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 یک.

کم از منظر ی حاضر، دستشاید سخن گفتن از مُد در زمانه

نظر کارانه بهغایت محافظهی انتقادی، کاری بهشناسی و اندیشهجامعه

برسد. اکنون بر کسی پوشیده نیست که صنعت مُد در معنای 

زیست، زندگی چگونه محیط« تر مصرف کنبیش»اش با شعار مرسوم

شناختی را در معرض تهدید قرار داده و های زیباحیوانات، هنجار

های ی عرصهدستخوش تغییر کرده است. حال که جریان سرمایه همه

طریق اولی منطق حیات انسانی را درنوردیده، صنعت مُد نیز به

زایی نیست و بر اساس افکه چیزی جز ارزش درونی کرده را ایسرمایه

نگرد طور زیبایی چونان کاالیی قابل مبادله میآن به پوشاک و همین

کند. صنعت مُد البته با تعیین می« پول»ی نهاییِ آن را که کرانه

کار گیرد تا این هایی را بهی خود توانسته تکنیکابتکارات خالقانه

موریتزیو التزاراتو مدی بیشتری به پیش براند. آمهم را با قطعیت و کار

ی کاریِ عرصهداری در عصر حاضر با دستکند که سرمایهاشاره می

کند. اگر ی سرمایه را بیش از پیش شتابناک میمیل انسانی، چرخه

و به معنای به  پول-کاال-پولمارکس این چرخه را در قالب فرمول 

 دادگردش درآمدن کاال نه برای مصرف بلکه برای مبادله نشان می

-مصرفهای سرمایه آن را در فرمول ( حال آپاراتوس1394)مارکس، 

اند، این بدین معناست که هر مصرفی تر ساختهمدآکار مصرف-کامینا

تر پیشاپیش باید ناموفق باشد و راه برگذشتن از آن را در مصرفی تازه

( این دقیقاً همان تکنیکی است که Lazzarato, 2014نشان دهد. )
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شکلی گسترده به خدمت درآورده و از این رو به حیات صنعت مُد به 

ای خود را از متن دهد. مُد در این چرخه چونان اسطورهخود ادامه می

کننده به خود کشاند و ماهیتی خودآیین و تعیینمیحیات اجتماعی بر

شناختی را رقم های زیباییگیرد، تا جایی که اوست که معیارمی

کند و سال دیگر چاقی ا معیار زیبایی میزند، یک سال الغری رمی

شده و باری دیگر ریختی طبیعی و بدوی. را، یک بار تصنعی اغراق

ها امر زیبا بر بر فراز و به جای انسانمهم این است که سازوکاری نفع

زیبا تشخیص دهد و آن را به مدد تبلیغات و رسانه همگانی را از نا

 کند.

یر بیش از هر زمان دیگری این صنعت اما در چند سال اخ

شدن و « هیت»ما نمایان کرده، برای  برایوجه وقیح خودش را 

کنون های تابایست عرصههای جامعه به خود، میمجذوب کردن نگاه

رو را هضم کند، از همینها مانده را به درون خود بکشد و آنمغفول

و « تیکاگزو»هایی آورده که از نظرش به شکلی معنادار رو به عرصه

ی روزهآید. این عرصه همان تاریخ و زندگیِ هرغریب میوعجیب

بایست توسط صنعت ستم است که می های تحتِطبقات و گروه

ساز مُد تسخیر شود و در قالب تصویری معنازدوده بدل به برندی پول

باشد که  H&Mقراول این حرکت برند برای تجارت شود. شاید پیش

و  2014های ی روژئاوا در سالمرگهزنان پیشی در دوران مبارزه

ی در مقابل داعش و اردوغان و انتشار و بازتاب گسترده 2015

تصویری خالف آمد از زن و زنانگی، به صرافتِ تسخیر این تصویرِ 
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های خود را بر اساس لباسِ مدل غریب افتاد تا در همان سال لباس

ار برای کسب سود به فروش رزمندگان کُرد طراحی کند و آن را در باز

شان منقش هایی سربرآوردند که طرح لباستر مدلبرساند. کمی بعد

داری بود، عکس های به جا مانده از دوران بردهبه معدود نقاشی

ها نخورد بر که هنگام دروی محصوالت از آنی آنای که به بهانهبرده

توانیم در نیز میی اخیرش را بودند. و نمونه بند زدهاش دهاندهان

« لعبت»آالتی به نام ایران خودمان ببینیم، گروه طراحیِ لباس و زیور

پاشی که محصوالت خود را بر تنِ کشاورزان، صیادان، قربانیان اسید

کردند تا از ترکیبِ زندگیِ فرودستان با البسه و و کودکانِ کارگری می

شان ارائه هایبکننده به مخاطقیمت تصویری خیرهآالت گرانزیور

 دهند.

شناختی مُد، کند که برای تحلیل جامعهاین تصویر به ما یادآوری می

« کنندهمصرف»و « رابط مُد»، «طراح»بر توجه به سه رکِن عالوه

نیز توجه کنیم. « های مُدبازار»ها بر بایست بیش و پیش از آنمی

(Horowitz, 2015) 

دهند، صنعت مُد در این های باال نشان میطور که مثالهمان

شود که ای میدارانهاش مکملِ فرهنگیِ سیستم سرمایهکارکردِ خاص

آرایی کرده و نه تنها چرخ خود را به مدد در مقابل فرودستان صف

ی مواد قیمت در جنوب شرق آسیا و تهیهاستثمار نیروی کار ارزان

ه تسخیر چرخاند بلکه با باش به دست کارگران آفریقا، میاولیه

های خود به دنبالِ خنثی درآوردن همین طبقات در تبلیغات و طراحی
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هم از طریقِ زیباشناسانه کردنِ فقر، کردنِ خواستِ دگرگونیِ جهان آن

کشی و در یک معنا استتیزه کردنِ فاجعه فالکت، تاریخِ ستم و بهره

 برای حفظ و کنترلِ وضعِ موجود است.

د در مقامِ ابزاری برای کنترل شناسانی که به مُ اکثر جامعه

ی توجه خود را معطوف به روابط میانِ اند، عمدهاجتماعی نگاه کرده

های تنظیماتِ کارواند که آن نیز با سازمُد و سنت )عرف( کرده

کند. اما همچنین این توافق اجتماعیِ رفتارِ فردی پیوند برقرار می

اند پژوهش خود قرار دادهی کسانی که مُد را موضوع ضمنی میانِ همه

وجود دارد که نهادینه بودنِ سنت و عرف )در هیئتِ مناسباتِ موجود( 

رغم با خصلتِ گذرایی و سیالیتِ مُد تناقضی درونی دارد و علی

هایی که در باال مطرح شد و همچنین ذکر این نکته که مُد ی نقدهمه

فرد، دارای  ی گروهی و هژمونیک برهای سلطهنیز مانند دیگر فرم

جویانه بر انسان است، اما عنصری نیز درونِ مُد وجود خصلتی سلطه

های نهادینه در جامعه است و دارد که دائماً به دنبالِ گسست از سنت

 (Ibidشود. )همین موجبِ برقراری تنشی دائم میانِ سنت و مُد می

مطالعات »کند طور که هوروویتز اشاره میهمان

گرایش به مرتبط ساختنِ مطالعاتِ مُد با دو مضمونِ  شناختی مُدجامعه

شناسانه دارد: کنترل اجتماعی و تغییر اجتماعی. ]...[ مُد مرکزیِ جامعه

ای جهتِ تغییر اجتماعی باشد، مُد تواند به عنوانِ منبع و ذخیرهمی

ی تغییر اجتماعی و بیان آن قلمداد شود، این یافتهتواند بخش تراکممی

تواند ای ثانویه وجود دارد که میاست که نوعی روبنا یا پدیدهبدین معن
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مکانیزمی را به جریان بیندازد، مکانیزمی که تغییر اجتماعی را شتاب 

« آیین و نامرتبط به دیگر تغییرات اجتماعی.بخشد، تغییری خودمی

(Horowitz, 2015, p. 286) 

با این مقدمه که پیشاپیش نوشتار را با یک تناقض 

خواهم خطر کنم کند، میرو میماندگار و احتماال شکست روبهروند

 بخش از مُد ترسیم کنم.ای رهاییو به میانجی چند متفکر، منظومه

 
 

 دو.

ای نظری اندیشیده ی مُد به شیوهنخستین کسی که درباره

اش با ترین مقالهنباشد، او مهم است احتماالً کسی جز شارل بودلر

را حدوداً در اواسط قرن نوزدهم  " نقاش زندگی مدرن "عنوان 

کند صحبت می موسیو ژنگاشت، بودلر در این مقاله از نقاشی به نام 

کند، نه با طرح اش با جهانِ هر دم در حال تغییر را ثبت میکه مواجهه

ای که ای ساکن و ایستا بلکه از روی جرقهزدن از روی مدل و ابژه

اش ثبت کرده است. اما ثبت پویایی و در حافظهشتابِ دنیای مدرن 

ی نقاش و بودلر نیست. ظاهرًا ی انگیزهجهانِ در حالِ شدن، همه

بار در تاریخ است که تا این حد دارای های نقاش برای اولینسوژه

شان ژست منحصر به خود اند، هرکدامشده صفات ممیز و شخصیت

ه، زن، فاحشه و حتی اشیاء پر پیشرا دارند، هنرمند، مرد نظامی، عاشق

زرق و برقی نظیر کالسکه و غیره، اما حتی این هم تمام ماجرا نیست. 
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بار در تاریخ تفکر مدرن متوجه چیزی نقاش /بودلر برای اولین

شود، حضور امر کهنه در امر به ظاهر سراپا نو، متناقض و غریب می

است که ایدهکند، این همان پدیاش را به خود جلب میتمام توجه

 شود.پردازی میمفهوم "مُد "تحت نام

شتابد، در رود، میمی (نقاش)و اینگونه او »نویسد: بودلر می

جست و جوست. اما در جست و جوی چه؟ مطمئن باشید که این 

مرد باید هدفی باالتر از هدف یک ناظر صرف داشته باشد. هدفی 

، او دنبال آن کیفیتی تر، چیزی غیر از لذت شرایط ناپایدارهمگانی

بخوانمش، چون هیچ  «مدرنیته»خواهم ی شما میاست که با اجازه

شناسم. او کارش را ی بهتری برای بیان آنچه در سر دارم نمیکلمه

ای داند که از مُد هر آن عنصری را که ممکن است چیز شاعرانهاین می

جه گذرا از تاریخ داشته باشد استخراج کند، وجه جاودانی را از و

 (31 : 1393)بودلر، « بپاالید.

در  میالدی گئورگ زیمل 1904حدود نیم قرن بعد در سال 

همان فهمِ بودلری را از منظری   "مُد "ای تحت عنوان مقاله

برد. زیمل مُد را به عنوان بستری در نظر تر پیش میشناسانهجامعه

ی، عقیدتی و های اجتماعی اعم از طبقاتگیرد که انواع فرماسیونمی

گیرند. او همانند ی آن شکل میواسطهفکری و مذهبی و غیره در و به

ی حاکم برای تمایز یابیِ کند که طبقهبودلر مُد را به سیکلی تشبیه می

های ها، قطعاتی را از دلِ خاکروبهخودش از دیگر طبقات و گروه

ه معنای که قائل بآورد و بدون آنی حال میتاریخ و گذشته به لحظه
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کند. بنابراین مُد خاصی برای آن قطعه یا شیء باشد، از آن استفاده می

از طریقِ وحدت با کسانی که در همان طبقه یا گروه ممتاز هستند 

کند و همزمان از طرفی دیگر نوعی یکدستی و هماهنگی ایجاد می

مُدهای قشرهای باالتر »کند. های دیگر را طرد و تحریم میگروه

تر نیست، در واقع به مجرد گاه عین مُدهای قشرهای پایینیچجامعه ه

تر آماده شد که آن مُدها را تصاحب کند آنها را رها ی پایینآنکه طبقه

 (353:  3131)زیمل «  کند.می

توان گفت مُد دیالکتیکی است میان ایجاد به عبارت دیگر می

یز در کلیتی پای آن انحالل و ادغام همان تماتمایز از یک سو و هم

یکدست و همگون. او در همین فراز وجه دیگری را از تناقضِ درونیِ 

شناختیِ صورت عمده به معنای روانزیمل به»دهد، مُد به ما نشان می

کند که طی آن فرد در عینِ تالش برای تمایزیابی و مُد اشاره می

کند ]...[ گونی با جمع سوق پیدا میاش به همساختِ فردانیت

شناختی مُد برای زیمل با کارکرد اجتماعیِ مُد در ی روانیصهخص

یابد که داللت بر یکی شدن با مقامِ فرایندِ تمایزیابیِ طبقاتی پیوند می

 .Horowitz, 2015, p« )ها دارد.همان طبقه و طرد دیگر گروه

288) 

ی مدرن جایی بیرون از زیمل معتقد است که در دوره

ای برای مقابله با آن نیز ندارد و هر تالشِ آگاهانهی مُد قرار محدوده

زند شود، او مثال الحاد یا آتئیسم را میای بدل به مُد میخود به گونه

کند و خود رفته نقضِ غرض میی حاکم، رفتهکه با نفی دینِ طبقه
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شود. شاید مثال معاصرتر برای عصر ما بدل به نوعی کیش و آئین می

راک باشد گرفته پیرامون موسیقی گرانجهنگ شکلها و فرجنبش پانک

که به عنوان یک گسست و یک مُدِ آلترناتیو ظهور کرد و در آغاز، 

کردند معرفی می« صنعت فرهنگ»خود را مقابل فرهنگِ مصرفی و 

آمیز خود مجبور به معرفی آثار اما سرآخر در وضعیتی تناقض

وهی شدند که شان در همین دستگاه تولید و توزیع انبهنری

ی موسیقی و فرهنگ بود. از های عرصهی داللاش سرمایهپشتوانه

ی حاکم را از ها در مُدِ طبقههمین رهگذر زیمل ادغام شدن گروه

ی شناختی که یادآور تبیین زیگموند فروید از پروسهمنظری روان

 کند.است، تحلیل می انتقال

بریم، ا به شخصی رشک میای یای که ما به ابژهلحظه»گوید: او می

 میان –دیگر مطلقاً از آن برکنار نیستیم، نوعی رابطه برقرار شده است 

 مقوالت در اگرچه – دارد وجود واحدی روانی محتوای اکنون دوآن

 سربی و آرام شخصیِ تصاحب. احساسات متفاوتِ کامالً هایفرم و

 گاه که است پادزهر نوعی شامل حسادت، مورد داراییِ صدای و

کند. محتوای مُد بارِ این احساسِ حسادت را خنثی میزیان تأثیراتِ

آمیزِ حسادت ی صلحفرصت مخصوصاً خوبی را برای رشد این سایه

گذارد که در عین حال به شخص محسود به سبب در اختیار می

دهد، این امر به تری میرضایت او از بخت مساعدش وجدان آسوده

شود نمیمحتواها به کلی از هر کسی مضایقه  این سبب است که این

، شوندمی مضایقهبسیاری از محتواهای روانی  در موردگونه که آن
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ممکن نیست، چه بسا کاری کند زیرا تغییر بخت که هرگز کامالً غیر

که آن محتواها به دست رقیب که پیش از این در حالت حسادت به 

 (363)همان، « برد بیفتد.سر می

زیمل در این سطور دینامیک نهفته در مُد را به ما نشان  

ی این نوشتار حائز اهمیت است دهد اما جایی که برای ادامهمی

ی ی کوتاهی است که در ارتباط با تاریخ، مُد را به مثابهقطعه

های ای برای طلب کردنِ تغییر و رقم زدنِ امر نو در حوزهاستعاره

که برای  ایگذشتهدل بریدن از »نویسد: میکند. او متفاوت تعریف می

وقفه تالش کرده است تا موجب بیش از یک قرن، انسان متمدن بی

تر به حال حاضر شود که آگاهی هرچه بیشآن شود، باعث می

معطوف شود. این تأکید بر زمان حال بدیهی است که در عین حال 

ها، نه فقط صهکند و یک طبقه در تمام عربر عنصر تغییر پافشاری می

ساز معینی ی پوشاک، متناسب با میزانی که از تمایل مدنیتدر عرصه

 (364،)همان« کند به مُد روی خواهد آورد.حمایت می

 

 سه.

توان با فراخواندن و برجسته کردن این لحظه از تفکر می

بودلر و زیمل در نسبت با مُد، بر روی خوانش سیاسی و بدیع والتر 

ها را با یکدیگر و همچنین بنیامین از مُد تأکید کنیم و پیوند درونی آن

نشان ای با درک انقالبی مارکس از ماتریالیسم دیالکتیکی را پیوندش
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تواند جهانی که به آن داده شده است را که طی آن انسان می دهیم

 دستخوش تغییر گرداند.

تاریخ، »نویسد: بنیامین در تز چهاردهم از تزهای تاریخ می

گیری آن، ی شکلموضوع و مضمون ساختی است که عرصه و گستره

است، نه زمان تُهی و « ی حاللحظه»شده از حضور زمان انباشته

ای بود انباشته لحاظ، در نظر روبسپیر، روم باستان گذشتههمگن. بدین 

که به دست او منفجر و از پیوستار « ی حاللحظه»از بارِ انفجاری زمانِ 

تاریخ گسیخته شد. انقالب کبیر فرانسه به خود چونان تجسد و تحقق 

گونه به یادها نگریست، و روم باستان را همانی تمدن روم میدوباره

ی ادوار گذشته را در ذهن معاصران ند که طراحان مُد، البسهخوامیفرا

کنند. نگاه خبره و تیزبین مُد هماره در جستجوی موضوعات زنده می

 نظر از اینکه اینگیر و جنجالی است، صرفچشم

وجوشی های دور جنبی تاریک گذشتهموضوعات در کدامین گوشه

ه درون گذشته است. اما اند. مُد، جهش یا خیزی سبعانه ببه پا کرده

ی فرامین از پذیرد که در آن همهای تحقق میاین جهش در صحنه

شود. همین جهش در فضای باز تاریخ ی حاکم صادر میسوی طبقه

به واقع خیزی دیالکتیکی است، و درک مارکس از انقالب نیز بدین 

 (115 : 1392)بنیامین « گونه بود.

ن خصلتی تماماً دیالکتیکی توان گفت که مُد نزد بنیامیمی

زمان دو وجه از میل به نوبودگی، نوسازی و نوکردن و دارد، یعنی هم

از سوی دیگر میل به حفظ گذشته یا احضار امر کهن را در خود دارد 



 

Problematicaa.com 
 

 

12 

و از همین رو مدرنیته نیز با شکلی از پیوند خوردنِ امر به غایت کهن 

یگر مُد، با فراخوانی و امر به تمامی نو سروکار دارد. به تعبیری د

ی های تاریخ، یعنی نه آن تاریخ همگون و تقویمی بلکه لحظهتوانش

ساختنِ تاریخ به مثابه یک شکاف در این روند، در دل گذشته شیرجه 

کند اش جدا میگیرد و از زمینهکَنَد و به دندان میزند، بخشی را میمی

فراهم کند. پس ما با  ای نو رااش زمینهی اکنونتا با توجه به لحظه

-( از گذشته و بازdecontextualizationزدایی )قسمی زمینه

( در اکنون، مواجه هستیم که recontextualizationسازی )زمینه

برای « ساختن تاریخ»کند. از قضا شرط پیوستار تاریخی را ناممکن می

تواند گسست بودگی است. مُد میبنیامین نیز در گرو همین ناممکن

ی عملِ فراخوانی ایجاد کند. در تفکر بنیامینی هم، گسست بواسطه

سازی زدایی و در نتیجه زمینهدهد. فراخواندن، زمینهتاریخ روی می

 دوباره.

کاربست مُد علیه مُد »ای که اهمیت دارد در این تذکار نکته

دیگر برای مُد است و این مهم تنها  هایرو گشودن امکانو از همین

ای دهد. مُد آن عرصهناع از تقلیل مُد به لباس و پوشاک رخ میبا امت

حال پاید. با اینوجهی میاست که در آن زمان چونان تعینی چند

تواند نادیده گرفته شود. چگونه عناصر پرسش از نقش پوشاک نیز نمی

تواند بخشی به این موضوع میفرهنگ و مصنوعات آن برای صورت

کند که مُد به کند؟ بنیامین در پاسخ استدالل می مُد را با زمان معرفی

(  به .Benjamin, 2003, p. 44« )توجه دارد. "یافتهاکنون فعلیت"
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روزه مثل عادات پوشاک ترین امورات هرپا افتادهظهور امر نو در پیش

و طرز لباس پوشیدن  نظر دارد تا در کُنه آن وقوع تاریخ با چیدمانی 

دادنی که سرشار از زمانِ انفجاریِ حال است. خدیگر رخ بنمایاند، ر

این پتانسل و بار انفجاری اتکا به لحظات گذشته دارد، لحظاتی که 

کند. گشوده به برساختی هستند که امکانِ خلقِ امرِ تاریخی را مهیا می

کند بلکه اتفاقاً سعی مُد تاریخ را با همان محتوای تاریخی احیا نمی

ی یک فرمِ ناب از ی تاریخ و ارائهکنندهینبر زدودنِ محتوای تعی

های گذشته در ادوار تاریخی گذشته را دارد به همین خاطر احیای مُد

مُد صرفاً یک »عمدتاً خالی از معنای تاریخی آن مُد است. از این رو 

« از لحظه است. "حسی"ی امکانِ انتزاعی نیست، بلکه دربردارنده

(Ibid, p 45مُد ظرفیتِ تأسی ) س یک خویشاوندی میانِ پوشاک یا

های گذشته و اکنون را داراست و آن را توسط فراهم آوردنِ عرف

 زند.امکانِ شکلی از تکرار رقم می

« تقلید»ی کند، دلیل استفاده از کلمهمُد از تاریخ تقلید می»

این است که مُد قادر به خلق تاریخ نیست. اگر تاریخ یک ساختن 

و تنها   -افتدآن گذشته در حال حاضر اتفاق می باشد، ساختنی که در

ای امکان ظهور آنگاه مُد به گذشته -تواند اتفاق بیفتدصورت میبدین

ی تاریخ گری و نه گذشتهی تاریخیدهد که تنها در مقام گذشتهمی

بر هم « مکان»و « زمان»، «ساختار»یابد. تاریخ از تأثیر متقابل نمود می

یی که در آن مکان، محل نزاع مکرر است. ژست افتد، جااتفاق می
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ن به ویژگی کند، متعاقباً قادر به اندیشیدرا انکار می« مکان»اتوپیایی که 

 (.15و 13: 1389 بنیامین،« )خاص زمان تاریخی نیست

 

 چهار.

خورد و در به همین معنا در مُد اکنون بر روی تاریخ تا می

تواند کند، این فرم از اندیشیدن به مُد میمیاتصالی کوتاه آن را زنده 

ی تاریخ، درکی گشوده از تاریخ به دست دهد در مقابل تلقیِ پیوسته

گونه تغییر اجتماعی و فراروی از زمان همگن باشد. ی خام هرکه ماده

ژیل دلوز نیز بتواند به این گفتار بُعدی  1«خوردگیتا»شاید مفهوم 

تر کند. هنگامی که از الوصلرا سهلبدهد که اندیشیدن به آن 

های رسوبی توانیم تصویری از الیهکنیم میخوردگی صحبت میتا

اند، ها را تخیل کنیم که در گذر تاریخ بر روی یکدیگر خمیده شدهکوه

خمشی که با هر تکرارش یک وجه آن رو به درون و وجهی دیگر 

نشان داده  2لیکطور که آنِک اسمیابد، یا آنرو به برون راه می

ها ببینیم، های لباسخوردگیتوانیم آن را به بهترین شکل در چینمی

در مُد، تاخوردگی »کند. چین و شکنی که بدن را مستور و عریان می

های خود کردن و آشکار ساختنِ بدن در حرکتدرگیر بازی پنهان

 پودِواست، حرکتی میانِ شور و اروس. در حالی که تاخوردگی تار

گونه ای به نمایش بگذارد، آنتواند بدن را بیش از هر عریانیلباس می

                                                           
1Folding  
2Anneke Smelik  
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های جدیدی از تاثر و خوردگی مُد شیوهنویسد: قطعاً تاکه دلوز می

 (Smelik, 2017, p.44« )کند.شدت را بیان می

برای دلوز تاخوردگی، نیروی دینامیک و خالقی است که سوژه را » 

کند. او از این مفهوم گشوده می 1 شدننهایتِسوی فرایند بیرو به

ای نقب بزند که در آن سوژه بر تنشی میانِ کند تا به ایدهاستفاده می

تواند به کند. بنابراین این مفهوم میدرونیت و برونیت پافشاری می

خوردگی نظیر عنوان تولید سوبژکتیویته توسط هر شکلی از تا

خوردگی در مقام . کارکرد تاخوردگی جهان به درونِ فرد عمل کندتا

فصل مشترک میانِ درون و برون، عمق و سطح، بود و نمود و دیگر 

 (Ibid, p.38« )تواند حضور داشته باشد.های دوگانه میتضاد

گاه تاخوردگی، تاریخ و به تصویر درآوردنِ بدنی اسملیک در تالقی

اس ژاپنی هنجارین در مُد آوانگارد شاهدی از طراح لبدگرگونه و غیر

آورد که ارتباط متفاوتی را با زمان تاریخی، می 2وِزبه نام یاماموتو آچی

ها به یکدیگر، برقرار های تاریخی و ارجاع آنخوردگیتوسطِ تا

هایم به تصویر کشیدنِ زمان گوید رویای من در طراحیکند. او میمی

امانِ ی مدرن چیزی جز تاخوردگیِ توعنوان یک پدیدهاست و مُد به

گذشته و اکنون نیست. او همچنین برای توضیح این مفهوم به طراحِ 

ی دهد که در دههارجاع می 3لباس ژاپنی دیگری به نام رِی کاواکوبو

                                                           
1Becoming  
2Yamamoto Achieves  
3Rei Kawakubo  
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خلق کرد. « هیروشیما»هایی را با عنوان مجموعه لباس 1980

های متعددی دیده رو بودند، در آن سوراخوهایی که پشتلباس

هایی در پینه شده با درز و شکافپاره و وصلهپاره هاییشد، ژاکتمی

 ( Ibid, p. 48آن. )

 

ی هنر ی این موارد را شاید بهتر باشد که در حوزهاما همه

تواند تلقی مرسوم بندی کنیم و با اینکه میمفهومی و پرفورمانس دسته

شناسیِ غالبِ صنعتِ ما را از کارکرد مُد تغییر دهد و بر خالف زیبایی

 آید که ازشناسیِ بدیلی ارائه دهد اما به ندرت پیش مید، زیباییمُ

سطح مُدی نخبگانی به مُدی همگانی بدل شود. شاید تنها راه رستگار 

بخش مُد از ابزاری برای کنترل ی خالق، گشوده و رهاییکردنِ سویه

اجتماعی در همین دریافت استتیکی نهفته باشد که با سیاست و تاریخ 

 کند و امر نو را رقم بزند.وثیق برقرار پیوندی 

توسط طبقات حاکم  (ترین معنایشدر وسیع)اگر امروزه مُد 

ای اصیل حافظ وضع موجود ای که به شیوهطبقه -شود تعیین می

گاهی است تا از درون آن جهت القای است و مُد برایش مخفی

یکی احساس تغییر دست به کنش بزند و همگان را پیرو رژیم استت

خود کند، آن هم به شکلی که در نهایت هیچ چیز تغییر نکند و کنترل 

باید پرسید که در این حالت چه   -اش خارج نشودامور از دست

 بخش به خود بگیرد؟ای رهاییتواند سویهشکلی از مُد می
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هایی که هدف خود را در مقابل مُد تر اشاره کردیم که جریانپیش

ه بعد از مدتی خودشان در آن منطق ادغام کنند چگونحاکم بنا می

ها و توان متصور شد که در آن سوژهشوند. اما آیا وضعیتی را میمی

بار، تر صرفاً پیرو مُد و گفتمان حاکم بودند اینهایی که پیشافراد گروه

شان را بازبیابند و ازین طریق مُد و تاریخ خودشان های "ژست"خود، 

وسیقی جز، بلوز و رپ توانست با فراخوانی را بسازند؟ آنگونه که م

های خود را تاریخ بردگان و فرهنگ و فولکلور سیاهان مُد و ژست

 بیابد.

شود پذیر میرسد که این مسئله توسط ژستی امکانبه نظر می

اش است، اش تنها در ناتمام بودگیکه شرط ادغام و مضمحل نشدن

کند که دف تعریف میای بدون هژستی که خود را در مقام وسیله

گاه قصد رسیدن به مقصد معینی را ندارد، ژستی که سرشار از هیچ

ای قصدیت است و این مهم را تنها با حفظ همیشگی خالء و حفره

 سازد.پرنشدنی میان خود و دستگاه حاکم برمی

ویژگی ممیز ژست این است که در آن هیچ چیز انجام »

به عبارت دیگر ژست سپهر  گردد.شود بلکه تحمل و حمل مینمی

تر برای ی مناسبرا به عنوان عرصه (خلق و خو یا اخالق)  اتوس

« گشاید... ژست هیچ حرفی برای گفتن ندارد...آنچه بشر هست می

 (66:  3134)آگامبن 

زدنِ مُد از ادغام در نظم موجود و حفظ کردنِ شاید شرط تن

ی بدون در یک وسیلهی خود، در یک ژستیت، ی خالق و زایندهسویه
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اش، هدف نهفته باشد، مُد و آدابی که توسط خود مردم، با اتکا به تاریخ

برد و نه به دنبال همگونی، بلکه در انقالبی دائمی و پیوسته به سر می

ها و راندن آن به منتها یافتنی افراطی و خلق تفاوتدنبال کثرتبه

 ی خود باشد.درجه
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