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را میتــوان در آثــار رقابتهایــی چون جشــنواره فجر که
نظــر داوران بینالمللــیاش را بــه خــود جلب میکنند
توجو کرد .اما ســؤالی اساســیتر در مورد صنعت
جســ 
مــد وجــود دارد و آن هــم لــزوم پیشــرفت در طراحــی
لباس اســت« .مزیت پیشرفت صنعت مد ،تولید ملی
و جذب عالقه مردم به پوشــاک و تولیدات ملی اســت و
کارآفرینیهاییاستکهبهاینواسطهصورتمیپذیرد.
طراحی پارچه و لباس نقش پیشبرنــدهای دارد .اگر ما
در کارهای داخلی طرحهای جدید و به روز و زیبا داشــته
باشــیم دلیلــی برای خریــد کاالی تــرک و چینــی وجود
ندارد .البته فعاالن این حوزه با چالش قیمت تمام شده
هم مواجه هســتند ،بازگشت به روزهای اوج در صنعت
نساجی میتواند در حل این مسأله راهگشا باشد .بهبود
صنعت نســاجی صرفاً مســأله کیفیت نیست ،طراحی
پارچه هم امروزه مســأله با اهمیتی اســت که بنیاد مد و
لباس در طراحیهای پارچه هم در بخشهای رقابتی و
غیررقابتیبسیارفعالیتمیکند».
طرحایرانیباسنتیفرقدارد
فرهنــگ پوشــش در ایــران با وجــود تاریخ قدمــتدار و
همینطــور تنوع بســیار قومــی و فرهنگــی از غنــای باال
بخصوص در پوشــش بانــوان برخــوردار اســت .نقوش
ســنگی هک شده در پاســارگاد تا لباسهای به جا مانده
از شــاهزادگان در ادوار تاریخی مختلف .زنان هر منطقه
از سرزمین پهناورمان با توجه به اقلیم و شرایط و سبک
زندگــی و باورهایشــان پوشــشهای متفــاوت و منحصر
بــه فــرد خودشــان را دارنــد ،دامنهــای ســفید گیلکی،
پارچههــای پــر زرق و بــرق عشــایر ،رنگهــای خالــص
پیرهنهــای کــردی ،نقوش پیچیــده ترکمنــی و ...همه
میتوانــد برای طراحان بســیار الهامبخش باشــد« .این
خیلی خوب اســت که پوشش بومی ،فرهنگ و سنتها
را حفظ کنیم ،اما همین پوشــش در شهری مثل تهران
بسیارجلبتوجهمیکند.یکیازاهدافیکهمندارماین
اســت که لباســی را که طراحی میکنم بتوان در اجتماع
پوشید و محدود به مکانی خاص نشود .با این حال سعی

با مریم یاستی
طراح و برگزیده جشنواره مد و لباس فجر

ایرانیها همیشه
زیبایی را دوست
داشته اند

دور نیســت زمانی کــه صحبت کــردن از َمد در رســانهها به
محدثه طالبی
ســختی ممکن بود و اگر نه امری مذموم ،حداقل پســندیده
هــم نبود .همین غفلت از مــد و طراحی مد را میتوان یکــی از علل گرایش مردم
به لباسهای غربی ،بیهویتی تولیدات داخلی و افزایش اســتفاده از محصوالت
وارداتی در صنعت پوشــاک دانســت .حاال چندی اســت که مد و طراحی لباس
از ســوی کارگزاران امر جدیتر گرفته شده ،بیشــتر به آن پرداخته میشود .با مریم
یاستی طراح مد و لباس و برگزیده جشنواره فجر و نفر اول کد شیما (نشان شناسه
توگو کردهام .یاستی
یکپارچه مد ایرانی) ســال  97از وضعیت مد در ایران گف 
همچنیــن با ثبت حــدود چهار صد اثر ،بیشــترین آثــار را در شناســه یکپارچه مد
ایران داشته اســت .خانم مهندسی که برای رسیدن به رضایت درونی پروژههای
فناوری اطالعات را رها کرد وبه هنر روی آورد و در کمتر از چهار سال حاال در رقابت
تنگاتنگی که بین فعاالن این عرصه وجود دارد بخوبی شــناخته شــده اســت.او
معتقد است :اتفاق خوب در حوزه مد و لباس ایرانی زمانی رخ میدهد که دست
تولیدکنندگان در دست طراحان داخلی قرار گیرد.
یاســتی که به چند و چون فعالیتهای خانههای مد در
ایران آشناســت معتقد است صنعت مد در کشور هنوز
بــه آن معنایی کــه در غرب وجــود دارد ،شــکل نگرفته،
اما چشــمانداز آن روشن اســت «در این هشت سالی که

بنیــاد مــد و لباس فعالیتــش را آغاز کــرده و به فعالیت
در این عرصه انســجام بخشــیده ،رقابتها به همدیگر
نزدیک شــده و مــد ایران پیشــرفت کرده اســت .چرا که
نزدیکیرقابتهاپیشبرندهاست».نشانهاینپیشرفت
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کردم از عناصر پوششهای بومی مناطق مختلف ایران
بــه گونهای که مورد اقبال مخاطــب امروزی و نزدیک به
پوشش اجتماع باشد ،استفاده کنم .برای مثال استفاده
از ســوزن دوزی بلوچ در بخشهایی از کار .تأکیدم بر این
بوده اســت که از هنر دست اقوام مختلف استفاده کنم،
نــه اینکه آن هنر را به طور ماشــینی پیاده کنیــم .چرا که
طراحــان امروز میتوانند با اســتفاده از ایــن هنرها ،آنها
را زنده نگه دارند و شــرایط ادامه اشــتغال مردم به آنها
را ایجاد کنند ».اما آیا اســتفاده صــرف از نقشمایههای
ایرانی در طراحی لباس یا پیاده کردن مستقیم هنرهای
ســنتی روی پارچهها – کــه در مقاطعی بــازار را بویژه در
طراحی مانتوها ،اشــباع شــده از این طرحهــا دیدهایم-
میتواند مخاطب را تا همیشــه راضی نگه دارد؟ یاستی
شــاخصهای دیگــری را برای طراحــی و انتخاب لباس
معرفــی میکنــد« .ایرانی بودن با ســنتی بودن متفاوت
اســت و کاری میتواند در عین ســادگی ایرانی باشــد .ما
باید با خالقیت و نوآوری ،نگاه کردن به پوشش اجتماع،
به نیازها و آنچه در دنیا و جامعه خودمان اتفاق میافتد
طراحــی کنیــم .اگــر هــم از طرحهــای ســنتی اســتفاده
میکنیم باید به روز باشــد نه اینکه عیناً یک هنر ســنتی
را در کار پیاده کنیم .امروزه همه دوســت دارند در لباس
احســاس راحتی کنند .با در نظر گرفتن این نیازهاســت
که میتوان طرحی مورد توجه مخاطب داشــت ».البته
خالقیتی که یاستی از آن صحبت میکند مرزی دارد که
عرف هر جامعهای اســت« .متأسفانه مشاهده میشود
که گاهی آنقدر روی خالقیت متمرکز شدهایم که طرحها
از عرف اجتماع خارج شده است .نمیگویم که اینها کار
خوبی نیســتند و قطعاً هم طرحی وجود ندارد که مورد
پسندهمهباشد.امابهتراستکههنگامانتخاببهعرف
اجتماعتوجهشود».
زیباییراازمدنزداییم/مدروزجهانرابشناسیم
ایرانــی بــودن واژهای اســت کــه در طراحــی مد زیــاد به
گوشــمان میخورد .در عصری که مردم از شرق تا غرب
جهــان ،ممکــن اســت یــک غــذا را بخورند ،یــک کتاب

