
  

  ز�ن و ُ	���ای�


	ی� ��و���	
  *���ه �ی� �

  مقدمه 

 m1 ،
���ل«در +�E' ,د( 
��ـ�و* از ��6G ا+'. 	��	�ای� ,د(ـ
 	ـ� » ��ی

���ی% دارد �� در (��م  ا!�ن 
��* از  در��» ا�87«ه�یC�	 *ل«ه�����.  را» دار


 )�د ا+ـ' �ـ�  ، ارزش»"Aی�
 ا�87«ا+�س ��ـ�ل«ه�* درو « 
را 	ـ�ا* ,د(ـ


) Sی��� 
�. ای� ���ل (��  .����ل (���*، ���ل �Tه�* و	��9
 	�Eـ ���ا


) �87
ُ
� ی� ا+�ۀ دی�
  	��	�ای� ا��ا.�E�	 ...ه����-� و �  ی� ی



 ���ل �Tه�* �!'؛ �Jن زی�0ی(��)ُ ،
���ل 	��9  ،
دو+�
 و ,را+ـ�8


 از )=�ت ���ل-5	�87 
ُ
  ��* ,د(
 ا+'؛ ا(� ا)�اط در ا

ً
"��* از ا)ـ�اد 	�wـ�

�ع �07س، ,رای� (�  ��87ـ�...«(-�Gر* �� در ا(�ر*، (�
ُ
ِاE�8ـ�� » ُ(ـ�«و» ا


)  ����
 	ـ�ز(
�Eد، ,د(
 را از 
 و ��ـ�ل ا!ـ�دارد و ُ(�ـ�)
  	� ار���* درو

ُ(ـ�"�ای
 «ه�ِف (���7ِ
 �QDِ' وارزش ه�* ا!�ن ا+'. ای� ا(� �� 	ـ� ��ـ�ان 


���+ـ�
« یـ�» ا)�ا9)ُ «
(�6ـ
 )ـ�د*، Dـ��اد"
 و  Eـ�د، ���(ـ�ه�* یـ�د (


 دارد.   ا�����
 )�اوا

                                                            

  J(ر5(س ار� !G;م ارQ)4B(ت ا>�N(!, و ��وه��� ';زۀ X(-;اده. *
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) ��� (�\�ع (�"�ای
 ای� (���7 E����ـ�، در (�cرهـ�* ز�ن را وا��و  *

  ذی% +�(�ن ی�)�� ا+':

  تعريف مد 


	ه�� ده��ادر   »�
 ای� »() Sی��� �* �: �e7ـ
 )�ا!ـ�* 	ـ� (��ـEـ�د "�


"��� 09ـ_ ذوق و +ـQ��� اهـ% ز(ـ�ن، 9ـ�ز زـ 'P�) 07ـ�س ، روش و �9ی��


) >�`���ن و ?��ه �E�� .د�E١ »�* 9ـ�ز، ا+ـ�Qب، �در ز	�ن )�ا!� 	� (��ـ »ُ(

�E ،ب روز ,��دت�	روش و  ،���Q+ ،ه�) 
�G� Z�� از m� ه ا+'. ای� واژه�

�ن ?���، حو در ا2ـ=R ، وارد ز	ـ�ن )�ر+ـ
 Eـ�ب 	� ای�اناول، 	� د�0ل �6ذ 


 روش و �9ی���P�) *ا+' ا  ���Qا+ـ�س +ـ �	 ��
 ا)ـ�اد یـ� و "�+ـ0� زـ

��)��، 
) >�`��
در �Dر . ��� �Eد �Pـ�) ،Sیـ���ر)�ـ�ر  	ـ�دن  �M(% در ایـ� 

   ٢'.ا+

  فرايند ايجاد و ترويج مد

N�� ایـ� �	 ،��د ُ(��) Sری��� 

 از 	�ر+) *�ر+ـ�< �ـ� ُ(ـ�ه� در ه�ـ�  	�ـ

��6Q ه�ـ�اه و...)�ـAو   ا	��د(�07س، E��ه ،%�0)��,رای�، (���ر*،د��را+��ن،ا


�ـ�ه
 ��\ـ� (���ـ� ُ(ـ���دازان 	ـ�ا* دوره  ��87ه�ی
 ه!��
ُ
���ـ� و  ,�Dی� ا


�A ,ن را  �	5-
 از ��(�) .�� 	� اوج �Dد ر+��،  �m از ,ن ��ی�) *�\��� ��



 از دور �Dرج (Q0P �) ،��ی� �) 

 . �Eد زوال (� ,?�ز، و 	� ���ایQ�(�ه�' 

 »ُ(ـ� و ِدُ(ـ�ه«یـ� » ا)��ده  ُ(� از« و »ُ(� روز«ُ(�، 	� و+��Q ا�1R=2ت (���	% 


را از » ُ(ـ�«�Eد. ایـ� ا2ـ=�1Rت 	ـ� �e��ـ�ات ُ(ـ�اوم د7Cـ' دارد و  	��ن (

�� �F	' و �0t�'»ر+<« 
�ه ا+'، ��ا (E  .���  

                                                            

 .*١٨١١، ص ١٢، ج#�
� �O�. ده�Fا،١

 .١٣٨٣، B&��(ه 
	�� ا���ز، -��ی� ُ
�P4ای�. !G, ����-�اد، ٢
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 ���ی� �2رت ا+' 	 �) Hوی���')�ای�� ای@�د و �E *��Gـ�ن  ه�* ��7�ـ

رو1��ت ا)�اد ��(��، ه� روز +�@� _ یاز �9 	� ا+�س رو1�� �"�ای
 ا!�ن،


 �QEار، ���اه�، ��6 و... را ��\�ی� )�م ) �����e��ـ�* از ��ـ;   v�و اـ


) ��ی� �) ��1
 "�ه
 	�ا* ,ن .�Eد ,�G، ی  *���7�ـ *Cـ�� ��Nـ�ی+ ��در  

	ــ� ��داDــ' (0ــ�i7 ه��68ــ
 	ــ� ا)ــ�اد (-ــ�Gر، (��ــ�  Eــ�د، �ــ�ویH ��(�ــ�

'!�7�0��( � ،�`���C ی� 07ـ�س (ـ �	 �GOـ�وی�* �G�ـ� ه� ی� 	�زی�8ان +����،از ,


) 
� و 	� �i�Q0 "!��ده (���  .�
��دازQDن دا�"������7�� A��ون ��c�_ و در  	

 ،
)R+و ا 
Q) Zه��( ��Eدا �` 	ـ� ا87ـ�	�دار* و ��Q�ـ� از (ـ�ه�* 
ً
C���)


) 
� و ?�	�"�ای
 در ای�ان ا+'.  ای�، ی�
 از E��ه ��داز) Hوی��  ه�* 

  ايران  دليل نگراني از شيوع مدگرايي در

�8ان ،
او�7یـ' �e��ـ� ���ـ�ه ا+ـ'؛ �Jا�ـ� 	ـ�  E��ع (�"�ای
 در ��(�� ای�ا

Z�� ه� 
	�? Zم، )�ه��
 	�  ـ از +5' 	� �!���G2ت�
 ا(��)���  
e�Q0�

�̂ه ��(�� ای�ان را (Q!) %Q��ن ا*،  و ر+� Dـ�د )�ه�8ـ
  ,(�ج 1�ـRتو 	� وی

��D�+   *ا�	ز(���  ��
 ه��ار ه�* ا�اع "�ای�ا+' G7ا(��ن  ،?��ا �Q�+ی� و�و 	


 دEـ�� » زـ�ن« ه�ـ�اره  ،در ای� ���2ا�اع +Q=� )�اه< �Eد. Qف ا2ـ�هـ

� 	�ده
 ؛ا�!�� در  �Jا�� +�(�ی� ا �_ )�ه�8
 ��ا(Q!) N��ن، ز�ن ,ن ه!��

�ار* 1@�ب و ��6ف را � A	� �Gـ�ه  ���ر وT��6 ��ورش�J�� ،��)�� 
"�ده�

.�   دار

��6+M�)  ار "�)�� و�P 
�"�ای) ��FM� 'c� A� ��)�� *�w( ������"�ای
 را )ُ


) ����ـ� 	ـ� ��Eـ� ��Jن . 
�ه�* ز�ـ�ه و  �� ه�� (� 	�ره� و 	�ره� از دی�ن ز

�، (��@ـ; Eـ�ه ,رای� �@�; �GJه در ا���ـ�ع �1\ـ� Eـ�های< و از Dـ�د  ا
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 �E �\�1د 	� �J�� 07ـ�س ?�� ��+��ه!�(��ـ�رف و ای<: J=�ر (��� ا+' 

ا* در (��ض دی� دی�8ان �Pار "�ـ�د؟! و 	R)�2ـ�Q، 	ـ� Dـ�د ��+ـ�GJ ���J  4ه


�ه ا+'! "�ی�  د (E �) 
ً

 �ـ�ی�)��
 	ـ�ا* ��Eـ� و » ُ(ـ�«ه�<: �1��G�ـ���

  ه�* ?��(���ل ا+'.  ,رای�

�h�8ان , ��ه ا+'، "�ای� ا)�ا9
 	� ,ن ا+ـ'؛  در	�ره "�ای� 	� (���	ـ� 

����م )�� "� ��ه�* روز  ُ(ـ�ل,Dـ�ی�  	ـ�"��، ا* 	���ر و ���� )�د 	� E��ه ا* 

�� ا�87* ��یـ�* در ��(�ـ�  و 	� (c£ ,ن�Eد  (
 س،,رای� و ...(�=�ف�07


���و*  ه� رواج ی�)'، از ,ن) .��� �	� (�ازات ا)�اط در (�"�ای
، ا"� (�ه�* ی


 از ای� ��ی�ه 	��8ا ،�E�	 *د�D��? Zاز �ـ�� ��(��، ا�87"��* از )�ه� �


�ی-ـ���ان و (��cـ�ن (!ـ�X% )�ه�8ـ
 در هـ� «ی�	�.  ا)Aای� (hـ� 	ـ�ا* ا,


 ا+' ��(��)�	��? ��ـ�  ��Jن ١؛»ا*، (G< و ا+�+
 ا+'، (!��Q ���و* از (


) ���M� A��:  (��م (�`< ره�0* ���»�Q0P ��E�	 ;Tا�) 
��* ای� ُ(�"�ای،  �	

�E�0
�Jا�� ا!ـ�ن (ـ�"�ا،  ٢؛»+�' ارو�� ) �
 (ـEـ�د و ا"ـ� ُ(ـ�ه�  �P	ـ�

�،ارزش�E�	 ��)�� *و ا����د 
�ت )�ه�8��E فRD�	  
ه�* دی�ـ
 و )�ه�8ـ


) 4Q!) �	 اه ه�ی' ا)�اد��ه �	(�� را �� ��	.   

  انواع مدها

��Eل ا�87ی
 ه!��� و (�G6م 	� ,ن
َ
���G ی�
 از ا 
�� ا�87ه� و (�ه�* ?�	  ،�(ـ


� �2RD ن, 
	�? %�E �	 ،ـ�دE  Zِه�ـ�( �(ـ�ه� در ��(�ـ� (ـ�، از �-ـ��ا

>�
 ه!��� 	�Gه �Dد*، � واردا
ً
� و ?��07  .ا


 (� در "�ای� 	� (ـ� و (���+ـ�
، 	ـ�)R+ن ��(�� ا�
 از زD�	 ��6+M�)

                                                            

١Zده،  . ه�ای;N8 �G>4ی� �2 روانا
 .٣٢، ص ���'(� ا)(��?� در<

2 .www.hawzah.net 
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̂ه در �1زه �07س و ,رای�،"ـ�* +ـ�0' را از (���+ـ��ن ?�	ـ
 و �-ـ�ره�*  وی

�� �Dا+��8ه (� ه!���،ر	�ده 
�. ای� �� ارو��ی�� در J-ـ< 	�wـ
 زی0ـ�   ی�ها


�، S�9 و+��
 از �ه�@�ر* ��Qه (���اد"
 و ا�����
 را 	�  �D ،*ه�* )�د

 ر	ـ�رهد �� ُ�ـ�اِ  (@�Q )�ا!�*ه��اه دارد �� دود ,ن 	� J-< ه�� �Dاه� ر)'. 


 و\��') 
�ی!�: �Tه� و ,رای� ز�ن ای�ا  


 و دل �2رت«�Pه� دی�8 وا .���!� ��-
ز�ن  �GJه Dـ�د را �-ـ' ، ای�ا


) 
65) 
��@; دا ��ب +�8��
 از ,رای� و ��% زی�0ی *�� .����د �� ز�ن ر


Q� ر�-� ��رـ� هـ�* هـ�* )ـ�E >Qـ0�� +ـ��ره ،ه�* دی�
 Dـ�د ,(�زه  ر?< ای� 

�. (� در D��	�ن (
 ,(�ی��ی
 ,رای����ه�* ارو�� 	!ـ��ر �ـ< 	ـ� �Jـ�� (ـ�ارد*  

�� D m1ـ�	
 ا�7ـ� ��ـ� 	�-�� از ,ن ،ن �2رت ز�ندر ای�ا �Eی<. رو (
 �رو	، 


) ��5�8�. �Dی� و )�وش ���ب در (��	% �Dی� و )�وش  �GE m1ت را 	�ا��


�. در ای�ان (��ار �Dی� و )ـ�وش یـ�  �7ازم ,رای� 	!��ر �< و ��Q� A�Jه (��

	ـ�  ١... ».(�Aان �Dی� و )�وش یـ� روز 7ـ�ازم ,رایـ� �	�ا	� ا+' 	 ،+�ل ���ب

هـ�،  ���Eر ای� (@�D �Qر�
، ���E و ,رای� ,��Eر ز�ن در 	!��ر* از D��	�ن

هـ�* ��ا1ـ
، اـ�اع ��و�ـA و ...  ,(�ره�* ر+�
 از )�وش �7ازم ,رایـ�، ��%


) �c2  ـ�ر`��1
 	�� از ا 
"�ارد و ای� ���Eر "�ی�* ,ن ا+' �� ز�ن ای�ا

�هE ا�"��!و �Jن از ,�G  ?�ب، ُ(�ه، �Dا+�» �Rه«اE �َ»�+ «ورده, !�  ا

  رابطه زيباخواهي و مدگرايي

ه�ی
  "�ای
 ری-� در )=�ت ا!�ن دارد. 	��	�ای� ,د(ـ
 	ـ� ��ـ�و* از ا!ـ�ن ا�87

ــ�ان  ــ� �� ــ� 	 �ــ% دارد  ــ�«���ی ــ�» ا87 ��* از  در�Cــ� ــ�ل«ه�* 	 �� « 
ــ را 9

                                                            

١.  ,G&G�B ��4X �64http://titre1.ir/fa/news/. 
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��ده  
���ل 	�ا* ,د( 
�Gی ��.ای��� 1�9
«ا�	 
 »���ل �Tه�*«ی� » ,را+�8

 

 )�د دارد. ا��07 ���ل �Tه�* 	� ���ل 	ـ��98
 	� ارزش ه�* درو�!	 ،�E�	

�ارد؛ ا(� ا"� 
��ه �Eد، ز(��� (ـ�"�ای
 را )ـ�اه<  (��)��-�زی�D�0اه
 	� ا)�اط 


) ���.  


 در ُ(�ه�* (�=�
 ��Qه (
ً
�w�	 �� 
�،  ,را+�8������F, �Gر  '0t) ـ�	روح  

� ا)�اد(��; ���، )�د دارد�Dد و روان Eو ر 
7 
) A� %،Eـ�د. در (��	ـ ��(�� 

،

 Jـ�ن 	ـ� �Dا+ـ' )=ـ�* ا!ـ�ن در  و ��ه�A از �Dد,رای"�
 و ژو7���ی-�

 Hری��6
 در روان او 	 ,�Fر���رض ا+'، 	� �)� 

"�ارد �ـ� ا)!ـ�د" ��* ( ،

 ��Eا�R� 
	���+ ،
�G+'.ی���دل روا, �Q�� و... از 
��09 _  

 ی�	�<، ,(�ه ا+': ه� 	�ا* ��زه�* 	-� را در ,ن (
 ��+4در �P,ن �� 	��Gی� 

»��ِ�ْ�َ 
	


�ُ �َ�ِ �ْ�ُ
َ
�

َ
 ِزی

ْ
وا

ُ
�

ُ
� �َدَم �ِ�َ�زاد"�ن! در ه� (!@� و  ا* ,د(
 ١؛َی

�k	 �0�07س زی 
���0د��8ه�E«. 

�*  در ,ی��	  *����� �c7 �	ـ� ��+4 در	 
�cـ�ی<  ,Gـ� �ـ� "�ـ�ن (ـ ،�ـ�	

� زه� و ��ر+�ی
 و (�ی�  ?�اه� و روز*ه� و ��ه�A از  زی�'�-ه�* ��v و R1ل، 


 :"�ی� �Pب 	� ��ورد"�ر ا+'، (

ْزِق « �ِت ِ�َ" ا!�	$ 	% َ�َج ِ!ِ(َ$�ِدِه َو ا!'&
ْ

�
َ
ِ�� أ

&
ِ, ا!

&
 ا!-

َ
.

َ
َم ِزی &�/َ "ْ�َ 

ْ



ُ
	�J :�8  ٢؛0


 زی�'!�� ,)�ی�ه و (�اه; و روز* �"�
 را �� 	�ا* 	�G7ه را  ه�* اA��ه�* ��

��ده ا+' �1ام«. 


G7در +��ه او7��* ا A��,"�هـ�ن �ـ� ��ه�ـA از   gـQ? _ایـ� (�=ـ �	اره ��ه


m6 و 	 ��P از 
�اد (
ا����ی
 	�  �Dد,رای
 را د7�% وار+�8�QP ���،  د	ـ� ��د

�ه ا+E رد�D�	 *�  ٣'.�9ر �
                                                            

 .٣١ . ا!�اف، �ی�١

 .٣٢ . ا!�اف، �ی�٢

٣،,8;Q }& .$٢*، ح*٢٧، ص
���ا[ . 
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�% ( 7ا(�م �2دق �ـ� ��ـ�(�0	ـ�  ورود 	ـ�ا** �ـ�: (ـ�د��D9 ـ�زه ا�

��+ـ� در (��	ـ%  ،�Dا+'. �Jن ,ن w1ـ�ت �Dا+ـ' 	�ـ�ون 	��یـ�، در ا�ـ�ق

�J�� 
�� ،'Eب دا, �� 
 ���Dد را �2ف و (�c+� ای!��د و در ,ن �8ه ��د 

�. ه��8(�� ;��) 
� 	�ز"-'�D درون �	 ���ا* ا«��ی-� "6':  ،D ر+�ل،  ��

 ! در 	�ا	� ای� ��+� Jـ�(�� (�ـ� ���G� ان ,دم و )�+��ده ��ورد"�ر�+�ور )�ز

�� 
  :)�(�د ���(�0 »�� ؟! 
و +� و ری-' را �2ف (
 ای!� 
,ب دارد) (

» 
َ

ـ� ُ� َو َیَ�َ�َ�ّ
َ
 

َ
� ْن َیَ�َ�َ�ّ

َ
� ِإْ�َ�اِ�ِ� أ

َ
ا َ�َ�َج ِإ

َ
� ُیِ&ُ%ّ ِ$ْ# َ"ْ!ِ�ِه ِإذ'() �َ

َّ
*�ا  ١؛ِإَنّ اD

Aد 	ـ�ادر Dـ�د (ـ
 دو+' دارد ه��8( ��)V) ه��	 ��
رود، Dـ�د را (��ـ; و  

���  ».,را+�� 


� زی�0ی�	ُ �	 ����Q9;  "�ای
 )=�* ا!�ن، 	� رو1�� زی�0ی
 ا+Rم، در ���ر 

̂ه � ���(�0 ا��م* 	�اا* (�=�ف دا��E ا+'.  ز�ن ���� وی���ـ�ه  9��در	ـ�ره 

) ��2����دن ��D 	� (�دان 
  :���» +ْ
ُ
,�َ�-ِ'

َ
.

َ
�ا أ ّ/ُ

ُ
�ـ�ه  *ه� ��D ٢؛0��Dـ�د را 

����
	� ز�ن (
 و7،» :�1َُ#ّ «  )�(�ی
َ
َیُ#  ْز

َ
ُ� أ ّ�َ3ِ

َ
- #َ

ْ
,�ُ)ْ

ُ
� ٣؛ا�D  ؛��8 داری ��Q	 ه� را

  »'E�� زی�0�� ا+* زی�ا 	�ا

�A 	� زی�ر دا��E "�دن زن 
�� 	� "�د�0ـ�* +ـ�دهدر روای��Jه� ، ���ـM� ،

�ه ا+'.E٤  

ا+Rم 	�ا* �ع ,رای� و ���E زن در (��	% ه�!ـ� �ـc) Aـ�ودی�
 X�Pـ% 

�ه ا+'؛ ��Jن-�ا D ر+�ل ���:  )�(�ده 9َ�ِ% �4ِِ!َ�' َو «ا
ْ

4
َ
�5ِ %َ ْن َ(6ََ�ّ

َ
ْ�َ�' أ

َ
*"َ

ْ�َوًة 
ُ

9 �ِ�ْ
َ
یَ=ِ�َ�' َو َ(ْ)ِ�َض َ�ْ;َ:َ�' َ"* ْ<َ:ِ# ِز

َ
�5ِ #َ َیّ ْ<َ:َ# ِ@َ�'5َِ�' َو َ(َ?

َ
َ!Aَ أ

ْ
*)َ ًB ّ�َCِ"َ ؛َو

٥
  �	

                                                            

١ . ،,8�4QقH'_رم ا��
 .$٩، ص 

٢ . �'G�)!, ،�@	F9 ا�L� .*�١٣، ص٢، جو

 ه�(ن.. ٣

٤ .،,8�4Q قH']رم ا��
 .�٩، ص١، ج 

.٥  ،,5&GJ�6٠٨*، ص *، ج ا���.  



 (ويژة خواهران)1395رمضان المبارك توشه راهيان نور  ره  �  104

�، 	��Gی� �07س�� �0E�D د را�D '+زم اC ی� و�ـ�  زن��G	 �	 ،�E�k	 ه�ی� را

���� و 	� �J�� و\�
 �02 و  ;E	� �Eه�ش (�PRت ��  ». زی�' 

ه�* ,ن، 	ـ� (��ـ�*  	� ای� ا+�س ��دا��D 	� (�\�ع (�"�ای
 ز�ن و ,+�;


6
 زی�0ی� رو1�  �اوD ���!'؛ �Jا *�=( 
0Q9 
� و ذات زـ�ن را 	ـ� زی0ـ�ی

��ده و 09��' ,�ن را زی�0 _Q
َ

D  �Q9; ,)�ی�ه ا+'. 	��	�ای� "�ای� 	� (� در 1ـ

��� از (�ز ا+Rم و ��% �Dرج -�د،  *����G ه�� زن، 	�Qـ�  ���دل، ی��
 در 1


 ا+'.
 و \�دی�
، ُ+��د�  در (��ن زرق و 	�ق ُ(�ه�* واردا

  هاي مدگرايي عوامل و زمينه


) 
�"�ای
، 	� دو د+�� ��ا(% )�د* و ا�����) %Q� ص�OD ـ�ره  درEان ا��

��د:  

  عوامل فردي . 1


 ا���ـ�د�:�� (
�اEـ�� ای��ـ� 1@ـ�ب،  ا
 ا����د 	� روز �Aا و 	�ور �!+ُ


 	�ا* زن ا+' و د+��ره�* ا+Rم \�(� ,را(� د�� و +��دت ,�Dت���O) 

	 

 "�ای� ا)�ا9Q2ا %Q� از 
� ا+'.ا+'، ی�) �   


�� ا+Rم را �AیA و (��cم ( 
� و (A�Qم ا+'؛  ز���) A��، 	� ا�2ل ,ن دا


�: 	��	�ای� در ا��5ب ���E و ,رای� �Dد و در "�ای� 	� (�، از �Dد (+��  

��، ا�� ���ب و ���ف ر��ی� �� � ��  &%دد؟ #ی� "� !�

�ـ 
� در ,ن 	ـ� د7�ـ% 	� ا+�س ,ی� +
 و ی�< +�ره �ر، ا+Rم 	� ه�"�� ��E-ـ

"��0!J ، ��ز 
�ن ا�wـ�E ی�ن�� ���h�ن، 1ـ�ی< �6ـ�ف و 1�ـ� * و ه�	ـ

�، �QEاره�* J!�0ن ��ه دار�� ���+, �� 
ر��ی' -�د،(S7�5 ا+'. (���ه�ی

�ه (
 و +���رت�E�� ه������ه�* �) �	 �� 
�، رو+�* ه�ی�E ل�E ه� و  �� 
ه�ی


��، (-��ل (67�5' ا+Rم 	5-
 از (�ه� را ��E��  .�  ا
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�'�؟) �*�، (�.- ا�,�م ا� �  #ی� ا(�/�ب ای

�ه�ی
 �Jن ��Eـ' ) �	 �Gن در (�ا���Q!) *��	 ��� در ذه� ی 
اوV+ ��7ا7

̂ه و... (=�ح  ) 'E��،�D�
�Eد، ای� ا+' �� ای� ا(�ر ُ(0=% و\� و ?!%  (

�!'؟  

7�ه ا�0، ��5"4 "� 3�'�� زن ا�0؟ �  #ی� ای� <=7> و #رای;� 89 �

�ه 	�د �ـ� از (ـ�* 	!ـ��ر* از  E Hن رای���ه
 (� 	�� ز��
 از �� ��� *��J

��ه�� A��ا�
 (�دان و �!�ان ��ان ��ه ��m (�د 	�د.  �� و ���  

�ع �07س و ,رای� ا)�اد، 	�ی� (��ف ��!�' , �G	�Eـ�. ا(ـ�م از `� ا+Rم، 

�P�	7 ده�)�(  :�َ)ـَ# «ا
َ
ـِ� ص 

َّ
* ا

َ
َنّ َرFُـ�ل

َ
Hِ ـ'ِلIَ ّ�ِ'5ِ �َ ـَ!ّ

َ
C�َ)َ ْن

َ
ِة أ

َ
�أْ�َ

ْ
* َیُ��ُز ِ

َ
J

َ:ـ'ِء 5ِ' ّ=َِ�'ِت ِ$ـَ# ا ّ!ِ
َ

C�َ�ُ
ْ
َ)َ# ا

َ
َ:'ِء َو  ّ=ِIَ'ِل 5ِ' ّ�ِِ��َ# ِ$َ# ا ّ!ِ

َ
C�َ�ُ

ْ
Iَـ'لا ّ�ر+ـ�ل  ١؛ِ

�اD9 ��� ز�ن 	��رای�� و ر)��ر ز��� �Dد را ه�� 
ا* دا ��E	�Eـ��، و  	� (�دا

�، ��7' )�+��د�� �Dد را 	� �E% (�دان در,ور 
�  ».ز

ُ��� &%ای> دارم؟ ���Aه @/%@%و8" ،�7 !�B)ی� "� ا#  


 ا+Rم (��0 را در ���E، ��ه�A از �Dد��یEو (�0ه�ت و )�5)�و 
�ار داده و Pـ

�!� 
�ی� (�`�ر �07س (	 ����ده ا+'.  
را  ')�) ،��E��  

�اD �0)���9 ) 
 :��!'ه«)�(�ی '5�@ Aُ!ِ*َی �>
َ
� ا='َس ِا�� � $' ِ$# اُ

ُ
O=�َ

َ
- �5

�> ��� ا*� ِاُO=َی +
َ
 +FJو  ٢؛َی=?ُ"ُ� � ا ��ان (�0هـ�ت ��ـ	 �� �E�k	 �07س m�ه�

����ا 	� او ��8د �� ,ن �07س را از �� 	� در D ،�  ». (�دم 	� او 	��8

C9د=D (ب :���"  
���� از دی�8ان ارزیـ�	 ،
�ا)�اد* �� �Dد را از `� ارزش ذا


���ــ�، 	ــ�ا* �0ــ�ان ایــ� 1ــm �1ــ�رت دروــ
 	ــ� �`ــ�ه� 	��وــ
 رو*  (


) .��ن	ــ ن وهــ�* J!ــ�0 ز �07سا+ــ��6ده ا,ور ���6� ،Zــهــ�ی
 	ــ�  و ر�8ر

                                                            

١ . ،,PG`٢٠٨، ص ١٠٣، ج #�ارا[ ��2ر�. 

 .�٧٠، ص #IE ا�C$�.�ا/;ا<r(8= �(ی�5ه، . ٢
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��E��  ،��Q	 
Q�D *و ه�Z� 	� ر�����ـ�  ، 	� ه�فه�* ?��09��
 ,رای�  ;Q�

  "��د. �2رت (
دی�8ان 

:���E3 �" �B)%Eیـ' ��ـ�و*  ج) ه�t�	�-�� (�دم، در ����ه و ��% �Dص از ا


�. ���و* از ا��tی'، 	�ون �M(% در �1��' ,ن،  (���هـ�* (Gـ< ��Q�ـ�  از ,)'



 از ز�ن 	� د7�% �6' دروـ
 از 	w�	 .'+ه ا�GJ و 
�ـ�ده در  ,رای� 1@ـ�	

�ـ� +ـ�ی�ی� �) ،'���� �	 
8� و ���G 	� د7�% ه���w1ر �(�cم ��اه' دار


�،از ای� ر)��ر (�ار�(�cم  �` ;Q� در 
(��.ای� ز�ن 	� ,�� ه�� ه����ـ�  

�ــ�  
ــ ــ� دی�8ا �،ا1!ــ�س در Tــ�ه� 	�E�	 ــ'، (�6ــ�وت!��ادEــ�ن �ــ< ��

�. 	�ی� (�اP; 	�د �� ای� \�ب��E�Dی��* دار 
c=+ %t�7ا  �� ��Dاه
 «"�ا

�E '���� Z-�د.» -�* ر+�ا ه�� �) *��  ,)' دی� ود

�ـ�س و �8اـ
 از ز�ن �ـ�انی�
 از ��ا(% ���و* از (� در  ه�: ���7%ت د) ،

��ن ا+'. �7ا ��c�ـ� و ��!ـ�5، ��ز�Dـ� ه�* ?��ر+�
 از +�* دو+ (@�زات


� "��6 ا�9ا)��ن، 	��� (Q�) زدن و  ��
 از زـ�ن �ـ�ان�Eد w�	  *ه��از (ـ

����رایH ���و* .  

�I50(ه  :�%B);+��)  دن�	 �J����ه
 )�� و �� ،
��ی� 	!�� 	�ا* ُ(�"�ای

��ه�����6 و (=��7ـ� ا+ـ'. (=��7ـ� 	ـ د��ِ* ذه�
 ا)�اد ا+'. ��دزه�  ،*��( �


�رت �@Aی� و �Qc�ـ% 	�-ـ��*  ا!�ن، و+�' )�� (P ،��7�=) %ا)�اد اه .�ده


� �) 
�	�P د را�D �G,.��. دار���  

	� �Rوه ���6 در ��0P' ه� ا(�*، در "�ای� ا!�ن 	� ,ن ی� ��ه�ـAش از ,ن، 

  	!��ر (�FV ا+'. 

:%D��J (د را  و�D ��دا�ـ�،  P-� (�)ـ� ��(�ـ� و 	��ـ� از دی8ـ�ان (
 ازا)�اد* 


) 
� ای� 	���* را در "�ی�،  +�����E��g�ـc) ،  رایـ� و, �,رایـ
 و +ـ0

�  .زی�ر,Cت �Dد -�ن ده�
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  . عوامل اجتماعي 2

  ماهواره:  الف)

�ه ه� و ��0E (�ه�ارهE ای@�د 
�� 	� ه�ف ���G< )�ه�8 
�، 	ـ� +ـ� Eـ��ه  ه�یا

�"�ای
 ��ا�ن و ز�ن را 	�) *�+ 
	�? �@��ده�ـ�: روش  "�ای
 +ـ�ق (
 و در 

 (�ه0
، روش دوم 	�ا* ,�ن �� ا����دات \ـ��6
 دارـ�، و 
ً
��0!اول 	�ا* ا)�اد 


  �Eد: روش +�م 	�ا* ه�� ا)�اد ��(�� 	� ��ر "�)�� (


 دارا* ی� (��0* )��* و ا����د* ا+ـ' �ـ�  ا���ـ�د�:7�=ه اول: . ١�!ه� ا


ا+�س ر)��ر ) %��-�ا* 	ـ� ای@ـ�د Eـ�G0ت و  ه�* (ـ�ه�اره دهـ�. Eـ��0 او را 

���Q�̂ه Eـ��
، +ـ�
 در   
 و 	ـ� ویـ)Rدر+' در ز(��ـ� ا���ـ�دات ا+ـ�ه�* 



 دی�ـ
،او7�� "ـ�م  	
 +���D )�د از (0ـ�G� .�ه�ی�
 دی�
 ��ا�ن و ز�ن دار


 ا+'.c=+ ذه� او از ا)��ر ��D�+ �� *ا�	   

7�=ه دوم: . ٢ �B�ه%@ :�.ODنو ا�!�� �Qـ
 ه�* ,زاده ا �ر?< \ـ�S  ا* ه!��

 �ــ ��) 
ــ� !ــRِق ا Dو ا 
ــ ــ�ل )�ه�8 ــ' ا2 ــ� ر��ی ــ�د را 	 D ،*ــ�د ا���


� ر��ی' (��' در ا����ع و ر��یـ' 1ـ�ی< زن و (�د.ا(ـ�  (��) 
�؛ا7�2�دا

�N "�ای� 	ـ�  (��0* ای� ر+��) �h�ی-� را از ه� , )�� وا
ً
ه� ,ن ا+' �� ا+�+�

����G ��(% و ا8�ـAه ر)�ـ�ر ا �� ���؛ 	� �9ر* ��� v�� ،'+ا 
�Eو ز *��Q� اع

� ه� و �GEت ,د(
، �7تE�	 ه�.  

7:�0�=ه 0=م: . ٣��ه� +ـQ=� +��+ـ
 ا+ـ' و راه  ه�ف �Gی
 ایـ� Eـ0 ��0

��0E ا+'.ای� 

، +Q=� )�ه�8+��+ �=Q+  �	 ،'Q) *ا�	ر د7!�ز* �GTا �	ه� 


� دو1 '7��Q ا���د* (��� >�
 را �� در 	O��ت �, ���، از 	�Gه `�م د7!�د  ا

�ـ�  
�. (!Q< ا+' �ـ� ز(ـ�
 دE�� +�ز)R+م ا�`�G را 	� , 
��� و 	� ���

7
 �Eد، 	� `�م �D 
	�@1 
�ه در	�ره 	ی� ��ان و ی� زن از ه� ا����د 	�زدار
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�ودی'c) 
ً
�� "�ه� 
)R+ا 
'، دEـ�� ��6
 X�P% ا+ 1@�	
 و 	
 ه�ی
 	�ا* 	


  �Eد. (

�!ـ�
 Eـ��0 +�ده��G2 ف �1(�ـ�ن�ا* را  ه ه�* (ـ�ه�ار �1�7� ا+' ا"� ه

 .>� �0D٢١"ـAار* ی��ی�ـ���س در د7!�ز* و ای@�د +�"�(
 	�ا* ای�ا�ـ�ن 	ـ�ا

0
 �GE١٣٨١ی�ر Q=) از %� �	 '!5��ه� ��وزی� ا+�اD ،%�X=�ب 	ـ� ����ـ�  

�Gد دو�7
 در  �,(�ی��) (��-� ��د �� )Q!�6 ای@�د 	!��ر* از اR2ح دو�7
 (ی

��0E 

 ه�* )�ر+) �Eن را رو�	زد، و* "6': ز�+  

»
� 	� ��5 +�ی�ل ,(�ی�� (�� ا)�اد زی�0رو* ��ان را  ��ا m��( ��0E *ه�

-ـ�ن (
 در و\��' 

 دهـ� ه�* (����
 از 	�ه�8ـ"��ـ� زـ 
ه�*  در 1ـ�7

� و را	=ـ� )�ی�0�ه و (�د*���ـ�، یـ�  P�ـ� ��!ـ
 	�Pـ�ار (
 ه�* 	
 "�ای�� دار

ایـ� «و* 	ـ� ایـ� ����ـ� "6ـ': ». ا�Rب را �Q�� ��1(' ای� �-�ر 	�اA�8د

�ازاــ� ه!ــ���. ��اــ�ن ای�اــ
، دل [+ــ�ی�ل 	�ا
ً
هــ�*  Eــ�ن از �07س ه�]، وا�Pــ�

�� در ای� +ـ�ی�ل دل *��!� 
هـ� ا+ـ��5ه� و  	���ـ�، �Dاهـ� �Dا+ـ'. ,ن ه� (


"�  ١».ق و 	�ق را �Dاه�� �Dا+'ه�* �� زر ز

���ـ� ,ن ا+ـ' �ـ� 5!ـ' %	�P ;Q=)  *ـ�رG�� ـ��ط+ ،%�Xوزی� ا+ـ�ا



 ای�ان را 	� �6ذ )�ه�8
 ?�ب در ای�ان وا	!�� ()R+ا+��  ا�D و از ,(�ی�� �دا

�e��� رژی< دو �-�ر ��اق و ای�ان را �
 "��د و ای� �ـ�ر را در �ـ�اق، 	ـ� 1�Qـ�  ��


 و در ای�ان، 	)�`�)�
 (ـ�ه�اره � ��5 	�ا* 	ـ� (�cـ�ا* هـ�زه  ه�* ��QیAیـ�

.�  ٢ا@�م ده

                                                            

  www.mouood.org، /� -�(-,:  ر8(-, �;!;د . �(ی�(ه ا3Qع١

 .٨٩، ص 
�ن �2م  ه�5 �Cه �F2 �F>�ب. ��1P !4(8, و<��، ٢
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  اجتماعي: ـ  ضعف تربيت اسالمي ب)


 ,(���D ه�@�ره�* ��(�� ا+ـ'. Dـ��اده، (�ر+ـ� و ��) �	 
��	�' ا�����


�� ��ی�0�* 	� ا�2ل را ا+�س ��	�ـ' و �ـ�ورش Pـ�ار ( 
دهـ� و 	ـ�  دا-�8ه

��ـ� دارد، Dـ�P g(ـA ا�wـ�ی� در "ـ�ای� 	ـ� ه�@�ره�* (�رد �0Pل ��(�� M�

�،ا��5ب ـ�ع ��Eـ�،,رای� و... Pـ�ا�� ارزEـ
 و (ـ�ه0
 ا+ـ'. ��	�ـ' )



 	�ا* ��ی� ا����د  ا�����
 c2�� 	� ا!�ن ی�د,ور (Q)�� ،�E�� ���Eد 


 و O5E�' ا)�اد ا+'��ن ,ن را (@�ز �E�� ،�07س ��. و ���G زی�0 	�دن ی��  

�ر+�،دا-�8ه و(cـ% �ـ�ر (ـ�ازی�
 	ـ� ��یـ� اDـRق و ا"� (�ا��J *Aن )

�، \�� ,ن�E�	 ��Eدا 
)R+ه�@�ر* 1@�ب ا���+ـ��  �� از  
هـ�* ا���ـ��


��ی� ��ر��د را �Dاه�ـ� داEـ'.  (C�	 ،
QeEی� 
Eز�), ،
�Q� A��Eد،,ن (�ا

در ه��8م ورود 	� دا-�8ه ��ا�k)CCر، �0G8ن (�N ورود ی� ��ان ای�اـ
 	ـ� «

�. �Q' ��7; 	�د؛ �Jن 	ـ� ��ـ�اه� (�داـ� ,+ـ���دE �8ه-��ه OPـ� ورود  ا��

�-ـ�ر* �ـ� زـ�ن  ���J در �� 'Eدا S+M��68
 و E *�� >ای�	و ای�  !'Eدا

�E�� ن، از��Q!)��? 
��ه ا+ـ��6ده (���ـ�پ و  ه�* 	!��ر �< و  ����ـ�(در 1ـ

vار�QE �) 
�Q� و 
��ه) 	�ا* ,�� ی� (g�c ر+����ـ� دا-ـ�8ه، ه�* 	!��ر 



 ا���ل (����ر��د* -�د، �P ���Jا̂ ��ـ� در دا-ـ�8ه  د�Jر  
�Eد؛ در 7�1

 
�Q� g�c) �	 

 ای�ان، ���E دا-@�ی�ن و ,رای� د��Dان، �Pا	�)R+ر ا�-�

�D��ارد:  vC *ه و...  ه���  ١».زده، �2�ل، ,رای� ز

  هاي مدگرايي در زنان  شاخصه

�ت ، (�  !��ه"��E 
)���
 را"�"�ـ�د. ��2ـ� ��Eـ�، ,رایـ�،  در 	ـ� (
 زـ

g�c) S���ل ) ،��E�) ل�) ،
�1
 E��ه  و (���ر*، ، �7ازم (�Aل،و��6 ,رای

                                                            

١.�j>)� ر;�J �/ �78 �5ه درPی;- �/�`B .  
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0� و (� روز ا�1ال+ �	 
8
 دارد. ��+�!	 EoD�  ی���
(�	�ط  ا	��د (�"�ای


 ��0رت� از: 	� ز�ن ای�ا  ا

  لباس 


 از �GJر �� ی�
 دو ده� 0P%، ز�ن ای�ا
�: �07س د+�� �07س ا+��6ده (ه�*  ��د

̂ه (�ـAل، �07س 
 و  وی̂ه (G�ـ� ̂ه w1ـ�ر ـ�(�cم)، ویـ ̂ه D��	ـ�ن(وی هـ�* ویـ

�ـ�ر. ا(ـ� در �Jـ� +ـ�ل اD�ـ� در D��	�ن (@�m7، و �07س %c) ̂ه هـ�*  ه�* وی

�E�� �	 
�
 �GEه�* 	Aرگ، ز) 
	���<  ه�* �(��+; و (=�	_ 	� ُ(�ه�* ?�	

�ه �
 و ��و�Aه�* 7; و "��،,رای��� در ���ر ��% 	���. "�ی�  ه�* زا* �A دار


� 
P�( ،ن���ر ا+' یـ� (�ا+ـ< �-ـ� و  	�ا* ای� ز %c) ن�E�O�) �� ���

!
��G)  

ه�  ه� و ,رای� ای� در 7�1
 ا+' �� در �-�ره�* ارو��ی
 و ,(�ی��ی
 �07س


) ��(�" �`  �Eد!  (���+; 	� (��P�' در 

EارA" 

در ای�ان -�ن (��v�E 	�زار (� در ز(���   �� �	Aر"�ـ�ی� ایـ�ان ده

�� ,ن، و ا+' 	�زار (�Oف (� در �Dور(��C�+ 
	ـ� دو هـAارو 	�i7  "�دش (�7

� (�Q��رد ��(�ن ا+' �� ای� ا(� O�+�@��  gـ+���!5�� 	ـ�زار ایـ�ان  vـ�E��

  �D١ر�
 ا+'.

  سبك آرايش

� +� 2�Dـ
 دارد و ـ� P-ـ� 2�Dـ
. دی�8  ،ا+��6ده از �7ازم ,رای-
 در ای�ان

 �
 ا+��6ده از 7ـ�ازم ,رای-ـ
 را �ـAو Cی�6ـ
 از د��Dان و ز�ن ای�اD�	 ا(�وزه



 �Dد ("��. از +�* دیO) �+ ،�8ـ�ف 7ـ�ازم ,رایـ� �ـA 	ـ� ز�+ـ���  دا

                                                            

1 .http://mardomsalari.com/template1/News.aspx 



 111  �  زنان و مدگرايي


ی�)�ـ�، ���یـ% 	ـ�  ای� در 7�1
 ا+' �ـ� در �-ـ�ره�* ��+ـ�� ؛ر+��ه ���ا

�Eد �� �9اوت و �Eدا	
 ��+' �Dد را  ز�ن (!� دی�ه (
	�-�� در 	��  ،,رای�

� از د+' داده  .ا

EارA" '��kی��ه ا+' �� در ,ن +� (�Oف 7ـ�ازم 
 در روز�(� ای�E درج

 ,رای� در �-�ر ای�ان را ��ی���G� م��� از ُ 
�.ا ���ان ��ده١  

�ه ا�اع ,رای��
، Cی' و... 	� ز@�QD *ه�  ��ه ،���) %�E ی���و ه�ـ� 

�"�ن ��	
 و ?�	
 ا+'؛ 	� ای� ��6وت �� 	ـ�زی�8ان و �� از 	�زی�8ان و �Dا�Q��

��c2 -�� در�	و  
ً
�w�	 
�"�ن ��	
 و ?�	��J�� ,رای-ـ
 دارـ� و  و ِ+�،  �Dا

�ا-�ن در ای�ان، در ���J وD��	�ن!Q�)  

  هاي زيبايي  عمل

� در ای�ان ه6' 	�ا	� �-�ر ,(�ی�� ا+' و ��+R� 
�د در2� ,ن (�	�ط ��ا1

رو ای�ان را 	�ی� ��ی�5' ��% ��ا1
 زی�0ی
 در �Gـ�ن  	� ��% 	��
 ا+'. ازای�

 ���اد ��د! ای� در 7�1
 ا+' �QP»%�� از ����G 	�!' در2  
ه� ��0ـ� در(ـ�


�ـ� ده  دارد و ه-��د در2� ا)�اد ���G 	�ا* زی0ـ�ی
، ��ـ% 	��ـ
 ا@ـ�م ( �ده�ـ

< در2� ای� ,(�ر را ,�Pی�ن، و�D را ��د در2 
) %)�E ه� ��E.«٢   

�� "�وه ,+�; 
���c��A (=���7ت ,ری� ا@�م  در �) 
+��E٦٥ا+ـ'، داده 

�!ـ��� و 	!ـ��ر* از ,Gـ� 	ـ�  2٢٥� د��Dان زی� در 
+�ل از �Tه� �Dد را\ـ


� ��ا1
 زی�0ی
 رو* (  ٣.,ور

��ا1ـ
 	� ا+�س ,(�ره�* (���د در �-�ر (�، ��ا1
 	��ـ
 در ر�0ـ� اول، 

�ام در ر��0 دومهـ�*  و �1ف J�� و Jـ�وv 2ـ�رت در ر�0ـ� +ـ�م ��ا1
 ،ا

                                                            

1 .http://www.jahannews.com 

   com news www.salamat. د1P�� �NJ -�اU,، رz&� ا-`�r&r�B 1(ت رای5;<;ژ� ای�ان. /� -wr از ٢

3 .http://hamshahrionline.ir. 
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��6Qـ
 از (ـ�دم �Gـ�ان، و  (���ل در ای�ان �Pار دارد 
`�+ـ�@ _09٤٥   �در2ـ

�، (�ا)_ ��ا1
 زی�0ی
 	�ده ا)�اد* �� (�رد +�@� �Pار "�)��� ا   ١!ا

�ن E ��� 	� ��ی�شای� ,(�ره� "�ی�* �; 	!��ر 	�C* زی�0Hی�  
(0t' و (�6

�"�ای
 و ا+=�ره دا!�� O5E�',ن ا+') �@��ه�* (ـ�ه�اره  .,ی� ای� ��ی�ه، 

  ا* �!'؟ 

  وگو شيوه گفت


 "�ه
 در "6') 
��1R=2ن، ا��ن ,ن و"�ه�* ز��E ��(ـ�دان  هـ� از ��Eی< 


� را (��� و�Pر و (��' ز *��	���� ا+'. �!�� A�� وا�07ـ� 	��ـ�  	Aه��ر ��E


�"�ای
،وا(�ار ?�	) �Gـ
 از (��ـ
  ا+' در ای� ُ	�ِ
ُ
�هـ� 	�Eـ�<! ا2ـ=�1Rت 

 :���)»>
َ

�Q1َ �� '-ِ6���E و... .«، »َ  ِا


، EـMن و O5Eـ�' "�ی�ـ�ه را از ��1R=ـ�� ا2ـ�J �� >�E�	 ��Eی�د دا �	

Zو )�ه� o5-��ار*، ��Aل (
 ��ی�8ه )  .� ده


` رویــ� در Eــw1 ��0ــ�ر 	 
�ــ� وا�!ــ�پ، ه�* (@ــ�ز* ا���ــ��

ــAل، �م ــ�ازم و د�ــ�ر (� ــ�ع 7 ــ�ان و ��8Qام،ای�!ــ��"�ام و...،  ..از ."ــ�ار* )�ز

oD�E 
ز�ن ای�ان ا+' �� ��دا��D 	� ه�ـ� ,Gـ� در ایـ� (@ـ�ل  ه�* (�"�ای


� .�@�" 

                                                            

1 .http://hamshahrionline.ir 


