوم ، در فرهنگ مابعد نوین بعد تاریخ وجود ندارد . در این فرهنگ ، از گذشته نمی توانیم اطالعی داشته باشیم

باره ی گذشته است و تنها کاری که می توانیم بکنیم ، تولید متون که در دست ما است ، متون هنری درتنها چیزی 

« تار و مار بدون نقشه ی همه ی سبک های گذشته » اره ی موضوع گذشته است . این نبود تاریخ به دیگر درب

قضیه ما را به اصطالح اساسی دیگری در تفکر مابعد نوین می کشاند ، که همان هنر التقاطی انجامیده است . این 

دن داستان منسجمی درباره ی آن برای است . از آنجا که پیدا کردن حقیقت درباره ی گذشته و یا حتی به دست دا

تاریخ نگاران امکان ناپذیر است ، آنها به تولید هنرهای التقاطی ، تصورات در هم و برهم و گهگاه متعارض و مغشوش 

از این گذشته ، هیچ ادراک آشکاری از تحول تاریخی یا گذشت زمان در هنر  درباره ی گذشته  ، قناعت می کنند .

 ندارد . در این جا گذشته و اکنون در هم گره خورده اند . مابعد نوین وجود

  چهارم ، اینکه نوعی تکنولوژی نوپدید با جامعه مابعد نوین همراه است . در این دوره به جای تکنولوژیهای مولدی

چون خط تولید اتومبیل ، تسلط تکنولوژی های باز تولید کننده ای چون وسایل الکترونیکی مانند تلویزیون و 
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» تلویزیون را داریم که  ب  صنعتی ، تکنولوژی های مانندانقال« مهیج » کامپیوتر ، را می بینیم . به جای تکنولوژی 

تکنولوژی های مسطح و « . کار دیگری جز حمل و تولید تصاویر سطحی و مسطح در درون خود ، انجام نمی دهد

درون انفجاری عصر مابعد نوین فرآورده های فرهنگی بسیار متفاوت از تکنولوژیهای برون انفجاری و گسترش یابنده 

 ر نوین ، را به بار می آورند .ی عص

ی رمها دستخوش حوادث نظام سرمایه دادر مجموع جیمسون تصویری از دوره ی مابعد نو را نشان می دهد که در آن ، آد 

چند ملیتی اند و از درک این نظام و فرهنگی که در آن زندگی می کنند ، فرهنگی که رشد انفجاری دارد ، 

 (7797)ریتزر،ناتوانند.

 زیمل :جرج 

در برلین ، در خانواده ای که به طبقه باالی متوسط تعلق داشت ، به دنیا آمد . زیمل  7313 سال در متفکر آلمانی زیملجرج 

روان شناسی ، تاریخ ، فلسفه و زبان وارد دانشگاه برلین شد و در آن جا  7313. وی در سال از یهودیت به مسیحیت گروید 

فارغ التحصیل شد . وی در طول اقامت در برلین پایه های اشتغال بعدی خود را پی ریزی  7331و درسال ایتالیایی آموخت 

 کرد .

به سمت استادیار منصوب شد ، اما انتصاب وی به سمت استادی در دانشگاه  7917 سال  به سمت مربی ، در 7391 سال در

ه و پروس ، بخشی از خاک آلمان محسوب می شد ، در جنگ فرانس 7311استراسبورگ ، که در آن زمان هنوز پس از اشغال 

 محقق شد . 7971تا 

زیمل سالهای آخر عمر خود را در استراسبورگ سپری کرد و همیشه از اینکه فضای فکری این شهر هم تراز برلین نبود ، 

جدی روبه رو شد چرا که تاُسف می خورد . دانستن این نکته هم حائز اهمیت است که او در کار دانشگاهی نیز با مخالفتهای 

برخی از همکارانش معتقد بودند که نحوه ی تدریس او اثر مخربی بر روی دانشجویان می گذارد ، همزمان با این مخالفت ها 

شهرهای وان یکی از بزرگترین ، به عنستیزی نیز مواجه بود .زندگی وی در برلین هودی ی زیمل با جریان تکراری و همیشگی

 ثری در عالقه مندی وی به روابط اجتماعی جدید داشت .ؤقطع نقش مجهان  ، به طور 

در این روابط اجتماعی ، افراد بر حسب ضرورت ، بیشتر معاشرت ها و حشر و نشر شان با غریبه ها به مفهوم گسترده آن ،  

 (7719ر، یعنی با کسانی است که نمی شناسند ،کسانی که در حلقه دوستان و آشنایان قرار ندارند .)استون
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نیازهای  ( بر این نظر است که قواعد مد ، قراردادی اند . این قواعد نه به 7911زیمل در نوشته ی خود در باب فلسفه مد، )

عملی ، بلکه فقط به نیازهای فرهنگی پاسخ می دهند . شیوه های برش و دوخت و رنگ آنها چندان فرقی در بخت بقای ما 

در درجه نخست نه مادی ، بلکه اجتماعی است . زیمل نشان می دهد که مد پاسخی است به ایجاد نمی کند و کارکرد آنها 

ناشی ، میل ما برای ایجاد نوعی تعادل در تنش بین تبیین نفس ما و عضویت ما در یک جمع بزرگتر . پیروزی نهادی به نام مد 

ردم می توانند از دیگران تقلید کنند و بدین از یک طرف م از توان منحصر به فردش در تحقق همزمان هر دو نیاز است .

ترتیب مطمئن شوند آنها نیز اعضایی از یک جمع هستند . از طرف دیگر مردم قادرند مد را برای نشان دادن و به بیان در 

 به کار برند .  -شاید فقط با مختصری دستکاری در یک سبک مشخص   -آوردن فردیت خود 

، در قشربندی جامعه نقش مهمی ایفا می کند و در جوامعی میل به ظهور مد وجود دارد ،  می کند که مدزیمل خاطر نشان 

مد...محصول تقسیم  طبقاتی است و کارکرد دوگانه ای دارد ؛ از یک سو جمع یا محفل  »که به غایت قشربندی شده اند : 

به این محفل را به روی دیگران بسته نگه مفروضی را با گرد هم آوردن اعضایش حفظ می کند و از سوی دیگر درهای ورود 

ن أتفاوت هایشان با گروههایی که ش ن و منزلت باالی اجتماعی و نمادین کردنأشمی دارد . مد به نیاز گروههای دارای 

نازلتری دارند اجازه می دهد مدعی و خواستار ، در عین حال به گروههایی که شئون  اجتماعی پایین تری دارند پاسخ می دهد

 شئون باالتری شوند . 

در نتیجه مسابقه ای رخ می دهد که هرگز پایانی ندارد ، زیرا هر دو گروه برای رسیدن به آن رقابت می کنند . وی اشاره می 

یا نیاز به متمایز شدن از دیگران را ارضاء کند در زمان کوتاهی از بین می رود کند اگر مد نتواند نیاز به انطباق و همرنگ شدن 

 (7739،مین مسئله نشانگر ذات ناپایدار مد است . )صاحی امیری . ه

 مکانیسم  مد

بسیاری از مردم تصور می کنند که اگر به شیوه متفاوت یا جدیدی رفتار کنند ، ممکن است پایگاه بهتری به دست آورند . 

هوس ) یا رسم دروغین ( به تغیر زودگذر در رفتار اطالق می شود ؛ به تعبیر دیگر ، مد اجتماعی پرشور و زودگذر را هوس 

د ، به اوج می رسد و به سرعت افول می کند . مد هرچند شبیه هوس است ، اجتماعی گویند . هوس به سرعت پا می گیر
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نماینده شیوه رفتاری است که تنها به طور دوره ای در معرض تغییر قرار دارد . تغیر در مد نسبت به تغیر در هوس ، مدت و 

 (7711سرعت کمتری دارد . ) کوئن ،

می دهد که با آن می توانند به بازنمایی و نمایش معانی بپردازند و هر کجا  نظام مد مکانیسمی در اختیار افراد در جامعه قرار

 .، مد هم آنجا حضور دارد  که پای جنبه زیبا شناختی در میان باشد

در تقسیم بندی مد می توان به دو نوع  گیرد.زندگی انسان است و تمامی شئونات آن را در بر می ى گسترهمد به اندازه گستره

 غیر مادی اشاره کرد .مادی و 

 ... نوع مادی : لباس ، لوازم منزل ، اتومبیل و 

 نوع غیر مادی : نحوه و سبک زندگی ، نگرش ، نظرات ، رفتارها 

، اما آهنگ رشد آن تا دوره معاصر بسیار کند بوده است. در  ها و عصرها وجود داشته استهرچند مد همواره در بین همه نسل

ترین حد خود رسیده است. شکی نیست که گسترش در چند دهه اخیر در واقع مد و مد گرایی به افراطیدوره معاصر به ویژه 

وسایل ارتباط جمعی همانند ماهواره و اینترنت از یک طرف و ارتقای سطح زندگی و رفاه و افزایش نقدینگی موجود در جوامع 

ند. هیچ ها ظهور پیدا کرده و امری اجتناب ناپذیرفرهنگاز طرف دیگر معموالً مدها در بیشتر  .از علل اصلی آن هستند

های مختلف ظهور و بروز مد و مدگرایی نسبی و ، لکن در فرهنگ شود که کلمه مد در آن نا آشنا باشدفرهنگی یافت نمی

ر آنها کند و گرایی د، پدیده مد و مد های دینی خود پایبند هستندمعموالً جوامع دینی که هنوز به سنت.  متفاوت است

 در افق آینده ( تارنمای ) .ضعیف است

جهانی شدن به طور تنگاتنگی با مسئله دوره ای شدن جامعه معاصر پیوند دارد . این مسئله بیش از حقایق جهانی شدن مورد 

ویژگیهای مشاجره ی جامعه شناسان سیاسی قرار گرفته که آیا جهانی شدن بیانگر این است که ما اکنون وارد عصری با 

 که بیانگر تداوم فرایندهایی است که از عصر مدرنیته آغاز شده اند . متفاوت به نام عصر پسامدرنیته شده ایم و یااین

نظریه پردازانی که جهانی شدن را به مثابه  پسامدرنیزه شدن تلقی می کنند آن را نتیجه سرمایه داری توسعه گرا می دانند  

لت رها شده و به اشکال جدیدی از استثمار در سراسر جهان دست زده است .در این نگرش ، م –که از محدودیتهای دولت 
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اقتصادی به نام پسا فوردیسم و یک زیر ساخت از فرهنگ پسامدرن می باشد .این  –پسامدرنیته مرکب از یک پایه اجتماعی 

جا که آنها در تالش  . اما از آن کید می ورزندأت «چرخش پسا مدرن » و آشکارا بر نظریه پرداران خود را مارکسیست می دانند 

برای تئوریزه کردن یک صورتبندی جدید اجتماعی هستند که فرهنگ پسامدرن نقش برجسته ای در آن ایفا می کند میزان 

 پایداری این صورتبندی و حتی سازگاری اش با تحلیل هایشان محل تردید است . 

متفاوتی طرح شده ، در درک  یشان به یک مدل جامعه شناختی که در شرایط  کامالًدر نهایت این نظریات به خاطر وفادار

وضعیت جدید با محدودیت مواجه شده اند .نظریه پردازانی که جهانی شدن را به مثابه مدرنیزه شدن تلقی می کنند هم با 

فاوتی از جامعه هستیم . آنها معتقدند که مت مارکسیسم مخالفند و هم با این عقیده که ما اکنون در حال ورود به نوع کامالً

. این نگرش چند علیتی  علل بسیاری برای جهانی شدن وجود دارد و این علل تداوم ویژگیهای پویای عصر مدرنیته هستند

مفید است چرا که درک اهمیت سیاست فرهنگی را برای ظهور صورت بندی های اجتماعی جهانی شدن ممکن می 

 (همانسازد.)

هاروی ، پسامدرنیته ی انعطاف پذیر یک فرهنگ پسامدرن خلق می نماید . او به تبعیت از استدالل پر نفوذ جیمسون به نظر 

است ، استدالل می کند که تولید فرهنگی به نحو « خرأمنطق فرهنگی سرمایه داری مت »( مبنی بر اینکه پسامدرنیسم 7931)

 ساسیت زیبا شناختی جدیدی منجر گردیده است .ب تولید کاال شده و این امر به حفزاینده ای جذ

جستجوی بی پایان برای بازارهای جدید ، تغییر سریع کاالها و دستکاری مداوم سلیقه و عقیده مردم از طریق تبلیغات باعث  

و  ایجاد یک فرهنگ پسامدرنی گردیده که ویژگی آن وجود ناپایداری و اندیشه های سطحی به جای معانی عمیق ، مونتاژ

اختالف شیوه ها به جای اصالت ، و باالخره ناهمگونی ، کثرت گرایی ، ناپیوستگی و هرج و مرج به جای فراروایت های عقل و 

 پیشرفت می باشد . 

به عقیده هاروی ، پسا مدرنیسم یک پدیده تبعی و محصول فرعی مرحله ی جدیدی از شیوه ی تولید سرمایه داری است که 

ید شده بلکه بر مصرف سریع نشانه ها و خدمات متکی می باشد . پسامدرنیسم ،که هیچ چیز بیش از پوچی نه بر کاال های تول

ی جدید مناسب با موضوع احتیاج ندارد چرا که می توان آن را کامال ً از منظر رو ناپایداری نیست به توسعه ی ابزارهای نظ

 ( 7731اقتصاد سیاسی مارکسیستی درک نمود .)نش ،
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 گیری : نتیجه 

. گذشته و حال با یکدیگر در مدرن ، فرهنگی است که تقریباً می توان گفت با نوعی ابهام تاریخی نمایان می گردد فرهنگ پسا

می آمیزند و به نمایش گذاشته می شوند . این مونتاژ در بردارنده آفرینشی تازه و کنار هم نهادن نشانه هایی که در آن از 

بازار است  فرهنگ جامعه مبتنی بر روابط  فرهنگ مصرفی ،ارتباط قبلی اثری نیست ، برای تولید رمزگان معنایی جدید است . 

بازارهایی که روز به روز در حال گسترش هستند  این معنی که رفتارها و تعامالت انسانی از طریق بازارها جهت می گیرند. . به

ی جدید و استفاده هرچه بیشتر لوازم و پوشش ها رسانه های مختلف با معرفی نوعی الگوی زیبایی که تنها با مصرف مدها

در رویکرد پست  . نوعی سعادت انتزاعی را برای افراد ایجاد کرده اند ترسی است ،آرایش و انجام جراحی های زیبایی قابل دس

مدرن فرد با آرایش واقعیت آنچه را که می خواهد باشد را نشان می دهد ، در حالیکه رویکرد ناقد سرمایه داری بر این مساله 

 می سازد .  کید می کند که آرایش واقعیت فرد را پشت چهره ای ساختگی پنهان و مخفیأت

سبکهای متنوعی نیز  ، با انقالب اطالعاتی که در دوران پست مدرن رخ داده است و تغییراتی  که در شیوه ی تولید پدید آمد

رگ و سرمایه داران شرکت های چند ملیتی و بز شکل گرفت که افراد را در برابر انتخاب های بسیار وگوناکون قرار داد و

پیداکردن و  در پی دست کاری ذائقه ی افراد  و با استفاده از تکنولوژیهای جدید ،   پیام استدرعصر جدید که عصر تولید 

 کسب بازارهای جدید ، برای محصوالت  خود می باشند .  
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  بوستان کتاب:  سنّت، ایدئولوژی، علم، قم ( 7733) ، حمید پارسانیا

 73فصلنامه شورای فرهنگی زنان ،سال دهم ،شماره  نظام نشانه ،( 7733)علی  ؛کشفی ، محمدرضا ، جوادی یگانه

 ترجمه محسن ثالثی ، تهران : علمی  نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر ، (7797ریتزر ،جرج )

 تهران : دانشگاه تهران  ، تاریخ تمدن( 77111)نظام الدین شیبانی ،

 نشر ققنوس  : مفاهیم و نظریه های فرهنگی ،تهران( 7733)صالحی امیری ،سید رضا 

 ( مبانی جامعه شناسی ، ترجمه و اقتباس : غالمعباس توسلی ،  رضا فاضل ، تهران : نشر سمت 7711کوئن ، بروس )

 تهران :کویر  لفروز ،جامعه شناسی سیاسی معاصر جهانی شدن، سیاست ، قدرت ،ترجمه محمد تقی د( 7731)نش ،کیت 

 اینترنتی : پایگاه 
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