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   مجید محمد
1- کار از کار ج��وری گذش��ته ک��ه پدرش، 
مادرش، هرکه او را نصیحت کن��د که: افراط 
نکن، این رنگ ننگ اس��ت، ای��ن لباس تنگ 
است، عکس روی پیراهنت مربوط به یک آدم 
خنگ است که در تیمارستان فالن کشور ست؛ 
انگار منگ اس��ت و حرفت را به پشیزی قابل 
نمی داند. دس��ت آخر هم می گوید پدر من تو 

متحجری، از مد افتادی.
2- هنوز یک سال نش��ده اما چون دیگر از مد 
افتاده اس��ت باید به هر قیمتی تا عید نش��ده  
فرش، موکت، مبل، کمد و هر چه تیر و تخته 
در خانه است رنگ سال )پوست اسبی( بشود. 
اصاًل زشت ست، خواهرش می گوید:  »وا، شما 
هنوز رو این مبل دمده ها می شینین؟« تا حرف 
هم می زنی به نقل از دکتر هستی جان از شبکه 
تقلبی آن طرف آبی هزار اراجیف می گویند که 
اقتضای هر دوره ای ست و مد خودش را دارد. 
اصاًل به ش��ما چه مربوطه؟ مگه ما تو کار شما 
دخالت می کنیم؟ این روزها هم که مد ش��ده 
است، به کس��ی چه مربوط است هر کس آزاد 
اس��ت هر غلطی )منظورمان کار غلط است( 
دلش می خواهد بکند. آنها به دین خود، شما 

هم به کیش خود.
3- تکه تکه از آس��مان برف می آی��د. هوا بس 
ناجوانمردانه س��رد اس��ت. همه کار و زندگی 
خود را ول کرده اند، باید با برف عکس گرفته 
و پروفایل خود را به روز کنند. مد شده است با 
هر مناسبت و رخدادی واکنشی سریع تر نشان 
بدهیم. هر که در این راه عجله کند موفق است 
و عجله کار شیطان نیست! این نصیحت هم از 

مد افتاده است.
4- تصادف، ازدح��ام جمعیت، خون، یک نفر 
در جاده دارد می س��پارد ج��ان. هیچ کس به 
اورژانس خبر نمی دهد. آن که این خبر داغ را 
در فضای مجازی اول پخش کند، می دانید چه 
می شود؟ هیچی اول می شود! این که چیزی 
نیست مد ش��ده اس��ت همه از پرواز مگس تا 
لحظه استارت زدن پس��ر خواهر عموی فالن 
بازیگر که منسوب به فالن کارمند ساده بیچاره 
وزارت ارشاد است فیلم گرفته و در تمام فضای 

مجازی پخش کنند. چرا؟ چون مهم اس��ت. 
کافی اس��ت رویت را برگردان��ی از خودت که 
هیچ از پشت  صحنه های زندگی ات فیلم گرفته 
آبرویت را دست به دست می کنند. بعد استاد 
در دانشگاه هم می گوید این اقتضای مدگرایی 
در این دوره اس��ت، ایرادش چیس��ت؟ چون 

طرفداری از اینها هم مد شده است.
5- مد ش��ده اس��ت دف��اع از حقوق س��گ! 
نمی دانید چ��ه وقت هایی تل��ف می کنند و 
چ��ه هزینه هایی می کنن��د می روند کمپین 
راه می اندازن��د به گربه ها گوش��ت می دهند 
عکس سلفی می اندازند و جوری لذت می برند 
که انگار با ی��ک نابغه عک��س گرفته اند. من 
نمی گویم س��مندر باش یا پروانه باش گر به 
فکر سوختن افتاده ای مردانه باش. می دانی 
چند نفر در همسایگی ات گرسنه می خوابند؟ 
چرا در راز بقای حیوانات دستکاری می کنید؟ 
می دانید اگر به گرب��ه غذا بدهید دیگر موش 
نمی خورد؟ این چه مد و هنجاری اس��ت راه 
انداخته اید. دفاع از حقوق حیوانات؟ در جامعه 
مدنی؟ مگر ما در جنگل هس��تیم؟ مد شده 
است هر که پارک می رود س��گ خود را هم 
می برد، از محیط زیس��ت را خ��راب کردن و 
ترس بعضی ها از سگ و... که بگذریم، جالب 
است بدانید اینها در خدمت سگ شان هستند، 
افسار آن را گرفته هرجا برود می روند، سگ 
جلوتر از صاحب خود می رود، بی خود نیست 
می گویند اسب حیوان نجیبی است افسارش 

را تکان ندهی نمی رود. 
6- چند نفر از فرانسه با خودشان کاله آوردند 
سر کردند. عده ای خوش شان آمد برای خود به 
طریق مختلف جور ک��رده و لذت بردند، حاال 
سال هاست تولید می کنند، می فروشند و مد 
شده است. همه دوس��ت دارند بی آنکه بدانند 
این کاله پوشش ش��غلی رانندگان تاکسی در 

فرانسه است.
7- مد شده است مانتوها کوتاه تر از پیراهن 
مردانه باشد، دکمه نداشته باشد، آستینش 
هم کوتاه باش��د، اصاًل ش��بیه ش��نل باشد. 
ش��لوارها پاره پاره باش��د برای پسرها بدون 
کمربند. برای خانم ها کوتاه باشد به گونه ای 
که انگار آب رفته باشد. آقایان مد شده است 
عالوه بر محاسن نداشتن ابروهایشان را کم 
پش��ت کرده، موها را رنگ کرده و شال زنانه 
گ��ردن بیندازند. یک زمان��ی از خواب بیدار 
می ش��دیم می گفتند: برو موهاتو شونه کن، 
این چه ریختیه؟ اما حاال موی به هم ریخته 
گران ترین مد شده است. یک زمانی لباست از 
شلوارت بیرون می زد زشت بود و می گفتند: 
»درستش کن شنبه، یک ش��نبه شده« اما 
حاال یک مد اس��ت. خانم ه��ا در یک گوش 
پنج سوراخ و گوشواره های متعدد می کنند 
و گوش خود را از روسری بیرون می گذارند. 
زمس��تان چکمه هیتلر پا می کنند. موهای 
خود را سبز، آبی، صورتی اصاًل رنگین کمانی 
می کنند و انگار این گونه تندروی در مد روز 

بودن  واجب اندر واجب است.
8- و اما اوقات خوش تشکیل زندگی: خب در 
ابتدا چون دیگر این حرف ها از مد افتاده است 
خودمان انتخاب می کنیم. می بریم و می دوزیم 
و چون باید همدیگر را بشناسیم سال ها با هم 
رفاقت می کنیم کلی دوستت دارم مفت خرج 
هم می کنیم. کلی برای هم کادو می خریم تا 
سالیق هم را بدانیم. تمام خیابان های شهر را 
قدم می زنیم حرف می زنیم. بعد چیزی برای 
نگفتن و نشان ندادن که باقی نماند به خانواده 
می گوییم. حاال وقت خواستگاری است. خب 
عروس و داماد که یکدیگ��ر را دیده و ارزیابی 
کردند، پس مد نیست عروس برود قایم بشود. 

چای بریزد بیاورد و داماد یک نظر او را ببیند. 
بله برون هم که از مد افتاده، حرف های مان را 
هم که زده ایم، حنابندان و نامزدی و غیره هم 
که دمده ش��ده، توی این دوره زمونه مردم را 
زابراه نکنیم. یک ش��ب عقد و عروسی و ختم 
کالم. این به اینجای کار ختم نمی شود. مثاًل 
دو،  سه جور غذا که اصاًل مد نیست باید حتماً 
10 جور باشد، چراکه دختر خاله مینو هشت 
نوع غذا در عروس��ی اش داش��ت! امس��ال مد 
نیس��ت. مد ش��ده لباس عروس مدل یونان 
باستان باشد! حدوداً هم درمی آید 27 میلیون 
تومان. بعد زندگی شروع می شود و سر شش 
ماه فردیت مد می ش��ود. ط��الق عاطفی مد 
می ش��ود. تو برای خودت و من ب��رای خودم 

زندگی کنیم مد می شود. دست آخر هم...
9- مد شده است ماشین ها اکو چنگ داشته 
باش��ند تا صدای موس��یقی ک��ه در حقیقت 
فالش ترین موسیقی دنیاست را همه بشنوند، 
حاال ش��ب باش��د یا روز فرقی ندارد. مد شده 
است غیر از المپ های استاندارد ماشین برای 
آزار دیگ��ران پروژکتوره��ای مختلفی به نام 
های هدالیت و زنون نصب کنند تا چش��م هر 

کس که روبه رویشان بود را کور کنند.
10- به طرز فجیعی مد شده است نام فرزندمان 
جدید باش��د حتی اگر در ثبت اح��وال قبول 
نکنند. بدون اینکه حتی ذره ای فکر کنیم این 
نام را چگونه صدا خواهند کرد مانند شرالندا... 
ایزنتان و... یا مد شده است نام مرد و زن نداریم 
انگار نه انگار حضرت مس��یح مرد بوده است، 
نام وی را بر زنان هم بگذاریم. مد ش��ده است 
کلیه مش��اورین امالک نام مستعار دارند. چه 
نام هایی هم مثاًل نام اصلی وی بوده بایرامعلی 
قره گوزلوزاده نام مستعارش در امالک: کامبیز. 
آن قدر مرموزند که مهم ترین س��رویس های 
اطالعاتی دنیا این گونه نیست. اصالً خود همین 

کارشان ما را به شک وامی دارد.
11- کاش فردای بعد از ای��ن: لباس عافیت و 

عاقبت به خیری مد زمانه مان باشد...

10 تصویر از مدزدگی و مدشدگی این روزهای مان  

 نام بچه را می گذاریم »شرالندا« و »ایزنتان«
می گوییم مد است

بی مقدمه بی تعارف

مد شده است ماشین ها اکو چنگ 
داشته باش�ند تا صدای موسیقی 
که در حقیقت فالش ترین موسیقی 
دنیاس�ت را هم�ه بش�نوند، حاال 
ش�ب باش�د ی�ا روز فرقی ن�دارد

عروس و دامادهایی كه خوشبختی را فدای كالس مي كنند  وقتی عروسی های الکچری
 مد مي شود

    زینب سیاحي*
مطمئناً ش��ما هم یادتان مي آید وقتي یک کارت عروسي 
به دست مان مي رس��ید، چقدر ذوق مي کردیم و خوشحال 
بودیم از اینکه به مراسم عروس��ي مي رویم و براي یک روز 
هم که ش��ده، از روزمرگي، اضطراب و شلوغي هاي زندگي 
شهرنشیني دور مي شویم و براي ساعاتي خوش و سرحال 
خواهیم بود و به قولي، هم شاد هستیم و هم اقوام را مالقات 
مي کنیم. همه چیز صاف و س��اده و بي آالیش بود. اما امروز 
وقتی کارت عروسی به خانه هاي مان مي آید، به جاي اینکه 
مثل قبل خوش��حال ش��ویم، تازه اضطراب و نگرانی تمام 
وجودمان را فرامي گیرد و فقط به این فکر مي کنیم که چه 
لباسي بپوش��یم، چقدر پول کنار بگذاریم، چه چیزي کادو 
بدهیم، لباس مان حتماً فالن مارک باش��د و... اما این تنها 
یک طرف داستان است. سر دیگر این خط تجمالت و چشم 
و هم چشمي  و ریخت و پاش هاي آنچناني به عروس و داماد 
و خانواده آنان برمي گردد. مراسم هاي پر زرق و برقي که نه 
تنها باعث خوشحالی و پیوند دو زوج نمي شود، بلکه بیشتر 
باعث ایجاد اختالف و دلشوره و نگراني و باال آوردن قرض های 
کالن و حتی مرتکب شدن گناه اسراف مي شود. این وضعیت 
نشان مي دهد مدگرایی افراطی دامان ازدواج ها را گرفته و 

آسیب زا شده است.
جالب اینکه شرکت های برگزارکننده جشن ها و عروسی ها 
بسته به نوع خدماتی که ارائه مي کنند، هزینه های متفاوتی 
دریافت مي کنن��د. این هزینه ها از مرز 14 میلیون ش��روع 
مي شود تا صدها میلیون تومان. البته این مبلغ به وضعیت 

مالی و درآمد زوجین بستگي دارد. گاهی یک زوج جوان که 
مي خواهند جشن باشکوهی برگزار کنند، با گرفتن وام های 
سنگین تا سال ها زیر بار آن کمر خم مي کنند. در گزارشی 
که در یکی از شرکت های ارائه دهنده خدمات مراسم جشن 
به دست آمده، این بریز و بپاش ها دارای هزینه های جانبی نیز 

هست که بسته به درخواست میزبان ارائه مي شود. 
درک موضوع شاید سخت باشد اما با یک حساب سرانگشتی 
متوجه مي شویم که به جای این همه هزینه های سرسام آور، 
مي شد این زندگي زناشویي را ساده تر و زیباتر آغاز کرد. آیا 

با این همه تجمل و اسراف و به درد س��ر انداختن و زیر بار 
قرض های سنگین رفتن فقط برای یک شب آن هم تنها برای 
اینکه جشنی متفاوت داشت، جش��ني که در یاد و خاطره 
مهمان ها بماند دوام زندگي تضمین مي شود؟ هزینه هایي 
که مي توانس��ت صرف پول ره��ن خانه ای مناس��ب تر در 
منطقه ای بهتر یا خرید اتومبیلی مناسب یا پس انداز برای 

روزهای مبادا بشود.
این داستان جشن عروسی های امروز است که دیگر مختص 
خانواده های خاص نمي ش��ود، بلکه خانواده هایی در سطح 

متوسط یا حتی پایین جامعه نیز زیر بار آن مي روند تا شبی 
به یاد ماندنی را برای خود و مهمانان رقم بزنند! بد نیس��ت 
بدانیم امروز جوانان بیش��تر به س��مت گران ترین منوها و 
لوکس ترین تاالرها و باغ هاي پذیرایي گرایش پیدا کرده اند. 
با نگاهی اجمالی به آماره��اي موجود یک چیز کاماًل واضح 
است و آن اینکه در مراسم های عروس��ی که امروزه برگزار 
مي ش��ود، همه چیز فدای مادیات و به اصطالح کالس آن 
مراسم مي شود. دیگر برگزاری عروس��ی ها نه برای دختر و 
پسر باعث آغاز زندگی شاد همراه با آرامش است و نه برای 

مهمانان نویدبخش یک شب خاطره انگیز.
جالب تر اینکه خانواده عروس برای تهیه جهیزیه ای میلیاردی 
زیر بار قرض و وام مي رود، فقط به خاطر اینکه بتوانند پیش 
خانواده داماد خودی نش��ان دهند! و آقادامادي که مجبور 
مي شود تنها به خاطر چشم و هم چش��مي  و اینکه از قطار 
تجمل گرایی عقب نماند، عمری را با نگرانی و تشویش بابت 
پرداخت قسط بگذراند اما آیا این سبک و فرهنگ اشتباه با 
دستورات و توصیه های دین مبین اسالم و ائمه و معصومین 
ما منطبق اس��ت؟ مگر همیش��ه در احادیث و روایات ما را 
به زندگی س��اده و دور از مادیات س��فارش و از اسراف منع 
نکرده اند؟ بي شک این مسئله نیاز به فرهنگسازی دارد. قطعاً 
اگر خانواده ها تعلیمات دینی و توجه به ارزش های اعتقادی 
و مذهبی را مد نظر قرار داده و در می��ان اعضاي خود آن را 
تقویت کنند، فرهنگ حسنه برگزاری ازدواج ساده و به دور از 

تجمل در میان افراد جامعه مرسوم مي شود.
* جامعه شناس

سبک ازدواج

سبک رفتار

نگاهی به پدیده مدگرایی و تقلید های دور از منطق

آنان که دوست ندارند شکل خودشان باشند

افراد س�ودجو لباس ها را مغایر با ش�أن 
اجتماع�ی تولی�د می کنن�د و گاه�ی 
فرصت طلب ها در راس�تای اهداف خود 
افرادی را ب�ه کار مي گیرند تا در ش�هر 
از پوش�ش های مورد نظر آنان استفاده 
کنند و دیده ش�وند، تا جایی که چشم 
مردم به ای�ن نابس�امانی ع�ادت کند. 
آن وقت ی�ک تیپ نادرس�ت و اپیدمي 
 ش�ده بی آنکه بدانیم این دگرگونی چه 
 آس�یب هایی در جامعه خواهد داش�ت

   مجید محمد
در روزگار کنونی گروه های مختلف اجتماعی برای آنکه بین هواداران و 
مخاطبان خود بهتر دیده شوند، از مؤلفه ها و نشانه های خاصی استفاده 
می کنند.  استمرار و عادت در انجام آن را آن قدر قوت می بخشند تا در 
ذهن و خاطر مخاطبان خویش ماندنی تر و محفوظ باش�ند. رفته رفته 
عالقه مندی افراد جامعه نس�بت به کسی یا کس�انی که خاص بودند و 

برای دیده شدن تالش می کردند، آ   ن قدر بیشتر شد که برخی هنجارها 
به یک روش خاص تبدیل ش�د. به عنوان مثال گروهی موزیس�ین در 
گذشته موهای خود را فر و بلند می کردند و همیشه با این جلوه ظاهر 
می ش�دند. در نهایت آن مدل مو به یک مد تبدیل شد. یا فالن بازیگر 
محبوب در یک برهه زمانی کفشی خاص داش�ت و به طرز خاصی هم 
آن را پای خود می کرد. از آن روز تاکنون ش�اهد ف�روش فوق العاده و 

استقبال آن مدل هستیم که به یک مد تبدیل شده است. یا خواننده ای 
خالف تصور غم انگیز بودن رنگ مشکی، یک مرتبه کل تیم هنری خود 
اعم از نوازنده و خواننده و گروه پشت صحنه و غیره در تمام سال های 
فعالیت مشکی پوش�یده و این رنگ را رنگ عش�ق معرفی می کنند. 
مشکی پوش ها در جامعه با همان منطق »مشکی رنگ عشقه« بیشتر 

می شوند و خالصه مدگرایی حکایتی برای خود دارد.

    آیا عدم عزت نفس و کیفیت ویژگی افراد باعث 
مدگرایی می شود؟

مبحث مد و مدگرایی می تواند تا زمان عدم افراط و داشتن 
خط مشی درست خنثی باشد اما مشاهده می شود بسیاری 
از مدگرایی ه��ا، آس��یب ها و مخاطراتی نیز هم��راه دارد. 
بیشترین مدگرایی در جامعه فعلی ما روی پوشش و ظواهر 
و تیپ افراد جامعه محوریت پیدا کرده اس��ت. نکته مهم و 
قابل تأملی که در اینجا حائز اهمیت است چرایی و چگونگی 
ماجرای تبعیت از مدگرایی اس��ت. چرا افراد جامعه دچار 
چنین چیزی می شوند؟ دیده شدن و برجسته شدن به چه 
قیمتی؟  اینها در حالی رخ می دهد که اکثر مدگراها بر این 
باور هستند که ویژگی های درونی و عناوین ما اصاًل در نگاه 
مردم دیده نمی شود. شاید آن قدر که تیپ ما و مدل موی ما 
و برند لباس ما مورد توجه قرار می گیرد نقش اجتماعی ما 
اصاًل مهم نیست چه برسد به فضایل اخالقی ما. اما این باور 
غلط مدگرا هاست چراکه نقش اجتماعی افراد را  ویژگی های 
مثبت فرد می سازد نه تبعیت از مد های مختلف. یک پزشک 
موفقیت و روش درمان او مهم تر است از آنکه مدل مویش 

چیست و نوع پوشش او مربوط به کدام گروه است. 
مدگراه��ا در دوره فعل��ی اص��اًل توجهی به ش��أن و نقش 
اجتماعی خود نمی کنند. گاهی ش��اهد هستیم یک فرد 
در عنوان اجتماعی معلم یا دانش��جو یا کارمند از پوششی 
استفاده می کند که ش��أن و منزلت خود را کامل از دست 
می دهد. گاهی اعت��راض می کنند که ظاه��ر آدم ها اصاًل 
مهم نیست، من یک کارمند موفق هستم. این وجه تناقض 
شنیعی اس��ت که اگر بدین امر معتقد هستید چرا ظواهر 
خود را مطابق با عرف و ش��أن خ��ود نمی کنید؟ اگر ظاهر 
مهم نیست چرا بیش��تر از خود و درونیات خود به ظواهر 

اهمیت می دهید؟
    افراط در مدگرایی و سودجویی فرصت طلب ها

شاید باور این مسئله سخت باشد اما ممکن است  شخصیت 
فردی در قالب یک مد بماند یا دچار اختالل شخصیتی شود 
یا به هر قیمتی دچار ضدارزش هایی بشود که به اشتباه آن 

را فرهنگ و ارزش مقتضی با جامعه خودش بداند. همیشه 
عده ای می گویند هر دوره ای نیاز و الزم و ملزوم های خودش 
را دارد. ندارد؟ بله دارد اما اصل که عوض شدنی نیست. مثل 
اینکه یک دوره ای عار و ننگ بود لباس کسی مندرس، کهنه 
و پاره باشد اما امروز می گویی چرا پیراهنت پاره پاره است؟ 
او بگوید اکنون دیگر این زش��تی به حساب نمي آید و یک 
مد بهنجار هم هست! گاهی نمی دانیم که خود را بر پایه چه 

تفکری بی ارزش می کنیم. 
عده ای س��ودجو و فرصت طلب همیشه دست همکاری به 
یکدیگر مي دهند تا در جهت اثربخشی اهداف مشترک خود 
گام بردارند. افراد سودجو لباس ها را مغایر با شأن اجتماعی 
تولید می کنند و گاهی فرصت طلب ها در راس��تای اهداف 
خود افرادی را به کار مي گیرند تا در ش��هر از پوشش های 
مورد نظر آنان استفاده کنند و دیده شوند، تا جایی که چشم 
مردم به این نابس��امانی عادت کند. آن وقت دیگر این نوع 
پوشش زشت نخواهد بود بلکه یک تیپ همگانی نادرست و 
اپیدمي  شده بی اشکال خواهد بود. بی آنکه بدانند یا بدانیم 
و قصد داریم بدانید که این دگرگونی چه آس��یب هایی در 

جامعه خواهد داشت. 
خانم مهرانگیز تاشک محقق و مدرس دانشگاه، روانشناس و 
رفتارشناس اجتماعی در این باره نظراتی را با ما مطرح کرده 

است که در ادامه این نوشتار مي آید.
    مدگرایی طبیعی، مدگرایی ناهنجار

مهرانگیز تاشک، محقق و مدرس دانشگاه، 
روانشناس و رفتارشناس اجتماعی

تأییدطلبی و نیاز به مورد توجه بودن از نگاه دیگران خصوصاً 
جنس مخالف و گروه همساالن و هویت یابی  از هنجارهای 
رش��دی این دوران محسوب مي ش��ود. نوجوان و جوان با 
تقلید از نوع لباس پوشیدن، طرز آرایش موها و حتی رفتار 
الگوهای هنری و ورزشی و فرهنگی محبوب خود، سعی در 

دستیابی به هویت خاص خود را دارد.
جوانانی که با خانواده خود روابط گرم و صمیمانه و همراه 
با پذیرش دارند راحت تر مي توانند ای��ن دوران پرهیجان 

رشدی را پشت سر بگذارند و هویتی منسجم و محکم برای 
خود ایجاد کنند ولی اگر خانواده ها ویژگی رشد عادی این 
دوره را به رسمیت نشناسند و مدام سالیق فکری و اعتقادی 
خود را به جوانان تحمیل کنند ممکن است گذشتن از این 
دوره بحرانی، خطراتی برای نوجوان��ان و جوانان به همراه 
داشته باشد، از قبیل رو آوردن به افراط در مد و مخصوصاً 
مدهایی ک��ه در فرهنگ خان��واده نابهنج��ار و غیرعادی 
محسوب مي ش��ود یا گریزان ش��دن از خانواده و ورود به 
گروه های ناسالم و بزهکار. پس هر قدر جوان دارای عزت 
نفس باالتر باشد و موفقیت های بیشتری را در زمینه های 
تحصیلی، هنری و ورزشی کسب کرده باشد، کمتر احتمال 
دارد ک��ه درگیر مدگرایی افراطی ش��ود و ارزش��مندی و 

شخصیت خود را در خانواده و جامعه زیرسؤال ببرد.
یکی از اهداف صنعت مد و فشن، ایجاد نیازهای غیرضروری 
در انسان ها و جوامع مي باشد. بر اساس نظرات و رویکردهای 
روانشناسی انس��ان ها معموالً دو س��ری نیاز و انگیزه های 

اساسی دارند که عبارت است از:
نیازهای اولیه و فیزیولوژیک از قبیل نیاز به رفع گرسنگی، 
تشنگی و محافظت از خود )از قبیل پوشش هنگام سرما یا 
وجود سرپناه برای در امان ماندن از شر حیوانات خطرناک( 

و ادامه نسل یا بقای نسل )نیاز جنسی(.
نیازهای ثانویه از قبی��ل نیاز به قدرت، پیش��رفت و داد و 
س��تد محبت، زیبایی دوس��تی، احترام، عزت نفس و این 

قبیل نیازها.
صنعت مد غالباً در چگونگی و کیفیت برآورده ش��دن این 
نیازها وارد عمل مي ش��ود که بالطبع با توجه به ش��رایط 
فرد، مي تواند مثبت یا منفی تلقی ش��ود. به طور مثال من 
قصد دارم موهایم را کوتاه کنم، مدل های جدید را مي بینم 
و مدلی که هم جدید اس��ت و هم زیب��ا انتخاب مي کنم و 
آرایشگرم همان مدل موهای مرا کوتاه مي کند. از این نگاه 
مدگرایی اختاللی در زندگی م��ن ایجاد نمي کند ولی من 
اگر رنگ موهایم را دوس��ت دارم ولی چ��ون رنگ دیگری 
مد هست و من احساس فشار و تحمیل مي کنم که هزینه 

زیادی را به خان��واده وارد کنم تا همرنگ مد ش��وم اینجا 
اختاللی اس��ت که در زندگی من ایجاد مي ش��ود. در این 
حالت در واقع من از اینکه شکل خودم باشم فرار مي کنم. 
و یا مثالی دیگر، بنده لباس هایی دارم که کاماًل نو هستند 
و مي شود از آن استفاده کرد ولی طبق مد سال های اخیر 
نیستند پس من االن نیازی دارم که جزو نیازهای بنیادی 
من نیس��ت چون لباس دارم، ولی اگر من از پوش��یدن آن 
لباس ها و حاضر ش��دن در جامعه خجالت زده مي ش��وم و 
احس��اس ضرورت مي کنم برای خری��دن لباس هایی که 
مطابق با مد سال باش��ند، هزینه غیرضروری به خانواده و 
اجتماعم تحمیل مي کنم ک��ه از تبعات منفی مدگرایی به 
حساب مي آید، البته در این ش��رایط هم اگر من مشکلی 
در ب��رآورده کردن نیازه��ای ضروری خ��ودم و خانواده ام 
نداشته باشم کمتر ضررهایی را متحمل مي شوم، ولی اگر 
در آن زمان نیازهای ضروری تری از قبیل نبود گوشت در 
فریزر، ثبت نام کالس های زبان یا ورزش��ی هنری فرزندم 
و... نیز داشته باشم ولی این خرید غیرضروری و مطابق با 
مد سال را به  آنها ارجح بدانم اینجا شروع آسیب و مشکل 
است که البته یک قسمت مربوط به معضالت مدگرایی و 
قسمت اعظم آن مربوط به  مشکالت شخصیتی و ضعف در 
اعتماد به نفس من می باشد که قدرت تحلیل و انتخاب مرا 

دستخوش ضعف و انفعال کرده است. 
مدگرایی یکی از پدیده های اجتماعی است که همه جوامع 
با آن روبه رو هستند. انسان به واسطه روحیه زیبایی دوستی 
و تنوع طلبی ممکن است تمایل به مدگرایی داشته باشد که 
اگر آن را با وضعیت اقتصادی و فرهنگی خانواده و جامعه اش 
تطبیق ده��د و در این زمین��ه از افراطی گ��ری بپرهیزد، 
مدگرایی مي تواند بهنجار باش��د ولی اگر ش��خص دارای 
اعتماد به نفس پایین و مش��کالت و ضعف های شخصیتی 
باشد و قدرت انتخابی در کمیت و کیفیت به کارگیری مد 
در زندگی شخصی اش نداشته باشد مدگرایی مي تواند هم 
زندگی شخصی فرد را مختل کند و هم آثار زیانبار اقتصادی 

و فرهنگی برای اجتماع در پی داشته باشد.


