
 مينا محمددوست
بياييد نگاهي به عكس هاي دو دهه گذش�ته خود 
داشته باش�يم. ضمن مرور خاطرات، گاه لبخندي 
به خاطر طرز لباس پوشيدن، آرايش، دكوراسيون 
منزل و... ب�ه لب مي نش�يند. حتي ممكن اس�ت 
ش�گفت زده ش�ويم، چطور اين رنگ ها را انتخاب 
كردم، چطور حاضر ش�دم با اين ژس�ت ها عكس 
بگيرم! بله! بس�ياري از فاكتورهاي دو دهه پيش 
حاال ديگر مد نيست، اما به راس�تي مد چيست و 
آيا مي توان هر نوع تنوع و رفتار و پوش�ش جديد 

را مد دانست؟
  

  مد، از گذشته هاي دور تا امروز
مد فرآيندي است كه در مقطع زماني مشخص و محدود 
به يك دوره خاص و موق��ت، جنبه هاي مختلف زندگي 
افراد جامعه را تح��ت تأثير قرار مي دهد كه ش��امل نوع 
پوشش، معماري، استفاده از وسايل تزئيني، ظروف، مدل 
مو، سبك پذيرايي، اس��تفاده از زيورآالت و... مي باشد. 
به طور معمول فلس��فه و دليلي براي مدشدن هر يك از 
موارد فوق وجود دارد. در مورد پوشاك، گاه صنعت مد و 
برخي برندها، با توليد ك��م و قيمت هاي باال، در واقع كار 
را براي مشتريان خاص عرضه مي كنند، اما به شكل كلي 
اين صنعت با عرضه باال، در واقع تقاضا را ايجاد مي كند، 
اما نكته مهم اينكه وقتي چيزي مد مي شود، شايد بعد از 
مدت طوالني از فراموشي آن دوباره رايج شود، اما در اين 
فرآيند هميشگي نيست. مد، دائماً در حال تغيير است. 
هرچند كه در ق��رن اخير اين صنعت بي��ش از هر دوره 
ديگري سير صعودي داشته، اما مد مختص قرن ما نيست. 
انسان كمال  طلب و خواهان زيبايي است، ويژگي هايي كه 
ردپا در مد دارد، بنابراين زياد تعجب آور نيس��ت كه در 
اكتشافات تاريخي، پوش��ش هاي همسان، ساخت و ساز 

همگون در دوره هاي خاص تمدن ها مي بينيم. 
  چرا به مد گرايش پيدا مي كنيم؟ 

 گرايش به مد داليل مختلفي دارد؛ مثاًل ميل به همسان 
بودن و مورد قبول واقع شدن در گروه. اين عامل يكي از 

تأثيرگذارترين عوامل در بين جوانان و نوجوانان است. 
عامل ديگر، يكي از عميق ترين اميال روان بش��ر است؛ 
يعني ميل به مهم بودن و م��ورد توجه قرارگرفتن! براي 
انسان ها مطلوب است كه مورد توجه باشند. شايد بتوان 
گفت اين ميل با پذيرفته ش��دن در جمع نيز همپوشي 

دارد، زيرا از طرفي حس تعلق در گروه بودن و از س��وي 
ديگر معرفي غيركالمي )من( با اين نوع پوشش در جمع، 
حس خوب مهم بودن را مي تواند به فرد القا كند. البته هر 
چه افراد از نظر دروني، با خويشتن واقعي خود آسوده تر 
باش��ند و به اصطالح به يك انس��جام خوب شخصيتي 
برس��ند، در مورد فاكتورهاي بيروني مثل نوع پوشش، 
راحت تر برخورد مي كنند. هرچند آراس��ته بودن بسيار 
مهم اس��ت، اما وقتي »من چي بپوشم؟« دغدغه بزرگي 

براي فرد باشد، نياز به بررسي هاي روانشناختي دارد. 
دليل ديگر الگوبرداري اس��ت... معموالً ما دوست داريم 
شبيه كس يا كس��اني باش��يم كه بنابر داليلي برايمان 
مهم هستند. عامل ديگر تنوع طلبي است. براي انسان ها 
يك نواختي كس��ل كننده اس��ت و دقيقاً يكي از اصول 
صنعت مد بر همين پايه بنا شده است. بنابراين هر چند 
وقت يكبار مد تغيير مي كند. از م��وارد ديگر مي توان به 
كمال گرايي اشاره كرد. براي بش��ر لذت بخش است كه 
نسبت به آنچه بوده، بهتر باشد. بنابراين روان ما اين ميل 

را در تمامي جنبه هاي مختلف زندگي پياده مي كند. 
 نه همين لباس زيباست نشان آدميت

وقتي صحبت از مد مي شود، در واقع به پديده و صنعتي 
اجتماعي اش��اره مي ش��ود كه فاكتور لب��اس هم، يكي 
از ش��اخصه هاي آن است. ش��ايد بتوان گفت پديده مد 
گريزناپذير است! زيرا همواره به منزله پلي است براي گذر 
به مرحله جديد، اما در مورد پوش��ش يكي از نكات قابل 
تأمل، شناخت و آگاهي افراد بر آنچه مي پوشند، با توجه 

به عامل فرهنگ و شخصيت هر فرد مي باشد. 
چنانچ��ه در نظر بگيريم ب��راي معرفي خ��ود از واژگان 
استفاده مي كنيم، قبل از حرف زدن، رفتار و ظاهر هركس 
نيز معرف اوست، بنابراين مهم است كه چه مي پوشيم. 
مناس��ب اس��ت براي انتخاب تن پوش يك مجموعه را 
مدنظر داشته باشيم، به طور مثال: توان اقتصادي و ميزان 
هزينه اي كه قرار است صرف كنيم. رنگ هاي مورد عالقه 
كه بس��يار تأثيرگذار براي روحيه مان است. نوع پوشش 
مناس��ب محيط و مناس��بت ها. مثاًل قطعاً لباس رسمي 
محل كار، مناس��ب يك ديدار دوستانه و راحت نيست و 
مورد ديگر آنچه آراسته است و به شخص مي آيد، منطقه 
جغرافيايي كه در آن زندگي مي كنيم، زيرا بنا به شرايط 

اقليمي نوع پوشش ها و رنگ ها متفاوت است. 
 البته عامل بسيار مهمي كه اين مجموعه را تحت تأثير 
قرار مي دهد داش��تن اعتماد به نفس منطقي اس��ت. به 

اين جمله بينديش��يم: آيا قرار اس��ت فقط لباس به من 
ارزش و ش��خصيت بدهد؟ يا من مي توانم ضمن آراسته 
و تميزبودن در پوشش، با رفتار و منش نيك، تاثير گذار 
به روي لباسم باش��م. بله گاه رفتار ما، حتي لباس مان را 
زيباتر جلوه مي دهد كه مصداق شعر معروف»نه همين 

لباس زيباست نشان آدميت« است. 
 دنباله روي كوركورانه نباشيم

با در نظرداشتن اين عوامل انتخاب راحت تر است و نياز 
نيس��ت مدت مديدي با ترديد دنبال يك لباس باشيم. 
ش��ايد يكي از داليل عدم تصميم گي��ري راحت در اين 
محدوده، بيش از ان��دازه مهم بودن نظر ديگران باش��د. 
هميشه اين مثال ساده را در نظر داشته باشيم، وقتي به 
عكس دست جمعي نگاه مي كنيم، به اولين شخصي كه 
توجه مي كنيم، خودمان هس��تيم! اكثراً وضع بر همين 
منوال است. هرشخص وضعيت ظاهر خود، برايش مهم تر 
از ديگران است. دفعه بعد اگر با وسواس، وقت زيادي براي 
اين انتخاب داشتيم، خوب است از خود بپرسيم، آيا براي 
انتخاب كتابي براي مطالعه همچني��ن دقت و زماني را 

صرف مي كنم ! 
به هر حال پيرو مدبودن يا نبودن يك مس��ئله شخصي 
است، اما برخورد ما با اين پديده و اينكه آيا صرفاً پيروي 
كوركورانه داشته باشيم، قابل تأمل است. در نقاط مختلف 
دني��ا، طراحان صنعت م��د، گاه لباس هاي��ي را طراحي 
مي كنند كه اش��اره به مفاهيم خاص دارند و متناس��ب 
با ويژگي هاي فرهنگي خودشان است، ويژگي هايي كه 
براي آن مرز و بوم، معاني خاصي را تداعي مي كند. پس 
مي توان گفت در ش��كل و ظاهر لب��اس، چارچوب بدن، 
مانند بوم نقاشي، انتقال دهنده مفهومي است، بنابراين، 
ذهن بش��ر در اين حيطه در حال هنرنمايي اس��ت، اما 
وقتي ما ناآگاهانه و بدون در نظ��ر گرفتن مفاهيم، فقط 
الگوبرداري مي كني��م، در اصل عملي ب��دون فكر انجام 
داديم. مثاًل مي بينيم عزيزان ما لباس��ي ب��ه تن دارند با 
نوش��ته هايي به زبان ديگر و جالب اينكه معني جمله يا 
كلمه را نمي دانيم. مطلبي چنانچه به فارسي نوشته شود، 
حاضر نيستيم در قالب لباس از آن استفاده كنيم. شايد 
يكي از داليل گرايش بي چون و چرا در بسياري از مسائل 
از جمله پوش��ش، عادت كردن به تقليد صرف باشد، اما 
ما انس��انيم و قدرت تفكر داريم. قرار نيست هر چه براي 
افرادي در هر نقطه از زمين، با هر فرهنگي، مناسب است 

براي من هم مناسب باشد. 

 توليدكننده زيبايي باشيم
نكته اي كه صنعت مد كش��ور خودمان مي تواند در نظر 
داشته باش��د، طراحان پارچه و لباس در كشور، با توجه 
به خرده فرهنگ هاي هر منطقه، خصوصيات خلقي افراد 
مناطق جغرافيايي، دس��ت به ابتكار زده و هنرنمايي در 
اين محدوده داشته باشند. آنچه كه چشم مي بيند، روي 
خلق افراد تأثيرگذار است. حساسيت درك زيبايي توسط 
ديدن، نبايد ناديده گرفته شود. خوب است حتي با لباس 
پوشيدن براي انتقال مفهوم زيبايي دقت داشته باشيم. 

چه محيط جذاب ت��ري مي ش��ود چنانچه اف��راد، ضمن 
تأثير پذيري از آنچه متناس��ب با فرهنگ اس��ت، خود نيز 
دستي و انديشه اي براي زيباترشدن پوشش خود، تزئينات 
منزل، معماري و هر حيطه اي ك��ه تحت تأثير صنعت مد 
است، داشته باش��ند. براي اين كار فقط كافي است كمي 
خودباوري به چاشني هاي انديش��ه اضافه كنيم. هركس 
مي تواند به عنوان توليدكننده س��بك زيبايي، ش��اخه اي 
از زير مجموعه بزرگ صنعت مد باشد. بنا نيست هميشه 
مصرف كننده باشيم. الزمه خلق زيبايي توليدكردن است. 
اگر گس��تره فرهنگي و اس��تانداردهاي م��رز و محيط 
جغرافيايي، پيشينه فرهنگ مان را در نظر آوريم، با چشم 
انداز بي كران زيبايي مواجهي��م. چه در معماري، چه در 

پوشش، استفاده از ظروف همسان براي هر منطقه... . 
در نهايت خوب است به اين نكته توجه كنيم كه هر زمان 
انسان فقط مصرف كننده بود الزم است تجديدنظري در 
رفتار خود داشته باشد. هنوز بسيارند افرادي كه با صرف 
هزينه هاي باال، خريدار انواع پوش��اك يا لوازمي هستند 
كه نه تنها جنبه ضروري ندارد، بلك��ه در بلندمدت هم 
كارآمد نيست. گاه برخي فقط دنباله رو مد هستند، صرفاً 
به اين دليل كه عادت به اين كار دارند. يا گاهي به خاطر 
چشم و هم چشمي! چه بسيار هزينه هايي كه در مراسم 
مختلف صرفاً به دليل مدبودن، خرج مي شود و چه بسيار 
ضرورت هايي كه صرفاً به دليل نداشتن هزينه، به اجبار 
ناديده گرفته مي شود. صد البته كه ما تالش مي كنيم و 
مايليم بخشي از دستاوردمان را به شكلي كه دوست داريم 
خرج كنيم و اين كاماًل طبيعي اس��ت، اما خوب است در 
نظر داشته باشيم، آنچه را كه »مد« است، من »انتخاب« 
كنم! نه اينكه »مد« م��ن را انتخاب كند و البته بس��يار 
پسنديده است، به خاطر داش��ته باشيم با متعادل كردن 
بس��ياري از هزينه هاي غيرالزم مي ت��وان، كمكي براي 

هزينه هاي ضروري همنوعان خود باشيم.

88498471سبك زندگي
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سبك نگرش

    مهرنوش محمدي
مد هرچه باش�د، خوب يا ب�د، اخالقي يا 
غيراخالقي، ارزش�ي يا غيرارزشي، نكته 
مهم ش�يوه برخورد با آن است، در تأييد 
يا رد آن نبايد افراطي يا احساسي برخورد 
كرد. چنانچه انسان به دنبال زندگي قبلي 
خود باش�د و نخواه�د آن را تغيير دهد و 
خواهان خلق چيز جديدي نباشد، جامعه 
هيچ گاه پيش�رفت نخواهد كرد، اما بايد 

ديد هدف از مد چيست؟
   

    از خودكم بيني تا خودنمايي
گاهي هدف از مدگرايي، جلوه گري، خودنمايي 
و تفاخ��ر به ديگران اس��ت. اي��ن ويژگي ها كه 
از برخ��ي ضعف ه��اي روح��ي انس��ان، چون 
خودكم بيني و حقارت ريشه مي گيرد، موجب 
مي ش��ود افراد با پناه بردن به ه��ر فكر و عمل 
ممك��ن، از جمله ايج��اد تغيير ش��كل حتي 
غيرعادي در ظاهر، تغييردادن وسايل زندگي 
و دگرگوني در رفتار و گفت��ار، توجه ديگران را 
به خود جل��ب و ظاهراً خود را از گم ش��دن در 

جامعه رها كنند. 
گاهي ه��دف از مدگرايي، تقلي��د از الگوهاي 
غير هم كيش اس��ت، چنان كه پيروان اينگونه 
مدها، انتس��اب به فرهنگ غيرخودي را براي 
خود افتخاري بزرگ و ارزش��مند مي پندارند. 
آنها مي كوشند در ش��يوه هاي رفتاري از جمله 
پوش��يدن، خوردن، حرف زدن، تفريح كردن، 
لذت بردن و ب��ه  طور كلي در س��بك زندگي، 
مانند غير هم كيش��ان خ��ود رفت��ار كنند و از 
آخرين دس��تاوردهاي مصرفي آنان بهره مند 
ش��وند. در حقيقت، اي��ن گ��روه از مدگرايان، 
چگونگ��ي و حالت هاي ظاهري ديگ��ران را به 
جاي حقيقت هاي زندگي خود مي نشانند و از 

هستي و داشته هاي خويش بيگانه مي شوند. 
    مد يك نياز واقعي است يا كاذب؟

 برطبق نظريه مازلو روانش��ناس امريكايي به 
طوركلي تمامي رفتارهاي انس��ان در راستاي 
برآورده كردن نيازهاي او مي باش��د و انس��ان 
س��عي مي كند در قالب رفتارها يا واكنش ها به 
نيازهاي خود پاس��خ دهد. مدگرايي نيز يكي 
از رفتارهايي مي باش��د كه ما ط��ي آن به طور 
ناخودآگاه به نيازهاي خود پاسخ مي دهيم. به 
اعتقاد مازلو نيازهاي انسان پنج دسته مي باشد 
كه عبارتند از: نيازهاي جسماني )اساسي ترين 
نيازهاي حيات مثل غذا و آب(، نيازهاي امنيتي 
)محيط فيزيكي و احساسي مطمئن(، نيازهاي 
تعلق داش��تن )برقراري دوس��تي و پذيرش از 
س��وي ديگران(، نيازهاي احترام )ش��ناخت، 
توجه و نياز از س��وي ديگران( و نهايتاً نيازهاي 
خودشكوفايي )تعالي و پيشرفت، باالترين دسته 
نيازها.( به گفته مازلو احترام يا ارزش و منزلت 
يكي از نيازهاي مهم انسان مي باشد. جوانان نيز 
بر حسب مقتضيات سني مي خواهند از ارزش 
واحترام ديگران برخوردار باشند و براي رسيدن 
به اين ه��دف از ابزارها و ش��يوه هاي مختلف 
استفاده مي كنند؛ برخي از طريق درس خواندن، 
عده اي با ورزش و هن��ر و برخي نيز با تغييرات 
ظاهري ب��اب روز، اظه��ار وج��ود مي نمايند. 

بنابراين از لحاظ رواني م��د با خودنمايي و نياز 
به جل��ب توجه ديگران به خود بس��تگي دارد، 
بنابراين به نظ��ر مازلو، عل��ت مدگرايي افراد، 
وجود نياز احترام يا مورد توج��ه ديگران واقع 
شدن هست كه يكي از نيازهاي اصيل در وجود 
آدمي است. به اين وسيله نظر مازلو به نوعي در 
مقابل نظر ماركوزه قرار مي گيرد، زيرا ماركوزه 
پديده اي مانند مدگرايي را جزو نيازهاي كاذبي 
مي داند كه جهان سرمايه داري با استفاده از آن 
سعي دارد مردم را از نيازهاي اصيل و راستين 
غافل سازد؛ در حالي كه مازلو آن را از مصاديق 

نيازهاي اصيل در وجود آدمي مي داند. 
    مد، نابربري هاي اجتماعي و چش�م و 

همچشمي
برخي جامعه شناسان ريش��ه مد و مدسازي و 
مدگرايي را در نابرابري هاي اجتماعي مي دانند 
كه به عنوان م��د، آن را در جامعه مطرح كنند. 
رقابت و چشم و همچش��مي با ديگران: انگيزه   
رقابت و چشم و همچشمي با ديگران، از ديگر 
عوامل پيروي از مد در بين جوانان و نوجوانان 
محس��وب مي ش��ود. اين انگيزه، در همه  افراد 
وجود دارد و به گونه هاي مختلف بروز مي كند. 
رقابت اگر در زمينه هاي مثبت جهت داده شود، 
باعث پيشرفت و رش��د و تكامل معنوي فردي 
مي ش��ود، اما اگر جهت گيري آن به سوي امور 
مادي و مدپرس��تي باشد و فرد، س��عي كند از 
لحاظ ظاهري )و مثاًل در سبك و شيوه   لباس 
پوشيدن( از ديگران عقب نماند، آسيب هايي را 

به همراه خواهد داشت. 
    مدگرايي و الزام دوستي

مدگرايي و التزام ناشي از دوستي يكي از عوامل 
پيروي از مد در بين جوانان و نوجوانان، ترس و 
نگراني از مجازات سوي دوستان است. بنابراين 
تحقير و تمسخر، پوزخند زدن و متلك گفتن 
اطرافيان و ترس از آن باعث مي شود كه جوانان 

و نوجوانان از مدهاي رايج پيروي كنند. 
افرادي هس��تند كه با تعويض و تغيير هر روزه   
لباس و آرايش خود و خريدن لباس هاي گران 
قيمت و مد روز، درصدد جل��ب توجه ديگران 
برمي آيند. اس��تفاده از لباس هاي چس��بناك 
و ب��راق و رنگارن��گ، جوراب هايي ش��بيه تور 
ماهيگ��ري، كفش هايي با پاش��نه هاي خيلي 
بلند، آرايش تندي با رنگ هاي غير طبيعي و... 
)كه بيش از همه در بي��ن جوانان و به خصوص 
دختران رايج است(، باعث جلب توجه ديگران 

شده، نگاه هايي را به خود معطوف مي دارد. 
    مدگرايي و تشخص طلبي

 برتري جويي و تش��خص طلبي از ديگر عوامل 
پيدايش مد در بين جوانان اس��ت. افرادي كه 
خود را برت��ر از ديگران و مربوط به قش��ر مرفه 
جامعه مي دانند، س��عي مي كنن��د اين برتري 
را در گويش، لباس پوش��يدن، محيط آرايي و 
س��بك آرايش و زيور آالت خود نش��ان دهند 
و بنابراي��ن مدهاي جديد را مط��رح مي كنند. 
تورشتاين وبلن مد را وسيله اي براي اينكه افراد، 
نش��ان دهند ثروتمند و با ش��خصيت يا داراي 
انديشه اي خاص هستند، مي داند و موردتوجه 
واقع شدن عامل تقليد از مد و مدگرايي است. 

    افراط و تفريط در مدگرايي
جدا از خوب بودن و بد بودن آن، افراط و تفريط 
در ه��ر اموري خ��ود نوعي نابهنج��اري تلقي 
می شود. زيبا بودن و ش��يك پوش بودن تقليد 
از مد تا جايي الزم اس��ت ك��ه آرامش دروني 
فرد را ازبين نبرد و فرد دچار چالش و استرس 
نش��ود. جدا از بار مالي و هزينه ه��اي اضافي 
ناشي از آن و اسراف كردن، تقليد كوركورانه از 
مد و مدگرايي در رواب��ط بين خانوادگي حتي 
روابط مي��ان فردي و حتي رابط��ه خود با كل 
اجتماع اثرگذار است. اينكه فرد به هر طريقي 
هر لباس��ي يا هر كاالي لوك��س و به اصطالح 
الكچري را بخواهد تهيه كند و اگر غير از اين 
كار انجام دهد، دچار س��رخوردگي و نداشتن 
اعتماد به نفس شود كه  اي واي مرا نمي بينند، 
من دوست داشتني و زيبا نخواهم بود، يا اينكه 
دچار احساس وارونه شده باشد با برآورده شدن 
احساس تأييد طلبي فرد دچار نوعي اعتماد به 
نفس كاذب مي شود. با مطرح كردن اين نكات؛ 
هدف نويس��نده اين نيس��ت كه بگويد شيك 
نباش��يم يا لباس آراس��ته و زيبا به تن نكنيم، 
بلكه هدف بيان اين نكته است كه زياده روي در 
هر اموري تابو شكني محسوب مي شود و خود 

نوعي نابهنجاري است.

مد، نياز واقعي است يا كاذب؟

خواهش مي كنم مرا ببينيد

تو ُمد را انتخاب مي كني يا ُمد تو را؟

وقتي»چيبپوشم«مهمتريندغدغهزندگيميشود

سبك رفتار

 تقليد فرهنگي خطر خيلي بزرگي است، اما 
اين حرف اشتباه نش��ود با اينكه بنده با مد و 
تنوع و تحول در روش ه��اي زندگي مخالفم؛ 
نخير، مدگرايي و نوگرايي اگر افراطي نباشد، 
اگر روي چشم و همچش��مي رقابت هاي كودكانه نباشد، 
عيبي ندارد. لباس و رفتار و آرايش تغيير پيدا مي كند، مانعي 
هم ندارد، اما مواظب باش��يد قبله نماي اي��ن مدگرايي به 
سمت اروپا نباشد؛ اين بد اس��ت. اگر مدليست هاي اروپا و 
امريكا در مجالتي كه مده��ا را مطرح مي كنند، فالن طور 
لباس را براي مردان يا زناِن خودشان ترسيم كردند، آيا ما 
بايد اينجا در همدان يا تهران يا در مشهد آن را تقليد كنيم؟ 
اين بد اس��ت. خودتان طراحي كنيد و خودتان بس��ازيد. 

)۱۳۸۳/۰۴/۱۷(
 عرب ها لب��اس ملي خودش��ان را دارند، 
هندي ه��ا و اندونزيايي ه��ا لب��اس ملي 
خودشان را دارند، كش��ورهاي گوناگون 
شرقي لباس هاي ملي خودشان را دارند، 
آفريقايي ها لباس هاي ملي خودشان را دارند و در مجامع 
جهاني هركس لباس ملي خود را دارد؛ افتخار هم مي كنند. 
ما در جايي رئيس جمهوري را ديدي��م كه لباس ملي اش 
عبارت بود از دامن! مرد بزرگ، دامن پوشيده بود! پاهاي او 
هم لخت بود! يك دامن تقريباً تا حدود زانو و هيچ احساس 
حقارت هم نمي كرد. با افتخار تمام در آن جلس��ه شركت 
مي كرد؛ مي آم��د، مي رفت و مي نشس��ت. اين لباس ملي 

اوس��ت؛ ايرادي هم ن��دارد. عرب ها با تفاخ��ر، لباس ملي 
خودش��ان را مي پوش��ند- پيراهن بلند و چفيه و عقال- و 
ممكن است به نظر من و شما هيچ منطقي هم نداشته باشد، 
اما لباس آنهاست و آن را دوست دارند. من و شما كه ايراني 

هستيم، لباسمان چيست؟) ۱۳۸۳/۰۴/۱۷(
 اگر ش��ما موي س��رتان را مي خواهيد 
آرايش كني��د، اگ��ر مي خواهيد لباس 
بپوشيد، اگر مي خواهيد سبك راه رفتن 

را تغيير دهيد، بكنيد، اما خودتان انجام دهيد، از ديگران ياد 
نگيريد. در كشورهاي غربي و بيشتر از همه در امريكا، حدود 
سه چهار دهه پيش يك  مش��ت جوان بر اثر واخوردگي از 
شرايط اجتماعي، دچار حركت هايي شدند كه البته تا امروز 
هم ادامه دارد. در زمان ما مظهر اين افراد، بيتل ها بودند كه 
با آرايش عجيب و غريب و با نوعي موسيقي شبيه موسيقي 
پاپ- كه االن در دنيا معمول است- ظاهر مي شدند. بنده 
بعد از انقالب به الجزاير رفتم. در خيابان ماش��ين ما عبور 

مي كرد. يك  وقت ديدم پس��ر جواني نصف موي سرش را 
تراشيده و نصف ديگر را باقي گذاشته است. هرچه من نگاه 
كردم، ديدم اين آرايش، هيچ زيبايي ندارد. مشخص بود او 
از كساني تقليد كرده است. در الجزاير، فشار صنعتي و فشار 
ابزار توليد و تكنيك بر زندگي مردم اصاًل آنقدر نيست كه 
يك جوان، احساساتي را پيدا كند كه در امريكا يا انگليس 
يا در جاي ديگر پيدا مي كرد، اما چون ديده بود آنها انجام 
داده اند او ه��م انجام مي داد. بنده با اي��ن چيزها مخالفم و 
دوست نمي دارم جوان ما اينطوري حركت كند و دختر و 

پسر ما دائم چشم شان به آنها باشد. ) ۱۳۸۳/۰۴/۱۷(

مدگرايي در كالم رهبرانقالب

تقليد نكنيد، خودتان طراحي كنيد
نگاه

طراحان پارچه و لباس در كشور، با توجه به 
خرده فرهنگ هاي ه�ر منطقه، خصوصيات 
خلقي اف�راد مناطق جغرافيايي، دس�ت به 
ابت�كار زده و هنرنماي�ي در اي�ن مح�دوده 
داشته باشند. چه محيط جذاب تري مي شود 
چنانچه اف�راد، ضمن تأثير پذي�ري از آنچه 
متناسب با فرهنگ اس�ت، خود نيز دستي و 
انديشه اي براي زيباترش�دن پوشش خود، 
تزئين�ات من�زل، معم�اري و ه�ر حيطه اي 
ك�ه تحت تأثي�ر صنعت مد اس�ت، داش�ته 
باش�ند. براي اين كار فقط كافي اس�ت كمي 
خودباوري به چاشني هاي انديشه اضافه كنيم

جدا از خ�وب ب�ودن و بد بودن 
آن،  افراط و تفريط در هر اموري 
خود نوع�ي نابهنج�اري تلقي 
می شود. زيبا بودن و شيك پوش 
بودن تقليد از مد تا جايي الزم 
اس�ت كه آرامش دروني فرد را 
ازبين نبرد و ف�رد دچار چالش 
و استرس نشود. جدا از بار مالي 
و هزينه ه�اي اضافي ناش�ي از 
آن و اس�راف كردن، تقلي�د 
كوركوران�ه از م�د و مدگرايي 
در روابط بي�ن خانوادگي حتي 
روابط ميان فردي و حتي رابطه 
خود با كل اجتماع اثرگذار است

مقام معظم رهبری: اگر مدليس�ت هاي 
اروپا و امري�كا در مجالتي ك�ه مدها را 
مطرح مي كنند، فالن طور لباس را براي 
مردان يا زناِن خودشان ترسيم كردند، 
آيا ما بايد اينجا در همدان يا تهران يا در 
مشهد آن را تقليد كنيم؟ اين بد است. 
خودتان طراحي كنيد و خودتان بسازيد


