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  چكيده

رخ داده اسـت. تـا    یرات شـگرف ییـ پوشـش و لبـاس تغ   يها در سبک ،اه غات گسترده رسانهیتبلدر پرتو ر، یاخ يها در دهه

 يهـا  دا کرده اسـت. سـبک  یض پراعجامعه ت یفرهنگ يها با هنجارها و ارزشاین تغییرات  ،از مواقع ياریکه در بس ییجا

و  دختـران  یتیدر ابعـاد هـو  ، »یشیمصرف نما«یا و » ها مصرف نشانه«، اعم از خاص یزندگ يها پوشش در قالب سبک

سـبک   ةکنند نییوبلن را به عنوان تب یشیه مصرف نمایمقاله، نظراین  کند. یم یب زا را طیآس يریمس ،ر گذاشتهیزنان تأث

نقد منطـق  ( ،یسنجش معرفت اجتماع يارهایمعاصر مورد استفاده قرار داده است تا بر اساس مع يایپوشش و لباس در دن

ـ قـرار گ  ي) مـورد نقـد و واکـاو   يو اعتبار کارکرد ی، اعتبار فلسفیشناخت انو رو یشناخت ، اعتبار جامعهیرونیو ب یدرون رد. ی

عدم طرح جامع و مانع اهـداف  دلیل به  ،وبلن یشیه مصرف نمایدهد که نظر یسنجش نشان م يارهایج حاصل از معینتا

ـ  ت پنداشـتن، فـرض انسـان من   یهو يمبنا ن، مصرف راییمورد انتظار، تمرکز بر دو طبقه باال و پا اراده در برابـر   یفعـل و ب

  نقد موفق نبوده است. يارهایمع

  ه.یه و ثانویاول ي، زنان، نقدهاییسبک پوشش و لباس، مدگرا ها: کلیدواژه
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  . مقدمه۱

ق یـ مشهور و تطب يصانه مدهایپوشش و مصرف حر يها در سبک یید زنان به مدگرایل شدیتما

ـ  يباسـاز یزها، چرخـه صـنعت    غ شده در رسانهیتبل يآن با الگوها ـ یرا ب ش بـه حرکـت   یش از پ

آنها شده اسـت   یابی تید و نیز هویجد يها و نشانه یدرآورده است. این امر موجبات خلق معان

ته، یدهند. همزمان با مدرن یندها سامان مین فرایخود را با توجه به ا یو انسان یکه روابط اجتماع

گران و قضاوت آنها دربـارة خـود   یا داو ب یدر انسان مدرن در خصوص رابطه اجتماع يا ینگران

ها بود. با  ین نگرانیا يها ن عرصهیتر از مهم یکی، يش بدن و پوشش ظاهریبه وجود آمد که آرا

در  يو هنجـار  یرات ارزشیی، شاهد تغیو توسعه و گسترش امکانات ارتباط يشرفت تکنولوژیپ

کـه نـه    اي گونه دربر گرفته است، بهان را یرانیا یهاي زندگ رات، همۀ عرصهیین تغیم. ایران هستیا

ـ یع ياز نمودها یکی. را دربر گرفته است يروزمره و یزندگ ی، بلکه ابعاد ذهنینیتنها بعد ع  ین

زبخش یتمـا  یینۀ پوشش و بازنمایرات در زمیی، تغیو گروه يفرد یرات در روش زندگیین تغیا

هـا،   يریـ ند دهـۀ گذشـته درگ  ، در چیاجتماع يا دهیآن در جامعه است. پوشش زنان در نقش پد

مـرتبط بـا    يها ها و عرف هیها، رو ده است. ارزشیبه خود د یفراوان يها یها و دگرگون کشاکش

و  يمحمـد ( اند ر شدهییدستخوش انواع تغ یو فرهنگ یاجتماع يها یسیپوشش، در تالطم دگرد

ک نفـر چگونـه   ینکه یدر ا یج مشابهی، نتای). سبک پوشش و لباس و تصور بدن1394همکاران، 

 ).2013نـو،  یو اوت يدیگذارد (ر یم يدارد، برجا یشود و در مورد خودش چه احساس یان مینما

ت خودشان را کسب کنند، مورد یسازند و هو یشان را اجتماعیها نکه بدنیا يها را برا افراد لباس

ـ  50، ص 2002، یکش و پروزنسـک ( دهند یاستفاده قرار م ک یـ  ت،یـ ن لبـاس و هو ی). ارتبـاط ب

 يهـا  ن ارتبـاط، بـه روش  یباشد. ا یت شده در مطالعات لباس و پوشاك میموضوع جاافتاده و تثب

شود. از زمـان   ین مییتب ین آنها، بر حسب طبقه اجتماعیتر از مهم یکی رد:یگ یمختلف صورت م

ـ از هو یرا که لباس به عنوان بخش ییها شناسان روش )، جامعه1904( ملیز) و 1889( وبلن ت ی

شـود. در واقـع    ین مـ یـی ت تبین ارتباط بر حسـب جنسـ  یاند. دوم کند، کشف کرده یه عمل مطبق

 ین روشـ یسوم. کند یف میت تعری)، مد را بر حسب جنس2000( ستلینتویاچون  یپردازان هینظر

ـ  شـود، بـر حسـب نشـانه     یم يپرداز يت تئوریدر ارتباط با لباس و هو که اسـت.   یو رمزگردان

را در مورد خودشـان   ییها امیکه افراد پ يا یمعان – یشناخت زبان يوان کدهان، لباس به عنیبنابرا

ـ تو( شود یمطرح م - کنند یارسال م امـروزه زنـان نسـبت بـه گذشـته، نقـش       ). 3، ص 2009ق، ی
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 یکنند. زنـان  یرا تجربه م یمتفاوت يها تیکنند، و هو یفا میا یاجتماع يها تیرا در موقع يشتریب

توجـه   یاجتمـاع  يهـا  طیدارنـد، بـه محـ    يشـتر یخود دغدغه خاطر ب يکه در مورد وضع ظاهر

نـد.  یگران را از خود کنترل نماید یر ذهنیمختلف تصو يها وهیکنند به ش یم ینموده، سع يشتریب

شود هـر فـرد نسـبت بـه      ی، موجب ميشکل دادن به وضع ظاهر يبرا يا لهیلباس به عنوان وس

ت زنان به ی). هو1391ان و همکاران، یرنجبر(ن دهد د آن، توجه نشایمات خریها و تصم انتخاب

ع مـد و  یرد؛ زیـرا صـنا  یـ گ یر قرار میشتر از مردان تحت تأثید و مصرف مد، بیند خریواسطه فرا

کنـد کـه زنـان     یاظهار م نتلتون). 6، ص 2012، یشمال یمالک( لباس عمدتاً بر زنان تمرکز دارند

و  پوشـند  یکه م ین امر مربوط به لباسیدهند. ا یم اصالح ظاهرشان انجام يبرا يادیز يها تالش

 ي). از سـو 18، ص 1998نتلتـون،  باشد ( ر آن مییش مورد استفاده و نظایشان، آرایا رنگ موهای

از  یکـ یشـد کـه پوشـاك     یتـوان مـدع   ینـه پوشـش، مـ   یگر، با مراجعه به آثار موجود در زمید

ان، پوشش زنان نسبت ین میبوده است. در ارساز در جهان ییر و تغیرپذییتغ يها ن حوزهیتر یاصل

زنان به بـازار   يبرا ییها ها و طرح شده است. هر روز مدل ياریرات بسییبه مردان، دستخوش تغ

ان یآدماست (شده  ییگرا شتر زنان به مصرفیشود که منجر به جلب و جذب هر چه ب یعرضه م

  ).1391و همکاران، 

، کاالهـا و  یجمعـ  يهـا  و رسـانه  يو با کمک فنـاور  يساز ینند جهایق فرایاز طر يدار هیسرمانظام 

کند و جهان را بـه جهـان مصـرف     یغات به مردم عرضه و آنها را وادار به استفاده از آن میها را با تبل دهیا

دفر و یـ مع( کند یف میش را با مصرف تعریت خوی، انسان بودن و هویکه آدم یجهانکرده است؛ ل یتبد

. ن بازارهـا هسـتند  ین و پرطرفـدارتر یتـر  از شلوغ ،د پوشاك و لباسیها و مراکز خر). بازار1386، یقیحق

شـان   یمصـرف  يهـا  هـا و پوشـش   روزمره و انتخاب و تنوع لباس يها ییبه مدگرا ،ین شلوغیاز ا یبخش

کـرده،  هـا اشـاره    انسان یشدن زندگ یشیبه نما ،»تیفراواقع«با اصطالح  اریبودرکه  اي گونه به، گردد یبرم

 يا ل بـه جامعـه  یجامعـه را تبـد  ، ییو مـدگرا  یـی گرا رات مصرفیتأث یمعتقد است که انسان امروز در پ

در  :توان گفـت  یل گشته است. میتبد» وانموده« يایشتر به دنیدور شده و ب» تیواقع«کرده که از  یشینما

دور شـده  ، هست که همانا محافظت و پوشاندن بدن، خود یپوشش و لباس از کارکرد اصل، امروز يایدن

 یچشـم  هـم و بروز چشم  موجبات ين امر، در سطح فردیهم .دا کرده استیپ یتیو هو یشینما ۀو جنب

ـ  ،ر قـرار داده یآنها را تحت تأث یت درونیرضا ،ها شده ن افراد و خانوادهیدر ب بـراي  و اسـترس را   ینگران

پوشـش و   يهـا  ن هـم سـبک  در سـطح کـال  . از قافله مد و مصرف، به ارمغان آورده استعقب نماندن 
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رواج از مواقـع  بسـیاري از  که در  اي گونه را به دنبال داشته است، به ییها چالش ،دنیلباس پوشچگونگی 

مرسـوم جامعـه بـوده     يها و هنجارهـا  نکه در تضاد با ارزشیا يبرا پوشش و لباس يها از سبک یبعض

  به عمل آمده است. يریجلوگ است،

توانـد آن مسـئله را    یکـه مـ   يا هینظراست. شده  ییشناسا یه اجتماعک مسئلینخست ، مقالهاین در 

، زمینـه ن یبه بوته نقد گذاشته شده است. در ا، سنجش معرفت يارهاین کند، مشخص و بر اساس معییتب

ـ نظر یدگین است که صحت و سنجیمقاله ا یسؤال اصل دان سـنجش معرفـت   یـ در م وبلـن  یشـ یه نمای

ه یـ ن نظریـ کـه از ا  يانتظـار و ، وبلـن  یشـ یه نمایا نظریگر، آید بارتاست؟ به ع يتا چه حد ،یاجتماع

  با عالم واقع مطابقت دارد؟ يه تا چه حدین نظریده است؟ اشبه طور جامع برآورده  ،رفت یم

  وبلن يآسا طبقه تن ةي. نظر۲

 ،منتشـر شـد. طبقـه مرفـه     1899است کـه در سـال    ه طبقه مرفهینظر، وبلنن کتاب ین و مشهورتریاول

کـه از اوقـات    برند به سر مین سودا یاد خود، همواره در ایاز مردم هستند که با توجه به درآمد ز یروهگ

، فکرانه خـود را نـدارد   و روشن ی، روانیکیزیف يازهاین يصرفاً قصد ارضا، ن طبقهیفراغت لذت ببرند. ا

ـ نک یاز، مصـرف مـ  یو نه رفع ن ییخودنما يرا برا ییبلکه همواره کاالها ، وبلـن ن نـوع مصـرف را   یـ د. ان

شـت  یکسب حـداقل مع  يد برایر قرار دارد که باینامد. در مقابل طبقه مرفه، طبقه فق یم» یشیمصرف نما«

 .طبقـه مرفـه قـرار دارد    یر زنـدگ یتحت تـأث ، و مصرف ین طبقه نسبت به زندگیدگاه ایخود کار کند. د

کننـد و   يد خـوددار یـ مولـد و مف  ياز کارهـا  دیطبقه مرفه با يکار هستند. اعضا ز اسرافیفقرا ن ،نیبنابرا

و  ی، ورزشـ یدولتـ  يز مانند کارهـا یآم رمولد و اسرافیف غیوظا يتنها به اجرا، خود يحفظ آبرو يبرا

  ).1385پاداش، ( جنگ بپردازند

 20ل قـرن  یـ و اوا 19کـا در اواخـر قـرن    یمردم آمر یف زندگین کتاب، توصیدر ا يو یهدف اصل

ک اجتمـاع  یبه  ،»یوحش« یک گروه انسانیتطور جامعه از  یف چگونگی، توصياستدالل و ياست. مبنا

م کـرده  یرا بـه دو مرحلـه تقسـ    یند تطور اجتمـاع ایرف وبلناست. در واقع، » يمدار پول«بر  یمدرن مبتن

 ،یدر جامعـه وحشـ   يار کُند فناوریرشد بس». يغماگریجامعه «خ و یش از تاریپ» یوحش یزندگ«است: 

شـود:   یم مـ یو خود به دو مرحله تقسـ است  یخیتار یدورانشامل غماگر، یاست. جامعه  بارز آن یژگیو

ان یـ ان و متولیـ ت، قـدرت حـاکم عمـدتاً در دسـت نظام    ی. در دورة بربريمدار ت و دورة پولیدوره بربر

، اسـت  يدار هیو نظـام سـرما   یدوران پـس از قـرون وسـط   شامل که  ،يمدار است. در دوره پول یمذهب
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و  یـی گرا شـود: دورة صـنعت   یم مـ یز به دو دوره تقسـ ین دوره نیرد. ایگ ین شکل میه روش نواستثمار ب

ـ  يته در کشورهایه مدرنیمرحله اول یعنی یاشاره به انقالب صنعت، ییگرا ن. دورة صنعتیدورة ماش  یغرب

ن یـ ر استم و اواخر قرن نـوزدهم اسـت. د  ین در قرن بیو ماش ياز تسلط فناور یحاک ،نیدارد. دورة ماش

د یـ و صنعت. کار صـنعت تول  یص داد: بازرگانیتوان تشخ یت کامالً متضاد از هم میز دو نوع فعالیدوره ن

ـ نـد تول ی، فراوبلـن رمنصفانه و کسب حداکثر منافع. یمبادالت غ یاست و کار بازرگان  ید را بافـت اصـل  ی

 ياقتصـاد  يروهـا یسبت به نن، طبقه مرفه. )18- 9، ص 1383ر.ك: وبلن، ( داند یجامعه م یفن يندهایفرا

هر چـه  «آن است که  ،ن طبقهیا یکار است. مشخصه اصل ار محافظهیل مجدد، بسیم و تعدیمربوط به تنظ

، افـراد  يق فکریل و تطبیاز تعد يندیان تطور اساساً فرای، جروبلنبه نظر ». ح و خوب استیهست صح

کنـد   یضـاع گذشـته را تحمـل نمـ    ط و اویاست که عادات و رسوم حاصـل از شـرا   یطیر شرایتحت تأث

  ).1385(پاداش، 

 يهـا  تیفعالهمۀ منشأ  .است یط زندگیت و کار، بهبود شرایان فعالیدر جر ی، هدف آدموبلند یاز د

 یش اسـت. در نظـام صـنعت   یفرزندان خـو  يبرا یت و بهبود زندگیزه مالکیغر ين است که دارایا یآدم

د کاالهـا، متوجـه   یبه تول يمند عالقه يبه جا، ها است. بنگاه د انبوه را گرفتهیتول يسود جان، حداکثر ینو

سـود   يحداکثرسـاز  يد کاال بـرا یتول، ن دو هدف هماهنگ باشندیاگر ا .سود خود هستند يحداکثرساز

گـردد. صـاحبان    یسـود مـ   يحداکثرساز يد کاال فداین دو، تولیشود و در صورت تضاد ا یم يزیر طرح

بـه سـر    يسـوداندوز  يدر سـودا ، مـردم باشـند   يازهاین نینکه در فکر تأمش از آیب، ياقتصاد يها بنگاه

  ).243، ص 1381، یبرند (تفضل یم

  متظاهرانهف و فراغت مصر ةي. نظر۳

ـ نظر، يبشر امور در رقابت یاجتماع يها سرچشمه مورد در، وبلن وي  .بـود  سـاخته  مطـرح  يا دهیـ چیپ هی

ـ  لئقا انسان يبرا گرانید که است یحرمت بازتاب همان نفس حرمت: گفت یم  اگـر ، جـه ینت در .شـوند  یم

ـ ، جامعـه  پسـند  مورد زیآم رقابت يها کوشش در قیتوف عدم خاطر به یشخص ـ  نیچن ـ  را یحرمت  دسـت ه ب

ـ آم رقابـت  فرهنـگ  کی در ریناپذ وقفه تالش ةزیانگ، پس. برد خواهد رنج نفس حرمت فقدان از، اوردین ، زی

 در را شـان  ارزش هـا  انسـان  کـه ، یرقابت فرهنگ کی درست. ا نفس حرمت دادن دست از هراسناشی از 

 بـه  .ردیـ بگ یشـ یپ گرانید از که است نای يتکاپو در ستهویپ یکس هر ،سنجند یم گرانید ارزش با سهیمقا

 هسـتند  یلیوسا یگیپا بلند ينمادها، ریگ چشم شینما و ریگ چشم یآسان تن ر،یگ چشمف مصر، وبلن نظر

۴۸     ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

 يشتریب ارزش زین خودشان يبرا و کنند هجلو برتر شان گانیهمسا چشم در تا کوشند یم آنها با ها انسان که

ـ  ). هرگونه361، ص 1392شوند (کوزر،  یم لائق  يبـرا  را منزلـت  و شـأن  نیشـتر یب کـه این يبـرا  یثروت

 ،وبلـن  نظـر  شود. به گذارده شینما به متظاهرانه ای، انهیخودنما ید به صورتیبا، آورد ارمغان به صاحبانش

 يبـرا  را يشتریب قدرت شتر،یب ثروت. شد لیتشک ثروت و مال کسب قیطر از ابتدا ،يآسا ا تنی مرفه طبقه

 زیافتخـارآم  ثـروت  نیا دادن نشاناما است،  بوده منزلت منبع اگرچه ثروت داشتن. آورد همراه به طبقه نیا

  ).1392رزاده، یو اردش یرستم( است

 مـد وي،  نظـر  از د.نـ ک مـی تبیـین   آمیـز  رقابت رفتار اجتماعی يها انگیزش کمک به را مد پدیده ،وبلن

 سـطح  در مـد  وقتـی  نیسـتند.  کـار  انجام مجبور به، درآمد کسب براي که است جامعه باالي طبقه مختص

 موقعیـت  حفـظ  بـراي  همـواره  نیـز  باالتر طبقات شود. یم تر تقلید پایین طبقات توسط یابد، توسعه جامعه

 ياست کـه طبقـه مرفـه بـرا     ياریمع ،»مد روز بودن«نند. یآفر یم مصرفدید ج الگوهاي، خود اجتماعی

ا یـ  یقدرت مـال ، ن وبلنیتورشتا). در نظر 1386جاه،  رفعت( کنند یف میگاه مسلط خود تعرید جایبازتول

انـه  یخودنما ید به صورتیبا، صاحبش به ارمغان آورد ين منزلت را برایشترینکه بیا يبرا، یهرگونه ثروت

در مصـرف خـود را نشـان    د یـ ن امـر با ی). ا21، ص 1382، یفاضل( ش گذاشته شودیاهرانه به نماو متظ

 که بود مسئله این پی در، وبلن .است داده قرار آمریکا متوسط طبقۀ مصرف را خود مبناي تحلیل يدهد. و

 باید که است منزلت کسب عامل مهمترین ثروت وي، نظر کنند. به می کسب اجتماعی منزلت افراد چگونه

 نـوع  بـا  افـراد  بـراي نمونـه،   است. نمایشی و تظاهري مصرف، آن نمود بهترین .باشد داشته خارجی نمود

. )1386، یو فرجـ  يدیـ حم( کننـد  می متمایز سایرین از را خود طبقۀ و خود زیورآالت، و آرایش پوشش،

 قاعدة وي، از نظر. دهد می شانن پوشاك، براي کردن هزینه مانند مصرفی، هاي شیوه در را مسئله این، وبلن

 بـیش ، لباس دهد. تهیه می نشان به صورت آشکار را خود لباس، دادن نمایش با کاال، تظاهري کردن ضایع

 و بکاهند خود زندگی هاي ضرورت راحتی و اززیادي  حد تا کند می وادار را مردم دیگر، مصرفی موارد از

 در شـخص  کـه  اسـت  عـادي  بسـیار  رو، ایـن  از. ورندفراهم آ، است تظاهري مصرف مطلوب حد را آنچه

 احتیـاج  آنکـه نـوعی   از بیش، لباس به نیاز کند. جلوه پوش تا خوش بپوشد ناراحتی لباس رسمی، محیطی

  ).28، ص 1382فاضلی، ( است شده به پوشش تمایلی امري به تبدیل، باشد

 انجـام  يکـار  تنهـا  نـه  و است یمنزلت نماد بایز زن :معتقد است، زنان يدر مورد مصرف تظاهر وبلن

ـ ا نشـان دادن  منظور به آنها متعلقات .دهد انجام هم يکار تواند ینم بلکه، دهد ینم  او کـه  اسـت  نکتـه  نی

ـ ن مصـرف «م یمفاهخود  هینظر چارچوب در ياست. و ییباال یاجتماع گاهیپا به متعلق  فراغـت « و »یابتی



   ۴۹ي سنجش معرفت اجتماع يارهايمع يوبلن بر مبنا يشيه مصرف نماينظر ينقد و بررس

 خود ثروت و قدرت مردان که است نیاخود  ن شکلیتر ملموس دروبلن کند. منظور  یم مطرح را» یابتین

 بـا  کوشد یم مرفه طبقه ،وبلنبه نظر  )299- 298، ص 1393، ینیلیدهند (د یم شینما زنانشان قیاز طر را

 متوسـط  طبقات حال، نیدر ع. دهد تر نشان نییپا یاجتماع طبقات از را خود زاتیتما ز،یآم اسراف مصرف

د یـ بخشند و موجـب پد  را بهبود خود یاجتماع منزلت که دارند تالش باال، بقهط از دیتقل با جامعه نییپا و

  .)1390و همکاران،  يعسکر(آمدن مد شوند 

شناسانه دربـاره   جامعه يها مصرف، نقطه آغاز بحث ةدربار تورشتاین وبلن يها بحث ،نکهیا انجامرس

و منزلـت اجتمـاعی و پایگـاه    ثروت را در دنیـاي مـدرن، مبنـاي افتخـار      ،وبلنالگوهاي مصرف است. 

اگـر بـه صـورت     .در جامعـه اسـت  انسان قدرت مالی فرد، مبناي شهرت  ،اساس اینبر .داند یاجتماعی م

، امـا در مرحلـه شهرنشـینی   . شـود  یتبدیل م »ت خودنمایانهغفرا«به ، به نمایش گذاشته شود خود نمایانه

  ).4، ص 1388، ییموسا( گیرد یقرار م دادن ثروت است که در خدمت نشان »مصرف خود نمایانه« این

 یعـ یاز کارکرد طب، جیرا يها است که پوششنکته ن یبه پوشش، ناظر بر ا وبلن يدر واقع، نگاه انتقاد

شـتر جنبـه تظـاهر و    یدور شده و ب، است یینت، عفت و نمادگرایخود که همان محافظت، گرم شدن، ز

ـ  با،یزن ز، وبلنش به خود گرفته است. از نظر ینما بلنـد،   يهـا  بلنـد، پاشـنه   ياسـت، موهـا   ینماد منزلت

 یگـاه اجتمـاع  ین نکته است که او متعلق به پایبه منظور نشان دادن ا ینیچن نیو متعلقات ا بلند يها لباس

ر اسـت.  یطبقات مبهم و متغ یی، مرز جدایمتمدن کنون يها در جامعه«ازآنجاکه  ي،است. از نظر و ییباال

نهـا  یکننـد، ا  ید مـ یـ ه بـاالتر را تقل یمتداول ال یش و سبک زندگیآرا ،یاجتماع ۀیهر ال يجه، اعضایدر نت

 ين و هنجارهـا یکوشند الاقل در ظاهر با قوان یمحروم هستند، م ییباال يها هیچون از شهرت و احترام ال

؛ کنـد  یرا مطـرح مـ  » یابتیمصرف ن«م یاش، مفاه هیدر چارچوب نظر يو .کنند ییرفته شده آنها همنوایپذ

  ).38، ص 1392، یاسیال( دهند یش میق زنانشان نمایمردان، قدرت و ثروت خود را از طر یعنی

  يسنجش معرفت اجتماع يارهاي. مع۴

  ينقد انسجام درون

رد. در بـه  یـ گ یه مورد توجه قرار مـ ینظر يها گزاره يزان انسجام و سازگاریه، مینظر یدر نقد منطق درون

بـا هـم تعـارض    ، هیک نظری يها ا گزارهین سؤال است که آیپاسخ به ا یمحقق در پ ،ارین معیکاربستن ا

توانسته است به نحو جامع و مانع بـرآورده  ، شده یش طراحیه برایقت نظریکه در حق يا انتظاریدارند؟ آ

  ).21، ص 1393، یشیا نه؟ (قریدر تعارض هستند  یات عقلیهیها با بد ا گزارهیکند؟ آ

۵۰     ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

دانـد.   یم یشیشتر و نمایاعتبار و شأن را در گرو مصرف ب ،اهرانه خوده مصرف متظیدر نظر، وبلن - 

گـر آن از جملـه،   یمهم د يها مؤلفه .است ین مربوط به بعد عادات مصرفأک مؤلفه از شیکه تنها  یحال در

برآمـده از مقـام    ي، شان اعتبـار يمان و تقوین مرتبط با اأ، شیدر روابط اجتماع یستگین مرتبط با شاأش

ن ییاز پـا  ینینـک بـدب  یبـا ع  يگر، ویبه عبارت د .ده گرفته استی) را ناد1388، یتودشک يباقر( ياعتبار

 يدانـد. از سـو   یاز منزلت و اعتبـار آنهـا مـ    يا طبقات مرفه را نشانه یشیمصرف نما .کند یبه باال نگاه م

 .دانـد  یر مـ شـت ینفس را فقط در گرو مصرف ب کسب عزت ،مصرف متظاهرانه خود ۀیدر نظر وبلن، گرید

انسان قائل هسـتند. الزم بـه    يگران برایاست که د ینفس همان بازتاب حرمت کند که عزت ید میتأک يو

ـ  یدر نظر، مازلول هستند. ینفس افراد دخ زان عزتیدر م يادیاست که عوامل زیادآوري   یه سلسـله مراتب

، یرگـ ی، چیسـتگ یل شایبر تمامشتمل دهد که  ینفس را در سطح سوم قرار م از به عزتیخود، ن يازهاین

ـ ). با1388، یشـال  يو صفر یبیت (هزارجراس ينان، استقالل و آزادیت، اطمی، کفايتوانمند ،شرفتیپ د ی

ـ تأک .رگذار هستندینفس افراد تأث ت عزتیدر رشد و تقو يبسیارگفت که عوامل  ک یـ د منحصـرانه بـه   ی

ن یـ مـدرن ا  یشناس که در روان یحال در. ته استگر بازداشیرا از پرداختن به عوامل د وبلنا مؤلفه ی، مورد

، یلی، تحصـ یاجتمـاع  يهـا  ل جنبهیاز قب یا و ابعاد مختلفیاز زوا ،نفس افراد د که عزتبه دست آمجه ینت

  متأثر است. ی، جسمانیخانودگ

چ یمنفعل و منعطف فرض کـرده اسـت کـه از خـود هـ      یها را موجودات انسان وبلن ،هین نظریدر ا - 

که به نظـر   یدرحال .گران و نظرات آنها در مورد ظاهرشان هستندیفقط تابع دآنها  .ندارند ياریاراده و اخت

قـدرت دخـل و تصـرف در امـور را      ،کنشـگران مـاهر   دنزیگ یآنتونامروز، به قول  يایرسد که در دن یم

، نـد ا ر سـلطه یـ کـه بـه شـدت ز    يافـراد  یمعتقد است که حتـ » ک کنترلیالکتید« دارند و با طرح مفهوم

 ). بـه عبـارت  1389، یقیصـد ( ت خود اثر بگذارندیت خود بپردازند و در وضعیر موقعیتوانند به تفس یم

بـر   يرگـذار یبه امکانات آن، قدرت تأث یو دسترس کنشگران با مجهز شدن به منابع :توان گفت ی، مدیگر

نـه  ییخـود را در آ نفـس   ندارنـد کـه عـزت    یلزومـ  ؛ها را دارند تیموقع يساز و دگرگون یجهان اجتماع

  وجو کنند. جست يگرید

ـ بر آن بود که بـه   وبلن، یشیآسا و مصرف نما ۀ طبقه تنیدر نظر -  یشـناخت  ن جامعـه یـی ک تبی

ـ   یک مسئله را مطـرح مـ  یشناسانه در ارتباط با  جامعه یپرسش يک معنا، ویبپردازد و به   یکنـد، ول

شناسانه هستند. با دقت نظر در ایـن   انشتر رویها طرح کرده است، ب ن پرسشیا يکه برا ییها پاسخ

، بـر آن بـوده اسـت    یشمند اجتماعیک اندیبه عنوان  وبلنگونه استنباط کرد که  نیتوان ا یه، مینظر



   ۵۱ي سنجش معرفت اجتماع يارهايمع يوبلن بر مبنا يشيه مصرف نماينظر ينقد و بررس

ـ   یبررس ییکاین طبقات مرفه جامعه آمریکه مسئله مصرف متظاهرانه را در ب در مطالعـه   یکننـد. ول

معنـا کـه    نیانـد. بـد   کرده يادید زیهرت و... تأکنفس، ش ل عزتیاز قب یشناخت م روانیخود، به مفاه

ن یـی کرده، بعد بـه تب  ییو در سطح کالن شناسا یک مسئله اجتماعیرا به عنوان  ییگرا مصرف وبلن

خود داده است، از نوع  یکه به دغدغه اجتماع ییها رسد که پاسخ یبه نظر م یآن پرداخته است. ول

  باشد. یو در سطوح خرد م یشناخت روان

  یرونیانسجام ب نقد

رو فرادسـتان  یـ فرودسـتان جامعـه را پ   ،تصـور کـرده   يافراد را همواره عمـود  یید در مدگرایتقل وبلن - 

تنهـا   ،چـرا کـه در دوران معاصـر   ؛ سـت یاز اشـکال ن  یخـال ، امروز ياین امر در دنیکه ا یحالدرداند.  یم

بلکـه عصـر ارتباطـات و رسـانه،      ت ندارنـد، یـ ر اقشار جامعـه مرجع یسا يداران و طبقه مرفه برا هیسرما

کـرده کـه    یو... به مردم معرفـ  ییبای، زي، هنریمختلف ورزش يها را در حوزه يگریمرجع د يها گروه

  ها با آنها فاصله داشته باشند. فرسنگ، یممکن است از لحاظ مکان یحت

ـ فقـط ا . یا شتر به زنان تمرکز کرده استیب وبلنمصرف متظاهرانه، ۀ ینظر در -  ن هسـتند کـه   ن زنـا ی

ـ  ،امروز يایکه در دن یدارند، درحال یشیمصرف نما از مواقـع، مـردان هـم در مصـرف      ياریدر بسـ  یحت

  رند.یگ یم یشیلباس از زنان پ یشینما

  نقد قلمرو

  یاعتبار زمان

ـ  .دارد یات زمـان یبا مقتض یقیربط وث ،یمعرفت اجتماع ـ یچن ش یعمومـاً رنـگ زمـان بـه خـو      ین معرفت

غلبـه بـر    يمعرفت گذشته برا ؛با اوضاع گذشته ندارد یچندان مناسبت ،که معرفت حال يطور رد. بهیپذ یم

 یات زمـان یبدون اعتنا بـه مقتضـ   یهرگاه معرفت، رو نیا از. ستید و کارگشا نیمسائل و مشکالت حال مف

ـ بـه پد ، یل معرفت اجتمـاع یتبد يان امر به سویجر يشود، به احتمال قو یآن معتبر و کارآمد تلق  يا دهی

 يهـا  رسـاخت یو ز یدهـد کـه مبـان    یرخ مـ  یزمـان ، ن امـر یحرکت خواهد کرد. ا» یشیجزم اند« به نام

ـ ، ردیپـذ  یتحول م» یخیت تاریموقع« رییبا گذشت زمان و تغ، یمعرفت اجتماع یو شناخت یزشیانگ  یول

  ).20، ص 1393، یشیقر( شود یده میتحول به تصلب کش يبه جا، یخود معرفت اجتماع

 يادیـ در طول زمان تحـوالت ز  وبلنشه یاند یمعرفت يها رساختیو ز یرسد، مبان یم به نظر -

 يایـ رسد کـه در دن  یاز طبقه مرفه دارد، به نظر م وبلنکه  يرا به خود گرفته است. در مورد تصور

۵۲     ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

بـوده باشـد،    یمشخص و روشـن  يها يمرزبند ي، که دارامارکسامروز، طبقه به آن مفهوم مد نظر 

گر ندارنـد. مطالعـات اخیـر    یبـا همـد   يزیبرجسته و متما يها يست. طبقات مرزبندیمطرح ن گرید

طورکلی بسیار پیچیده و سنجش آن نیـز مـاهیتی ویـژه و     ، به»طبقه«دهد که ماهیت مفهوم  ینشان م

قـرار دارد.   یچند مفهـوم اساسـ   ي، بر مبنايریگ د در حال شکلیت جدین ماهیافته است. اید یجد

د یو تأک يبدون طبقه، چندپاره شدن طبقات در جوامع امروز يدار هیمانند سرما یکاربرد اصطالحات

 یم مصرف، جامعه مصرفیمفاه يریگ ز شکلیو ن یتیهو يها تشکل یعنین طبقه، یگزیم جایبر مفاه

بـا   ش بِـک یالر یحت. اند ر سؤال بردهیرا ز» طبقه« یهستند که مفهوم سنت ي، عناصریو سبک زندگ

مرده  يها مانند طبقه، خانواده و محله را مقوله ییها بدون طبقه، مقوله يدار هیوم سرمامفه استفاده از

مفهـوم طبقـه بـود. او در     يبنـد  ، صورتمارکس یدغدغه اصل ).1390مقدس و سروش، ( داند یم

ـ از استقرار مناسـبات تول  یناش يزهایتما یخود، طبقه را تجل يه نوسازینظر متفـاوت در هـر    يدی

 يهـا  ها را در گروه زهیاز اهداف، منافع و انگ يا رهی، دايدین مناسبات تولیداند. ا یم يا عصر و دوره

 دهـد  یکننـد، شـکل مـ    ین مناسـبات برقـرار مـ   ی، که آنها با ایمختلف يها متفاوت مردم و در نسبت

ع یـ کـا توز یدوم، آمر یکند که پس از جنگ جهـان  یان میب کانورس گر،ید ي). از سو1393م، یصم(

شـتر همچـون   یا بیداد تـا اشـ   یاجـازه مـ   يشـتر یده ثروت و درآمد را تجربه کرد که به افـراد ب نیفزا

از مـردم،   يا ندهین فرایند امروزه به تعداد فزایه کنند. ایره را تهیما و غیخچال، هواپیل، خانه، یاتومب

ـ   یجه، مصـرف متظاهرانـه اثربخشـ   یانه را داده است. در نتیامکان رفتار خودنما ه عنـوان  خـود را ب

  ).1394، یمیو کر یشعبان( ز ثروتمندان از دست داده استیتما يبرا يابزار

کـه   یدانـد، درحـال   یت را در مصرف مـ یهو يه خود مبنایدر نظر وبلنرسد، که  یبه نظر م - 

خى را به سه یهاى تار اگر دورهت را متکثر کرده است. ی، منابع هويتکنولوژ یخصلت بازتابندگ

شـکل   ،هـا  ن دورهیک از ایت در هر یم، هویبندى کن میرن و پسامدرن تقسش مدرن، مدیبخش پ

 ت.داشته اس خاص خود را

 شـد  ت امرى موروثى تلقى مـى یهو .اکان خود بودیت نیش مدرن، هر فرد وارث هویاى پیدر دن

» شـتنى یخو«، ک کـالم یتى فردى و در یکرد. انسان هو فا مىیهر کس در اجتماع نقشى واحد را او 

نى کـه  یو قـوان  اجتماعرو شد.  ن بار با بحران روبهیت براى نخستیهو، اى مدرنیداشت. در دنواحد 

گذارد و انسان براى بـر آوردن   ازهاى انسانى رو به فزونى مىیابد، نی بر آن حاکم است، گسترش مى

هـاى   نقـش ، هر فرد در اجتمـاع مـدرن  . شترى با افراد داردیاج به روابط اجتماعى بیازها، احتین نیا



   ۵۳ي سنجش معرفت اجتماع يارهايمع يوبلن بر مبنا يشيه مصرف نماينظر ينقد و بررس

ن یـ شمندان بـه ا یل، اندین دلیل. به همیپدر، معلم، استاد دانشگاه و وک لیقبرد. از یپذ متفاوتى را مى

گـران در نظـر گرفتـه    یو روابط فرد بـا د  د زمان و مکانیت فرد بایدند که در مطالعه هویجه رسینت

هـاى   مروزه با خواستهاى مدرن است. انسان، ایتر از دن دهیچیار پیامروز بس، اى پست مدرنی. دنشود

مفهوم متعارف ، سمیدر پست مدرن .گانه بوده استیبوي  يبرا، رو است که در گذشته روبهبسیاري 

 یک امـر نسـب  یـ ش، به عنـوان  یش از پیت بی. هوهاى گوناگون شد ت هم دستخوش دگرگونىیهو

فرهنگ  یعنیستد؛ یا یآل مدرن م دهیز در مقابل ایش از هر چیته بیک معنا، پست مدرنیشد. به  یتلق

کسـان از  یا یـ مشـابه   ییهـا  ت نمونـه یـ کـه در نها  ییها کدست و استاندارد شده، متشکل از انسانی

و فرهنـگ   يتکثـر بشـر   يریناپـذ  لیـ گر تقل لیته معتقد و تجلیواحدند. بعکس، پست مدرن یتیبشر

ونـد خـورده   یها، به مصـرف پ  انسان یاجتماع یزندگ يها ها و سبک تیالت، هویازها، تمایاست. ن

. بخشـند  یمصرف شکل م يق الگوهایاز طر یاجتماع يها یها و زندگ تیاست. پست مدرن به هو

ان را اغوا کنند کـه  یاند تا آدم را به وجود آورنده ییدهایاند که توهمات و ام کاالها چنان ساخته شده

  ).256، ص 2004دمن، یس( تن دهند یاجتماع ییبه همنوا

  یمحل - یاعتبار وضع

توجـه بـه ضـرورت     .ت محل و گروه موضوع معرفـت دارد یبا وضع یارتباط تنگاتنگ، یفت اجتماعمعر

نقـش  ، آن یشـمول  ژه و اندك بودن امکان جهـان یو یو گروه یت محلیبا موقع، یانطباق معرفت اجتماع

ط یاز شـرا  یکـ ی میکارل مانهـا اساس،  نیکند. برا یفا مین معرفت ایح ایل و فهم صحیدر تحل يا برجسته

انـد.   کـرده  یش معرفـ یرامون خـو یپ یو فرهنگ یاجتماع يرا انطباق آن با فضا یصحت معرفت اجتماع

ـ ا گـروه و یک محل یممکن است در خصوص  ،خاص یمعرفت اجتماع  ،ده بـوده یح و سـنج یژه صـح ی

 یشـناخت  صـادق نباشـد. عـدم اعتنـا بـه اعتبـار جامعـه        يگریا گروه دیهمان معرفت در خصوص محل 

 شـود  یمـ  ينظـر  یگانگیبه بروز عرضه ب یمنته» یت اجتماعیموقع« ،گریو به عبارت د یعمعرفت اجتما

  ).32، ص 1393، یشیقر(

شان فقـط بـه دو طبقـه    یگونه استنباط کرد که ا نیتوان ا یم، وبلنمصرف متظاهرانه  ۀیبا توجه به نظر

متظاهرانه مصرف، منزلت و اعتبـار و   شیکه طبقه مرفه با نما اي گونه اند. به ن تمرکز کردهییمرفه) و پا( باال

ن یکند. چنـ  ین وضع را نظاره میبا رشک و حسادت ا، نییطبقه پا .سازند یشهرت خود را موجه جلوه م

نفـس آنهـا را    ن عزتیو همچن یگاه اجتماعیطبقه مرفه و اعتبار و منزلت و پا، وبلنشود که  یبرداشت م

نکـرده   یآنهـا بحثـ   يو نـوآور  ینیکـارآفر  ،تیـ خالق ،مهارت ،از دانش، دانسته یشیدر گرو مصرف نما

۵۴     ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

کتـه  یطبقات باال درا که آنچه  ،وار ید که طوطشک یر میتصوبه  يا ن را به گونهییطبقه پا، در مقابل .است

  ند.ینما ید میتقل، کنند یم

  ياعتبار کارکرد

د یـ ورد تأکمـ ، یشـ یکـه مصـرف نما   یبشر است. درحـال  يازهاین نیت مصرف معقول، تأمید گفت غایبا

ـ اي است که بر يدار هیخادم منافع سرما، وبلن رد. یـ گ یش از حـد کـاال صـورت مـ    یحل بحران انباشت ب

از  یدر صدد برآمد زنان را به عنوان بخش بزرگـ ، ش از حد کاالیحل بحران انباشت ب ايبر، يدار هیسرما

بـه کـار    يدات بـورژواز یـ ده از تولاستفا يرا برا ییها و اهرم استفاده قرار دهد جامعه مورد استفاده و سوء

معـادل هـم    يدر سـبک پوشـش و لبـاس اعتبـار     یافراط يها ییو مدگرا ییبای، ززمینهن یگرفتند. در هم

مشـترك بـه فـروش رسـاندند      يازهـا یل داشتند در شکل و فـرم ن یهر چه را که تما، ن ترفندیبا ا .افتندی

  ).1386جاه،  (رفعت

  هینقد ثانو

ل قـرار  یـ ه کشف شـده اسـت را مـورد تحل   یک نظری يه برایکه در مرحله نقد اول ،ییه خطایدر نقد ثانو

 يش خطـا یدایپ يها نهیشتر زمین نوع نقد بی، ادیگرابند. به عبارت ین خطا را دریا یدهند تا علت اصل یم

  ).32، ص 1393، یشیدهد (قر یمکشوف را مورد کندوکاو قرار م

  یشناخت نقد روان

، در يه ویـ دوران اول یت محقق و نحـوه زنـدگ  ین است که شخصیر بر اتصو یشناخت در نقد روان

ـ باشد. بـه عبـارت دیگـر، خـود نظر     یرگذار میبه وجود آمده است، تأث يه ویکه در نظر ییخطا ه ی

ک خانواده، یتوان گفت: فرزند  یپرداز باشد؟ م هیگر احساس و ادراك نظر چگونه ممکن است جلوه

ن بـودن در دانشـگاه، منجـر بـه بـروز      ینش هین و حاشییاده طبقه پاک خانویمهاجر بودن و تعلق به 

طبقـه   ی، با سبک زنـدگ يشده است که به هنگام مواجهه و يدر و» ینیب عقده حقارت و خود کم«

رخ داده است، مجبور  يو یکه در دوران کودک یخته شده است. از جمله حوادثیکا برانگیمرفه آمر

ن امر بعـدها در  یا شان براي پرداخت بهره به رباخواران بود که نیفروش زم يشدن خانواده وي برا

و  یکـرد سـلب  یک نگـاه و رو یـ دهد؛ زیـرا   یآسا و مصرف متظاهرانه خود را نشان م ه طبقه تنینظر

  ).234، ص 1392ن طبقه دارد (کوزر، یا ییگرا به مصرف و مصرف یمنف



   ۵۵ي سنجش معرفت اجتماع يارهايمع يوبلن بر مبنا يشيه مصرف نماينظر ينقد و بررس

  یشناخت نقد انسان

 يگـر، موجـود  یر هر موجود زنـده د ی، نظیوق داد که آدمن باور سی، او را به اوبلن ينگرش تطور

خالق  یگر، آدمیر هر نوع دیکند. نظ یخود عمل م یط زندگیمح يها است که در واکنش به محرك

کند. در  یند انتخاب، رفتار میل شده در اثر فرایالت تحمیر تمایالت است. تحت تأثیها و تما عادت

ـ   یهـا و تمـا   ن عـادت ید ااست که محتوا و رون يهمان حال، موجود درك  یالت را بـه لحـاظ ذهن

جـه،  یو در نت یت انسـان ی، منکر هر گونـه اراده و قصـد  وبلند که یآ ین نظر به دست میکند. از ا یم

الت نـدارد. او  یها و تمـا  ط، عادتیر محییدر تغ ی، انسان خود نقشییمعنا که گو نیت است؛ بدیغا

شـه  یان همیمعنا که آدم نیتمند است؛ بدیک کنش غای يدکند که کنش اقتصا ید میدر همان حال تأک

شـان   التیها و تمـا  تواند عادت یهستند و هدفمند بودن آنها، م يزیانجام دادن چ یو همه جا در پ

خود  یستیالیشه ماتریرا با اند يفرد يآن بود که آزاد یدر پ وبلنر قرار دهد. در واقع، یرا تحت تأث

، یانه رفتار انسانیگرا انه و لذتیگرا دهین فاییاست. تب يالبته کار دشوار ت سازگار کند کهیدربارة علّ

ـ  يمفروض، بـه لحـاظ تطـور    يرفتار يها یژگیرا خاستگاه ویز است؛ یاساساً ناکاف ـ ناد یو علّ ده ی

ر علـوم  یاین است که مفروضـات علـم اقتصـاد و سـا     وبلن یسان، آموزة اصل نیشود. بد یگرفته م

  ).1385پاداش، ( سازگار باشد یسم و فهم ما از تطور انسانینیرود با دای، بایاجتماع

  يريگ جهي. نت۵

 يان دارایـ ن میـ کـرده اسـت. آنچـه در ا   بسـیاري  رات ییپوشش و لباس تغ يها ر، سبکیاخ يها در دهه

د یـ که هـر روز در مراکـز خر   ،مختلف يها با مارك، متنوع و متلون ياز مدها يروینکه پیااست، ت یاهم

 .آورد یاسـت، بـه وجـود مـ     یافراطـ  ییگرا بر مصرف یرا که مبتن یخاص یشوند، سبک زندگ یعرضه م

 یرا بـه سـاختار فرهنگـ    يادیز يها بیکشد، آس یت افراد را به چالش میت و عاملیفاعل، نکهیعالوه بر ا

 - یگـ ن مسـئله فرهن یا يبرا یکننده خوب نییتب وبلن یشیه مصرف نماینظر، رسد یبه نظر مسازد.  وارد می

ه را با توجـه  ین نظرین بود که ایحاضر ا یلیتحل - یفیبا هدف مقاله توصزمینه ن یباشد. در ا یم یاجتماع

اسـتنباط   ینقد معرفت اجتمـاع  يارهایج معینقد معرفت مورد سنجش قرار دهد. آنچه از نتا يارهایبه مع

کـه انتظـار    يبـه نحـو  ، تاشکال اسـ  يدارا یبه لحاظ منطق درون، یشیه مصرف نماینکه نظریا، شود یم

را نتوانسته است به نحو مانع و جامع برآورده کند. در ارتباط با نقد قلمـرو هـم در بعـد اعتبـار     مورد نظر 

هـم   یمحلـ  - یعد اعتبار وضعدر ب. طبقه را در نظر نگرفته است ی)، تطور و تحول مفهومیزمان( یخیتار

۵۶     ،۱۳۹۵چهارم، پاييز  شمارههفتم،  سال  

ف یتوصـ  يا طبقه مرفـه را بـه گونـه    وبلنه، ین نظریا ن تمرکز کرده است. درییبه دو طبقه باال و پا وبلن

بسـته و بـا    ن دسـت ییطبقات پـا  .متظاهرانه است يها ییکند که کارشان فقط و فقط مصرف و مدگرا یم

  باشند. ید از آنها میت و تقلیبه دنبال تبع، حالت رشک و حسادت

در ارتبـاط بـا نقـد     .سـت مکشـوف ا  يدا کـردن خطـا  یـ دهد که به دنبـال پ  یه نشان میج نقد ثانوینتا

 يهـا  نـه یزم، وبلـن  یو نوجـوان  یط دشوار و اتفاقـات دوران کـودک  یکه شرا گفتتوان  یم، یشناخت روان

ـ نظرهمـۀ  ن امـر بـر   یهم .به وجود آورده بود يرا در و» عقده حقارت« ه یـ بخصـوص نظر وي،  يهـا  هی
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