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 ايران ةلباس در جامع چرخة مد ةمطالع

  *2فر ، حسين مهرباني1عماد افروغ

  چكيده
هـاي   يكي از صنايع پرطرفدار فرهنگي، در عين سودآوري اقتصادي، نقشي جدي در انتقال ايـده  ةمنزل به ،مد لباس

فـرينش و  اي را از آ ه و در اين مسـير چرخـه  كردها ايفا  خالق و رشد فرهنگي جوامع مبتني بر ميراث فرهنگي آن
 مـد  ةنظر به ابهام موجـود در وضـعيت چرخـ    ،پژوهش حاضر. كند طراحي تا توليد، توزيع و نهايتاً مصرف طي مي

شناسي اين چرخه به دنبال توصـيف و تحليـل وضـعيت موجـود      مسئلهاز رهگذر مطالعه و  ،ايران ةلباس در جامع
 گيـري از روش مصـاحبه   بـا بهـره   چرخة مـد  ةمطالع. است مد لباس به تفكيك مراحل مختلف آن در ايران ةچرخ

و مطالعات اسنادي در ) مصرف مد ةيافته در حوز ساخت نيمه ةطراحي، توليد و توزيع و مصاحب عميق در ةمصاحب(
 و نيز تحليل محتـواي كيفـي  ) در تحليل وضعيت طراحي، توليد و توزيع( ها و روش تحليل مضمون گردآوري داده

 معرفتي، فرهنگـي  را به اين نتيجه رساند كه با توجه به مشكالت محوري ساختاريما ) در تحليل وضعيت مصرف(
روي از الگوهاي وارداتـي اسـت،    نوآوري و دنباله  كه عدم ،سياسي احصاشده و پيامد اصلي آن اجتماعي و اقتصادي

از قبيـل گسسـت    ايرانـي خـود تبعـاتي     نبود برندهاي اسالمي. گيرد ساز بومي در داخل شكل نمي برندهاي جريان
گيـري   شدن آن و تشديد مشكالت موجود را در پي دارد كه حاصـل نهـايي آن عـدم شـكل     مراحل چرخه، التقاطي

  .الگوهاي وارداتي است ةزاي مد بومي و غلب درون ةچرخ

  كليدواژگان
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  مقدمه
اطالعاتي و ارتباطي و پيشرفت فرايندهاي توليد صـنعتي،  هاي  با رشد و توسعة روزافزون فناوري

امكان توليد كاالهاي خالقانة نمادين با مضامين و موضوعات فرهنگي به صورت انبوه فراهم شده 
مطرح در يك بستر فرهنگي اجتماعي خاص، كه پيش از اين صرفاً به   ها و افكار نوآورانة ايده. است

شـدند،   فرد ظاهر مي شار در قالب توليدات فردي و يكه و منحصربهدليل نبود امكانات تكثير و انت
اي و جهـاني در   اند كه به صورت گسترده در سطح محلي، ملي، منطقـه  حال فرصت اين را يافته

صنعت مـد لبـاس نيـز    . هاي متنوع و متعدد با عنوان صنايع فرهنگي و خالق منتشر شوند قالب
فرهنگي در دنياي مدرن امروز نقشي جدي در انتقال  ودآورة يكي از صنايع پرطرفدار و سمنزل به

بـه  . كنـد  هاي زيرين و بنيادين هويت فرهنگي يك جامعه ايفا مـي  هاي نوآورانة متأثر از اليه ايده
 تغييـر  و اجتمـاعي  طبقة هويت، بر گشودهاي  پنجره ةمنزل به را آن اجتماعي متفكران«نوعي كه 
 و نمادين معناي بازتاب جهت در مد بر فرهنگي پردازان نظريه و اند داده قرار بحث مورد اجتماعي

هـاي   مشخصـه  تجسـم  كـه اي  پديده منزلة به همچنين مد. اند كرده تمركز اجتماعيهاي  آل ايده
 ].1148 ، ص13[» است گرفته قرار مطالعه و توجه مورد است مدرنيته نمايانگر

 نشـريه،  فـيلم،  فرهنگي چـون كتـاب،  لباس همچون ساير صنايع  روشن است كه صنعت مد
 1دستي و در كـل توليـدات خالقانـه    صنايع ويديو، موسيقي، افزار، نرم و اي چندرسانه محصوالت

ه و از همـين  كـرد  پردازي، طراحي، توليد، توزيع و نهايتاً مصرف طي اي را از ايده فرهنگي چرخه
هرچـه   ةآن منوط بـه مطالعـ   گذاري مقتضي جهت ساماندهي رو رشد و ارتقاي آن و نيز سياست

  .از سوي افراد جامعه است شگيري آن تا مصرف آن از آغاز شكل ةتر چرخ دقيق
 مغفـول  ما كشور در لباس مهم براي ساماندهي مد يمبناي ةمنزل به كه مهمي مسائل از يكي

 تـا  ظهـور  از چرخة مد بحث است، نپذيرفته صورت آن مورد در جدي پژوهش همچنان و مانده
 ةدر وضعيت موجـود جامعـ   اينكه ؛است ايران امروز ةجامع در فرهنگي يصنعت ةمنزل آن به افول

هـا   شوند، وضعيت توزيـع آن  ايران مدهاي لباس چگونه و بر چه اساسي شكل گرفته و توليد مي
  .دكرتوان از وضعيت مصرف آن ارائه  همچنين چه توصيفي مي به چه صورت است و

ـ  لبـاس بـه   چرخـة مـد  در  يابهام و نابسامان ةسئلمبه پژوهش حاضر  ،رو اين از از  يكـ ي ةمنزل
شناسـي   مسئلهكه از رهگذر  است نيو به دنبال ا كرده توجه رانيا ةجامع يجار يمسائل فرهنگ

توزيع، مصرف و طـرد   /طراحي و توليد، انتشار( لباس صنعت فرهنگي مد ةوضعيت موجود چرخ
  .ايران بپردازدبه توصيف و تحليل وضعيت اين چرخه در ) مد

كه چـه توصـيفي    هستيم سؤال اين به پاسخگويي دنبال بهحاضر  پژوهش در ،اساس اين بر
ايـران برمبنـاي    ةدر جامعـ ) از خلـق و آفـرينش مـد تـا زوال آن    ( لبـاس  چرخة مـد توان از  مي

  شناسي مراحل مختلف آن ارائه داد؟ مسئله
                                                        

1. Creative Industry 
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  پژوهش ةپيشين
و مراحل مختلف فرايند آن از قبيـل توليـد، توزيـع و مصـرف موضـوع       ،يك صنعت ةمنزل به ،مد

مريكـاي  ادر كشـورهاي اروپـايي و    وصخصـ  اي بـه  هاي متعدد و گسـترده  پژوهش ةمورد مطالع
توان به اثـر   ، ميفرهنگي و خالق يصنعت ةمنزل به چرخة مد، ةمطالع ةدر زمين .شمالي بوده است

د كه شامل مجموعه كراشاره  2صنعت فرهنگيِ مد: ا مصرفاز توليد ت عنوان با) 2013( 1پدروني
همگرايي ميان دو قطـب توليـد و    ةفرهنگي و نقط يصنعت ةمثاب مقاالتي است كه دنياي مد را به

  .]20[ دهد مي مصرف مورد كاوش قرار
گيـري از روش   بـا بهـره   »مدلي مفهومي از فرايند مد« كلوكتپينو و همكاران نيز در پژوهش

بنـدي پذيرنـدگان، نيروهـاي روانـي      آوردن اطالعات مهم مرتبط با دسته دنبال فراهم پيمايش به
ايشـان بـا تحليـل    . اند دادن مسير انتشار مد بوده خريد و فرايندهاي متفاوت رفتار خريد و نشان

گيرند كه نـوآوران مـد در عـين     طوركلي نتيجه مي به هدش مطالعه ةآمده از نمون دست بههاي  داده
  ].11[ دندهاي تغيير م اي براي گزينه ر مركز ايجاد مد اجتماعي جديدند، مبنا و پايهاينكه د

شـده  مصرف توجه  ةمقولبه مد لباس  ةزميندر  داخلي ةشد انجامهاي  در مطالعات و پژوهش
 ةنامـ  پايـان به توان  ، ميدر اين زمينه. گيرد مي بر لباس را در چرخة مدواقع بخشي از  كه دراست 

 1370هـاي   هاي فرهنگي مؤثر بر تغيير الگوي پوشش زنان شهر تهران بين دهـه  بررسي مؤلفه«
علـل   ةگيـري از روش پيمـايش بـه مطالعـ     بـا بهـره  كه  اشاره كرد) 1395( اثر ناگهي» 1390تا 

معنادار ميـان   ةرابط ،درنهايت. پرداخته است شانگرايش زنان شهر تهران در تغيير الگوي پوشش
معنادار بين مصرف ماهواره بـا   ةرابطفرهنگي و تغيير الگوي پوشش زنان شهر تهران،  هاي مؤلفه

  ].7[ گيرد معنادار ميان سن افراد و تغيير الگوي پوشش زنان را نتيجه مي ةرابط نبودو  مدگرايي
بـا  » پوشش زنان ةبا تأكيد بر نحو: بندي مد در تهران سنخ« عنوان با اي مقاله در بهار و زارع

نامـه بـه    مد در قالب پرسش ةبندي صور گوناگون مد در مراكز خريد مرتبط با پديد و طبقه ثبت
و عوامـل   دست يابنـد گوناگون مد در ايران  به اشكالتا از اين رهگذر  ندمصاحبه با افراد پرداخت

  ].2[ گيري مد را بشناسند مؤثر در نشر و گسترش انواع مد و چگونگي شكل
طـور خـاص    بهتوان دريافت كه  نة پژوهشي حوزة مد لباس ميدرمجموع، از مرور پيشي

كماكـان نقـاط   پژوهشي در زمينة مطالعة چرخة مد در جامعة ايران انجام نگرفتـه اسـت و   
مغفول بسياري در مطالعه و فهم چرخة مد و شناخت مسائل و مشكالت مراحل مختلف آن 

توان در جهت پركـردن   اضر را ميرو، نوآوري پژوهش ح اين از. در كشور ما باقي مانده است
هاي فرهنگي  شناسانة چرخة مد داخل و ارزيابي كلي از آن در پژوهش خأل مطالعات مسئله
  .كشور در نظر گرفت

                                                        
1. Marco Pedroni 
2. From Production to Consumption: The Cultural Industry of Fashion 
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  ادبيات پژوهش و چارچوب مفهومي
  شناسي مد مفهوم

  :كند يم فيتعر گونه نيا را مد دهخدا فرهنگ ،شناسي از لحاظ لغت
 طـرز  زمـان،  اهـل  ةقيسـل  و ذوق طبـق  كـه  موقت ةقيطر و روش ايمعن به يفرانسو يلغت

 يزنـدگ  شـئون  در زمـان  باب و متداول ةويش. كند يم ميتنظ را رهيغ و دنيپوش لباس و يزندگ
  ].4[ نديگو مد را ياجتماع

 زندگي، طرز از اعم. است روز باب كه كند مي روشي تعريف و نيز مد را سليقه فرهنگ معين
فرهنگ ]. 9[ كند مي تغيير مختلفهاي  زمان در و گذراست معموالً و غيره و ظاهري وضع و سر

سـبكي غالـب در زمـاني    (اسـت   نيز مد را يك سبك، عادت يا رسم غالـب تعريـف كـرده    وبستر
  .]19[ )خاص

ي ناملموس اسـت كـه در   يگيرد مد نيرو با مرور تعاريف مختلف مد نتيجه مي) 2014( ريلي
گي و نو بـودن را نسـبت بـه توليـدات پيشـين مـد نمايـان        تاز .شود توليدات ملموس آشكار مي

 با اين رويكـرد، . شود و بازتاب جامعه و فرهنگ است د، توسط گروهي از مردم پذيرفته ميكن مي
  .]22، ص12[ توان مفهوم مد را در مورد صنايع و توليدات مختلفي به كار برد مي

 ةعيني از يـك جامعـه بـراي دور   هستند كه از سوي بخش م  مدها الگوهاي فرهنگي ،درواقع
ارجـاع بـه    ].203ص ، 28[ بندنـد  د و سـپس رخـت برمـي   ونشـ  ميزماني نسبتاً كوتاهي پذيرفته 

فرهنگ بخش مهمي از تعريف چيستي مد است و هر تعريفي از مد ضـرورتاً بـه فرهنـگ اشـاره     
ـ  مد به ].25ص ، 23[ خواهد داشت منبعـي از هويـت ارزش ناملموسـي را بـا خـود حمـل        ةمنزل

گـذاريِ   مـد ارزش  ].310، ص21[ شـود  فرهنگي اجتمـاعي وضـع مـي    ةكند كه در يك حوز مي
هـايي   رو داللت شكلي از رفتار جمعي است و ازاين ةمنزل اجتماعي يك ايده، رويه يا محصول يا به

  .]534ص  ،24[ دارد هاي بسياري از زندگي گروهي انسان ها و صورت براي جنبه
مـد  . مـد متجلـي دانسـت    ةوضوح در پديـد  توان فرهنگ و ارتباطات را به روست كه مي اين از

اي كه معرف فرهنگ، هويت و سبك زنـدگي افـراد اسـت در نظـر      رسانه ةمنزل تواند به لباس مي
 توانـد عمـل كنـد و نـوع پوشـش و      مـي  هويتي ةيك رسان ةمنزل هر سبك زندگي به. گرفته شود

ـ  سـبك زنـدگي بـه   هاي  يكي از مؤلفه ةمنزل آرايش بدن نيز به   هـويتي افـراد اسـت    ةرسـان  ةمثاب
  ].78ـ77، ص3[

طور عام و كلي سـبك، طريقـه يـا الگـوي      توان گفت مد به مي بندي تعاريف موجود، با جمع
 زماني ةپذيرش اجتماعي در دور( فرهنگي است كه با تغيير و عدم ثبات در جامعه پيوند خورده

ـ  و بـه  اسـت  بازنمودي از هويت فرد بـوده  و )مشخص در ) اي نظـام نشـانه  ( نمـادين  يامـر  ةمنزل
هـاي   اجتماعات و گروه و نظام ارزشي هنجاري) حيات اجتماعي( هاي فرهنگي يك جامعه زمينه
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غلـب در  اآن ريشه دارد و به طور خاص صنعتي فرهنگي مبتني بر خالقيـت اسـت كـه     ةمتشكل
سـازي و   سـازي، تـرويج، تجـاري    د و به ذائقـه وش ميمتجلي ) البسه و پوشاك( سبك آرايش بدن

  .بازاريابي در سطح جامعه نياز دارد
حيـات كوتـاه و    ةچرخـ ( شـدت متغيـر   فرهنگي بـه  اي پديده ةمنزل در پژوهش حاضر، مد به

كه امروزه در قالب صنعتي خالق خاصه در مورد پوشاك و البسـه متجلـي شـده اسـت،     ) موقتي
و از ] 96، ص5[» پـذيرد  ترين كااليي است كه از مد تأثير مـي  پوشاك شاخص«. شود ميلعه مطا

، 28[ »شود تغييرات در مد بيشتر از هر چيز در صنعت پوشاك و آرايش بدن ديده مي«آنجا كه 
  .يابد لباس در اين پژوهش محوريت مي چرخة مدمطالعه و ارزيابي ، ]204ص

  مد و صنايع خالق فرهنگي
ملمـوس و غيرملمـوس   هـاي   عريف يونسكو، صنايع فرهنگي صنايعي هستند كه خروجـي طبق ت

در خلق ثـروت و توليـد درآمـد از طريـق     اي  كنند و توان بالقوه مي هنرمندانه و خالقانه را ايجاد
هـم نـوع سـنتي و هـم نـوع      ( بنيان فرهنگي و توليد كاالها و خدمات دانشهاي  انتفاع از سرمايه

  ].11، ص26[ رندرا دا )معاصر آن
بيشتر تعاريف صنايع فرهنگي برمبناي تركيب معيارهاي خالقيت، مالكيت معنـوي، معنـاي   

در آن هـا   كه برخالف ارزش كاركردي كاالهـاي متعـارف، انتقـال ايـده    ( نمادين، ارزش استفاده
آنچـه   ،رو ازايـن ). 120: 1387كيقبـادي و ديگـران،   ( توليد اسـت هاي  و روش) يابد مي محوريت

هـا خالقيـت، دانـش     آن ةصنايع فرهنگي به صورت مشترك از آن برخوردارند اين است كه همـ 
گيرند تا كاالها و خدماتي را با معناي اجتماعي و فرهنگي  مي فرهنگي، مالكيت معنوي را به كار

  ].11، ص26[ ندكنتوليد 
توان اين دو را به  مي باًرود و تقري مي مفهوم صنايع خالق نيز در مورد صنايع فرهنگي به كار

كه مفهوم صنايع فرهنگي بر ميراث فرهنگي و عناصر سـنتي   درحالي. دكرجاي يكديگر استفاده 
خالقيت تأكيد دارد، صنايع خالق تأكيد خود را بر خالقيت و نوآوري فردي و سـود  ة و هنرمندان

  ].همان[ دهند مي بردن از مالكيت معنوي قرار
نـد از ميـراث   ا كنـد كـه عبـارت    بندي مـي  ر چهار گروه عمده تقسيمصنايع خالق را د آنكتاد

لباس در زيرگـروه   ،بندي مد طبق اين تقسيم. كاركرديهاي  و آفرينشها  فرهنگي، هنرها، رسانه
تـوان گفـت مـد     بر اين اساس، مي]. 25ص  ،14[گيرد  هاي كاركردي قرار مي آفرينش» طراحي«

فرايند گـردش خـود بـا تسـهيالت و      ةكه در ادام است »طراحي«لباس حاصل خدمت فرهنگيِ 
اي و سـاير   از توليد تـا بازاريـابي، تبليغـات و خـدمات رسـانه     (خدمات فرهنگي متعددي ارتباط 

  .يابد و درنهايت در قالب كاالي مصرفي نمادين لباس عينيت مي) تسهيالت هنري و فني
از منظر صنايع فرهنگي و خالق در بهبود و ارتقاي توليد پوشـاك، مـد فراينـدي اسـت كـه      



  1397بهار ، 1، شمارة 10، دورة فرهنگ و هنرزن در   6

از اي  هـا و درجـات افـزوده    طـور بـالقوه اليـه    كنـد كـه بـه    سلسله بازيگران مختلفي را درگير مي
اين فرايند ارتقا و رشد پيوندي قوي بـا  . دهد ناملموس فرهنگي را به اقالم پوشاك ميهاي  ارزش
اين تصور وجود دارد كه فعاليت اقتصادي در صنايع مـد در سـاختار   . سازي اجتماعي دارد شبكه

  ].309، ص21[ اجتماعي نهفته است

 ها مباني و نظريه): از توليد تا مصرف(چرخة مد 

  مراحل چرخة مد
ارتباط بـا زمينـه و بسـتر     طبيعي است كه مدها مانند بسياري از توليدات فرهنگي ناگهاني و بي

ند و معمـوالً  ا اي و گردشي مدها چرخه]. 106، ص10[گيرند  گي اجتماعي جامعه شكل نميفرهن
اين مفهوم بـر ظهـور و   . شود تغييرات در الگوهاي لباس و آرايش با عنوان چرخة مد توصيف مي

ها  چرخة حيات مدها در طول مراحل افزايش يا كاهش محبوبيت آن. كند افولي مكرر داللت مي
  ].205و  204، ص28[شود  مشخص مي

اي كه همة  چرخه. كند اي از توليد تا مصرف را طي مي فرهنگي، چرخه اي ة پديدهمنزل مد به
را بـه صـورت    1يونسكو چرخة فرهنـگ . كنند صنايع فرهنگي در طول حيات خود آن را طي مي

  :كند ذيل بيان و ترسيم مي
 ؛ناگهاني محصول يك توليد و محتوا و ايده خلق و ظهور: خلق و آفرينش .1
 ابزارهـاي  توليـد  همچنـين  مجـدد و  انتشـار  ةاجـاز  بـا  فرهنگـي هاي  فرم توليد: توليد .2

 ؛اند دخيلها  آن ساختن در كه يندهاييافر ةهم وها  زيرساخت تخصصي،
 مـثالً ( دهنـدگان  ارائه و كنندگان مصرف ميان در فرهنگي انبوه كاالهاي پخش: انتشار .3

 برخـي  ديجيتـال  توزيـع  از اسـتفاده  با در عين اينكه )....و فروشان خرده فروشان، عمده
  ؛رسد مي كننده مصرف به توليدكننده از مستقيم طور به خدمات و كاالها

ـ  بـراي  شـرايطي  يـا  محـل  آوردن فـراهم  بـه : انتقال اطالعات/ پذيرش /نمايش .4  ةتجرب
 امكـان  فـروش  طريق از كه دارد اشاره نامخاطب ةواسط بي يا زنده فرهنگيهاي  برنامه
 ؛دشو مي حاصل زمان به محدود فرهنگيهاي  فعاليت از مندي بهره

 فرهنگي كاالهاي در مصرف كنندگان شركت و مخاطبانهاي  فعاليت: مشاركت/ مصرف .5
 ].20و  19 ص  ،27[شود  مي شامل را فرهنگيهاي  فعاليت و تجربيات در شركت و

                                                        
1. culture cycle 
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داند كه از چهـار عنصـر    همزيستي ميهاي  نيز صنعت مد را عبارت از نظام) 2010( استيل«

فروشـي و تبليغـات و خـدمات جـانبي تشـكيل شـده        توليد منسوجات، طراحي و ساخت، خرده
توليدكننـده و  : شـود  مد شامل شش مؤلفـه مـي  «از ديدگاه آنجال مك رابي، ]. 98، ص5[» است

هـاي مـد و    فروشي و توزيع؛ آموزش و پـرورش و تعلـيم؛ مجـالت و رسـانه     توليد؛ طراحي؛ خرده
  ].85و  84، ص18[ »هاي مصرف تكنيك

 ةچرخـ ( زماني يا مدت حياتي كه مد وجـود دارد  ةهمچنين چنانچه چرخه را به مفهوم دور
هـاي تغييـر و تحـول مـد در طـول زمـان        را شيوه چرخة مدو منظور از  يمريگبدر نظر  1)حيات
شـكل   يـك منحنـي زنگولـه    ةمثاب بهو آن را  يمريگبپنج مرحله براي آن در نظر  يمتوان ، ميبدانيم

، كـاهش  5)بلـوغ و كمـال  ( 4اوج رسـيدن  ة، بـه نقطـ  3، باالرفتن محبوبيـت 2معرفي: كنيمترسيم 
  ].117، ص16[ 7)شدن منسوخ( و از رواج افتادگي 6محبوبيت

                                                        
1. life cycle 
2. introduction 
3. (rise) increase in popularity  
4. peak in popularity 
5. maturity 
6. decline in popularity 
7. obsolescence (dejection period) 

خلق و آفرينش

توليد

/  پذيرش/ نمايشانتشار و توزيع
انتقال اطالعات

مشاركت/ مصرف
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ة يك صنعت فرهنگـي خـالق   منزل نظر به اينكه پژوهش حاضر به دنبال مطالعة فرايند مد به
در عين اينكه سـير ظهـور تـا    . يابد فرايند رايج صنايع فرهنگي در آن محوريت مياست، تكيه بر 

تواند در اين چارچوب مورد توجه قرار گيرد، اما محوريت  افول مد در قالب چرخة حيات آن نيز مي
  :شود به اين منظور، مطالعة چرخة مد در جامعة ايران در قالب مراحل ذيل دنبال مي. ندارد

و درنهايت  و انتشار و توزيع ) تبليغ و ترويج( معرفي توليد  ش خالقطراحي و آفرين
  .شود شدن مد منتهي مي افتادگي و منسوخ  مصرف انبوه كه به افول و از رواج

  چرخة مدتبيين نظري 
ك به نوعي به توضـيح  يهر ،اند مد را مورد توجه قرار داده ةپردازان علوم اجتماعي كه پديد نظريه
  :شود در ادامه اهم اين توضيحات ارائه مي. اند د پرداختهحيات م ةچرخ

  به پايين) نشت( رخنه ةنظري
كنند، بلكه بـر ايـن باورنـد كـه مـد از       سطحي مطالعه نمي اي پديده ةمنزل زيمل و وبلن مد را به

ابزاري  ةمنزل ايشان بر مد به. تواند به صورت علمي فهم شود مي منطقي خاص برخوردار است كه
دهـد   كه ساختار اجتماعي نخبگان و طبقات باالي جامعه را مورد حمايت و پشـتيباني قـرار مـي   

  .]9، ص17[شوند  متمركز مي
رخنه  ةطبقاتي شكل گرفت، نظري ةهايي كه در مورد طبيعت جامع بحث برمبناي اين ايده و

از سوي طبقات باال برقـرار   لها به اين دلي كند كه سبك اين نظريه ادعا مي. به پايين پديدار شد
چشـمي   همچشم و به دنبال آن، تقليد و . يك طبقه متمايز گردانند ةمنزل شوند كه خود را به مي

 راند كه تمايزات اجتماعي همچنـان برقـرار بمانـد    از سوي طبقات پايين نوآوري را به سمتي مي
اتي را از طريـق اتخـاذ   شـود كـه تفـاوت طبقـ     مد به ساز و كاري تبديل مي ،درحقيقت .]همان[

گـذارد و بـه    گرداند، به نمـايش مـي   كه طبقات باال را از توده متمايز مي ،هاي جديد لباس سبك
بـرداري   ها از سوي طبقات پايين در فرايند نشت و رخنه بـه پـايين كپـي    محض اينكه اين سبك

  .آورند جديدتر رو ميهاي  شوند، طبقات باال براي حفظ تمايز خودشان به سبك مي

  مدل رفتار جمعي هربرت بلومر
كند كه به جاي اينكه نخبگان رونـدها و   باال به پايين، هربرت بلومر استدالل مي ةدر مقابل نظري

مـد بـه جـاي    . شـود  ند، مد از يك خواسته و ميل جمعي پديدار مـي كنمد را برقرار  ياه گرايش
يـك   خاسته از ضمير ناخودآگاه جمعيِاينكه از باال در يك فرايند انتخاب جمعي تحميل شود، بر

  .فرهنگ است
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بلكـه در پاسـخ بـه ميـل و      ،مكانيسم مد نه در پاسخ به نياز تمايز طبقاتي و تقليد طبقـاتي 
به اينكه پهلو به پهلوي چيزي باشي كه موقعيت و اعتبـار خـوبي دارد،    1»در مد بودن«عالقه به 

طبق نظـر   .شود ظاهر و پديدار مي جهان متغيرهاي جديد در يك  ها و سليقه ميل به اظهار ذائقه
  :توان براي سنت مد ذكر كرد بلومر، سه ويژگي عمده را مي

 توافق عام و اجماع در مورد يـك سـبك يـا گـرايش و      ةيكساني و يكنواختي به واسط
انطباق و همنوايي بـا  (معاني به برازندگي و مبادي آداب بودن داللت ضمني يا تداعي 

 ؛)رقرار و مورد پذيرش رفتاراستانداردهاي ب
 مبـاني و  ) توجـه بـه  (گـذاري كـردن    اي منظم و با قاعده بـراي نظـارت و نشـان    شيوه

به عنوان مثال از يك مبناي مذهبي تا يـك  (هاي متغير هنجارهاي اجتماعي  ريزي پي
 ؛)شناختي تا احساسات ديگر مبناي مدني يا از يك حس زيبايي

 هـاي جديـد    كه شـيوه ) متعارف(ت و ذائقة عمومي كردن حساسي گيري يا فعال عصاره
، اند شده يميكه از مد افتاده و قد ي راموارد كرده و) تصديق و تجليل(كنش را تأييد 

مثابـة يـك فشارسـنج     از اين طريق، مـد بـه  ) (دهديا مورد استهزا قرار مي(كند رد مي
هـاي   قراردادها و عـرف كار روابط فضاي بدن درون محيط اجتماعي كه توسط  محافظه

 ].108، ص10) [كند يابد عمل مي فرهنگي شكل مي
 2به باال) تراوش(توان به دو نظريه با عنوان نظرية جوشيدن و رخنه  در كنار اين نظريات، مي

نظرية جوشيدن و رخنه بـه بـاال،   . اشاره كرد 3در عرض) تراوش و نشت(و همچنين نظرية رخنه 
القـاي تمـايالت و   «دارد كـه   نه و نشت بـه پـايين اسـت، بيـان مـي     كه در مقابل ايدة نظرية رخ

هـا آغـاز شـود؛ در     توانـد از تـوده   شـود و مـي   ترجيحات ضرورتاً از طبقة ممتاز جامعه شروع نمي
هـاي بـاالي    رفتـه بـه اليـه    هاي مشخصي از طبقات پايين رفته جوي دائمي تازگي، سبكو جست

  ].28، ص15[» جوشند اجتماعي مي
اين . در عرض با عنوان نظرية بازار انبوه نيز مورد اشاره قرار گرفته است) نشت(نه نظرية رخ

دارد كه اطالعات مد به جاي يك حركت عمودي، به صورت افقي در عرض همـة   نظريه بيان مي
زمان  كند و از سوي طبقات اجتماعي مختلف به صورت هم هاي اجتماعي رخنه و تراوش مي اليه

هـاي صـادراتي و    هاي طراحي در شـركت  ر اين حالت، طراحان مستقل و تيمد. شود پذيرفته مي
ها براي  ها، كه در مورد سبك فروشان و رسانه كنندگان، خرده خانگي از نقشي مهم در كنار توليد

  ].29، ص15[كنند، برخوردارند  گيري مي  توليد و تبليغات انبوه تصميم

                                                        
1. being in fashion 
2. trickle up or bubble up theory 
3. trickle across theory 
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  روش پژوهش
 ؛اسـت  كيفـي  نـوع  از آن در شـده  اسـتفاده  است كـه روش  اي رشته ميان يحاضر تحقيق پژوهش

موردي و از نوع جمعي است كه با چند  ةدر اين پژوهش نيز مطالع شده استراتژي كيفي استفاده
د و سـپس  كن مي تمركز مسئلهموردي جمعي، پژوهشگر بر يك  ةدر مطالع. مورد سر و كار دارد

در اين  ].23، ص14[ كند مي انتخاب مسئلهو شرح و توضيح آن  كردن چند مورد را براي روشن
و هريك از مراحـل مختلـف    گيرد ميمورد توجه قرار  مسئلهيك  ةمنزل فرايند مد به ،پژوهش نيز

  .اند مطالعه انتخاب شده براي) طراحي و توليد، توزيع و مصرف( آن
سـنادي و  هاي ا ها از روش گردآوري داده براي چرخة مد، ةهاي پيوست موردي گام ةدر مطالع

ــاحبه ــاحب( مص ــردآوري داده  ةمص ــق در گ ــاحب    عمي ــع و مص ــد و توزي ــي، تولي ــاي طراح  ةه
بهره گرفته شده و در تحليل اطالعـات  ) مصرف مد ةهاي حوز يافته در گردآوري داده ساخت نيمه

و نيـز تحليـل   ) در تحليـل وضـعيت طراحـي، توليـد و توزيـع     ( استفاده از روش تحليل مضمون
  .مورد توجه بوده است) حليل وضعيت مصرفدر ت( محتواي كيفي
 ةفعـاالن حـوز   ةنفر در سه دست 15وضعيت طراحي، توليد و توزيع با  ةها در مطالع مصاحبه

مـد لبـاس و    ةكارشناسـان و متخصصـان حـوز    ،)كننـدگان  طراحان، توليدكنندگان و توزيع( مد
گيـري در انجـام ايـن     نمونـه . انجام شـده اسـت   برندينگ و همچنين مسئوالن اجرايي اين حوزه

ها برآورد شـده   گيري نظري، معيار اشباع داده بوده و با توجه به نمونه ها از نوع هدفمند مصاحبه
آوري اطالعـات از افـراد اوليـه، تحليـل ايـن اطالعـات،        زمان با جمـع  به اين صورت كه هم. است
تصـميمات بعـدي   ها به روش تحليـل مضـمون انجـام گرفتـه و      بندي مفهومي و تعيين تم دسته

  .آوري شوند مشخص كرده است هايي را كه بايد جمع مقدار و نوع داده
شـود   مـي  ولكات مبناي عمل قرار گرفته و براساس آن تالش ةدر تحليل مضمون، مدل ساد

توصيف، تحليل و تفسـير مجـزا    ةسه مرحل ،در مدل تماتيك ولكات. گزارش تحقيق تنظيم شود
گيرند كه ايـن   زماني قرار مي يها در نظم و پيوستار داده توصيفة لتوضيح آنكه در مرح. اند شده

ها سازماندهي، تنظـيم   تحليل، داده ةدر مرحل. تواند براساس نظر محقق در تحقيق باشد نظم مي
  ].69ـ68، ص8[گيرند  مي انجامتفسير نيز تفسيرهاي اصلي  ةشوند و در مرحل بندي مي و مقوله

 ديـداري و شـنيداري   ، اسـناد شده انجاماشباع نظري  ازرچه بيشتر اطمينان ه براي ،در ادامه
گـردآوري و مطالعـه   ) لبـاس  مـد  ةتلويزيوني كارشناسان و فعاالن، مسئوالن حـوز هاي  مصاحبه(

هـاي   اسناد ديداري شنيداري با روش تحليل مضمون و در تكميل دادههاي  تحليل داده. اند هشد
  .ها انجام شده است مصاحبه

كننـدگان بـوده اسـت، ابتـدا      هاي مصرف انگيزه ةكه هدف مطالع ،وضعيت مصرف ةدر مطالع
بـا  . است شدههاي پيشيني مطالعه و تحليل  آماري و پژوهش ياه اسناد موجود در قالب گزارش

شناسي دقيقي از مقوالت مهـم هريـك از محورهـاي     توجه به اينكه درمجموع اين اطالعات سنخ
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 بـراي كنندگان در ادامـه   صرف مشاهده نشده، مصاحبه با مصرفوضعيت م ةمورد نظر در مطالع
نظر بـه  . شناسي مصرف مد لباس دنبال شده است بخشي هرچه بيشتر به اطالعات وضعيت عمق

ــر مشــخص ــ    ت ــؤال پــس از مطالع ــورد س ــاوت   ةشــدن محورهــاي م ــوع متف ــز ن ــنادي و ني اس
طراحي، توليد و توزيع،  ةحوزشوندگان سه  مصرف در مقايسه با مصاحبه ةشوندگان حوز مصاحبه

  .است) يافته ساخت يا نيمه( استاندارد مصاحبه از نوع نيمه
بـه ايـن   . مصرف به روش هدفمند بـوده اسـت   ةهاي حوز مصاحبه دادن گيري در انجام نمونه

خيابـان  ( توزيع و خريد مد لباس بانوان در شهر تهـران  ةشد صورت كه دو مركز اصلي و شناخته
حسـب ادعـاي   ـ هاـ  شـده در آن  كه توليدات و محصـوالت عرضـه   ،)حوض و هفتتير، مفتح  هفت

شـهرهاي كشـور    نقش محوري در الگوبخشي به غالب مناطق و كـالن  ـ ن و كارشناسانامتخصص
كردنـد يـا از    اقـدام مـي   دارد، انتخاب شده و با افرادي كه در اين مجموعه به خريد اقالم مد روز

ها نيز تا زمان حصول اشباع نظري و  مصاحبه. احبه شده استپوشش مد روز برخوردار بودند مص
  .ديگري حاصل نشد ادامه يافت ةتا زماني كه مقول

هـا   بنـدي آن  ها و طبقه استاندارد مسئوليت رمزگرداني پاسخ هاي نيمه از آنجا كه در مصاحبه
ين دسـته  محقق است، از روش تحليل محتواي كيفي براي تحليل ا ةبراي تجزيه و تحليل برعهد

  .ها استفاده شده است از مصاحبه
 يمتن يها داده ييمحتوا ير ذهنيتفس يبرا يقيتوان روش تحق يرا م يفكي يل محتوايتحل
شـده   شـناخته  يالگوها يا طراحي يساز  و تم يبند دكمند،  نظام يبند طبقه يندهايق فراياز طر

  ].21ـ20 ، ص1[ ...دانست
سـيه  . مختلفي براي تحليل محتواي كيفي تبيين شده استيندهاي اها و فر تاكنون رهيافت

 2، هدفمنـد 1عرفي: دهند مي سه رهيافت متمايز تحليل محتواي كيفي را نشان) 2005(و شانون 
رود كـه هـدف آن تبيـين     مي به كاراي  با طرح مطالعه تحليل محتواي عرفي عموماً. 3و تلخيصي

ست كه نظريه يا ادبيات پيشـين در مـورد يـك    اين نوع از طرح زماني مناسب ا. يك پديده است
مصـاحبه بـا   هاي  براي تحليل داده ،در اين پژوهش. ]1284ـ1281، ص12[پديده محدود باشد 

چه اينكه هدف صرفاً تبيين ابعـاد  . رود كنندگان رهيافت تحليل محتواي عرفي به كار مي مصرف
. اسـت ي در اين زمينه محدود مضموني مصرف مد لباس بوده و همچنين نظريه و ادبيات پيشين

  .ها منشعب شود ها و عناوين از داده بهتر است اجازه داده شود مقوله ،درنتيجه
  :ده استكرتوان گفت كه پژوهش حاضر روند ذيل را در اجرا طي  طوركلي مي به

                                                        
1. conventional content analysis 
2. directed content analysis 
3. summative content analysis 
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  هاي پژوهش يافته
 ةمراحـل طراحـي، توليـد، توزيـع و مرحلـ      ةهاي پژوهش به تفكيك مطالع يافته ،در اين قسمت
  :شود مصرف ارائه مي

  طراحي، توليد و توزيع ةهاي حاصل از مطالع يافته
ايـن اسـت كـه نظـر غالـب       ،دسـت آمـد   بـه هـا   كـه از مـرور و تحليـل يافتـه     ،شايان توجه ةنكت

و بر همـين مبنـا هريـك بـه      استبومي در داخل  چرخة مدگيري  شوندگان عدم شكل مصاحبه
ك يـ كـه هر  ،هاي مختلف آن گيري اين چرخه را در ساحت ي بحث از مشكالت و موانع شكلنوع

مشـكالت و  . انـد  دهكـر مطـرح  پـيش از مصـرف اسـت،    لباس چرخة مد هاي  ناظر به يكي از گام
طراحي و توليد و توزيع محـدود نشـده و نقـش عوامـل كليـدي       ةمسائلي كه صرفاً به سه مرحل
بومي و همچنين نقـش   چرخة مدگيري  يان مراحل چرخه در شكلآموزش، تعامل و ارتباطات م

  .ندكن هاي حاكميت و دولت را برجسته مي سياست
و اسـناد  ) ننفر از فعاالن، متخصصان و مسئوال 15با ( ها هاي مصاحبه از تحليل داده ،رو ازاين
متخصصـان و  هاي آرشيوي صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران با فعاالن مد و  مصاحبه( موجود
مقولـه يـا مضـمون     6به روش تحليـل مضـمون،   ) نفر از اين افراد 10ن اين حوزه شامل مسئوال

مشـكل  «، »مشكل طراحي«، »مشكل آموزش و پژوهش«: ند ازا اصلي استخراج شدند كه عبارت
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مشـكل  « و» چرخة مدمشكل عدم پيوستگي و يكپارچگي «، »مشكل تبليغات و توزيع« ،»توليد
اند كه  نيز استخراج شده اييه قولهمزير، ها قولهك از اين ميذيل هر .»هاي دولتي تدولت و سياس

دهند و در ادامه در توضيح و تفسير هريك از مضـامين   فرعي را تشكيل مي ةمقول 22درمجموع 
 .گيرند مورد توجه قرار مي) مرحلة سوم از تحليل مضمون(اصلي 

  مشكل آموزش و پژوهش
تربيـت و  . بـومي اسـت   چرخـة مـد  گيـري اصـولي و اسـتاندارد     شكل آموزش و پژوهش زيربناي

هـاي   هـاي بنيـادين و راهبـردي و نيـز پـژوهش      چرخة مد، مطالعـات و پـژوهش  پرورش فعاالن 
براسـاس تحليـل   . دهي به جريان بـومي مـد لبـاس اسـت     هاي شكل نيازسنجي بازار همه از پايه

. دكـر در دو مضـمون فرعـي خالصـه    تـوان   هاي مصاحبه، مشكل آموزش و پـژوهش را مـي   داده
روز  است، بـه كهنگـي و بـه   » بازار و صنعت روز اجتماعي هاي واقعيت از جدايي«كه  ،مشكل اول

با نيازها و جريانات موجود بـازار، فقـدان مطالعـات     نداشتن قابودن نظام آموزشي موجود و انطبن
كه شناخت دقيقي از صنعت و بازار  اشاره داردشدن طراحاني  دقيق نيازسنجي و درنتيجه تربيت

 و فقدان محتوايي ضعف«خوبي با فعاالن آن ارتباط بگيرند و مشكل دوم،  توانند به نداشته و نمي
است كه از عدم تبيـين نظـري   » ايراني ـ اسالمي مد ةحوز در راهبردي و روشمند بومي مطالعات

موزشي و نيز خأل خروجي دقيـق  ايراني در فضاهاي آ  هاي هويت اسالمي درست مباني و شاخص
فكـري و نظـري و نيـز     ةهاي تحليلي و راهبردي در اين حوزه، ضعف پشتوان محتوايي و پژوهش

  .)هاي اين حوزه متأثر است كه خود از ضعف آموزش(حكايت دارد  هاي پژوهشي طراحان مهارت

  مشكل طراحي
» بـومي  خالقيـت  بـر  پسـند  عامه وارداتي الگوهاي از تقليد و كاري كپي ةغلب«اهم اين مشكالت 

ساير اجـزاي چرخـة مـد     ةبرند درحقيقت، خالقيت كه موتور محركه و عنصر كليدي پيش. است
از الگوهـاي وارداتـي داده اسـت كـه      كاري و تقليد جاي خود را به كپي ياست، در طراحي داخل

يشـتر  هـا و الگوهـاي خـارجي ب    طراحـان داخلـي بـه طـرح     ةخود از يك طرف از شيفتگي قاطب
شده براي كسب حداكثر سـود و از طـرف ديگـر ضـعف صـنعت طراحـي لبـاس داخـل در          ديده
 در نـوآوري  و پويـايي  و عـدم  يكنـواختي  تكرار،. حكايت دارد ها و ساليق بومي گيري از ايده بهره
ها يكي ديگر از مشكالت جدي طراحي اسـت كـه منظـور از آن محدودشـدن طراحـان بـه        طرح
هـا و نقـوش تكـراري و عـدم      هـا، كـاربرد طـرح    اص، نبـود تنـوع در رنـگ   هاي خـ  ها و قالب فرم
هاي سنتي و نيز عدم نوآوري در سبك پوشش مبتنـي بـر اقتضـائات     روزرساني و پويايي لباس به

  .استفرهنگ بومي 
 ميـراث  بـر  مبتنـي  نظري مباني ضعف و تئوريك خأل مضمون فرعي يا مشكل ديگر طراحي
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آمـوزش و   ةآن به ضعف حوز ةاست كه بخش عمد يخلطراحان دااسالمي  ايراني فرهنگي فكري
عموم طراحان آشنايي دقيقي از ميـراث فرهنگـي تـاريخي ايرانـي اسـالمي      . گردد پژوهش برمي

هاي ديني، ضعف مباني ديني و عدم اتصـال بـا نهادهـاي دينـي و      ر اثر نداشتن دغدغهبندارند و 
نظري و فكري  ةخود طبيعي است كه از پشتوانهاي  گرمي خالقيت پشت ةمنزل مرجعيت ديني به

كه آن هم تا حد زيادي مشكل ديگري . منسجم و قوي مبتني بر فرهنگ بومي برخوردار نباشند
طراحـي در ميـان طيـف     مهـارت  و تخصـص  گيـرد، ضـعف   از ضعف حوزة آموزش سرچشمه مي

  .خواهد داشتاي به آن را به دنبال  م حرفهتوجهي از طراحان است كه عدم التزا درخور
 فرهنگـي  عـرف  از انقطـاع  و شخصـي  هنـري  عاليق بر ابتنا از ديگر مشكالت طراحان داخل

گير طراحان آكادميـك و برخـي    اين مشكل بيشتر گريبان. بازار است و صنعت منطق و اجتماعي
ق شخصـي  يـ هنري و عالهاي  گذاري غلب براساس دنياي ذهني، ارزشاطراحان مزوني است كه 

ند و شناخت و ارزيابي دقيقي از وضعيت موجود و نياز صـنعت  ا خاصهاي  دنبال طراحيخود به 
ويتريني پيـدا كـرده و بـه     ةهاي توليدي ايشان بيشتر جنب و بازار ندارند و طبيعي است كه طرح

  .شود توليد و مصرف انبوه در جامعه منتهي نمي

  مشكل توليد
ها و خألهايي است كـه بـه نوبـة خـود      عفوضعيت توليد نيز همچون طراحي دچار مشكالت، ض

مضمون فرعـي يـا    .اند زاي مد لباس ايجاد كرده گيري فرايند درون موانعي جدي بر سر راه شكل
 ايـدة  و فرهنگـي  دغدغـة  فقـدان  و مدت كوتاه در سود حداكثري كسب خودمحورانة مشكل نگاه
توليدكننـدگان، عـدم كـار    توليد از مشكالت جدي توليد است و از فعاليت فـردي   در بلندمدت

گروهي و هماهنگ ايشان حكايت دارد و اينكه ايشان به دنبال استمرار كـار خـود در بلندمـدت    
تر اينكه بيش از  هاي نو و ابتكاري دارند و از همه مهم پذيري پاييني در ارائة طرح نيستند، ريسك

صالت داشته باشد، سـودآوري  هاي نو و خالق براي ايشان ا هاي فرهنگي، تفكر و ايده آنكه دغدغه
اصالت منافع فردي و صبورنبودن در كارهاي بلندمدت بـه  . مدت اصالت دارد حداكثري در كوتاه

سودآوري مورد  دليل عدم به بنكداري و واردات به توليدكنندگان تواند آسيب گرايش نوبة خود مي
 و نيازهـا  بـه  تـوجهي  بـي  و بيـرون  بـه  مشـكل نگـاه  . را به دنبال داشته باشد داخل توليد انتظار

تواند به نـوعي از همـين نگـاه     بومي نيز، كه از ديگر مشكالت حوزة توليد است، مي هاي ظرفيت
ثمرة . مدت و فقدان فهم و دغدغة فرهنگي متأثر باشد خودمحورانة كسب سود حداكثري در كوتاه

نيازهاي واقعي جامعـه   توجهي به هاي داخلي و بي نگاه به بيرون توليدكنندگان، غفلت از ظرفيت
هاي قـديمي را   توجهي به احياي پارچه ماندن ظرفيت نساجي و بي است كه به طور خاص مغفول

كننـده و درنظـر نگـرفتن     كه در حافظة فرهنگي مردم وجود دارند و همچنين وانهـادن مصـرف  
هـاي فاقـد    ساز توليد و ارائـة لبـاس   هاي فرهنگ بومي را به دنبال دارد و همچنين زمينه ظرفيت

  .شده است... پيشينه به مردم يا گرايش توليدكنندگان به واردات مواد خام و



  15   چرخة مد لباس در جامعة ايرانمطالعة 

توليد است  ةاولي مواد و فني هاي زيرساخت د ضعفتولي ةو كمبودهاي جدي حوزها  از ضعف
توان به ضـعف زيرسـاخت    مي ،در همين رابطه. كه همچنان با استانداردهاي روز دنيا فاصله دارد
... باكيفيـت و  ةهاي سيسـتماتيك و مـواد اوليـ    توليد انبوه و صادرات، عدم برخورداري از كارخانه

 نيـروي  تخصـص  و دانـش  ضـعف  مشكل ديگري كه توليد داخل بـه آن دچـار اسـت   . دكراشاره 
) ها عملكرد آنبودن  آشنايي با فناوري روز و سنتيناكمبود دانش تخصصي نيروي كار و ( انساني
ـ   اقتصادي امنيت عدم و توليد باالي هاي هزينه، همچنين. است خـود از موانـع مهـم     ةآن بـه نوب

وري  بودن بهره لباس است كه عالوه بر عامل ضعف تخصص و پايين ةرشد توليدات بومي در حوز
و ها  يمهباالي ب ةماليات، هزين ةوضع ناعادالن ةمسئل همچوننيروي انساني، عوامل جدي ديگري 

بر آن مؤثر است كـه درواقـع موجـب سـود پـايين توليـد        ...هاي باالي واردات مواد اوليه و تعرفه
مـورد   گـذار  شوند و بـالطبع در چنـين شـرايطي امنيـت اقتصـادي سـرمايه       پوشاك در ايران مي

  .گيرد مخاطره قرار مي

  مشكل تبليغات و توزيع
اي پيش و پس  كه توزيع و مجموعه اقدامات تبليغي و رسانه ،نيز چرخة مداصلي  ةسومين مرحل

 دانـش  ، دچـار مشـكل ضـعف   چرخـة مـد  شود، همچون ساير اجـزا و مراحـل    از آن را شامل مي
دقيقي با دانـش   كنندگان آشنايي عموم توليدكنندگان و توزيع .است در توزيع و عرضهتخصصي 

  .براي عرضه و فروش محصوالت خود ندارند و اساساً استراتژي روشني رندتخصصي بازاريابي ندا
 .وارداتـي اسـت   و پوشـاك خـارجي   برندهاي حداكثري شدن يكي از نتايج چنين امري ديده

 ،بـومي  توليـدات  ةعرضـ  تمهيدات نبود برابر در وارداتي و خارجي برندهاي حداكثري شدن ديده
گر تأثير نبـود التـزام    تواند حكايت توزيع است، ضمن آنكه مي ةكه مضمون فرعي مهم ديگر حوز

هاي توليد  لباس ةنبود تمهيدات مناسب براي عرض به به توزيع و تبليغات باشد، درواقع اي حرفه
  .دارداشاره كنندگان به الگوهاي غربي پوشش  داخل و درنتيجه دسترسي آسان مصرف

هـاي   داخلـي در انـواع و قالـب   هـاي   رسـانه  كه بيشتر به ضعف عملكـرد  ،مشكل ديگر توزيع
 در داخلـي  هـاي  رسـانه  ضـعف  و الگـودهي  در المللـي  بـين  فضاي از ريتأث گردد مختلف آن برمي

 ةطور خاص رسان هاي داخلي و به رسانه. ايراني است اسالمي مد هدفمند و مند نظام سازي جريان
از جريانـات موجـود لبـاس تـأثير     ساز در جامعـه داشـته باشـند،     ملي بيش از آنكه نقشي جريان

روي ايشـان از الگوهـاي وارداتـي و     اي و دنبالـه  به طور خـاص افـراد مشـهور رسـانه    ( دنپذير مي
 توان در فقدان نظـام و الگـوي تبليغـاتي مـد اسـالمي      را مي مسئلهعامل اين ). غيربومي پوشش

عـدم  ( ايراني پوشـش  اسالمييابي الگوهاي  د كه خود متأثر از ضعف مصداقكرجو و ايراني جست
  .ايراني پوشش است براساس مباني الگوي اسالمي) ها ورود مصداقي رسانه
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  چرخة مدمشكل عدم پيوستگي و يكپارچگي 
 زاي مد لباس را گيري فرايند درون ترين مانع شكل ترين و اصلي آمده، مهم دست طبق اطالعات به

گـردد،   مـي  كه به كليت چرخـه بـر   ،»مد چرخةمشكل عدم پيوستگي و يكپارچگي «توان در  مي
مختلف چرخـة مـد بـه كـار      يگسست ميان اجزا ذيل اين مضمون، مضمون فرعي. دكرخالصه 

اينكـه هـيچ   . كننـده اشـاره دارد   زاريـاب و توزيـع  سيستماتيك محقق، طراح، توليدكننده و باغير
ـ     ياجزاهاي  هماهنگي در كنش دارد كـه  مختلف چرخه ذيل اهداف و اصـولي مشـخص وجـود ن

لباس در انفكاك جدي بـا طراحـي و    شدن بيشتر بخش توزيع مد درنهايت حاصل اين امر، فعال
در خارج از كشور ) الگوسازي، طراحي و توليد( توليد بومي و وقوع حداكثري مراحل پيشيني آن

 ةعنـوان غلبـ   بـا » چرخة مـد عدم پيوستگي و يكپارچگي «مشكل دومي كه ذيل مضمون . است
مديريت كامل  نبودداخل مطرح است،  چرخة مدبودن  غيربومي و التقاطيهاي  ريانحداكثري ج
در ايـران و وابسـتگي آن بـه جريـان غالـب وارداتـي از تربيـت و آمـوزش تـا اجـرا و            چرخة مد
توان گفت كـه   پس مي. شود نهايت توزيع آن در كشور ما برجسته مي سازي است كه در عملياتي

  .معيوب است ةاز يك چرخاي  التقاطي و حلقهاي  داخل چرخه چرخة مد
گيري تخصصي چرخة مد  هاي برندسازي و عدم شكل ريشة اصلي اين مشكل فقدان ظرفيت

هـاي مـالي و    هاي برندسازي در داخل به نبود ظرفيت نبود ظرفيت. در قالب برندهاي بومي است
ريزي و هدايت  صص در برنامهنبود افراد متخ(هاي نيروي انساني  ها و ظرفيت قوانين و زيرساخت

اشاره ...) عالوه فهم محدود صاحبان صنايع از برند و مغفول ماندن اركان برندسازي و چرخة مد به
بخش عناصر چرخه در ارتباط با  ساز بومي كه وحدت اند برند جريان دارد كه مجموعاً موجب شده

  .به خود باشند، شكل نگيرد كننده يكديگر و برانگيزانندة حس تعلق، هويت و وفاداري مصرف

  دولتيهاي  مشكل دولت و سياست
مد در ايران به نوع مـداخالت حاكميـت و دولـت در     ةحوزهاي  بسياري از مشكالت و محدوديت

لبـاس بـه دولـت و     سـازي مـد   وابسـته تـرين ايـن مشـكالت     از مهـم . اين حوزه معطـوف اسـت  
صـي اسـت كـه كندشـدن و     بخـش خصو هـاي   گـرفتن ظرفيـت  ندر نظـر   هاي دولتي و سياست
اي دولتي و تغييـر مـداوم و    زدگي، برخوردهاي سليقه تحت تأثير سياست چرخة مدشدن  معيوب

ها و افراد را به دنبال داشته و رشد و پويـايي آن   جايي دولت هتغيير و جابها با  عدم ثبات سياست
ـ  را به هـاي   وجـود سياسـت  «همچنـين  . كنـد  يـك صـنعت خـالق فرهنگـي متوقـف مـي       ةمنزل

يكي ديگر  ةمنزل به» برنده ها و تسهيالت تشويقي و حمايتي پيش آفرين و خأل سياست محدوديت
لبـاس ايجـاد    هاي داخلي مد از مشكالت ناشي از دولت، موانعي جدي در مسير پيشرفت جريان

  .هاي توليد است ده است كه از جمله آن افزايش هزينهكر
فقدان عزم هماهنگ حـاكميتي در پيشـبرد    مشكل ديگري كه در همين ارتباط مطرح است
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بـا مجمـوع   ( جدي دولت و حاكميـت  ةاين مضمون درواقع به عدم اراد. ايراني استـ  مد اسالمي
در اقدام هماهنـگ  ) مد و لباس قرار دارد ةهاي مختلف خود كه در ارتباط مستقيم با حوز بخش
نبـود عـزم جـدي در    . ر اسـت مد لباس و سـاماندهي آن نـاظ   ةافزا براي حل مشكالت حوز و هم

گـذاران لبـاس    كنترل واردات و قاچاق پوشاك، فقدان حمايـت حـاكميتي هماهنـگ از سـرمايه    
قدرت و هاي  بودن نقش شبكه د و لباس و برجستههاي عضو كارگروه ساماندهي م توسط دستگاه

رز عـزم  ثروت در واردات و اعطاي فرصت تبليغي بيشتر به برندهاي خارجي همگي از مصاديق با
  .ايراني است لباس و پيشبرد مد اسالميچرخة مد هماهنگ حاكميتي در رفع مشكالت نا

هاي دولتي است، به رويكرد و تلقـي نادرسـت آن از    مشكل مهم ديگري كه دامنگير سياست
دهـي   كه از مشـكل گـزارش  (مدت  نگاه كوتاه. گردد مسائل فرهنگي، خاصه حوزة مد لباس، برمي

، فهم نادرست و غيرراهبردي از صنايع خالق فرهنگي )متأثر است... االدستي وسريع به مديران ب
منزلة متغيري در يك چرخة  مثل مد با همة ابعاد و زواياي آن و نديدن فرهنگ و مناسبات آن به

فرعي فقـدان رويكـرد    اقتصادي كه اقتضاي اصلي صنايع فرهنگي است، همه و همه، در مضمون
شود و افزايش عمق گسـل   وند اقتصاد و فرهنگ در مد لباس خالصه مياستراتژيك مبتني بر پي

  .هاي فرهنگي دولت و واقعيت چرخة مد لباس را در پي دارد شده ميان سياست ايجاد

  مصرف مد ةهاي حوز هيافت
  :دكرتوان در محورهاي ذيل خالصه  مصرف را مي ةاسناد حوز ةآمده از مطالع دست بههاي  يافته

  ــازار جهــاني و الگوهــاي وارداتــي و نقــش جــدي   ةشــديد حــوزتأثيرپــذيري مصــرف از ب
 توليـدات  سـهم ( توليدكنندگان خارجي و واردات بر تعيين تقاضاي موجود در داخل كشور

 درصـد  65 حـدود  خـارجي  توليـدات  سـهم  و درصد 35 حدود ايران مصرف بازار از داخلي
 ةلبـاس در جامعـ   د مصرف مـد است و اين آمار گوياي ضعف توليدات بومي در پركردن سب

  ؛)استايران 
  ـ كاالهـاي   ةاهميت و اولويت باالي دوام و كيفيت كاال نسبت به مصرف تمايزي و خودنمايان

 ؛دار مارك
 ؛مد به گرايش و ترويج بر جامعه در ديگران ةمشاهد و اطرافيان نقش افزايش 
 ؛فراواني حداكثري ميل به تغيير و تنوع در علت گرايش به مد 
 درصـد  61بـه طـور متوسـط    ( 1390 تـا  1370 ةدهـ  دو طي زنان پوشش حداكثري تغيير

 .)زنان
با بانوان جـوان    گفته، نتايج تحليل محتواي كيفي مصاحبه عالوه بر اطالعات و آمارهاي پيش

آمده بـه شـرح ذيـل     دست ، به تفكيك موضوعات و مقوالت به)مدآگاه و مدگرا( مد ةكنند مصرف
  :قابل ارائه است
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  فراواني مقوالت اتموضوع

شاخص و معيار 
  انتخاب لباس

  11  تناسب با اندام و ظاهر
  3  مد روز/ روز بودن به

  3  عرف رايج جامعه
  6  زيبايي
  6  راحتي

  6  خواهم در آن حضور پيدا كنم فضا و موقعيتي كه مي
  3  حجاب و پوشش
  1  قيمت مناسب

مجراي اطالع از مد 
  روز

  5  دوستان
  4  )فاميليهاي  جمع( و خويشاوندانخانواده 

  جمعيهاي  رسانه

اينستاگرام،( اجتماعيهاياينترنت و شبكه
  9  ...)تلگرام، صفحات بازيگران وهايكانال

  تلويزيون و پوشش
  6  )ماهوارههاي  ويژه شبكهبه(بازيگران

  7  ها ويترين فروشگاه
  10  آن در جامعه ةكثرت سبك خاصي از پوشش در جامعه و مشاهد

تغيير پوشش و  ةانگيز
 انتخاب مد جديد

علت گرايش به مد (
  )جديد

  8  پوشي و زيبايي خوش
  6  روز بودن به

  11  شدن و يكنواختي سبك پيشين و ميل به تنوع و تغيير تكراري
  7  رأي و نظر ديگران، فشار اجتماعي و جو حاكم

تغيير سبك پوشش 
  خود

  12  سبك پوشش تغيير محسوس و زياد در
  3  ثابت در پوشش ةعدم تغيير و برخورداري از روي

ارزيابي تغييرات
  15  فراگير و سريع گسترده، تغييرات پوشش بانوان جامعه

وضعيت تنوع مد لباس 
و امكان دستيابي به 

  مورد مطلوب

  مطلوب مدل لباس به آساندستيابيعدموهامدلةتنوع در عرضفقدان
حداكثري سبك خاص  ةها و عرض كنندگان و فروشگاه توزيعسواري  موج(

 )مد روز
10  

ويژه در به( وجود تنوع كافي در عين دستيابي دشوار مدل مطلوب
  4 )توليدات بومي

  1  تنوع كافي و دستيابي آسان مدل مطلوب
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 تغيير سبك پوشش و گرايش به مد جديد، غالب افراد ميل به تنـوع   ةدر موضوع انگيز
گرايش به مد جديد عنـوان   ةشدن را علت عمد و تغيير و دوري از يكنواختي و تكراري

پوش بودن و زيبايي و فشار اجتماعي نيز از علل مهـم گـرايش بـه مـد      خوش. اند كرده
گـرايش بـه مـد جديـد را از     بسـياري از افـراد تغييـر نـوع پوشـش و      . انـد  عنوان شده

توجهي نيز رأي و نظر  درخوردانستند و تعداد  بودن مي شيك پوشي و هاي خوش نشانه
و جـو عمـومي حـاكم بـر جامعـه در انتخـاب       ...) اطرافيان اعـم از دوسـتان و  ( ديگران
هاي پيشين را علت تغيير پوشش خود و گرايش به مـد   هاي جديد و طرد سبك سبك

آمـده ايـن اسـت كـه      دست ديگر قابل برداشت از مضامين به ةنكت. دان دهكرجديد بيان 
اي بـه تمـايز و    گويان ذيل علل گرايش خود به مد جديد اشاره ك از پاسخي اساساً هيچ

بودن مطرح باشد، ميل بـه   بيش از آنكه تمايز و متفاوت ،درواقع. اند دهكربودن ن متفاوت
 ؛همرنگي محوريت دارد

 عوامل اثرگذار بر شـناخت افـراد از    ،از مد روز و به بيان ديگر موضوع مجراي اطالع در
آن مـد در  ) مشاهده( شدن مدهاي روز لباس، بيشترين فراواني و تأكيد به كثرت ديده

نتيجـه اينكـه   . معطوف بـوده اسـت  ... ها و در تن مردم، ويترين فروشگاه،  سطح جامعه
اند گرايش پيـدا   ا آن تعامل داشتهخود ب ةمردم بيشتر به آنچه ديده و در زندگي روزمر

هـا و غالـب بـازار در اختيـار      ويتـرين  ةكـه عمـد   ،پس در شرايط موجود هم. كنند مي
شدن و رواج هرچـه بيشـتر    طبيعي است كه با ديده ،الگوهاي غيربومي مد لباس است

 ؛اين الگوها فراگيري مصرف آن هم باالتر رود
 خاصـه در  ( مطلـوب لبـاس   ةن به گزينـ وضعيت تنوع و امكان دسترسي آسا ةدر زمين

شوندگان اظهار نارضـايتي كـرده و    ، غالب مصاحبه)ايراني  توليدات بومي اسالمي ةحوز
ويـژه   اند و دسترسي به سبك پوشش مطلوب خـود را بـه   تنوع موجود را كافي ندانسته

 .دانند در مورد توليدات بومي دشوار مي
توان متوجه الگوهاي رايـج و سـبد    نقطه تأكيد را مي ،بندي توصيف وضعيت مصرف در جمع

 ةگسـترد هـاي   شده به عموم مردم جامعه در قالب شـبكه  شده، انتشاريافته و ارائه مصرفي معرفي
 ةسـو و شـبك   هـا از يـك   شدن آن شدن و ديده و متقابالً پوشيده... توزيعي در متن جامعه و بازار و
مشخصـاً در قالـب    دانسـت كـه   هـا  ساز آن يبان و جرياناي پشت اقدامات تبليغي و ترويجي رسانه

متبلـور و مـورد   ...) هـا و  گيـري از سـلبريتي   با بهـره ( اي هاي ماهواره هاي اجتماعي و شبكه شبكه
  .مصرف است
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  گيري تحليل و نتيجه
در ايـران مـا    چرخة مدوضعيت موجود مراحل مختلف  ةآمده در مطالع دست مجموع اطالعات به

بخـش   زاي مد لبـاس مبتنـي بـر اصـول وحـدت      فرايند وطني و درون جه رساند كهرا به اين نتي
منـدي ميـان    در شرايط موجود، فعاليـت نظـام  . گيرد نميو فرهنگ بومي در كشور شكل نگرفته 

صـدايي   لباس در ايران وجود ندارد و چنانچـه همـاهنگي و هـم    چرخة مدمراحل مختلف  ياجزا
روي از الگوهاي پرفروش وارداتي و همراهي با جريـان و   دنبالههم وجود داشته باشد، در تقليد و 

تأثيرگـذار در بازارهـاي جهـاني در    ) غلب اروپاييا( تقاضايي است كه از سوي برندهاي غيربومي
  .ها ايجاد شده است سوي مرز آن

گرفتـه در اطالعـات حاصـل از اسـناد و      هـا و تأكيـدات صـورت    بندي يافتـه  با جمع ،رو اين از
گيري صحيح چرخة مد بومي و به دنبال آن عـدم   ترين عامل عدم شكل توان مهم ها، مي مصاحبه

اساس  بر 1.بخش بومي دانست ساز و هويت كنندگان را فقدان برندهاي جريان هدايت ذائقة مصرف
خاصه مسائل مستخرج از تحليـل   ـ بندي تحليلي محقق ميان مسائل و مشكالت چرخة مد جمع

، ساير مسـائل و مشـكالت ايـن     شريح ارتباطات و  نسبت مفاهيم با يكديگرـ به منظور ت مضمون
عوامـل و پيامـدهاي عـدم    «تـوان در نسـبت بـا ايـن مسـئلة محـوري و در قالـب         چرخه را مـي 

زاي مـد اسـالمي    نگرفتن فراينـد درون  كه سرانجام شكل ، »ساز بومي گيري برندهاي جريان شكل
  :ترسيم كرد به صورت ذيل ،ايراني را در پي دارد

                                                        
اجزا در پيوند  ةمد ذيل كليتي واحد و يكپارچه است كه هم ةاجزاي چرخ ةكنند برند ضمن آنكه عامل هماهنگ .1

كننـد، بـا تصـويري كـه از      هاي مشخص و مشترك اقدام به فعاليت مـي  و استراتژي باهم در چارچوب اهداف
در برند فرهنگ، . دكن كننده را به خود متعهد و با خود همراه مي دهد، مصرف شده مي محصول يا خدمت ارائه

بـزرگ  وضـوح در نقـش جـدي برنـدهاي      توان بـه  اين پيوند را مي. يابند سياست و اقتصاد با يكديگر پيوند مي
كـردن افكـار عمـومي بـه      ، متمايل)فرهنگي ةسلط( جهاني مد لباس در تصويرسازي مثبت از كشورهاي مبدأ

رو برنـدها از   ايـن  هـا شـاهد بـود و از    آن) اقتصادي ةسلط( اقتصادي ةو توسع) سياسي ةسلط( هاي آن سياست
  .نقشي چندوجهي برخوردارند
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نبود نظام مناسب و روزآمد تربيت 
زدگي  غرب/ نيروي متخصص

ماندگي فضاي  و عقب) محتوا(
ضعف محتوايي و فقدان  /آموزشي

مطالعات بومي روشمند و 
راهبردي در حوزة مد اسالمي 

ها، مفاهيم  ابهام در شاخص(ايراني 
  )و مصاديق مد اسالمي ايراني

مشكل 
 طراحي

مشكل 
 توليد

مشكل 
 توزيع

/ فردگرايي و خودمحوري
فقدان نگاه / ضعف كار گروهي

اصالت سودآوري / مدت بلند
  مدت شخصي باال در كوتاه

 به توجهي بي و بيرون به نگاه
هاي بومي  ظرفيت

خودباختگي و شيفتگي به (
  )غرب

  اقتصاد سياسي ضعيف
 مبتني استراتژيك رويكرد فقدان

مد  در فرهنگ و اقتصاد پيوند بر
جدايي ذهنيت / لباس
هاي  گذاران از واقعيت سياست

هاي  سياست/ عيني مد لباس
آفرين دولت و خأل  محدوديت

تسهيالت حمايتي و تشويقي 
  برنده پيش

فقدان عزم هماهنگ حاكميتي در 
واردات / پيشبرد مد اسالمي ايراني

رويه، قاچاق و نقش شبكة  بي
  قدرت و ثروت در آن

  زيرساختي توليدهاي  ضعف

تي
عرف

ر م
ختا

 سا
كل

مش
  

عي
تما

 اج
گي

رهن
ار ف

خت
سا

 
سي

سيا
ي 

صاد
 اقت

تار
ساخ

 

مشكل 
 طراحي

مشكل 
 توزيع

مشكل 
 توليد

مشكل 
 طراحي 

مشكل 
 توليد

مشكل 
 توزيع

  ـ پيگيري عالئق هنري شخصي و جدايي از عرف و منطق بازار
  بر ميراث فكري و فرهنگي بومي ـ ضعف مباني نظري مبتني

عناصر (گيري خالقانه از عناصر بومي  ـ ضعف مهارت پژوهش و ناتواني در بهره
  ...)جغرافيايي، فرهنگي اجتماعي و

  اي ـ ضعف تخصص و عدم التزام حرفه
 ها  شدن و يكنواختي طرح ـ نبود تنوع و تكراري

 

  ـ ضعف دانش، تخصص و مهارت نيروي انساني
  هاي توليد وري نيروي انساني و افزايش هزينه آمدن بهره ـ پايين

 شدن و يكنواختي توليدات بومي ـ نبود تنوع و تكراري

  ـ ضعف دانش، تخصص و مهارت نيروي انساني در تبليغات و توزيع
ضعف در نمايش مصاديق مبتني بر (اسالمي  مد تبليغاتي الگوي و نظام فقدان ـ 

  )المللي در عرضة الگوها اي بينتأثر از فض/ مفاهيم روشن

 كاري و تقليد از الگوهاي پرفروش وارداتي ـ كپي

  بومي مد روز  هاي غير ـ تبعيت و تقليد از جريان
هاي بومي نساجي و ناديده گرفته شدن  ـ گرايش به واردات، غفلت از ظرفيت

 عناصر خالق طراحي داخل

  و عرضة الگوها) اي تبليغات و بازنمايي رسانه(المللي در نمايش  ـ تأثر از فضاي بين
  كيفيت بومي و نبود تمهيدات عرضة آن ـ غفلت از توليدات با

  ها ـ گرايش به عرضة مد لباس وارداتي پرفروش يا الگوهاي مشابه تقليدي از آن

 ـ كاهش انگيزة خالقيت و نوآوري

  ...)ماليات، بيمه، عوارض و(ها  ـ افزايش هزينه
نتيجه، ضعف زيرساخت  در(شدن چرخة توليد و افت تنوع و سطح كيفي توليدات  النيـ طو

  )فني
  گذار ـ عدم امنيت اقتصادي توليدكننده و سرمايه

 ـ گرايش به واردات

  ها گرايش به عرضة مد لباس وارداتي پرفروش يا الگوهاي مشابه تقليدي از آن
  داخل شدن آسان فرصت تبليغ برندهاي خارجي در فراهم

مشكل 
 مصرف

مشكل 
 مصرف

 شدن ديده عدم علت به(اسالمي ايراني مد از داخل كنندگان مصرفروشنتصورـ فقدان
 و گرايش به مصرف الگوهاي وارداتي) حوزه اين در مشخصيمحصول

مشكل 
 مصرف

 اعتمادي به توليدات داخلي ـ بي
كنندگان به  لباس وارداتي و افزايش گرايش مصرفچه بيشتري الگوهاي  شدن هر ـ ديده

 ها آن

 بومي دسترسي حداكثري به الگوهاي وارداتي غير
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  ساز مد لباس بومي گيري برندهاي جريان عوامل و پيامدهاي موجود عدم شكل. 2شكل 

  
ساز بومي و بـه   گيري برندهاي جريان شود، مشكالت يا عوامل عدم شكل چنانچه مشاهده مي
بـومي، دو سـطح    چرخـة مـد  گيـري   لباس داخل و عدم شـكل چرخة مد دنبال آن نابساماني در 

مشـكالت موجـود در    ،واقـع  در. گيـرد  و روبنـايي را دربرمـي  ) و مبنايياي  عوامل ريشه( يزيربناي
مشـكالت بنيـادين   . خود در مشكالت ساختاري زيربنايي ريشـه دارد  چرخة مديك از مراحل  هر

توان ذيل سه سـاختار اصـلي معرفتـي، سـاختار فرهنگـي اجتمـاعي و سـاختار         ساختاري را مي
مورد توجه قرار داد كه بالطبع بر يكديگر تأثير و تأثر متقابل  يادشدهاقتصادي سياسي به صورت 

و  انـد  واقع ساختارهاي اجتماعي فرهنگي و اقتصادي سياسي به ساختار معرفتي مرتبط در. دارند
هـاي برندسـازي    ظرفيـت  فقدانپس زماني كه از  1.گيرند د و از آن تأثير ميگذارن بر آن تأثير مي

                                                        
شناسي معرفت  معرفتي در مشكالت حوزة مد لباس، در اينجا از مباحث جامعهبا توجه به اهميت كليدي و محوريت مسائل  .1

  .در تفكيك ساختارها به سه ساختار معرفتي، فرهنگي اجتماعي و اقتصادي سياسي الهام گرفته شده است

گسست ميان اجزاي
مختلف چرخة مد و عدم 

تعارض و (هماهنگي 
فقدان زبان مشترك، 

فقدان فعاليت هدفمند و 
مند محقق، طراح،  نظام

توليدكننده، بازارياب و 
كننده ذيل اصول  توزيع

  )روشن
تشديد مشكالت اجزاي 

 چرخة مد
 
 
گيري  عدم شكل

برندهاي 
ساز بومي  جريان

  )اسالمي ايراني(
 

غلبة حداكثري 
هاي غيربومي و  جريان
شدن چرخة مد  التقاطي

  داخل
عدم تشخص و (

آفريني توليدات  هويت
كننده و  بومي براي مصرف

سازي  متعاقباً عدم جريان
گري پوشاك  و هدايت

 )داخلي و بومي در جامعه

 

 
 

گيري  عدم شكل
زاي  چرخة درون

ايراني مد اسالمي 
  لباس
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 ـ اجتماعي و اقتصـادي  ـ شود، مجموع مسائل بنيادين معرفتي، فرهنگي در داخل سخن گفته مي
طراحـي، توليـد و    ةك از چهـار مرحلـ  يها در هر سياسي به همراه مشكالت برآمده و منتج از آن

  1.توزيع و مصرف مورد نظر است
ها و وجود موانع مذكور به دنبال خود  ر اثر نبود ظرفيتبساز بومي  نگرفتن برند جريان  شكل

بـه ايـن صـورت كـه طراحـي،      . را در پي دارد چرخة مدپراكندگي هرچه بيشتر مراحل مختلف 
هاي روشن در جهتي معـين فعاليـت    توليد و توزيع در كنار هم و ذيل اهداف، اصول و استراتژي

با توجـه بـه اصـالت    ( موقعيتيدر چنين . گيرد ها شكل نمي و هويت منسجمي ميان آند نك مين
بخشـي   با فقدان امنيت اقتصادي و از سوي ديگر عدم جهت) منطق اقتصادي در صنايع فرهنگي

 ن مـد فعـاال  ةتأمين سودآوري شـبك (چرخة مد ن مختلف گيري دقيق اقدام و عمل فعاال و جهت
براساس عـرف  ( ها براي تأمين سودآوري خود ك از آنيندها، هرذيل بر) لباس در جهت مشخص

گيرند كه معيشت و اقتصاد ايشان  لباس قرار مي تحت تأثير جرياني از مد) و منطق متداول بازار
د و اين جريان هم عمدتاً جرياني بومي و برآمده از نظـام ارزشـي هنجـاري فرهنـگ     كنرا تأمين 

بـومي و مشخصـاً    بلكـه از الگوهـاي وارداتـي غيـر     ،آن نيست... ايران و اقتضائات اقليمي و ةجامع
از اين روست كه يكـي  . شده است ها تضمين الگوهاي اروپايي پرطرفدار متأثر است كه فروش آن

داخل و  چرخة مدشدن  ساز بومي التقاطي نگرفتن برندهاي جريان ديگر از پيامدهاي جدي شكل
  .هاي غيربومي بر آن است ري جريانحداكث ةغلب

را در كنار فقدان   شدن هرچه بيشتر الگوهاي وارداتي و برندهاي خارجي ديده يادشدهفرايند 
بـه علـت عـدم ديـده شـدن محصـول       ( ايراني كنندگان داخل از مد اسالمي تصور روشن مصرف

يـن الگوهـا در   شـدن ا  كننـدگان، ديـده   با اقبال مصـرف . دشو موجب مي) مشخصي در اين حوزه
. گيرد و گرايش به مصرف آن از سوي افراد بيشتري در جامعه اوج مي شود ميجامعه نيز تشديد 

ر اثر كثرت استفاده و تكرار، روند افول و طـرد  ب) چرخة مد ةطبق قاعد( گرفتن مصرف نيز با اوج
يند التقـاطي  كه آن هم همين فرا ،مرور مد ديگري د و بهوش ميكنندگان آغاز  آن از سوي مصرف

  .شود كند، جايگزين مي و غيربومي را طي مي
، طراحـي،  )هـا  بينـي  مطالعات و پيش(  توان گفت برند با مجموع مراحل پژوهش مي ،بنابراين

گرفته و آنچه در داخل كشـور مـا     سازي و مديريت ذائقه در خارج از كشور شكل توليد و جريان

                                                        
مد لباس دن ايشان در حوزة كرگذاري و همراه  ضعف اقتصاد سياسي در اينجا به ضعف دولت يا حاكميت در جذب سرمايه .1

 راستاي در توليدكننده و گذار سرمايه اينكه با درك محوريت اقتصاد در صنايع فرهنگي از. ايراني اشاره دارد اسالمي
 و) بومي الگوهاي سودآوري به نسبت متقاعدكردن ايشان( خود حمايت كند كالن فرهنگي هاي ها و مطلوبيت سياست
ايراني را از طريق تمهيد تسهيالت حمايتي و تشويقي مانند  مد اسالمي ةمناسب اقتصادي براي فعاليت در حوز ةپشتوان

فراهم كند ... هاي قانوني و هاي الزم، رفع محدوديت آوردن زيرساخت ها، اعطاي وام، فراهم بيمه ةرفع ماليات،كاهش تعرف
هاي بزرگ  از توليدي بيشتر  سازي فعاالن اين حوزه، حمايت گيري برندهاي بومي از طريق شبكه و مشخصاً به شكل

  .داخلي و دادن امكانات بيشتر تبليغاتي به ايشان كمك كند
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تقليـد و  ( مـوارد بسـيار زيـادي بـازطراحي و بازتوليـد     افتد صرفاً توزيـع و عرضـه و در    اتفاق مي
گرفتـه   آن است كه اين بازطراحي و بازتوليد صـورت ) الگوگيري طراحان و توليدكنندگان داخلي

نقـش توزيـع مـد در     ،پس دركل. شود فروشي داخل توزيع مي خرده ةپراكند ةنيز از طريق شبك
تر است و اغراق نيست اگر بگوييم در  ر پررنگايران در مقايسه با طراحي و توليد آن بسيا ةجامع
الگوسـازي،  ( طور غالب، بخش توزيع چرخه فعال بوده و مابقي مراحل اين چرخه ايران، به ةجامع

كارانه نيز بـه نـوعي    چون طراحي و توليد كپي. افتد در خارج از كشور اتفاق مي) طراحي و توليد
در . الگويي است كه خاستگاهي غيربـومي دارد  كمك به ديده شدن، انتشار و توزيع هرچه بيشتر

خــالق و توليدكننــدگان بــومي، واردكننــدگان و  ةچنــين شــرايطي اســت كــه بــه جــاي طبقــ 
  .كنند آفريني مي غالب مد در جامعه نقش ةچهر ةكنندگان در ارائ توزيع

 ايـران را  ةلبـاس در جامعـ   چرخة مد، وضعيت موجود 1با اندكي تساهل و تسامح ،درمجموع
  :دكرترسيم  ذيلتوان به صورت  مي

شود چرخة مد داخل اغلب در اختيار برندهاي خارجي است و طراحي و  كه مالحظه مي چنان
به اين صورت كه به دنبال خلق مد . كند گيري حداكثري از آن فعاليت مي توليد داخل نيز با الهام

معرفـي و   2سـوي برنـدها  دقيق تمـايالت و ترجيحـات مـردم از      بيني مبتني بر مطالعات و پيش
هـاي   اي، شـبكه  هاي ماهواره سازي نسبت به آن از طريق كثرت نمايش و تبليغات در شبكه ذائقه

ها و ايجاد تمايل و گرايش، توليد انبوه  شدن ذهنيت آن صورت گرفته و پس از آماده... اجتماعي و
در بازار كشورهاي مبـدأ،  پس از توليد و عرضة مد لباس از سوي برندها . شود مد لباس انجام مي

اين مدها از طريق واردات يا شبكة توزيع رسمي برندها در داخل كشور عرضه شده و بـه دنبـال   
اي يـا   هاي ماهواره حضور مد و پذيرش و مصرف آن از سوي مدگرايان، كه عمدتاً از طريق شبكه

انـد، بسـياري از    شده هاي اجتماعي با اقالم مد روز برندي كه به آن حس تعلق دارند آشنا شبكه
و البتـه  (انـد    شده به دسـت آورده  تري از مد ارائه طراحان و توليدكنندگان داخل كه برآورد دقيق

كاري و البتـه لحـاظ    ، با كپي)اند كنندگان اوليه از آن آگاه شده حسب حرفة خود پيش از مصرف
به افزايش ميدان ديـد   ها و توليدات خود در طرح) مثل درج نقش و نگار(برخي مالحظات بومي 

گيري مصرف  با اوج. كنند گيري مصرف آن در جامعه كمك مي اجتماعي اين الگوي وارداتي و اوج
  .گيرد كند جاي آن را مي شدن آن، مد جديد كه دوباره همين فرايند را طي مي و تكراري

  

                                                        
توان آن را به  سختي مي عوامل دخيل در آن، به ةمد لباس و شبك ةبه دليل پيچيدگي و التقاطي بودن وضعيت موجود چرخ .1

شده از آن  سازي تصويري كلي و ساده ةآمده ارائ دست اما در هر صورت بر مبناي اطالعات به. دكراي ترسيم  صورت مرحله
  .پذير است امكان

 شـرايط ، اقليمـي  وضـعيت  اجتمـاعي،  فرهنگي سياسي، تحوالت كه دنيا متداول عرف در طراحي پشتيبان فكر اتاق وجود .2
  .كنند مي ارائه را الزم هاي بيني پيش و رصد را ...و اقتصادي صنعتي



  25   چرخة مد لباس در جامعة ايرانمطالعة 

  ايران ةلباس در جامعچرخة مد وضعيت موجود . 3شكل 
  

نسبت و تقدم و تأخر مراحل يادشده آن است كه اين مراحل به صورت نكتة شايان توجه در 
  .وجه قابل تفكيك از يكديگر نيستند هيچ افتد و به پيوسته، در هم آميخته و بعضاً موازي اتفاق مي

شـده، بـه نظـر     ارائـه  هـاي  هايران بر مبنـاي نظريـ   چرخة مدبندي وضعيت  در جمع ،درپايان
باال به پايين جورج زيمل در توضيح  ةانتخاب جمعي هربرت بلومر در مقابل نظري ةرسد نظري مي

اينكـه مكانيسـم مـد نـه در     . تـر باشـد   ايران تا حدي گوياتر و مناسب ةلباس در جامعچرخة مد 
، ميل به اظهار »در مد بودن«بلكه در پاسخ به ميل  ،پاسخ به نياز تمايز طبقاتي و تقليد طبقاتي

گرفتـه بـر نقـش فضـاي      تأكيـد صـورت  . شـود  يد در يك جهان متغير پديدار ميهاي جد سليقه
قـديمي  « ديگـران  اجتماعي و اطرافيان و مقبوليت اجتماعي يك سبك و پرهيز از اينكه در نگاه 

طراحي و آفرينش بر اساس  
اعم از  (مطالعات انجام شده 

جامعه شناختي، روان شناختي 
ذيل برندهاي مد لباس  ...) و

اروپايي معرفي و ذائقه سازي
شبكه هاي ماهواره اي و  (

)شبكه هاي اجتماعي

توليد انبوه ذيل برندهاي  
اروپايي

انتشار و توزيع در جامعة  
ايران

واردات يا شبكه هاي رسمي  (
)  توزيع برندها

پذيرش اجتماعي، اقبال  
مصرف كنندگان داخل  

)مدگرايان و پيشتازان مد(

استقبال بازار داخل، تبعيت و دنبال روي
يا واردات نمونه هاي  (بازطراحي، بازتوليد (

)و  توزيع در شبكة خرده فروشي) مشابه

افزايش ميدان ديد اجتماعي  
الگوهاي وارداتي و غيربومي

اوج گيري مصرف در اثر كثرت  
بازار و (مشاهده در جامعه 

)مردم

كم رنگ شدن، افول و طرد
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پوشـش و گـرايش بـه مـد جديـد، از سـوي        به شمار آيند، در بيـان علـت تغييـر   » و از مد رفته
  .مر داردشوندگان، حكايت از اين ا مصاحبه

تر از تمايزگذاري  كنندگان بسيار پررنگ درواقع، مسئلة همانندسازي اجتماعي در ميان مصرف
توان ادعا كرد كه پيشتازان مد  همچنين، از طرف ديگر طبق اطالعات موجود نمي. اجتماعي است

و و تابع ايشان، ر ند و افراد طبقات پايين دنبالها و مدآگاهان در ايران عمدتاً از طبقات باالي جامعه
به صورت خودآگاه يا ناخودآگاه ) كنندگان و خاصه مصرف(توان ادعا كرد كه كل چرخة مد  اما مي
رو جهـاني   جرياني هستند كه خارج از كشور و از سوي برندهاي پيش) يا مقهور(رو و پيرو  دنباله

دسازي اجتماعي در پس در عين حال كه مسئلة همانن. شود گيرد و به داخل نيز وارد مي شكل مي
شود، برخالف نظر وي،  نظرية بلومر در توضيح وضعيت موجود چرخة مد لباس در ايران ثابت مي

سـازي و   چـه اينكـه بخـش عمـدة ذائقـه     . ها دانست توان مد را به طور كامل در دستان توده نمي
) داران و سـرمايه ة بازوان توانمند برنـدها  منزل به(هاي جمعي  سازي از سوي برندها و رسانه جريان

صورت گرفته و به دنبال اقبال اجتماعي و كثرت ديده شدن سبك خاصي از پوشش در جامعـه،  
  .گيرد ميل به همانندسازي و همرنگي اجتماعي شدت مي

كـه طبـق آن    ،بازار انبـوه  ةدر عرض يا نظري) نشت( رخنه ةنظري با اين توضيحات، همچنين
هاي اجتماعي رخنه  اليه ةصورت افقي در عرض هم اطالعات مد به جاي يك حركت عمودي به

شود، در مـورد   زمان پذيرفته مي و تراوش كرده و از سوي طبقات اجتماعي مختلف به صورت هم
  .ايران قابل اثبات است ةدر جامع چرخة مد
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