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 لفؤم مقدمه  
 در .اسـت  دهگـذار  تـأثیر شخصـیت و رفتارهـاي انسـانی    روي  غیرمستقیمبه شکل مستقیم یا  تغییرات در جهان

  پذیرفته است. تأثیر ما از جهان اطرافمد به چه میزان  شاهد این هستیم که تیزبینانهنگاهی 
بـراي تکلـم   لباس  یاگو .اند شده مند عالقهعناصر رنگی  و سمت رنگ بسیار به پوشی لباس در عرصهمردان امروزه 

اکنون بـه   راحتی صندل و تشر تی شده است. تر کاربرديو  تر راحت ،تر سادهآقایان بسیار  البسه زبان یافته است.
با اینکه هنـوز هـم در لبـاس     و پاپیون کراوات .اند شدهبخشی از لباس الزم مردان حتی در فصل زمستان تبدیل 

شـکلی اهمیـت خـود را     رسمی به شلوار گیرند و کت و میمردان حضور دارند اما بسیار کمتر مورد استفاده قرار 
 میبـه مـد مـردان کماکـان مـورد پـذیرش شـکل رسـ         ي اسـپرت هـا  حفظ کرده است تا در کنار بازگشت ژاکت

خود راضی نیسـتند و راحتـی    پوشی لباسنسبی از وضعیت  طور بهوسیعی از مردان  قشر آقایان باشد. پوشی لباس 
 باشد باید کـاربردي  جذابپیش از اینکه  لباس گزینه است. ترین مطلوبهمچنان برترین و  پوشی لباسدر سبک 

 کننـد گرایشـات مـد نیـز در     میکنند و از جوانی عبور  میکه مردان نوجوان رشد  طور مینه باشد. استفاده و قابل
  در ارتباط است.ها  آن که با سن و نوع تفکر و روش زندگی شود میدچار تغییراتی ها  آن

 ،ي لباسـی کـت و شـلوار   هـا  انواع جدیدي از گروه در طراحی پوشی لباساهداف  عنوان بهطراحان لباس به مردان 
اسـت   ي متنوعی یافتهها انتخاب غالب شکل عنوان بهي ورزشی ها کفش .کنند میي شیک نگاه ها و کفش یراهنپ

از  پـس  ي جدید عقب بمانند.ها مردانه از قافله طراحی ي چرمها که انواع متنوع کفشاما این به آن معنی نیست 
 .ام آموختهس ي لباها ده سال مطالب زیادي در رابطه با لباس، مد و سبک و همچنین کد گذشت
بخشـی از فرهنگـی یـا چیـزي خـاص یـا غیرخـاص در        یـا   توان کسی را به پذیرش قطعیت میاینکه ن ام آموخته

ي متفاوتی که در افراد شاهدیم گسترش یافته است. ها شخصیت اندازه بهي شخصی ها یقهسل واداشت. پوشی لباس
دانم که بخش  می خوبی بهشود.  میکنیم بارها و بارها دچار تغییر و تحول  میهر چیزي را که به شخصی پیشنهاد 

 داننـد  مـی  ها را مخصوص خانملباس  و مد ندارند و مقوله و لباس پوشی لباسبه  از مردان عالقه چندانی اي عمده
خـود   پوشـی  لباسچگونگی سبک  و بهکنند  میگروه زیادي هم هستند که با عالقه زیاد مقوله مد را دنبال  ،البته

 آموزان و دانشجویان یا کسانی هستند که ایـن تغییـرات بـراي    دانش از قشردهند که این گروه بیشتر  میاهمیت 
 پوشـی  لباسگیرند و سبک  میباالتر ایده دانشجویان سال  پوشی لباساز سبک  معموالًها  آن خوشایند است.ها  آن

در مـواقعی کـه در   هـا   آن پوشـی  لبـاس  در سـبک این تغییر و تحول حتی  که کنند میتصحیح  سرعت بهخود را 
  یابد. میتعطیالت هستند هم ادامه 

 چراکه ،خوب زندگی است يها است و یکی از لذت فرد منحصربه شود میلذتی که از پوشیدن لباس خوب حاصل 
دیگـر   هـاي  مندي عالقهي دیگر و ها که لذت البته ست.اآن در هر لحظه از زندگی همراه ما  تزییناتلباس و  و مد

مـا بـه مـا ماشـین،      شپو تننزدیکی  اندازه بهبه ما ها  آن وجود دارد اما نزدیکی ها در زندگی انسان هم فراتر از مد
بـر تـن    آنچـه فرد باشند اما وقتـی مـا بـا     مندي عالقه توانند جزو میگوشی موبایل هم  و ینترنتا ،خانه، تلویزیون

خواهـد گذاشـت.    تـأثیر مـا نیـز    هـاي  مندي عالقهتمام دیگر روي  یا رضایت نباشیم این مندي عالقهکنیم در  می
ـ  کنـیم  می تنمان آنچه بر و به حضور دارد در نزدیکی آنچهبه  دقت بهکه باید  روست ازاین توجـه   و فکـر  خـوبی  هب
  کنیم.
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 مقدمه مترجم  
صحبت در رابطه با روند تغییر و تحول پوشاك وبرشمردن نیازهاي اولیه و ثانویۀ انسان و عواملی که این نیازها را 
در پوشاك  به فرد وابسته می کند ،بارها و بارها در کتب مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفتـه و سـخن هـاي    

زمینه گفته شده است،اما دانشی که نسل ها طول می کشد تا به دسـت مـا برسـد و آدابـی را در      فراوانی در این
پوشی  است که همواره جاي خالی اش حس شده اسـت. ایـن    مورد سبک پوشش به ما بیاموزاند ، کدهاي لباس

به دست آمده باشدو سالیان سال با آزمون و خطا کامـل و کامـل تـر شـده و      موضوع چیزي نیست که به راحتی
نیازمند بررسی و مطالعه در نزد هر قوم وملیتی است. دلیل انتخاب ایـن کتـاب  بـراي ترجمـه،  نیازبـه اشـتراك       

بـه   گذاري دانش لباس پوشی  مردان در جامعه ما بوده است ،زیرااز زمانیکه در زمینـه پوشـاك مردانـه مشـغول    
کسب تجربه در کارخانه هاي معتبر کشورمان شدم همواره جاي خالی این اطالعـات  رادر نـزد فرهنـگ پوشـش     
مردان ایرانی کمرنگ دیده ام  .البته با همه گیر شدن اینترنت و دانش سریع الوصولی که پیر و جوان از آن بهـره  

لـیکن اصـول پایـه اي و دانشـی کـه بـه       مند می شوند ،کمی این فضاي لباس پوشی سروشکل پیداکرده اسـت . 
پوشی مربوط است  توضیحات جامع و فراگیري از جنس زبان و بیان افراد با تجربه و بـا دانـش آن    کدهاي لباس

کدها را الزم دارد که در اینجا توسط این  نویسنده محترم در کتاب پیش روي شماشرح داده شده است.نویسنده 
پوشـی کـه دانسـتنش     این کتاب به شرح جزء به جزء بخش هاي لباس مردان و دانش و کدهاي لباسمحترم در 

  براي مرد و زن الزم است پرداخته است. 
ویـا شـلوار    ، پاپیون این بدیهی است که در جامعۀ اسالمی ما برخی از این  بخش ها وملزومات : همچون کراوات

پوشی مربوط به آنها با توجـه   کوتاه جزعی از فرهنگ لباس پوشی مردان  ما را تشکیل نمی دهندو کدهاي لباس
به فرهنگ لباس پوشی غربی تنظیم شده اند، اما آیا مردان ایرانی به خارج از ایران سفر نمی کنند؟ آیا با افـرادي  

پوشی حتی اگر فرد خود آنها را استفاده نکند  نشر ندارند؟ پس ، دانستن این کدهاي لباس و غیر از ایرانیان حشر
و بهیچ وجه هم به آنها باور نداشته باشد ، بدلیل آگاهی در روابط اجتماعی الزم و ضـروري مـی نمایـد .دانـش و     

با جمله اي از نویسنده این کتاب جمله ام را به  آگاهی قدرت است و قدرت الزمۀ  بالندگی  ورشد است .درخاتمه
مد روز و لباس پوشیدن باآنچـه کـه در فرهنـگ     تفاوت هست بین سبک لباس پوشی خوب و "اتمام می رسانم :

لباس پوشی ارزشمند است. سنجیده و درست و متناسب لباس پوشیدن نه فقط تنهـا مـد روز بـودن را بـا خـود      
  "هست.همراه دارد بلکه بصرفه نیز 

  
  
  
  
  
  
 

 

  


