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بورسیه مالي خالقان مد

نود یعنی چه؟

 شــوراي مد بریتانیا )(British Fashion Council
یک ســازمان مردمنهاد و غیرانتفاعي مستقر در لندن
است که به طراحان مد که استعداد خود را اثبات کرده
باشند و توانسته باشند تأییدیه هیئت ژوري مستقر در
شورا را کســب کنند ،گرنت مالي )بورسیه حرفهاي(
اعطا ميکند .این شورا اقدام به برگزاري فشنشوهاي
ســاالنهاي ميکنــد و بــا هــدف نمایــش و عرضه
محصوالت خالقان مد انگلیسيتبار ،هر سال با دعوت
از خریداران و مخاطبان بینالمللي مد و رســانههاي
بزرگ ،اقدام به معرفــي ممتازي از هنر طراحي و مد
ميکند .این رویداد ساالنه ،مختص طراحان بریتانیایي
است .شوراي مد بریتانیا با هدف تقویت همکاريهاي
حرفهاي و تجمیع پتانسیلهاي طراحان در سالهاي
اخیر با مجله ووگ ،همکاريهاي تنگاتنگ و جامعي
داشته اســت .در دو دوره اخیر این شــورا ،طراحاني
موفق به دریافت بورسیه مالي برای توسعه کسبوکار
خود شــدهاند که از فیلتر مجله ووگ رد شده و تأیید
ووگ را داشته باشند.

 بســیاری افراد بدون هیچ مطالعه یا شــناختی،
مقهــور کلمــات و کلیدواژههایی میشــوند که در
سوشــیالمدیا بــاب میشــود .اما دانســتن معنای
دقیــق برخی اصطالحات خارجی که به دلیل کثرت
اســتفاده ،به زبان دیگری ورود میکند ،همان اندازه
اهمیت دارد که ندانیــم از واژگان زبان مادری خود
در کجا اســتفاده کنیــم .کلمه »نــود« ) (Nudeاین
روزهــا در سوشــیالمدیا و در پیجهــای زیبایی زیاد
به چشــم میخورد و در بســیاری مــوارد ،در جای
نامناســبی استفاده شده اســت .بیآنکه ادمین پیج
از معنای دقیق آن باخبر باشــد فقط برای لوکستر
دیدهشدن کپشــن مربوط به پست خود ،این کلمه را
وام گرفته اســت .بهطور ساده ،رنگها و میکاپ نود
یعنی با اســتفاده از کمترین رنــگ ممکن و به مدد
رنگهای طبیعی یک چهره زیبا و بینقص داشــته
باشید .رنگهای نود بســته به هر نوع پوست و تناژ
غالب هر پوستی ،متفاوت است .این رنگها در علم
و صنعت گریم ســینمایی هم کاربرد بسیاری دارد و
بازتابــی طبیعی به چهره میدهد .بیشــتر برندهای
لوازم آرایش معروف ،خط مخصوصی برای ترکیب
رنگهای نود دارند.

۷۸سالگي یک خالقیت بيپایان

 مــاه آوریــل یــادآور تولــد ویویــن وســتوود
) ،(Vivienne Westwoodطراح سرشناس بریتانیایي
اســت .او با طراحيهاي خود براي مالکوم مکالرن
) (Malcolm McLarenبه شهرت رسید و این شهرت
را با طراحي تیشرتهایي که منقش به جمله »خداوند
ملکه را نگه دارد« بود ،به اوج رســاند .ویوین بعدها
توانســت با طراحيهاي پانک ،بسیار مدرن ،لوکس و
آوانگارد خود ،توجه طرفداران مــد را در دربار ملکه
انگلیس جلب کند .ویوین براي سریالها و فیلمهاي
متعددي لباس طراحي کرده اســت و براي سه دوره
بهعنــوان طراح برتــر بریتانیــا ) ۱۹۹۱ ،۱۹۹۰و(۲۰۰۶
موفق به دریافت جایزه ســال شــده است .وستوود
بیــش از آنکه به طراحي لبــاس و خلق مد بهعنوان
یک تجارت ســودآور نگاه کند ،همواره سعي کرده با
طراحي کمپینهــاي مفهومي ملي و فراســرزمیني،
روایتگــر بیان تازهاي بــه زبان مد باشــد و همین امر
سبب شده که محصوالت و طراحيهاي او ،در روالي
خاصتر و متفاوتتــر از دیگر خالقان مد جلوه کند و
مخاطبان زیادي را به خود جلب کند .فشنشــوهایي
که وســتوود بــراي نمایش لباسهــا و محصوالت
خود برگزار ميکنــد ،جزء جنجاليترینها و نوگراترین
نمایشهــاي زنده لباس در دنیاســت .فــارغ از نگاه
تجاري که به محصوالت طراحيشده در کالکشنهاي
وســتوود وجــود دارد ،پرفورمنسهــاي خالقانه و
هنري کــه او بــراي نمایشهاي زنــده لباسهایش
کارگرداني ميکند ،با اســتقبال گســتردهاي از ســوي
چهرههاي سرشناس روبهرو ميشود و همین استقبال
گسترده و کانسپتي که او براي برند خود تعریف کرده،
سبب شده که بلیت حضور در نمایشهاي زنده برند
ویوین وســتوود ،جزء گرانترین پرفورمنسآرتهاي
تمام فشنشــوویکها و هفتههاي مدي باشــد که او
تمایل دارد حضور داشته باشد.

فستیوال مد در دوبي

 جشــــنــــــواره خــــــریــــــد در دوبــــــي
) ،(Dubai Shopping Festivalیکــي از رویدادهــاي
ســاالنه و مهم در حوزه مد اســت که از ســال ۱۹۹۶
راهاندازي شــده و در ســالهاي اخیر با تغییر رویکرد
خود به فروش محصوالت الکچري و فوق لوکس در
حوزه مد و زیبایي ،توانســته نظر خریداران بینالمللي
عالقهمند به ســرمایهگذاري در حوزه این محصوالت
را به خود جلب کند .این جشــنواره یکماهه اســت
و دسترســي گســتردهاي از برندها را براي کساني که
راغب هســتند در حوزه تجارت عمده سرمایهگذاري
کننــد ،باز ميکند .حضــور بســیاري از برندها در این
مارکت یکماهه ،به صورت انحصاري اســت و سود
درخورتوجهــي را بــراي امارات متحــده عربي رقم
ميزند .طراحان جواهرات و طراحان لباس ،با برگزاري
فشنشــوهاي چشــمگیر اقدام به معرفي ممتازي از
خدمات و طراحيهاي خود ميکنند .جشنواره خرید
در دوبي ،ســاالنه هزاران گردشــگر را با هدف شرکت
در این رویداد تخصصي حوزه مد به دوبي ميکشاند.
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بهاري خاموش براي هفتههاي مد تهران
ﺳﺘﺎره ﺟﺎوﯾﺪ
خاطره دو فصل هفته مــد تهران و انگیزهاي
که براي خالقان مد ایراني و اســالمي رقم زد ،در
دومیــن ماه بهار  ۱۳۹۸به خاموشــي ميگراید و
خاطــره این رویداد مهم و تعیینکننده نرم نرمک
ميرود که از اذهان عمومي طرفداران مد خارج
شــود با این حال ،بر هیچ کس پوشیده نیست که
نبود این چرخدنده اساسي بازاریابي و فروش مد و
محصوالت مبتني بر مد ،چه آسیبهایي ميتواند
متوجه بدنه مد حرفهاي کند.
مد با محدودیتهــاي فراوان و خطقرمزهاي
متعدد ،در ایران معاصر رشــد ميکند و به پیش
ميرود .با وجود تکاپوي بســیار زیادي که بهار هر
ســال جامعه مدیســتها و خالقان مد در دنیا را
تســخیر ميکند؛ بهار  ۹۸در تهران ،با چراغهایي
خامــوش و کــمکاري عجیبي از ســوي طراحان
لباس شروع شده است.
برخي بــر ایــن
باورند
کــه
تأثیــر
تحریمها و
مشــکالت اقتصادي بــر روند عرضــه و نمایش
محصوالت مد ایراني هم بياثر نبوده اما به اعتقاد
نگارنده ،برخالف آیه یأســي که از ســوي جامعه
ایرانــي و افکار عمومي به تمــام حوزههاي فعال
اقتصادي ،فرهنگي ،اجتماعي و سیاســي مخابره
ميشــود ،علت رکــود و کمرونقي مدیــوم پویا و
آتیهداري نظیر مــد ،نميتواند متأثر از تحریمها و
محدودیتهاي فراســرزمیني باشد .چراکه وقتي
مد ایراني -اسالمي به اعتقاد مقام معظم رهبري
باید »جوششــي از درون« باشــد ،دیگر تحریمها و
مشکالت اقتصادي تحمیلي فراسرزمیني در مسیر

بالندگي این مدیوم محلي از اعراب نخواهد داشت
همه کشــورهایي که داعیه طراحي و خلق مد را
و علت را باید در عوامل دیگري جســتوجو کرد.
دارند و آفرینش هنري براي آنان نوعي جوشــش
بــه اعتقاد نگارنده ،در نبود هفتــه مد تهران و در
فرهنگي و بیان اســتراتژیک است ،خأل نبود روحیه
غیاب یک رویداد اصیل ریشــهدار و مدیریتشــده
تیمي و همکاري جمعي ،به شــکل فزایندهاي رخ
است که بهار پویاي مد جهان ،با بهاري خاموش و
مينماید.
بيسروصدا در تهران ادامه یافته است.
هفته مد تهران به مثابه یک شخصیت حقوقي
بــاور داریم که در غیــاب
رویدادهاي
حرفه
اي
و
پلتفــرم
حرفهاي عــالوه بر ایجــاد فرصتهاي
نظیر »هفته مــد تهران« به
مثابه
یک
شــخصیت
هدایت
شــده
و
منســجم براي حضــور و معرفي
حقوقــي جانمایهدار و
جریان
ســاز
کــه
مي
تواند
طراحان،
خود
ســاختاري
هنجارمند براي مدیریت
رقابتي پویــا و
اقتصادي
را
در
آن
دســته
از
دغدغههایــي
جامعــه
طراحان
مد
و
خالقان
اســت
که
از
ســوي
متولیان
اگر قرار است
یک
مد
جریــان
فرهنگــي
ایجاد
مد،
دنبال
مي
شــود
و
عاري
به عنوان مدیومي
لوکس
و
اقت
کنــد
و
صادي
بــه
عنــوان
پلتفرمي
از اتهام ساختارشکني است.
با گردش مالي باال ،نقشي مؤثر در
ســاختارمند و بینالمللــي
در حــــــال حـــاضـــر
کمکردن فشارهاي اقتصادي مبتني
فرصتي باشــد بــراي نمایش
شــخصیت حقوقــي هفته
بر نفت داشته باشد و به عنوان
حرفــهاي آثــار و محصوالت
مــد تهــران ،متهــم بــه
بستري اقتصادي ،خود روند پویایي
مبتنــي بــر مــد ،بــا نوعــي
ساختارشــکني و گشــودن
را عهدهدار شود ،باید بهجد از
بيانگیزگــي و عــدم اقبــال
درهاي تهاجــم فرهنگي به
پلتفرمهایي که وضعیت سخیف و
طراحــان و خالقــان مد براي
روي اســتعدادهاي جوانــي
غیرفرهنگي به این مدیوم ميدهد،
ارائــه کالکشــنهاي قوي و
اســت که خود را در مســیر
اجتناب کرد
بنمایــهدار مواجه هســتیم.
خلق مــد ،بازتعریف کرده و
در شــرایطي که هیچ پلتفرم
شــخصیت کاري خــود را در
جذاب رقابتي براي حضــور
و
عرضه
هنر
طراحي
این
فضا
یافته
اند.
اثبات
صحت
و
ســقم این اتهام،
مد وجود نــدارد ،نميتوان
انتظــاري
بیش
از
این
از
حوصلــه
این
مقاله
خارج
اســت
و
خود روایت
از فعاالنــي داشــت که شــاید در گام نخســت از
دیگــري را ميطلبــد .اما لب کالم این اســت که
تکرويهــا و خودمحوريها راضــي بودند اما به
در شــرایطي که مد دچار ســندرم جشنوارهزدگي
تدریج و در مســیر رو به جلــو ،دیر یا زود این نکته
شــده و در گوشــه و کنــار کشــور و در زمانهاي
حرفــهاي را دریافتند که دنیا امــروز بر مبناي کار
بيکانسپت ،شاهد برپایي جشنوارههاي قارچگونه
تیمي اداره ميشــود و بهخصوص دنیاي پرتکاپو
مد و لباس هستیم بيآنکه بدانیم هدف حرفهاي
و سرشــار از خالقیت مد ،دنیایي نیست که با اتکا
از برگــزاري ایــن رویدادهاي قارچگونه چیســت!
بــر یک ذهن و فردیــت یک طراح اداره شــود به
چــه انتظار اصلحــي ميتوان از ایــن رویدادهاي
همین دلیل اســت کــه در ایران امــروز هم مانند
آمارآفرین و بيحاصل داشــت جز یأس روزافزون

کســاني که در پي فضاي حرفــهاي و دنبالکردن
مد حرفهاي هستند.
اگر قرار اســت مد به عنــوان مدیومي لوکس
و اقتصــادي با گــردش مالي باال ،نقشــي مؤثر در
کمکردن فشارهاي اقتصادي مبتني بر نفت داشته
باشــد و به عنوان بســتري اقتصــادي ،خود روند
پویایي را عهدهدار شــود ،باید بهجد از پلتفرمهایي
که وضعیت ســخیف و غیرفرهنگي به این مدیوم
ميدهد ،اجتناب کرد .توصیه ميشــود بنیاد ملي
مد و لباس در رأس جریاني دولتي که متولي فقره
مد در کشــور شده است ،بار دیگر و براي چندمین
بار ،بازگردد به اصل خویش و مانیفســت جریاني
را مطالعه کند که در سالهاي خیلي دور از ایران
آغاز شده و به کشورهاي دیگر تسري یافته است.
در ســالهاي خیلــي دور که مد ایــران به مثابه
رســانهاي آوانگارد و ریشهدار ،الگوي خلق نوعي
مــدرن از مد در نقــاط دیگر جهان شــده بود ،نه
تنها به عنــوان محصولي لوکس و هدیهاي فاخر
میان دولتمردان و دولتزنان پیشــکش ميشــد،
بلکه به شــدت از روزمرگي و دمدست قرارگرفتن
و دستچندمشدن واهمه داشــت و از این فضا،
دوري ميکرد.
ویژگي شــاخص مدیوم مد ،بــر لوکسبودن،
وجهــه فرهنگي داشــتن و مجهز به مانیفســت
فکري و اندیشــه فاخر خالق خود بودن اســتوار
اســت و برپایــي جشــنوارههاي قارچگونه براي
پرکردن خأل شــخصیت حقوقــي تعیینکنندهاي
نظیــر هفته مد تهران ،نه تنهــا مرهمي براي این
زخم کهنه نیســت بلکــه نميتواند شــمعي را
هم بــراي بهار خامــوش مد ایران روشــن کند.
باید دید کدام انتخاب را بــا کدام میزان هزینهها
دنبال ميکنیم.

 93درﺻﺪ ﭘﺎرﭼﻪ ﭼﺎدر ﻣﺸﮑﯽ وارداﺗﯽ اﺳﺖ
یک تولیدکننده ميگوید چهاربرابرشــدن قیمت
چادر مشــکي در ایران بــه دلیــل تخصیصندادن
ارز دولتي به این کاالســت .این در حالي اســت که
روزبهروز شاهد گرانترشــدن چادر مشکي بودیم تا
جایي که امروز قیمت چادر مشــکي در زمان مشابه
سال گذشته به رقمي بالغ بر چهاربرابر رسیده است.
اســداﷲ ســلیماني ،مدیرعامــل انجمــن
تولیدکنندگان محصوالت حجاب و عفاف در آستانه
برپایي نمایشــگاه قرآن و بخــش عفاف و حجاب ،با
انتقاد از شرایط حاکم بر پارچه چادر مشکي در ایران
به هنرآنالین گفته به دلیل مشکالت متعدد در داخل
کشــور از جمله عدم تخصیــص ارز دولتي به چادر
مشکي و نبود مواد اولیه موردنیاز ۹۳ ،درصد پارچه
چادر مشکي مورد اســتفاده در ایران ،وارداتي است
و آمار نشــان ميدهد که از  ۱۰۰تا  ۱۱۰میلیون پارچه
چادر مشکي مورد نیاز ،تنها چهار میلیون متر پارچه
در ایران و توسط کارخانه حجاب شهرکرد با مدیریت
بنیاد مستضعفان تولید ميشود.
ســلیماني با اشــاره به کــمکاري دولتمردان در
تخصیــص ارز دولتي به این کاال گفت :از زمان گراني
ارز ،محصوالتــي همچون تنباکو ،ژله ،موبایل و ...ارز
دولتي چهارهزارو ۲۰۰توماني دریافت کردند اما این
ارز به پارچه چادر مشــکي اختصاص نیافت .بدون

شــک دستهایي در کار بود که این اتفاق رخ نداد و
روزبهروز شاهد گرانترشــدن چادر مشکي بودیم تا
جایي که امروز قیمت چادر مشــکي در زمان مشابه
سال گذشته به رقمي بالغ بر چهاربرابر رسیده است.
مدیرعامل انجمــن تولیدکننــدگان محصوالت
حجاب و عفاف افزوده :بسیاري تصور ميکنند
که ما چون تولیدکننــده
ده محصوالت عفاف
سنگ خود را به سینه
و حجاب هســتیم ،گ
اســت که ما خبر
ميزنیم این در حالي ســت
 ۲۵هزار نفري
داریم اشــتغال  ۲۰تا ۲
چگونه در ســال گذشــته
ــته رو به
رکــود گذاشــته و کارگاه
گاهها و
کارخانههــاي ایــن بخش،
خش،
حــدود  ۳۰درصد تعدیل
یل
نیرو داشتهاند.
او با تأکید بر اینکه
امــروز برخــي بانوان
مقیــد بــه اســتفاده
از چــادر مشــکي در
بحث حجاب به دلیل
گراني ،این پوشش را
کنار گذاشــتهاند بیان
کرد :هرچند انقالب

طراحي مد چه نیازي را برطرف ميکند
طراحي مد ) (Fashion Designهنر اســتفاده
)حســیک( براي خلق
از طراحي ،زیبایيشناســي ّ
پوشــاک و زیورآالت اســت ،طراحي مــد متأثر از
نگرشهاي اجتماعي ،فرهنگها و جوامع مختلف
بوده و به اندازه همین تفاوتها داراي تنوع باالیي
است .طراحان مد به طرق متفاوتي در بخشهاي
طراحي پوشــاک و زیورآالت کار ميکنند ،بعضي
بهتنهایــي و بعضي بهعنوان بخشــي از یک گروه

به این حرفه مشــغول هستند .آنها با تالش براي
طراحي لباسهاي زیبا و باب طبع جامعه ســعي
در ارضاي تمایــل مصرفکنندگان دارند .طراحي
و ارائه لباسهاي جدید ،فرایندي زمانبر اســت،
متخصصان این حرفه بایــد بتوانند به طور دقیق
زمــان تغییر ســلیقه مصرفکننــده را پیشبیني
کنند .مد و رســانه آن که پوشاک است ،نمادي از
وضعیت اجتماعي و اقتصادي جوامع هستند.

ما ،یک انقالب فرهنگي بود اما امروز شاهد آنیم که
گراني چگونه بر پوشــش افراد جامعه اثر گذاشــته
اســت .متولیان امر نیز بهجاي صــرف هزینه براي
تبلیغــات و حمایت از تولید و کارگــر ایراني ،نهتنها
شــرایط حاکم را باور ندارند بلکــه آنگونه که باید،
روشــنگري و تالش نميکنند.
در این زمینهها روشــنگ
نمونه بــارز آن ،تالشنکردن براي گرفتن ارز
مشکي از یک سو و تالش
دولتي براي چادر مش
گــري رویدادهــاي حوزه
بــراي تصديگــ
حجاب همچون نمایشــگاه
عفاف و حجا
کریــم بهجاي نظــارت ،از
قــرآن کری
سوي ددیگر است.
سلیماني گفته :پیشبیني
س
من و ســایر همکارانم در
حوزه عفــاف و حجاب
ح
این اســت که تــا پایان
امســال ۵۰ ،درصــد
دیگــر از اشــتغال
موجود در این حوزه
از بین بــرود .هرچه
تــالش کردیــم این
مهم را گوشزد کنیم
کــه ارز مبادلــهاي

براي محصــوالت عفــاف و حجاب کارایــي ندارد،
حرفمان به گوش کسي نميرسد.
او با بیــان اینکه افزودن تعرفه بــه پارچه چادر
مشکي وارداتي براي باالبردن قیمت آن و رساندنش
به ســطح رقابت با محصول داخلي ،روش مناسبي
نیست ،گفته :این دســت راهکارها تا زماني که امور
در دســت بخش دولتي بدون تخصص باشد ،راه به
جایي نخواهــد برد که اي کاش از همــان روز اول،
بخــش خصوصي متولــي کارخانههاي نســاجي و
پوشــاک در ایران بود .ســلیماني در خاتمه با انتقاد
از عملکرد کارگروه ســاماندهي مد و لباس کشــور
و بنیــاد ملي مــد و لبــاس در تصديگــري بخش
عفاف و حجاب نمایشــگاه قــرآن کریم افزود :بدون
شــک انجمــن تولیدکنندگان محصــوالت حجاب و
عفاف به دلیل تســلط بیشــتر بر شرایط حاکم بر این
عرصه ،توان بیشــتري براي رســاندن این بخش به
دســتاوردهاي قابلتوجه داشت چراکه واقعیت این
است که بســیاري از فعاالن و تولیدکنندگان واقعي
در پس این رویداد به حاشــیه ميروند و عدهاي برند
و مزوندار بدون هیچ توجیه خاصي فرصت حضور
در نمایشگاه قرآن را پیدا کرده و به سود قابلتوجهي
نیز دست ميیابند.

کدام صحیح است؟ مد یا فشن؟
در ایــران امــروز ،کلمه مد ) (Modeو فشــن
) (Fashionدر کنار هم اســتفاده میشود .کلمه
مد همان فشــن اســت با این تفاوت کــه مد ،به
معنای رایجشدن و فراگیرشدن ریشهای فرانسوی
دارد و در معنــا ،همان فشــن اســت که ریشــه
انگلیســی رایجشدن و فراگیرشــدن یک سبک یا
یــک محصول را بیان میکند .اســتفاده از ترکیب
مد و فشــن در کنــار هم ،به همان اندازه اشــتباه

بامزهای اســت کــه بخواهیم به مثــال معروف
ســنگ »حجراالسود« اشــاره کنیم که در ترجمه
فارســی آن به این شــکل خوانده میشود :سنگ
»ســنگ سیاه« .توصیه میشــود پیش از ورود به
هر حوزه تخصصی ،ابتدا بیاموزیم زبان تخصصی
و واژگان تخصصــی آن حــوزه را فراگیریــم کــه
بتوانیم بــه طراحی صحیح و دقیقــی از مفهوم
یک برند نائل شویم.

کانسپت در مد به چه معناست

 کانســپت ) (Conceptبه معنــای مفهوم ،فکر
و تصــور کلی اســت .در واقــع کانســپت میتواند
تشکیلدهنده هویت یک برند باشد که سایر اقدامات
آن برند در راستای تعریفی از این مفهوم ،رشد میکند
و به مرحله اجرائی میرسد .این واژه در حوزه فشن،
یکی از کلمات مهم و کاربردی اســت .برداشــت و
درکی که برند شما در نگاه نخست در مخاطب ایجاد
میکند نشــئتگرفته از هویت برند است .شناخت،
احســاس و درک اولیــهای که شــما از برند خود در
یــک مخاطــب برمیانگیزانید ،از هویــت برند آغاز
میشــود و اینجاســت که مفهوم یا کانسپت ،نقش
اصلی و ســازمانی را در تمام مراحلــی که برند در
ذهن مخاطب متولد میشــود تا زمانی که او لوگوی
شما را ببیند و تبلیغات محیطی یا تصویری را تماشا
کند ،ایفا میکند .کانســپت در بسیاری موارد شالوده
اصلی یک تفکر ســازمانی را هم شامل میشود .در
دنیای مد و فشن در جهان ،طراحان و خالقان مد به
کانسپت بهمنزله یک چرخدنده اساسی و تعیینکننده
مینگرند و گاه دیده میشــود که شهرت یک برند یا
محصول یا کالکشــن در هفتههای مد ،از کانســپتی
آغاز میشــود که باورها و دیدگاههای خالق خود را
ابراز میکند .مد بدون کانســپت ،محصول بیهویتی
بیش نیست.

ترند چیست؟

 متأسفانه باید بگوییم هنوز هستند کسانی که از
کلمه ترنــد ) (Trendکه بار معنایی خاص خود را
دارد ،برای بیان اینکه محصول یا کاالیی ،به صورت
آالمد مورد اســتقبال مصرفکننــدگان قرار گرفته
است استفاده میکنند .ترند اصال به معنایی نیست
که در نسل آنالین ایران جا افتاده است .ترند نوعی
روش یا حالت جدید است که در یک دوره مشخص
)چه در زمینه مد و لباس ،چه در عرصههای دیگر(،
بیشترین فرکانس تکرار را از آن خود میکند .حالتی
که در دوره معینی مورد پیروی واقع میشــود و در
میان مخاطبان و عامه مردم رایج میشــود به مد
تعبیر میشود و ترند در این مفهوم ،معنای دیگری
دارد .ترنــد معموال زمان مصــرف کوتاهی دارد و
بعــد از یک مدت خیلی کوتاه ،جای خود را به ترند
دیگر میدهد و تابعی از شرایط اجتماعی ،سیاسی،
اقتصادی و فرهنگی عــرف کالمی و عرف رفتاری
یک جامعه اســت ،درحالیکه مــد زمان مصرف
طوالنیتــری دارد و از دههای به دهه دیگر خود را
بازتعریف میکند؛ بــه عبارتی دیگر ،ترند ،به نوعی
مد شفاهی اطالق میشــود که تازه شکل گرفته و
آنقدر میان مردم گســترش نیافته است ،هنگامی
که یــك ترند به مرحلهای برســد کــه همه از آن
پیروی کنند ،دیگر بــه آن ترند نمیگویند بلکه مد
نامیده میشود.

