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در اینجا الزم مى دانم از معاونت محترم فرهنگى دانشگاه، استاد راهنماى نشریه دکتر فضل وزیرى و همچنین، گروه طراحى پارچه و لباس و مدیر گروه گرامى دکتر کیاوش و مدیر مسئول نشریه سرکار خانم پریسا عارفى تشکرى صمیمانه به عمل آورم که با یارى و 
مساعدت راه ما را براى برداشتن گام هاى بلند در جهت اعتالى نشریه هموار کردند.
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مقاله 
جایگاه مد و لباس در فرهنگ و جامعه امروز ایران

پریسا علیخانی
بهمن 1399

١

1-  دانشجوى کارشناسى ارشد رشته طراحى پارچه و لباس دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده
ایران قرار دارد؛ نوع لباس و تصمیم  مسـئله مد لباس در مرکز گفتمان هاى فرهنگى 
رفتار  قواعد  و  تربیتى  هاى  نامه  آیین  و  سیاسى  منازعات  در  پوشش،  پیرامون  هــاى 
هنجارى خـود را نشان مى دهد. گفتمان هاى مسلط بـا طرح الگوهاى ساختارى پوشش 
مانند لباس ملى و لباس رسمى، سعى در همسانى پوشش دارند و در مقابـل، گفتمان 
هاى دیگر بـا تأکید بر آزادى و انتخاب هـاى فردى الگوى تنوع پوشش را دنبال مى کنند. 
در حقیقت، پوشش افراد یا مبین دنباله روى آنان از هنجارهاى الگو گرفته از گفتمان 
حاضر  پژوهش  هدف  هنجارهاست.  این  برابر  در  مقاومت  مبین  یا  است  قـدرت  مسلط 
بررسى جایگاه مد و لباس در فرهنگ جامعه امروز ایران مى باشد. روش پژوهش حاضر توصیفى بوده و در همین راستا  روش گردآورى اطالعات کتابخانه اى بوده و از 
مقاالت  معتبر داخلى و خارجى جهت تکمیل نمودن تعاریف و ارتباط متغیر ها استفاده شده است. نتایج نشان مى دهد، آگاهى و فرهنگ سازى مهمترین شیوه اى 
است که مى تواند سلیقه قشرهاى مختلف مردم که به مد گرایش دارند و بعضاً در این راستا کورکورانه مقلد بیگانگان هستند را تغییر دهد و به سمت الگوهاي سنتى 

و بومى کشور عالقه مند نماید.
کلمات کلیدى: مد لباس، فرهنگ، تهاجم فرهنگى، مدگرایى.

1- مقدمه
میل به نوگرایى و تنوع طلبى استقالل طلبى به روز بودن و کم نیاوردن در برابر همساالن (همانند سازى) میل به هویت هاى  جدید رقابت و چشم و هم چشمى؛ زیبا 
و متفاوت بودن و غیره، به هر حال وجود این ظرفیت و تمایالت در میان جوانان، فرصتى طالیى براى دست اندرکاران صنعت نساجى و پوشاك کشور است تا به ارائه 

الگوهاى پوشش زیبا براساس فرهنگ اصیل ایرانى و اسالمى بپردازند.
اشاعه فرهنگ مدرنیته و نفوذ آن در اعماق نهادهاى جامعه موجب گردیده فرهنگ سنتى و فرهنگ متجدد مقابل هم قرار گیرند. 

این تقابل به تضاد میان اجتماع و خانواده دامن زده است ،به طورى که با گسترش پر شتاب شبکه هاى ارتباطى و تمایل فزاینده بشر براى دستیابى به زندگى همسو 
با این حرکت و توسعه ؛ در اپیدمى مد و رفع موانع پیش پاى آن، سهم عمده اى داشته است از دیدگاه بسیارى از صاحبنظران اجتماعى، مد نه خوب است نه بد، چرا 
که اگر با شاخصه هاى ارزشى جامعه همخوانى داشته باشد بد نیست ، اما چنانچه از چارچوب معیارها و ضوابط جامعه خارج شده و از رسانه هاى بیگانه و معاند الگو 

بگیرد به هیچ وجه مناسب نبوده و چه بسا تبعات بسیار منفى به دنبال داشته باشد.
مفهوم فرهنگ را نخستین بار، مردم شناس انگلیسى، ادوارد بارنت تایلور  به کار برد. وى فرهنگ را مجموعه اى پیچیده و دربرگیرنده عناصر ذیل مى داند: دانش ها، 
باورها، هنر، قوانین، اخالق، آداب و رسوم و دیگر توانایى ها و عادت هایى که انسان به عنوان عضو جامعه آنها را فرا مى گیرد. از نظر این دانشمند، فرهنگ به تعبیر 
گسترده اش عبارت است از نظام مشترکى از باورها، ارزش ها، رسم ها، رفتارها و مصنوعاتى که اعضاى یک جامعه در تطبیق با محیط و در رابطه با یکدیگر به کار مى 
گیرند. فرهنگ، شامل عناصر مادى و غیر مادى است . در علم مردم شناسى ، فرهنگ مادى همه موضوع هاى در دسترس مردم یک جامعه؛ مانند تلفن، اسکناس، 

اتومبیل، لباس و.... را دربرمى گیرد و فرهنگ غیر مادى ، مشتمل بر ابداع هاى  غیرملموس انسانى مى گردد که عبارتند از : باورها، ارزش ها، هنجارها و نمادها.
فرهنگ می تواند جنبه منطقه اى نیز داشته باشد. زمانى که می گوییم بخش هایى از استان، شهر و یا کشور داراى هویتى خاص است، براساس عناصرى چون جغرافیا، 
تاریخ، ساختمان ها، معمارى و یا هنرهاى رایج در آن منطقه قضاوت مى کنیم. گاه افراد این مناطق، نماینده هویت آنها مى شوند؛ یعنى هویتشان با گذشت روزگار، 
در دل جامعه هاى خاص به دنیا مى آید، پا مى گیرد، رشد مى کند و خلق و خوى ویژه اى مى یابد، زبان ویژه اى مى آموزد و شناساننده هویت ، ویژه منطقه اى خاص 

مى شود.
با توجه به مطالب ارائه شده، آگاهى و فرهنگ سازى مهمترین شیوه اى است که مى تواند ذائقه قشرهاى مختلف مردم که به مد گرایش دارند و بعضاً در این راستا 
کورکورانه مقلد بیگانگان هستند را تغییر دهد و به سمت الگوهاى سنتى و بومى کشور عالقه مند نماید، لذا هدف پژوهش حاضر جایگاه مد و لباس در فرهنگ و جامعه 

امروز ایران مى باشد.
2- طرح مسأله

از مهم ترین مشخصه هاى جوامع متمدن ساختن و پرداختن پوشاك براى افراد مختلف جامعه است و در این جوامع شاهد تفاوت پوشاك در گروه هاى مختلف شغلى، 
سنى و جنسیتى هستیم. با ارزیابى زندگى بشر و تحوالت آن، مى توان مشاهده نمود که انسان از همان آغاز پیدایش، کوشیده است تا پوشش مناسبى براى خود تهیه 
کند. به گواه تاریخ حداکثر در قریب به اتفاق کشورهاى جهان، مسأله پوشش امرى معمول بوده است و هر چند که در طول تاریخ، فراز و نشیب هاى زیادى طى کرده 
است. از آنجا که مقوله پوشش و لباس منحصر به انسان است، لذا از جمله مسائلى است که انسان همواره در زندگى خود با آن در ارتباط بوده است و به عنوان یک نیاز 
ضرورى و جزء جدایى ناپذیر حیات انسانى، به آن نگریسته مى شود.افراد با توجه به سالیق،  انگیزه ها و فرهنگ حاکم بر محیط، در انتخاب شکل، رنگ و جنس لباس 
مورد عالقه خود اعمال نظر مى کنند و با جلوه گرى از طریق آن، به حس خودآرایى و زیبایى دوستى درونى شان پاسخ مى دهند. از سوى دیگر، عالوه بر موارد فوق، 
کارکردهاى اجتماعى لباس نیز مطرح مى گردد. امروزه لباس هویت خاصى را از افراد و حتى جامعه نمایان مى کند. الگوهاى مختلف پوشش و مد، ضمن ایجاد شخصیت 
و تبیین جایگاه فردى، بیانگر سنت ها، ارزشها و نوع فرهنگ حاکم بر جوامع هستند. لباس و پوشش با هنجارها و ارزش هاى حاکم بر جوامع گره خورده است و مى 
تواند به عنوان یکى از ابزارهاى مهم در جهت شناخت فرهنگ و هویت ملى و حتى وقوع تحول در ساختار فرهنگى یک جامعه به کار مى رود. مهمترین مسئله و چالش

مرتبط با پوشش و لباس در شرایط کنونى، مساله مد است. عالوه بر مواردى که ذکر شد نقش تربیتى و فرهنگى لباس بر انسان و اجتماع بر کسى پوشیده نیست ،  
لباس همواره به عنوان وسیله اى مناسب در جهت تعارضات فرهنگى نیز به کار گرفته شده است. 

امروزه طراحى لباس ها و مد لباس ها با تقلید هاى کورکورانه از دیگر کشور ها صورت مى گیرد و سنت و فرهنگ ایرانى روز به روز کمرنگ تر مى گردد. پژوهش 
حاضر به این سوال پاسخ مى دهد که مد و لباس در فرهنگ و جامعه امروز ایران در چه جایگاهى قرار دارد؟

3- پیشینه پژوهش
درباره جایگاه مد و لباس در فرهنگ تحقیق هاى بسیارى انجام شده است؛ اما در هیچ یک از این آثار به صورت اختصاصى به موضوع جایگاه مد و لباس در فرهنگ 
جامعه امروز ایران توجهى نشده و تنها به صورتى گذرا به این مبحث اشاره شده است. این پژوهش ها بسیار اندك و انگشت شمارند و گاه نیز به لحاظ علمى ارزش و 
اعتبار چندانى ندارند؛  اباذرى و همکاران در سال 1397 در پژوهشى با عنوان، مطالعه تحلیلى فرهنگ مد و لباس ایرانى– اسالمى (مطالعه موردى: پوشش بانوان)، 
اشاره داشته اند که تمایل به تنوع طلبى و مدگرایى لباس، فرصت نفوذ و اشاعه فرهنگ غربى در کشور را ایجاد کرده است. از سوى دیگر، با مطالعه فرهنگ غنى ایران 
در بخش پوشش، مى توان دریافت که با استفاده از درونمایه فرهنگى ایران، مد و لباس ایرانى، اسالمى را مى توان گسترش داد. اقداماتى در این زمینه صورت گرفته 
ا، اما موثر نیفتاده است. چون گرایش شدید جوانان به مد غربى، همچنان ادامه دارد.  امیرنژادمژدهى و همکاران در سال 1395 در پژوهشى با عنوان، نمود فرهنگ 
جامعه در خانه مد و لباس، بیان داشتند که لباس عالوه بر حفاظت بدن، معرف عادت، شخصیت، دیدگاه هاى فردى و ویژگى هاى اجتماعى،طبقاتى و فرهنگى استفاده 
کننده آن مى باشد. چرا که در جوامع امروزى به دلیل پیچیده تر شدن روابط و گستردگى آن کمتر زمینه اى براى شناخت افراد بخصوص جوانان در زمینه مد و لباس 
و نحوه انتقال فرهنگ از طریق نقوش لباس ها و مدگرایى وجود دارد و پوشاك فقط به عنوان یک نشانه مورد استفاده قرار مى گیرد. ذوالفقارلوکوهى و همکاران در 
سال 1394 در پژوهشى با عنوان، طراحى لباس ایرانى بر اساس فرهنگ جامعه یا واردات مد جهانى؟ ، بیان داشتند که لباس گذشته از جنبه پوشانندگى که پیوسته 
مد نظر بوده است و به نوعى اولین اختراع بشر محسوب مى شود و همواره او را از گرما و سرما، مصون داشته.در اثر مرور زمان به نوعى، جنبه نمایشى نیز یافته است 
و بدین منظور چه هنرها که در تزیین آن به کار نرفته است و چه ابداعات و ابتکاراتى که در تحقق این جنبه دکوراتیو لباس صورت نگرفته است، اما امروزه لباس به 
عنوان وسیله اى مناسب در جهت تعارضات فرهنگى نیز به کار گرفته شده و در تهاجم فرهنگى غرب، لباس نیز به عنوان بهترین وسیله مورد استفاده قرار گرفته است 
و مساله ما این است که فرهنگ اسالمى داراى چارچوب هایى بوده که شامل پوشش هم مى شود و براى لباس هم ایده دارد و ما باید بر اساس این چارچوب ها و با 
توجه به پدیده مد، لباس هایى طراحى کنیم که هم به روز، زیبا و جوان پسند باشند و هم داراى چارچوب اسالمى باشند. زمانى افشار و همکاران در سال 1397 در 
پژوهشى با عنوان، هویت بخشى به فرهنگ و پوشش در خانه مد و لباس با استفاده از معمارى زمینه گرا، بیان داشتند که لباس به عنوان یکى از مهم ترین عوامل در 

ارتباط با انسان است که با استفاده از آن میتوان به مواردى مانند فرهنگ و ارزش هاى حاکم در یک جامعه پى برد. 
4- روش پژوهش

پژوهش در این حوزه بیشتر از راه گردآورى و بررسى نمونه هاى موجود، و تطبیق و تجزیه و تحلیل آنها انجام شده است. بیشتر اطالعات با استفاده از شیوه ى  کتابخانه 
اى گردآورى شده و سپس تطبیق و تحلیل آنها با توجه به منابع فراهم شده، صورت گرفته است.

هدف پژوهش حاضر بررسى جایگاه مد و لباس در فرهنگ و جامعه امروز ایران مى باشد. در این پژوهش ابتدا رابطه میان هنر و فرهنگ بررسى خواهد شد ، سپس 
رابطه فرهنگ با نوع لباس پوشیدن مورد بررسى قرار خواهد گرفت و سپس رابطه مد لباس با فرهنگ مورد بررسى قرار خواهد گرفت و در نهایت دلیل فاصله گرفتن 

از سنت ها و الگو هاى ایرانى و فرهنگ ایرانى ارائه خواهد شد و جایگاه مد در فرهنگ جامعه امروز ایران مورد بررسى قرار خواهد گرفت.
5- سواالت پژوهش

راهکار هاى عالقه مند نمودن جوانان به الگوهاى سنتى و بومى کشور و مد لباس ها و نوع پوشش مربوط به فرهنگ و سنت ایرانى چیست؟
راهکار هاى نزدیک کردن مد لباس به سنت و فرهنگ ایرانى چیست؟

مد و لباس در فرهنگ و جامعه امروز ایران در چه جایگاهى قرار دارد؟ 
6- فرضیه ها

� به نظر مى رسد با نزدیک کردن مد لباس ها و نوع پوشش به فرهنگ و سنت ایرانى بتوان جوانان را به الگوهاي سنتى و بومى کشور عالقه مند نمود.
� به نظر مى رسد با بهره گیرى از راهکارهاى مناسب مانند: آشنا نمودن مردم با آثار ارزشمند ایرانى، بازدید از گالرى هاى سنتى و... مى توان فرهنگ و مد لباس را 

به فرهنگ ایرانى نزدیک نمود.
� به نظر مى رسد مد لباس و پوشاك در جامعه امروزى براى جوانان جایگاه بسیار مهمى دارد.

7-مبانى نظرى، مفاهیم رو به تکامل و تعریف ها
ادوارد تایلور (مردم شناس انگلیسى) مى گوید: فرهنگ مجموعه علوم، دانش ها، هنرى، افکار و عقاید، اخالقیات، مقررات آداب و  رسوم و عاداتى است که انسان به 
عنوان یک عضو جامعه کسب کرده باشد. در همین راستا دکتر على شریعتى اعتقاد داشت که فرهنگ را مجموعه تجلیات معنوى، هنرى، تاریخى، ادبى، مذهبى و 
احساس یک قوم به صورت سمبلها، عالیم، آداب و رسوم، سنتها، آثار و رفتار جمعى که در طول تاریخ یک قوم فراهم آمده مى داند که این تجلیات جنس، روح، فطرت 
و خصوصیات اجتماعى و زیستى مادى، روابط اجتماعى و ساختار اقتصادى آن جامعه را توجیه مى نماید، شریعتى مى گوید: زمانى که انسان مذهب، ادبیات احساس 
ها و رنج هاى خود را در فرهنگ خود احساس مى کند به واقع اجتماعى و تاریخى اش نموده است و این خود بشر چشمه جوشان و زاینده فرهنگ است. بنابراین 

فرهنگ به اعتقاد شریعتى رو بنا و نمودى از بود واقعى و تاریخى جامعه انسانى است(بابایى، 1393: 9).
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هر حال، فرهنگ با هنر آمیخته است. فرهنگ و هنر، دو نیروى الزم براى اصالح جامعه مى باشند. این دو نیرو هر کدام به سهم خود، عامل پویایى و حرکت به جهت 
مثبت به شمار مى رود. اما اگر همسو نباشند، و در جهت حرکت مخالف یکدیگر عمل نمایند، حاصلى جز سکون و ایستایى ندارد(ذوالفقارلوکوهى، 1394: 8).

7-5 تعریف مد
امروزه جهانیان شاهد تحوالت بسیار زیادى در عرصه هاى مختلف سیاسى، اقتصادى، تجارى و فرهنگى مى باشند. یکى از مهمترین و تاثیر گذارترین آن در حوزه 
فرهنگ، مد و مدگرایى یا به اصطالح غربى ها فشن است که مختص یک کشور یا سرزمین و فرهنگ خاص یک جامعه نیست. گستره مد به اندازه گستره زندگى انسان 
است و تمامى شئونات آن را در بر مى گیرد و ریشه در ابعاد روانشناسى دارد. بدون تردید پدیده مد با طبقه اجتماعى اقتصادى، فرآیند جهانى سازى و رسانه هاى 
جمعى در ارتباط مى باشد و بیشتر در اجتماع جوانان و نوجوانان خود نمایى مى کند. در حال حاضر ترویج مد و مد گرایى منجر به تغییرات فرهنگى  اجتماعى در 

کشورهاى مخاطب مى شود و تعاریفى گوناگون از مد ارائه شده که تعدادى از آنها عبارتند از(بابایى، 1393: 13) : 
مد واژه اى فرانسوى است  ، که در لغت به معناى سلیقه، اسلوب، روش و شیوه و… به کار مى رود. واژه به معنى طرز، اسلوب، عادت، شیوه، سلیقه، روش، رسم و باب 

است. این واژه، پس از جنگ جهانى اول، به دنبال نفوذ فرهنگ غرب، وارد زبان فارسى شده.
1- فرهنگ دهخدا مد را این گونه تعریف مى کند: لغتى فرانسوى به معنى روش و طریقه موقت که طبق ذوق و سلیقه اهل زمان، طرز زندگى و لباس پوشیدن و غیره 

را تنظیم مى کند
2- شیوه متداول و باب زمان در شئون زندگى اجتماعى را مد گویند.

3- دایره المعارف تطبیقى علوم اجتماعى هم مد را این گونه تعریف مى کند: شیوه هاى نسبتاً زودگذر کنش در آرایش شخصى یا طرز گفتار و بسیارى دیگر از رفتارها. 
در (جامعه شناسى) به رفتار جمعى نوظهورى که به قدر رسم اجتماعى تثبیت نشده باشد، مد اجتماعى مى گویند.

7-6 رابطه بین فرهنگ و نوع لباس پوشیدن
لباس گذشته از جنبه پوشانندگى که پیوسته مد نظر بوده است و به نوعى اولین اختراع بشر محسوب مى شود و همواره او را از گرما و سرما مصون داشته در اثر مرور 
زمان به نوعى، جنبه نمایشى نیز یافته است و بدین منظور چه هنرها که در تزیین آن به کار نرفته است و چه ابداعات و ابتکاراتى که در تحقق این جنبه دکوراتیوس 

لباس صورت نگرفته است(زمانى افشار، 1397: 21). 
البته این وسیله پوشش یا در واقع این رشته از هنر نیز پیوسته پا به پاى توسعه و پیشرفت تمدن و همگام زمان تغییر کرده و در هر عصر و دوره اى در قالبى و فرمى 
تازه ریخته شده و دستخوش تغییرات و تحوالت بسیارى گشته است. نقش تربیتى و فرهنگى لباس بر انسان و اجتماع، بر کسى پوشیده نیست. لباس همواره به عنوان 
گرفته  قرار  استفاده  مورد  وسیله  بهترین  عنوان  به  نیز  لباس  فرهنگى،  تهاجم  در  امروز  و  شده  گرفته  کار  به  نیز  فرهنگى  تعارضات  جهت  در  مناسب  اى  وسیله 

است(ذوالفقارلوکوهى، 1394: 28).
7-7 مد و فرهنگ، نظریه هاى فرهنگى مد

اگر مد را جلوه ایى از سبک زندگى بدانیم، ماکس، سبک زندگى را بیش از آنکه بر تولیدات استوار بداند، بر الگوى مصرف استوار مى دانست. در نظر وى، مصرف 
فرآیندى است که کردارهاى اجتماعى و فرهنگى متفاوتى را شامل مى شود و بیان کننده تفاوت میان گروه هاى اجتماعى است. تفاوت ها تنها ناشى از عوامل اقتصادى 

نیست(امیرنژادمژدهى، 1395: 6).
از دیدگاه کروبر، مد عبارت است از تفاوت و تغییر، آن هم تغییرى خاص، زیرا در حالى که بسیارى از پدیده هاى اجتماعى بر اثر رشد درونى یا علل بیرونى دگرگون 
مى شوند، مد تغییرى بى بدیل و در واقع تغییر براى تغییر است. لیکن به نظر برخى غرابت « دیگر، نباید این دو جنبه را متضاد و جدا از هم دانست، بلکه باید آنها را 
به هم پیوند داد و چنانچه فلوگل بیان مى کند در همین است. مد یک حرکت نیست، بلکه دو حرکت است؛ یکى اینکه افراد طبقه پایین را سوق مى دهد که به افراد 
طبقه » مد باال شبیه شوند و دیگر اینکه افراد طبقه باال را ترغیب مى کند که وضع گذشته را رها کنند و نگذارند افراد طبقه پایین به آنها برسند(زمانى افشار، 1397: 

.(52
در مد میل همرنگى با دیگران، با میل به ممتاز بودن همراه است و میل اخیر به صورت خودنمایى ظاهر مى شود. بنابراین از لحاظ روانى، مد با نوعى خودنمایى و نیاز 
به جلب توجه دیگران به خود بستگى دارد. البته به قول فلوگل، باید این نیاز را در بافتى از چشم و هم چشمى جنسى و اجتماعى درك کرد. وى شکل پوشاك در یک 
برهه از تاریخ را اینگونه بیان مى کند که "میان مد، افکار رایج و هویت زنان رابطه متقابلى وجود دارد... اخیراً نیز بعضى از دانشمندان خاطر نشان داده اند که در هر 

دوره تاریخى، میان سبک معمارى و سبک پوشاك، نوعى نزدیکى و خویشاوندى وجود دارد(اباذرى، 1397: 5).
وبلن، پدیده مد را به کمک انگیزش هاى اجتماعى رفتار رقابت آمیز تبیین کرد. از نظر وى، مد مختص طبقه باالى جامعه است که براى کسب درآمد مجبور به انجام 
کار نیستند. وقتى مد در سطح جامعه توسعه یابد، به وسیله طبقات پایین تر تقلید مى شود. طبقات باالتر نیز همواره براى حفظ موقعیت اجتماعى خود، صور جدیدى 

از الگوهاى مصرف مى آفرینند «مد روز» معیارى است که طبقه مرفه براى باز تولید جایگاه مسلط خود تعریف مى کند(امیرنژادمژدهى، 1395: 5). 
 وبلن، عرضه مد و تجمل گرایى را بعد از توسعه اقتصادى در اروپا، بیشتر در حوزه زنان مى داند و معتقد است که طبقه ثروتمند، قدرت خود را از طریق زنان خود 
نمایش مى دهند و به همراه توسعه اقتصادى، زنان موظف شدند به تدریج به جاى رئیس خانواده مصرف کنند. در همین جریان، این اندیشه قوت گرفت که کار تولیدى 
آشکار، به خصوص براى زنان محترم، تحقیرآمیز است و زنان بیش از مردان طبقه خویش، باید به تن آسایى تظاهر کنند. تحت تأثیر این آداب، نظام اجتماعى امروز، 
زن را موظف مى کند تا توانایى خانواده را در صرف هزینه به نمایش بگذارد. در شیوه طبقه مرفه، خوشنامى خانواده بر عهده، زن قرار دارد. بنابراین، صرف هزینه و تن 

آسایى تظاهرى در حوزه عمل زنان قرار مى گیرد(ذوالفقارلوکوهى، 1394: 6).

کانت: فرهنگ را قسمت مثبت تربیت جسمى بشر مى داند. او معتقد است که ایده اخالقیات بخشى از فرهنگ را تشکیل مى دهد ، در حالیکه جنبه بیرونى آن در 
قلمرو تمدن قرار دارد.

گوته: مفهوم فرهنگ در اصل شکل گیرى عقلى، اخالقى و زیبا شناختى انسان خالصه مى گردد. 
جامعه شناسان فرهنگ را به دو قسمت تقسیم مى نماید(ذوالفقارلوکوهى، 1394: 5) :

فرهنگ مادى   �
فرهنگ غیر مادى  �

فرهنگ مادى: شامل اشیاء مادى و قابل لمس است مثل منزل، لباس 
فرهنگ غیر مادى: این شاخه از فرهنگ شامل افکار و عقاید مربوط با اشیاء، نحوه و استدالل، مذهب، زبان، ادبیات، قوانین، علوم و فلسفه و سایر جنبه هایى است که 
به طور مستقیم فاقد تظاهر مادى است و به وسیله زبان و خط فرا گرفته مى شود. البته باید به این مطلب توجه داشت که فرهنگ مادى و غیرمادى بر یکدیگر تاثیر 

متقابل دارند(زمانى افشار، 1397: 7).
7-1 واژه فرهنگ:

به معنى شکوه، درخشندگى و بزرگى است. هنگ از ریشه اوستاى تنگا و به معناى کشیدن، سنگین و وزن مى باشد. این واژه مرکب از نظر لغوى به معناى باال کشیدن 
است و در جاى دیگر به معناى علم، ادب، دانش، معرفت، تعلیم، تربیت و آثار علمى و ادبى یک قوم آمده است(اباذرى، 1397 : 2).

فردوسى واژه فرهنگ را به معنى و مترادف با دانش و هنر مى داند، در قابوسنامه واژه فرهنگ مترادف با هنر و به معنى آموختن و بکار بستن آمده است و امروزه با 
شروع تعلیم و تربیت جدید در ایران واژه فرهنگ به معنى آموزش و پرورش بکار رفته است(امیرنژادمژدهى، 1395: 2).

7-2 مفهوم فرهنگ:
واژه فرهنگ واژه اى با دامنه وسیع و پرکاربرد است که به مانند کلماتى از این قبیل، در دایره محدود تعریفات مرسوم نمى گنجد. در لغت فرهنگ مرکب از پیشوند 
((فر)) و واژه هنگ  اوستایى به معناى کشیدن و فرهیختن است. فرهنگ را مى توان مطابق با ریشه educe و در التین که به معناى کشیدن و نیز به معناى تعلیم و 
تربیت است دانست. زیگموند فروید فرهنگ را چنین تعریف مى کند: فرهنگ مجموعه تمام توانایى ها و وسایلى است که زندگى ما را از زندگى اجداد حیوانى ما دور 

مى کند و در خدمت دو هدف مى باشد: محافظت از بشر در مقابل طبیعت و تنظیم روابط انسانى بین افراد(ذوالفقارلوکوهى، 1394: 5).
 فرهنگ شامل ادبیات، هنر، علم، آفرینش ها، فلسفه و دین است. به این دسته از عادت ها، باورها و نهادهاى پیوند یافته  ((فرهنگ))  مى گویند. به فرایافت هاى ویژه 

گروهى از مردم اعم از فرایافت هاى اجتماعى، سیاسى، اقتصادى، فکرى، هنرى و دینى نیز فرهنگ گفته مى شود(بابایى، 1393: 6).
دو مقوله فرهنگ (civilization) و فرهنگ (culture) چنان به هم آمیخته اند که بیان معنایى جداگانه براى هر کدام امرى است مشکل و دانشمندان در توجیه این دو 
عنوان کمتر با هم توافق دارند. تمدن هم خانواده واژه مدینه به معنى تجمع است و مربوط به دوره اى مى شود که انسان زندگى شهر نشینى را آغاز کرده است. تمدن 
امرى است محسوس و عینى که هر نسل با استفاده از تجربیات گذشتگان خویش به محتواى آن تکامل و غنا مى بخشد. ولى فرهنگ مفهومى کلى تر و قدیمى تر از 
تمدن دارد، زیرا بشرى که هنوز به مرحله تمدن نرسیده بود، یعنى ابزارسازى نمى دانست و تولید او هنوز بر پایه اقتصادى جمع آورى خوراك مبتنى بود، با این حال 

فرهنگ مستقل و معتبرى براى خود داشت(بابایى، 1393: 1).
فرهنگ راه مشترك زندگى، اندیشه و کنش انسان است و در بر گیرنده موارد زیر است:

سازگارى کلى با نیازهاى اقتصادى یا محیط جغرافیایى پیرامون   -1
مجموعه مشترکى از اندیشه ها و دستاوردها   -2

سازمان مشترکى که براى فرونشاندن نیازهاى اجتماعى و سیاسى که از محیط پیرامون برخاسته اند پیدا شده است  -3
7-3 تعاریف دیگر فرهنگ

رالف لینتون فرهنگ را ترکیبى از رفتار مکتب مى داند که بوسیله اعضاء جامعه معینى از نسلى به نسل دیگر منتقل مى شود و میان  افراد مشترك است.
به نظر ادوارد ساپیر فرهنگ بعبارت از نظامى از رفتارها که جامعه بر افراد تحمیل مى کند و در عین حال نظامى ارتباطى است که جامعه بین افراد برقرار مى کند(بابایى، 

.(6 :1393
با توجه به تعاریف فوق بطور کلى مى توان فرهنگ را میراث اجتماعى انسان دانست که او را از سایر حیوانات متمایز مى کند و مبتنى بر چهار ویژگى بشرح زیر 

دانست(ذوالفقارلوکوهى، 1394: 8).
تفکر و قدرت یادگیرى   �

تکلم   �
تکنولوژى  �

اجتماعى بودن (زندگى گروهى)  �
7-4 فرهنگ و هنر

فرهنگ عام، همبستگى قومى است. همزیستى، همیارى، دوستى، موّدت و باالخره عامل تفاهم است. تفاهم به معناى کامل کلمه به معنى فهم متقابل است و این نقطه 
تالقى، فرهنگ و هنر است. هنر، به دنبال اهداف عالیه انسانى است و وظیفه مهم دیگرى نیز دارد که تبلور فرهنگ است. مفهوم اساسى فرهنگ نشان مى دهد که در 

٩١٠



 و در جهت حرکت مخالف یکدیگر عمل نمایند، حاصلى جز سکون و ایستایى ندارد. سپس رابطه بین فرهنگ و نوع لباس پوشیدن مورد بررسى قرار گرفت که مشخص 
گردید لباس همواره به عنوان وسیله اى مناسب در جهت تعارضات فرهنگى نیز به کار گرفته شده و امروز در تهاجم فرهنگى، لباس نیز به عنوان بهترین وسیله مورد 
استفاده قرار گرفته است. در نهایت به رابطه مد و فرهنگ پرداخته شد که مشخص شد فرهنگ مصرفى، فرهنگ جامعه مبتنى بر روابط بازار است. این ویژگى به این 
معنى است که رفتارها و تعامالت انسانى از به عنوان ویژگى  «بازار آزاد» ، طریق بازارها جهت مى گیرند، بازارهایى که روز به روز در حال گسترش هستند. در جهان 
کنونى یک جامعه خوب مطرح شده است و ادعا مى شود که به شکل عقالنى، ثروت، کاالها، خدمات و آزادى انتخاب را به مصرف کنندگان عرضه مى کند. واقعیت آن 
است که این عقالنیت، همان عقالنیت ابزارى متأثر از فرهنگ صنعت است که بوسیله سرمایه داران سودجو ایجاد شده و مدام دستکارى مى شود و در جهت تأمین 
منافع بیشتر آنها تغییر مى یابد. جنبه منفى و سویه تاریک این نوع فرهنگ در جامعه، مصرف گرایى، اسراف، تجمل گرایى، مادى گرایى، فرصت طلبى، خود پرستى 
و افراط در لذت جویى است. بخش مهمى از آنچه که از آن به عنوان مصرف گرایى یاد مى شود، مربوط به خرید و استفاده از لباس است. چنین گرایش فرهنگى بیشتر 
مربوط به بعد از جنگ جهانى دوم است و خاستگاه آن کشورهاى اروپایى و آمریکاى شمالى است، اما با ظهور پدیده جهانى شدن، این امر گسترده تر شده است. این 

حوزه بیش از همه زنان و جوانان را درگیر خود کرده است و مخاطبان اصلى تبلیغات این شکل از مدگرایى، به ویژه در حوزه پوشاك، زنان و جوانان مى باشند.
9- نتیجه گیرى

آنچه گفته شد یک طرح کلى و مقدماتى براى باز کردن مسیرى جهت احیاى سنت هاى ایرانى و استفاده از زیبایى هاى هنر بومى بر اساس باورها، ارزش ها، اسطوره 
هاى این سرزمین و نیز توجه به کارکردهاى لباس سنتى است. بر این اساس باید این نکته را مورد توجه قرار دهیم که لباس ایرانى، بر مبناى اصول سایر هنرها و به 

خصوص هنر معمارى ایرانى طراحى شده است و بسیارى از ویژگى هاى معمارى در لباس نیز لحاظ شده است.
آگاهى و فرهنگ سازى مهمترین شیوه اى است که مى تواند سلیقه قشرهاى مختلف مردم که به مد گرایش دارند و بعضاً در این راستا کورکورانه مقلد بیگانگان هستند 

را تغییر دهد و به سمت الگوهاى سنتى و بومى کشور عالقه مند نماید.
10- پیشنهادات پژوهش

اگر جوانان ما با فرهنگ اصیل ایرانى بیشتر آشنا شوند و به هویت خود پى ببرند، آموزش ببینند پوششى مطابق با فرهنگ خود را انتخاب مى کنند، به همین منظور 
خانه هاى مد و لباس با اهداف زیر مى بایست طراحى شوند:

گردآورى، حفظ و بهره ورى اجتماعى و فرهنگى با به نمایش گذاردن آثار مرتبط با پارچه و لباس و ایجاد ارتباط با پارچه - و لباس و ایجاد ارتباط بین آنها   �
در یک مجموعه . 

آشنا نمودن مردم با آثار ارزشمند مدل و بازدید از گالرى ها با هدف ارتقا فرهنگ بازدیدکنندگان   �
استفاده از شیوه جدید در به نمایش گذاردن سیر استفاده از پارچه و نقوش لباس  �
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جیمز ساموئل کلمن، مقوله مد را یکى از اشکال رفتار جمعى و مترادف با هوس مى داند. هوس ها در طول زمان، الگوى خاصى دارند، پدید مى آیند، به آرامى رشد 
مى کنند، کم کم نیرو مى گیرند، به اوج مى رسند و سرانجام رو به زوال مى گذارند و از بین مى روند. برخى از هوس ها در یک چرخه همیشگى قرار دارند، بدین 
معنى که یک هوس یا مد پدیدار مى شود و جاى مد قبلى را مى گیرد و به نوبه خود جاى خود را به مد دیگرى مى دهد. در واقع سبک پوشاك فرد با توجه به واکنش 

دیگران انتخاب مى شود، یعنى افراد به شیوه اى لباس مى پوشند که مورد پسند دیگران باشند(زارع، 1395: 12).
به عقیده زیمل، مد هم میل به همرنگى با دیگران را ارضاء مى کند و هم میل به جدایى و ممتاز بودن از دیگران را برآورده مى سازد. فرد با پیروى از مد، هم خود را 
متفاوت و بدیع مى سازد و هم جایگاه اکثریتى را که مانند او رفتار مى کنند، بدست مى آورد. بنابراین، مد پدیده اجتماعى خاص نظام سرمایه دارى و مدرنیته غربى 
است که از یک سو، میل به همرنگى با دیگران و تأیید آنها و از سوى دیگر، با میل به ممتاز بودن با مقوالت فردى و خاص بودن ارتباط دارد. بنابراین اگر بخواهیم 
جریان اصلى مد را بهتر درك کنیم ، باید آن را در رابطه با فرآیند مصرف گرایى قرن بیستم در غرب همراه سازیم که به طور کلى مى توان خصیصه هاى آن را در دو 
مورد زیر برشمرد: فرهنگ مصرفى، فرهنگ مصرف است. معناى این عبارت آن است که در دنیاى جدید هسته اعمال اجتماعى و ارزشهاى فرهنگى، ایده ها، آرزوها و 
هویت ها بیشتر در رابطه با مصرف تعریف مى شود و جهت مى یابند تا بوسیله دیگر ابعاد اجتماعى همچون کار، شهروندى و جهان بینى مذهبى(ذوالفقارلوکوهى، 

.(9 :1394
فرهنگ مصرفى، فرهنگ جامعه مبتنى بر روابط بازار است. این ویژگى به این معنى است که رفتارها و تعامالت انسانى از به عنوان ویژگى  «بازار آزاد» ، طریق بازارها 
جهت مى گیرند، بازارهایى که روز به روز در حال گسترش هستند. در جهان کنونى یک جامعه خوب مطرح شده است و ادعا مى شود که به شکل عقالنى، ثروت، 
کاالها، خدمات و آزادى انتخاب را به مصرف کنندگان عرضه مى کند. واقعیت آن است که این عقالنیت، همان عقالنیت ابزارى متأثر از فرهنگ صنعت است که بوسیله 
سرمایه داران سودجو ایجاد شده و مدام دستکارى مى شود و در جهت تأمین منافع بیشتر آنها تغییر مى یابد. جنبه منفى و سویه تاریک این نوع فرهنگ در جامعه، 
مصرف گرایى، اسراف، تجمل گرایى، مادى گرایى، فرصت طلبى، خود پرستى و افراط در لذت جویى است. بخش مهمى از آنچه که از آن به عنوان مصرف گرایى یاد 
مى شود، مربوط به خرید و استفاده از لباس است. چنین گرایش فرهنگى بیشتر مربوط به بعد از جنگ جهانى دوم است و خاستگاه آن کشورهاى اروپایى و آمریکاى 
شمالى است، اما با ظهور پدیده جهانى شدن، این امر گسترده تر شده است. این حوزه بیش از همه، زنان و جوانان را درگیر خود کرده است و مخاطبان اصلى تبلیغات 

این شکل از مدگرایى، به ویژه در حوزه پوشاك، زنان و جوانان مى باشند(زارع، 1395: 6).
7-8 ضرورت بحث مد گرایى:

اهمیت و ضرورت بحث مد گرایى به لحاظ گستره تاثیر آن در جامعه است.
1- مد تنها محدود به نحوه پوشش نمى باشد و حیطه گسترده ترى که شامل سبک و اسلوب زندگى است را نیز شامل مى شود.

2- مد و مدگرایى در اکثر موارد جوانان و نوجوانان را درگیر مى کند که این دو از شاداب ترین و سازنده ترین اقشار جامعه محسوب مى شوند(زمانى افشار، 1397: 
.(9

مد و مد گرایى تنها موج احساسى نیست و عقبه فکرى دارد که این طرز فکر ممکن است در جامعه شیوع یافته و بتدریج ریشه بدواند(زارع، 1395: 25).
7-9 طراحى خانه مد و لباس

لباس عالوه بر حفاظت بدن، معرف عادت، شخصیت، دیدگاه هاى فردى و ویژگى هاى اجتماعى، طبقاتى و فرهنگى استفاده کننده آن مى باشد. چرا که در جوامع 
امروزى به دلیل پیچیده تر شدن روابط و گستردگى آن کمتر زمینه اى براى شناخت افراد در برخورد هاى اولیه وجود دارد و پوشاك به عنوان یک نشانه، مورد استفاده 
قرار مى گیرد. به بیان دیگر پوشاك یکى از نخستین ابزارهایى است که فرد در روابط خود با دیگران از آن استفاده کرده و حرفه، طبقه، طرز تفکر و نگرش، ایدئولوژى 

و موقعیت هاى فردى و اجتماعى و به طور کلى خود را معرفى مى کند(زمانى افشار، 1397: 12). 
از دیگر کارکردهاى پوشاك یارى رساندن به افراد براى رسیدن به مقاصد و هدف ها و فراهم آوردن فرصت مناسبى براى پاسخگویى به نیازهاى روانى شان مى باشد. 
معانى کلمه فرهنگ بى شمارند. اما اگر یک تعریف کلى فرهنگ را که عبارت است از: مجموعه همه ارزش ها و وسایل که به کمک آنها انسانها، جو زندگى و محیط را 
با خواست هاى خود هماهنگ و زیبا مى سازد، بپذیریم، مى توان قبول کرد که موضوع لباس بیشترین تطابق را با این تعریف داراست. استفاده از لباس فرصتى را براى 
هم رنگى با دیگران، همانندسازى، فرا رفتن از فاصله طبقاتى با ایجاد مرزبندى بین طبقات اجتماعى، منتسب کردن افراد به گروه ها و یا طبقات اجتماعى خاص و 
جوابگویى به میل ممتاز و بدیع بودن را فراهم مى آورد. کارکردهاى فرهنگى از دیگر کارکردهاى پوشاك به شمار مى آید. لباس مانند خط و یا زبان، نشانه اى براى 
فرهنگ به شمار مى آید. همانگونه که پوشاك نشانگر فرهنگ یک جامعه است با تاثیر پذیرى از آن شکل مى گیرد. گاهى نیز پوشاك نشان دهنده جهان بینى و 
اعتقادات مذهبى مصرف کننده خود مى باشد و هنگام استفاده کارکردى مذهبى مى یابد. هنگامى که پوشاك توسط گروه ها و افراد در جهت بیان عقاید و مخالفت 
با برخى جریان هاى سیاسى مورد استفاده قرار مى گیرد. گاهى نیز پوشاك نشان دهنده جهان بینى و اعتقادات مذهبى مصرف کننده خود مى باشد و هنگام استفاده 
کارکردى مذهبى مى یابد. طراحى مکانى که بتواند از یک سو پاسخگوى نیاز مصرف کنندگان آن و از سوى دیگر با نو گرایى و خالقیت همراه باشد، یکى از ضروریات 
جامعه مى باشد تا بتوان عالوه بر برطرف کردن نیاز اولیه، نیاز روانى نسل کنونى را پاسخ گفته و با آموزش فرهنگ اصیل ایرانى و نمود آن در مد و نقوش لباس در 

جهت اعتالى آن پیش رود و تمایل به مدگرایى را به سمت فرهنگ جامعه پیش برد. 
8- تجزیه و تحلیل

در این پژوهش ابتدا به رابطه فرهنگ و هنر پرداخته شد که مشخص شد مفهوم اساسى فرهنگ نشان مى دهد که در هر حال، فرهنگ با هنر آمیخته است. فرهنگ 
و هنر، دو نیروى الزم براى اصالح جامعه مى باشند. این دو نیرو هر کدام به سهم خود، عامل پویایى و حرکت به جهت مثبت به شمار مى رود. اما اگر همسو نباشند، 
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