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بررسیوضعیتلباسمفهومیازدیدگاههنرمندانفعالدراینحوزه
درایران(دهۀ 1)1331
مرضیه زارع ، 2بیژن زارع  3و سودابه صالحی

4

چکیده 
بعد از دهۀ  06میالدی ،لباس بهعنوان مفهومی هنری مد نظر قرار گرفت و هنرمندان با استفاده از تلفیق
لباس با ویژگیهای هنرهای تجسمی ،حاالت و صفات انسانی ،حرکات اندام ،و گاه تواناییهای بازیگری،
مفاهیم مورد نظر خود را به نمایش گذاشتند و از آن در قالب چیدمان ،اجرا ،ویدئو ،عکاسی ،و غیره برای
خلق اثر هنری و ارتباط با مخاطبان اثر بهره جستند .هدف اصلی چنین لباسهایی صرفاً پوشش بدن
انسان نیست ،بلکه نمایش صفات ،احساسات ،و اندیشههای انسان است .هدف این پژوهش ،بررسی
وضعیت و جایگاه لباس مفهومی ،دالیل وضع موجود آن ،و راهکارهای توسعه و گسترش این حوزه از هنر
از دیدگاه هنرمندان فعال در این حوزه در ایران بود .این پژوهش از منظر دادههای تحقیق ،کیفی بود و
شرکتکنندگان آن بهصورت هدفمند انتخاب شدند .ابزار جمعآوری دادهها نیز مصاحبۀ
نیمهطراحیشده بود.اطالعات جمعآوریشده از طریق مصاحبههای حضوری و پست الکترونیک ،پس از
ضبط و تبدیل به متون یادداشتشده ،کدگذاری شدند و سپس مقولهها و الگوهای موجود در آنها
استخراج و تحلیل شدند .نتایج این پژوهش حاکی از این است که این حوزه از هنر در ایران رشد
چشمگیری ندارد .بر اساس یافتهها ،مهمترین دالیل گسترشنیافتن حوزة لباس مفهومی در ایران را
میتوان مربوط به کمبود منابع نظری ،عدم شناخت ،و استقبالنکردن مخاطبان از این حوزه و وجود
محدودیتهای متعدد اجتماعی ،فرهنگی ،و سیاسی دانست .
واژههایکلیدی :آثار لباسِ مفهومی در ایران ،جایگاه لباس مفهومی در ایران ،لباسِ مفهومی.
دریافت2936/4/60 :

پذیرش2939/6/29 :

 .2این مقاله برگرفته از پایاننامۀ کارشناسی ارشد نگارندة اول باا عناوان «لبااس باهمثاباۀ اثار هناری:
موردپژوهی مفهوم لباس در نمایشگاههای هنری ایران (دهۀ  2936تاا کناون » باه راهنماایی دکتار
سودابه صالحی است که در دانشگاه هنر تهران به انجام رسیده است.
 .6کارشناس ارشد پژوهش هنر ،هیئتعلمی دانشگاه ارومیه ،دانشکدة هنر( ،نویسندۀ مسئول)
 .3دانشیار دانشگاه خوارزمی ،دانشکده ادبیات و علوم اجتماعی
 . 4استادیار دانشکدة تجسمی ،دانشگاه هنر تهران

M.Zare@Urmia.ac.ir
dr_bizhanzare@yahoo.com
salehis@gmail.com
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مقدمه
پس از ظهور هنر مفهومی در جهان ،انواع هنر بهتدریج تحت تأثیر آن قرار گرفتند و باه آثااری
بدل شدند که در آنها ایده مهمترین بخش بود .طراحی لباس نیز مانند دیگر هنرها تحت تأثیر
جریان هنر مفهومی قرار گرفت و رشد کرد .به بیان دیگر ،اتفاقاتی کاه در دهاۀ  2306باهوقاوع
پیوست و سبکهای هنری را تحت تأثیر قرار داد ،تأثیرات شگرفی نیز بر نحوة نگرش به پوشاک
گذاشت .قبل از این دوران ،لباس بهعنوان وسیلهای کاربردی برای در امان ماندن از گزند عوامل
طبیعی چون سرما ،گرما ،حشرات ،و غیره یاا ارائااۀ جلاوهای زیباا ،متفااوت ،و متناوع و حتای
اغراقشده از فرد مطرح بود ،ولی هنر مفهومی لباس را با عملکردی فراتر از موارد مذکور مطارح
کرد .در دوران معاصر ،با آشتی این دو ،مفهاوم هنار باه هماۀ قلمروهاای زنادگی چاون لبااس
گسترش یافت و ارتباط بین دنیای هنار و لبااس آشاکار شاد .بسایاری از هنرمنادان از قادرت
تحریکآمیز لباس در خلق آثار هنری استفاده کردند و متقابالً طراحان لباس در جساتوجاوی
منبع الهام به دنیای هنر رجوع کردند (بزرگمهر و محمدی. 2933 ،
در همین دوران ،هنرمندان قابلیتهای اندام انسان و حاالت آن را بیش از هر ابازار دیگاری
برای ایجاد ارتباط با مخاطبان آثار هنری مناسب دیدند .درواقع« ،طراحی پوشاک غیرکااربردی
بهعنوان یکی از مؤثرترین بیانهای هنری در دوران معاصر خودنمایی کرد .طراحی لباس در این
دوران ،بیانگر تغییرات عمیق اجتماعی و به دنبال آن انعکااس تاأثیرات الگوهاا و چاالشهاای
حاصل از این تغییرات روی گروهها و اقشار اجتماعی مختلف و متنوع باود» (اینگلایش:6662 ،
 . 3هنرمندان با استفاده از تلفیق لباس با ویژگیهای هنرهای تجسمی ،حاالت و صفات انسانی،
حرکات اندام ،و گاه تواناییهای بازیگری ،مفاهیم مورد نظر خاود را آشاکار کردناد و درنتیجاه،
لباس بهعنوان مفهومی هنری مد نظر قرار گرفت.
بدینترتیب« ،بدن بهعنوان یک حیطۀ شخصی و نشانۀ هویتی هر فارد بسایار ماورد توجاه
هنرمندان قرار گرفته است؛ چرا که بدن بهمثابۀ حامل ضمیر نفساانی و مساتقیمتارین واساطۀ
هویت است» (آزاد ارمکی و چاوشیان . 72 :2932 ،به عبارت دیگر ،این واقعیت که امکان بادن/
خود بهمثابۀ یک سوژه ،به روی مخاطبان انبوه باز شده و درنتیجه ،دیگر هادف یاا آرماان یاک
گروه نخبه یا فرهنگ بورژوازی ممتاز نیست (ترنر. 2334 ،
لباس با توجه به خصوصیات و کارکردهایی که در مورد آن گفته شد« ،مایتواناد باهمنزلاۀ
رسانهای قلمداد شود که توانایی بیان مفاهیم مختلف موجود در دهکدة جهاانی و واکانشهاای
آن در جامعه را داراست؛ بهگوناهای که لباس از دهۀ  06تاکنون بهعنوان بیانیاهای آشکار ماورد
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استفاده قرار میگیرد و شکلی تجسمی مییابد» (بادات . 93 :2333 ،این ناوع تلقای ،اصاطالح
«لباسهایِ مفهومی »2را برای این گونه لباسها در پی داشته است.
هدف اصلی لباس های مفهومی صارف ًا پوشاش بادن انساان نیسات ،بلکاه نماایش صافات،
احساسات ،و اندیشههای انسان است .بدینترتیب ،لباس کاه زماانی فقاط جنباهای محاافظتی،
زینتی ،و تمایز اجتماعی داشت ،اکنون به ابزاری بارای بیاان هناری بادل شاده اسات .در آثاار
طراحانی چون یویوی کوساما ،6ایسه میاکه ،9بورلی سِمز ،4و دیگران ،لباس را میتوان بیواسطه
یک اثر هنری و دارای بیان تلقی کرد که میتواند بهخوبی با مخاطب ارتباط برقارار کناد .البتاه
منظور این نیست که هنر و لباس مشابه یا معادلاند ،بلکاه زباان لبااس دربردارنادة بسایاری از
عناصری است که در هنر بهکار میروند .کاربرد استعارة «لبااس باهمنزلاۀ زباان »7و اشااره باه
قابلیت «برقراری یا ایجاد ارتباط» در حوزة لباس ،راههای جدیادتری بارای درک بهتار جریاان
تولید ،انتقال ،و دریافت پیام در این حوزه گشوده است .در مطالعاات نسابتاً جدیاد ،لبااس را از
اشااکال «ارتباااط غیرکالماای »0دانسااتهانااد (هااولمن . 2332 ،ضاامن اینکااه فراواناای و تعاادد
نمایشگاههای برگزارشدة مرتبط با موضوع لباسهای مفهومی در غرب خود نشاندهندة روناق و
گسترش این حوزه از هنر مفهومی در آنجاست .اما برخالف غرب ،بهنظر میرساد ایان حاوزه از
هنرهای مفهومی در ایران رونق چندانی ندارد.

الهایپژوهش 
سؤ 
با توجه به آنچه مطرح شد ،این پژوهش در پیِ پاسخگویی به این پرسش است که هنر مفهاومی
در رابطه با لباس در ایران چه جایگاهی دارد و لبااس مفهاومی در ایاران از دیادگاه هنرمنادان
حوزة لباس مفهومی چه وضعیتی دارد؟ دالیل رونق یا رونقنداشتن این بخش از هنار مفهاومی
در ایران چیست؟ برای توسعه و گسترش کمّی و کیفی هنر مفهاومی باهویاژه در حاوزة لبااس
1. Conceptual clothing
2. Yoyoi Kusama
3. Issey Miyake
4. Beverly Semmes

 .7برای مثال ،اومبرتو اکو از اصطالح «صحبت به واساطۀ لبااس» بهاره بارده اسات (اکاو. 73 :2326 ،
همچنین آلیسون لوری در کتاب «زبان لباسها» باه وجاود زباانهاای متفااوت لبااسهاا بااور دارد؛
زبانهایی که لغات و دستور زبان خاص خود را دارند (به نقل از بارنارد. 6663 ،
6. Nonverbal Communication
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مفهومی چه راهکارهایی وجود دارد؟ برای پاسخگویی به این پرسشها پس از بحث دربارة لبااس
مفهومی بهطور عام ،وضعیت لبااس مفهاومی در ایاران از آغااز دهاۀ  2936شمسای تاا 2932
بررسی و تحلیل شد.

اهدافمطالعه 
این مطالعه از یکسو با هدف افزایش شناخت و معرفت نسبت به موضوع لباسهای مفهومی در
ایران ،و از سوی دیگر ،با هدف ارائاۀ پیشانهادهای مناساب کااربردی بارای سیاساتگاذاری و
برنامهریزی اجرایی برای توسعه و ارتقای موقعیت شاخۀ هنری لبااسهاای مفهاومی در بخاش
آموزش دانشگاهی آن و تربیت هنرمندان شایسته ،صورت گرفته است.

مرورادبیاتمرتبطباموضوع 
متأسفانه ،دربارة موضوع لباس مفهومی یا لباس در آثار مفهومی آنچنان که باید مطالعات زیادی
در ایران صورت نگرفته است .مقالۀ «بادن باهمثاباۀ رساانۀ هویات» از آزاد ارمکای و چاوشایان
( 2932از تحقیقات مرتبط با موضوع مورد بحث است .نویسندگان این مقالاه بادن را باهمثاباۀ
حامل ضمیر نفسانی و مستقیمتارین واساطۀ هویات و نیاز موضاوعی بارای نظریاه و پاژوهش
اجتماعی مطرح میکنند .پایاننامۀ فانی سالک ( 6667با عنوان «لباس وسیلۀ بیانی هنرمناد»
تحقیقی در این زمینه است .او معتقد اسات لبااس باا توجاه باه قادرت و بیاان خااص خاود و
قرارگرفتن بر روی بدن ،بهعنوان اولین و قویترین دارایی هر فرد مطرح بوده و باه بازر تارین
مجموعه برای بیانِ هنرمند و بهچالش کشیدن فضای اطاراف تبادیل مایشاود .تحقیاق دیگار،
پایاننامۀ کارشناسی ارشد ناتاشا راسل ( 6663با موضوع «لباس :درون و برون »2اسات .راسال
در این مطالعه ،نقش و جایگااه فارد در درون لبااس و ارتبااط آن باا فضاای اطاراف را بررسای
میکند .تعریف او از فضای اطراف از محدوده و مرز بدن به آن طرف است و همه چیاز از جملاه
شیء و فرد را شامل میشود .او در این نوع ارتباط از تمام امکانات کاامپیوتری و ارتبااطی ماؤثر
استفاده میکند تا فرضیۀ خود مبنی بر نقش فعال و پویای لباس در انتقال بیان و پیام هنری به
فرد مقابل و جایگاه واکنش را بهاثبات برساند.
مقالۀ «هنر مفهومی در طراحی لباس» ،نوشتۀ مجلسی و خوشنویسان در ساال  ،2933نیاز
1. Clothes: inside and outside
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اشارة مختصری به لباس هنری دارد .آنها در این مقاله به تأثیر هنر مفهومی در طراحی لبااس
اشاره میکنند .همچنین بیان میکنند که لباسهای مفهومی همچون یک بوم یا وسیلهای برای
نشاندادن مفاهیم درونی و ذهنیاتِ هنرمند عمل میکنند و لبااس فقاط پوششای بارای بادن
انسان نیست ،بلکه زمینۀ انتقال تفکرات هنرمند تلقی میشاود .مارور پیشاینۀ تحقیقای انادکِ
موجود نشانگر این مسئله است که هیچکدام از آنها بهطور اخص به موضوع ماورد بحاث ایان
مقاله نپرداختهاند.

لباسمفهومی

همانطور که گفته شد ،در هنرِ قرن بیستم برای نخستین بار ،نفس خالقیت و ناوآوری موضاوع
هنر میشود .بسیاری از هنرمندان از قدرت تحریکآمیز لباس در خلق آثاار هناری خاود بهاره
بردند و متقابالً طراحان لباس در جستوجوی منبع الهام به دنیای هنر رجوع کردند (بزرگمهار
و محمدی. 2933 ،
به این ترتیب ،لباس که زمانی فقط از جنبۀ کاربردی آن شناخته و مطرح میشد ،به ابزاری
برای جستوجوی هویت بادل شاد و مایتاوان آن را بایواساطه یاک اثار مفهاومی پنداشات
(پریمیسریو . 2330 ،به بیان دیگر ،هنر و لباس با یکدیگر ترکیب شادند تاا از محادودیتهاای
معمول ژانرهای خود خارج شوند و رهایی یابند .هار دوی آنهاا لفااف و پوساتهای از مجموعاه
خواستها و آرمانهای حسی و معنویاند که قابل رؤیت شدند .هنرمند تاالش مایکناد کاه از
طریق ترکیب این دو با یکدیگر تفکرات و عقاید مورد نظر خاود را بازتااب دهاد( 2پریمیساریو،
2330؛ تاونسند( 6666 ،تصویر  . 2طراحان و هنرمندانِ معاصر بر این عقیادهاناد کاه پوشااک
یک تصویر است و هر آنچه طراحی میشاود و محصاول نهاایی آن ،یعنای لبااس ،صارفاً بارای
پوشیدن نیست (استیل . 6666 ،کِرَ  6و راجرفلد 9از لباس باهعناوان هناری قابال لماس یااد
میکنند؛ هنری که بر خالف تعریف همیشگی هنار مبنای بار غیار قابال لماسباودن ،تعریاف
میشود .لباس مفهومی رسانهای است که بیان خود را بهصاورت ملماوس باه مخاطاب منتقال
میکند (به نقل از پریمیسریو. 2330 ،
« .2اثر هنری آیینهای از جهانبینی و نگرش هنرمند به دنیای اطراف وی است .درواقع ،هنرمند با ارائاۀ
ارزشها و ایدئولوژیهای خود توسط اثر هنری آنها را در جامعه طرح و نهادینه میکند و مخاطاب
را با آن آشنا میسازد» (راودراد. 26 :2930 ،
2. Tony Cragg
3. Kral Lagerfeld
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(،بورلیسِمزاستودیو،1بدونتاریخ)

.لباسهایشبآبی1113،1

شکل1

اکنون لباس که تجلیبخش جایگاه مفهومی در دنیای هنار معاصار اسات ،همچاون الگاوی
آثااار هنااری ،جایگاااه گفتمااان را از ورای لباااس معرفاای ماایکنااد .لباااسهااایی کااه در آنهااا،
همانطور که راسال ( 6663باه درساتی باه آن اشااره دارد ،ساه عامال بادن ،فضاا ،و ارتبااط
حااائز اهمیاات ماایشااوند .درنتیجااه ،در ایاان حالاات لباااس مسااتقیماً یااک اثاار هنااری تلقاای
ماایشااود و طااراح لباااس هنرمناادی اساات کااه آثااارش را بااا کااارمااادهای مثاال لباااس خلااق
ماایکنااد؛ امااا ایاان بااار از دیااد کاااربردی فراتاار ماایرود و آن را بااهصااورت رسااانه مطاارح
ماایکناد (بزرگمهاار و محماادی . 2933 ،درواقااع ،لباااس مفهااومی فااوران خالقیاات و اندیشاۀ
هنرمند است که درک آن از سوی مخاطب بنیۀ فرهنگ و روان خالق آن را مشاخص مایکناد
(تصویر . 6
1. Blue Gowns
2. Beverly Semmes Studio
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تصویر.1ایندیافلینت،پوستدوم(،1111،سایتایندیافلینت )1111،1

استفاده از لباس مفهومی بهعنوان یک اثر تجسمی ،آن را از نگرش خاص خود ،یعنی نگرش
کاربردی ،رها میکند و سبب میشود تا به کارکرد بازنگریسته شود .با توجه به این موضاوع کاه
لباس برخاسته از فرهنگ عامه است و بهخوبی با مخاطب ارتباط برقرار میکند ،ما شاهد معرفی
و تثبیت آن بهعنوان ابزار بیان هنری هستیم؛ ابزاری که هنرمند مفهومگرا با اساتفاده از آن باه
بیان ایدئولوژی ،نقد اجتماعی ،فرهنگی ،یا دیگر مسائل پیرامون خود و بهطور کلی دغدغاههاای
درونی خود میپردازد (جوادی یگانه و کشفی . 2930 ،و اینجاست کاه جنباۀ زیبااییشناساانۀ
لباس کنار میرود و مفهوم نهفته در آن اهمیت مییابد؛ لباسی که حااکی از نگارش عمیاق باه
اطراف و حتی درون افراد است و در آن مخاطب به تفکر واداشته میشود (آیاتاللهای و فرباود،
. 2937
1. Indiaflint
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چارچوبمفهومی 
باید بر این نکته تأکید کرد که «از یک طرف هنر در جامعه ساخته میشود و از طرف دیگر ،باه
نوبۀ خود نقشی سازنده در رابطه با کنشگران اجتماعی بازی میکند» (الکسااندر. 422 :2936 ،
در این رابطه ،بوردیو معتقد است «فاعل اثر یک عادتواره» در رابطه با یاک «پُست» ،یعنای باا
یک حوزه ،است و جبرگرایی اجتماعی که اثر هنری حامل نشانههای آن است؛ از یاک طارف از
گذر عادتوارة تولیدکننده عمل میکند و به شرایط اجتماعی تولیدش بهعنوان فاعل اجتمااعی
(خانواده و ...و بهعنوان تولیدکننده ارجاع میدهد؛ و از طرف دیگر ،از گذر تقاضاها و فشاارهای
اجتماعی که جزء الینفک موقعیتی هستند که او در یک حوزة (کم و بایش خاودگردان تولیاد
احراز کرده است ،عمل میکنند .آنچه «آفرینش» هنری نامیده مایشاود مالقااتی اسات میاان
عادتوارهای با سرشتی اجتماعی و یک موقعیت کسابشاده یاا ممکان در تقسایم کاار تولیاد
فرهنگی (هینیک. 2932 ،
6
2
همچنین ،دستهبندی دیگری هنر را به هنرهای «واال » و هنرهای «نازل » تقسیم میکناد
که هنر نازل را گاهی متشکل از هنر «اصیل» مربوط به تودهها و نیز هنر تجاریشدة تودهای یاا
مردمپسند میدانند .یکی از استداللهای رایج در این رابطاه آن اسات کاه هنار واال غنایتار و
درنتیجه پیچیدهتر از هنر مردمپسند است .سرانجام ،استدالل دیگر آن است که هنر واال تجرباۀ
فکری زیباییشناختی را تقویت میکند؛ در حالی که فرهناگ تاوده «صارفاً» سارگرم مایکناد
(گانز . 2336 ،استفاده از فرهنگ واال «خاالقمحاور» اسات و اساتفاده از فرهناگ ماردمپساند
«مخاطبمحور» است (گانز . 2324 ،در هنر خالقمحور (مانند هنر مفهومی و لبااس مفهاومی
«مخاطبان باید خود را با شکل هنری تطبیق بدهند و به انگیزههاای هنرمناد و خاالق اثار پای
ببرند .در هنر مخاطبمحاور ،هنرمناد بایاد باه خواساتههاای مخاطاب پاساخ بدهاد و معناای
کارهایش را برای وی روشن نماید» (الکساندر. 933 :2936 ،
بر اساس تصورات قالبی مردمپسند ،طبقاات اجتمااعی متفااوت ،اناواع متفااوتی از هنار را
مصرف میکنند .افراد بافرهنگ در موزهها یا نمایشگاهها به تماشای هنرهای دیاداری مایروناد.
عالوه بر این ،تصورات قالبی دربارة مصرف هنرها ،از جمله هنر مفهومی و لباس مفهومی ،خیلای
شدیدتر از الگوهای واقعی هنر در جامعۀ معاصر است (دیمگیو . 2332 ،اما به هر حال ،مطالعات
تجربی همیشه پیوندهایی بین طبقۀ اجتماعی و الگوهای مصرف هنرها یافتهاند (دیمگیو. 2323 ،
جامعهشناسان برای تبیین این یافتۀ نیرومند ،هماانطاور کاه دیمگیاو و اشاتراور (2336
1. High arts
2. Low arts
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اشاره کردهاند« ،نظریۀ مشارکت فرهنگی را مطرح کاردهاناد2؛ نظریاههاایی کاه ذوق و مصارف
هنری را وسیلۀ تثبیت عضویت اجتماعی و برساختن و نگهداری شبکههای اجتماعی میداند که
موجب دسترسی به محصوالت مادی و نمادین میشود (الکساندر. 2936 ،
بدینترتیب ،شاید بتوان گفت که ذائقۀ هنری ،نهادینهشدن مفاهیم هنار واال در برابار هنار
نازل ،و کانونی کردن هنر ،به نظم پایگاهی در جامعه مرتبط است .درک هنار در هار شاکل آن،
نیازمند احاطه بر قواعد و قراردادهایی است کاه زیربناای آن هنار را تشاکیل مایدهناد (بکار،
 2336و فهم هنر هم با توانایی انسانها در امر طبقهبندی ا و درجهبنادی ا از عناصار موجاود
در محیط ارتباط دارد (داگاالس2300 ،؛ آلسا . 2336 ،،فرزنادان خاانوادههاای دارای پایگااه
اجتماعی باالتر آموزشهای بیشتری در راستای فهم هنر واال دریافت میکنند ،زیرا ایان طبقاه
یا گروه هنر واال را مقولهای ارزشمندتر از هنر نازل تعریف میکنند.

روششناسیپژوهش 

این پژوهش از منظر دادههای تحقیق از نوع کیفی است .گردآوری اطالعات باا اساتفاده از ابازار
مصاحبۀ نیمهطراحیشده 6و از طریق مصاحبههای حضوری و پست الکترونیاک صاورت گرفتاه
است .شرکتکنندگان در پژوهش هنرمندانیاند که آثار خود را در قالاب لبااس در ایاران ارائاه
کردهاند .و چون تعداد آثار بهنمایش درآمدة این حوزه از هنر در ایران محدود باود ،هماۀ آنهاا
ارزیابی شدند .عالوه بر این ،سه نمایشگاه مربوط به دانشجویان مرکز آموزشِ آزاد هنری دانشگاهِ
الزهرا نیز بررسی شد .این نمایشگاهها در طیِ ساه دوره تاا قبال از ساال  2933برگازار و از آن
سال تا کنون برگزاری آنها متوقف شده است .از آنجا که هار دانشاجو فقاط یاک اثار ،در هار
نمایشگاه ارائه کرده و هیچیک از دانشجویان پس از گذراندن دورههای خود ،دیگر در این حاوزه
فعالیت نکردهاند ،تصمیم گرفته شد در بین افراد درگیر در این نمایشگاهها فقط آنهاایی بارای
مصاحبه برگزیده شوند که نه تنها خود در این نمایشگاهها شرکت کردهاند ،بلکه سرپرستی آنها
را نیز عهدهدار بودهاند .این مسئله سبب شد تا عالوه بر اطالعیافتن از نظرهای شخصی این افراد
و موانع و مشکالت کار آنها بهعنوان اشخاص درگیر در این حوزه ،اطالعات نسبتاً مطلاوبی نیاز
در مورد مسائل و آرای دیگر هنرمندانِ شرکتکننده در هر سه نمایشگاه ماذکور حاصال شاود.
بدینترتیب ،در این پژوهش از  3نفر مصاحبه شد .مدت مصاحبهها نیز متغیر بود؛ بهگونهای کاه
کوتاهترین مصاحبه  46دقیقه و بلندترین آنها حادود  6سااعت طاول کشاید .مجماوع زماان
 .2ر ک :دیمگیو2332 ،؛ بوردیو2334 ،؛ کولینز2323 ،؛ داگالس و ایشروود.2323 ،
2. Semi-structure
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مصاااحبههااا در حاادود  26ساااعت بااود .در ایاان بااین ،بااهعلاات بازگشاات و اقاماات دو تاان از
شرکت کنندگان در خارج از ایران ،ارتباط و صحبت حضوری با این افراد میسار نشاد .بناابراین،
مصاحبه با این افراد از طریق پست الکترونیاک ،2باهعناوان روشای مناساب در گاردآوری داده،
صورت گرفت .مصاحبهها از  27تیرماه تا  23آبانماه  2932انجام پاذیرفت؛ یعنای مصااحبههاا
پس از اتمام برگزاری نمایشگاههای لباس مفهومی مصاحبهشوندگان انجام شد .ایان کاار باعاث
شد تا شرکتکنندگان در مصاحبهها با دید و نگرشی بازتر راجع به آثاار خاود صاحبت کنناد و
حتی دربارة ایرادها و اشکالهای نمایشگاه ،ناوع و تعاداد مخاطباان بازدیادکنناده ،مشاکالت و
مسائل مطرح در هنگام برگزاری یا پایانِ نمایشگاه ،و بسیاری دیگر از مسائل مرتبطِ تجربهشاده
بحث و گفتوگو کنند.
در تحلیل و بررسی دادهها از روش نظریۀ مبنایی 6سود برده شده است .در این روش ،بارای
بررسی و تحلیل اطالعات و ساخت نظریۀ مبنایی ،ساه مرحلاۀ کدگاذاری( 9آزاد ،4محاوری ،7و
گزینشی 0انجام میشود .در کدگذاری آزاد ،طی فرایناد خاردکاردن و مفهاومپاردازی دادههاا،
مفاهیم عمده (زیر مقولهها بهدست میآیند .در کدگذاری محوری زیرمقولهها به یکدیگر پیوناد
داده میشوند تا اطالعات در نظمی باالتر دستهبندی شوند و مقولههای محوری (عمده بهدست
آیند .سپس ،پارادایم (مدل الگویی تحقیق طراحی میشود .پارادایم متضمن سه دسته شارایط
علّی ،مداخلهگر ،و زمینهای ،راهبردهای کنش /کانش متقابال ،2و پیامادها 3اسات .مقولاههاای
عمده که بر اساس ابعاد شرایطی ،تعاملی /فرایندی ،و پیامدی دستهبندی شدهاند ،در یاک خاط
داستان به یکدیگر مرتبط میشوند و باه نگاارش درمایآیناد تاا باا اساتفاده از آن ،در مرحلاۀ
کدگذاری گزینشی« ،مقولۀ هسته» استخراج شود.
همانطور که پیشتر نیز گفته شد ،یکی از راهبردهای اساسی در تحلیال دادههاای کیفای،
رمزگذاری مواردِ مورد تحلیل با هدف مقولهبندی یاا تکاوین نظریاه اسات (سِایِر . 6626 ،3بار
همین اساس ،در این پژوهش ،ابتدا متن یک مصاحبه خوانده و مطالعه شد .سپس ،با توجاه باه
 .2مصاحبۀ الکترونیک (E- interview
2. Grounded Theory
3. Coding
4. Open coding
5. Axial coding
6. Selective coding
7. Action/ interaction strategies
8. Concequences
9. Sayer
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سؤالها و اهداف تحقیق ،زیر عبارتها و نکات مهم و کلیادی در ماتن خاط کشایده شاد و باه
هریک از آنها عنوانی داده شد .سپس ،این عنااوین استخراج و کدگذاری شاد .ذیال هریاک از
عنوانها نیز زیرعنوانهایی قرار گرفت .در ادامه ،برای زیرعنوانها نیاز کادهایی در نظار گرفتاه
شد .پس از اطمینان از درستی عنوانبندیها ،این روند در همۀ مصاحبهها تکرار شد.
پس از طی مرحلۀ عنوانبندی و رمزگذاری ،تکهکاردن مصااحبههاا ،کاه درواقاع دادههاای
تحقیق محسوب میشوند ،آغاز شد .بدینترتیب ،عناوانهاا و مطالاب مشاترک گفتاهشاده کاه
رمزهایی یکسان داشتند ،در یک مجموعه و به دنبال یکدیگر قرار گرفتند .مطالب مرتابشاده در
هر دسته ،دوباره مطالعه و با یکدیگر مقایسه شدند .به عبارتی ،دادهها تجزیه شدند ،مفهومسازی
صورت پذیرفت ،و دادهها به شکل تازهای در کنار یکدیگر قرار گرفتند .پس از اساتخراج دساتههاا از
دادهها و مقایسۀ آنها ،اشتراکها و افتراق آنها بررسی شد تا مقوله یا مقولههای اصلی بهدست آیند.
در تحلیل دادههای این پژوهش از گسترهای متنوع از شیوههای تحلیال کیفای ساود بارده
شااده اساات .باارای مثااال ،باارای تحلیاال دادههااای بااهدساات آمااده در مااورد میاازان فعالیاات
شرکتکنندگان ،به شیوة شبهآماری 2متوسل شده است و در این رابطه ،نموداری نیز رسم شده
تا مقایسه بهتر صورت بگیرد .در موارد دیگر ،دیدگاههای مصاحبهشوندهها تأویل و تفسایر شاده
است و دیدگاههای آنها با یکدیگر مقایسه شده تا نتیجۀ مطلوب بهدست آیاد .در بیاان تحلیال
دادهها و ارائۀ یافتهها ،از نقلقولهای مستقیم مصاحبهشوندگان استفاده شده است.

یافتههایپژوهش 

همانطور که گفته شد ،هدف اصلی این پژوهش ،مشخصکردن وضعیت آثار لباس مفهاومی در
ایران بود .برای نیل به این مقصود ،پس از معرفی ویژگایهاا و تعااریف لبااس مفهاومی از نظار
هنرمندان این حوزه (مصاحبهشوندگان  ،از سه منظر جایگاه لبااس مفهاومی در ایاران ،دالیال
وجود وضعیت حاکم بر حوزة مورد مطالعه ،و تعداد آثار هنرمندان فعال لباس مفهومی در ایران،
بررسی شد و با تحلیل و بررسای نظار مصااحبهشاوندگان ،باه کامّ و کیاف آثاار ارائاهشاده در
نمایشگاهها ،هنرمندان،و موانع و مشکالت موجود بر سر راه این شاخه از هنر مفهومی پرداخته شد.

ژگیهاوبرداشتازلباسمفهومی 
وی 
با توجه به اینکه نگرش و تلقی هر فرد از یک موضوع بر نوع عملکارد او نیاز تاأثیر مایگاذارد،
بنابراین ،یکی از مسائلی که باید مطالعه و بررسی میشد ،تعریف و ویژگیهای لباسِ مفهاومی از
1. Statistical like or Semi-Statistical
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نظر هنرمندان و صاحبنظران این حوزه در ایران باود .بارای آگااهییاافتن از ایان تعااریف ،در
جدول مقایسهای  2نظر مصاحبهشوندگان بهصورت فشرده آورده شده است.
شوندگاندرموردتعاریفوویژگیهایلباسمفهومی 

جدول.1جدولمقایسۀنظرمصاحبه
کد
هنرمند
2
6
9
4
7
0
2

3

3

برداشت لباس مفهومی (Ca

ویژگیهای لباس مفهومی (Cb

لباس مفهومی وسیلهای برای بیان ایده و دغدغۀ
هنرمند است.
قابلیت بازنمایی تفکرات و مسائلی که هنرمند با
آنها درگیر است.
ابزاری در دست هنرمند است که به کمک آن
ایدهها و گفتههایش را بیان میکند.
هنرمند برای بیان مفاهیم خود دست به خلق لباس
مفهومی میزند.
وسیلهای برای مرئیشدن اندیشه و ذهنیت هنرمند
است.

باید دارای ویژگیهای یک اثر تجسمی مثل جنسیت،
بافت ،تعادل ،و غیره باشد.

لباس مفهومی جزء هنر معاصر است و بر اساس
ایده و مفهوم هنرمند شکل گرفته است.
شیئی که هنرمند از آن برای نشاندادن ذهنیت و
اندیشههای خود استفاده میکند.
لباس (کاربردی یا غیرکاربردی با توجه به بستری
که در آن قرار میگیرد ،میتواند مفهومی یا غیر
مفهومی تلقی شود.
همچنین لباس قابلیتی دارد که هنرمند از آن برای
ارائۀ اثر خود استفاده میکند.
جنبۀ کاربردیبودن آن بیاهمیت است .همچنین
صرف داشتن پیام ،انتقال یک ایده و فکر ،و جلب
نظر مخاطبان آن را یک اثر هنری و مفهومی تلقی
میکند.

--------باید همچون یک اثر تجسمی با آن رفتار کرد؛ بنابراین
کلیۀ خصوصیات یک اثر تجسمی را داراست.
باید لباس خارجشده از فرم و ساختار اصلی و
شناختهشده باشد.
لباسی غیر قابل پوشیدن که دارای خصوصیات یک اثر
تجسمی است و حتماً باید روی استند باشد.
لباس مفهومی باید دارای بیانگری باشد و خصوصیات
یک اثر تجسمی را به همراه داشته باشد.
خصوصیات یک لباس معمولی و طبیعی را از دست داده
و بنا به دالیلی ،قابلیتهای متفاوتی را پذیرفته است.
-------این لباس دارای بعدی رمزشناسانه است که جنبۀ
خالقانه و بیانگری در آن مشهود است .عالوه بر این،
ویژگیهای یک اثر تجسمی و مفهومی را به همراه دارد.
در فضایی بین هنرهای تجسمی و طراحی لباس قرار
گرفته است.
لباسی غیر قابل پوشیدن (در فضاهای عمومی است که
انتقال مفهوم در آن به سادهترین فرم و شکل صورت
میگیرد و صرف خارجشدن از فرم شناختهشدة لباس و
پذیرش شکل عجیب و پیچیده ،لباس مفهومی تلقی
نمیشود.

اگر دادههای جدول  2را بررسی کنیم ،متوجه میشویم همۀ مصاحبهشوندگان ا اگرچاه باا
تعابیر متفاوت ا لباس مفهومی را قابلیتی در جهتِ نمایانکردن تفکرات ،ایدهها ،و دغدغاههاای
هنرمند میدانند .عالوه بر این « ،لباس (کاربردی یاا غیار کااربردی باا توجاه باه بساتری کاه
در آن قرار میگیارد ،مای تواناد مفهاومی یاا غیار مفهاومی تلقای شاود» ( . Ca08,17یکای از
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مصاحبهشوندگان جنبۀ کاربردیبودن لباس مفهومی را بیاهمیت تلقای مایکناد و جلاب نظار
مخاطب و انتقال ایده به او را از اجزای اصلی لباس مفهومی میداند ( . Ca09,2درواقع ،میتوان
گفت هنرمندان از لباس بهعنوان رسانهای بهره میجویند تا مفاهیم مورد نظر خاود را در زماان
محدود ،با سرعت و تأثیر بیشتری به مخاطب منتقل کنند (تصویر . 9

تصویر.3بیتاقزلایاغ،نمایشگاهنخوکوک(،1333،مجموعهیشخصیهنرمند) 

مصاحبهشوندگان ،دربارة ویژگیهای لباس مفهومی دیدگاههایی کم و بیش متفاوت را ارائاه
میدهند .این دیدگاهها در مواردی همپوشانی دارند و در ماواردی دیگار متفااوت از یکدیگرناد.
اکثر مصاحبهشوندگان دارابودن ویژگیهای یک اثار تجسامی و مفهاومی را در لبااس مفهاومی
ضروری دانستهاند .این ویژگیها درواقع همان رمزگاان ویاژهای اسات کاه هنرمناد از آن بهاره
میجوید تا پیام خود را راحتتر به مخاطب منتقل کند .علت دارابودن این ویژگی را شاید بتوان
بهسبب قرار گرفتن حوزة مورد مطالعه در فضایی بین هنرهای تجسمی و طراحی لبااس فار
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کرد ( . Cb08, ¶17درنتیجه ،لباس بهمثابۀ یک اثار هناری ،ضامن مطارحکاردن شاخصاههاای
هنرهای تجسمی در آن همچون رنگ ،فرم ،خط ،بافت ،و غیره ،باید در قالب و شاکلی از لبااس
بهنمایش درآید .به بیان دیگر ،هنر و لباس با یکدیگر ترکیب میشوند تا از محدودیتهاایی کاه
هریک با آن روبهرو بودهاند خارج شوند و با آزادی بیشتری عقایاد و خواساتهاا و آرماانهاای
هنرمند را بیان کنند (تصویر . 4

تصویر.1بهنامکامرانی،سهروردی(،1333،1مجموعۀ شخصیهنرمند) 

از دست دادنِ فرم و ساختارِ یک لباس معمولی و شناختهشده و پذیرش قابلیت متفاوت نیز
از مواردی است که این افراد به آن اشاره کردهاند .در این رابطه ،نظرهاای متفااوت نیاز موجاود
است .برای مثال ،یکی از مصاحبهشوندگان میگوید« :انتقال مفهوم در لباس مفهومی مایتواناد
به سادهترین فرم و شکل صورت گیرد و صرف خارجشدن از فرم شناختهشدة لبااس و پاذیرش
 .1این اثر لباسی برای کشتهشدگان زلزلۀ بم است .سایز بزر و غیر معمول لباس ،غیرکااربردی باودن
آن را بهخوبی نمایش می دهد .برای ایجاد مفهوم مورد نظر هنرمند و انتقال آن به مخاطب ،طلسمی
وسط لباس قرار گرفته و همراه با زغالهایی چیدمان شده است.

 111

جامعهشناسی هنر و ادبیات،دورۀ ،6شمارۀ  ،1بهاروتابستان 1313


شکل عجیب و پیچیده ،نمیتواند لباس مفهومی تلقی شود» ( . Ca09, ¶2برای مثال ،همانطور
که در تصویر  7مشاهده میشود ،هنرمند دو اثر خود را یکی خارج از فرم اصلی لباس و دیگاری
را با استفاده از شکل اصلی لباس خلق کرده است .او با مفاهیمی بسیار ساده به خرافات رایج در
بین مردم اشاره میکند.



تصویر.1النازجوانی،بخت(،1311،برنانیوز )1311،1

نکت اۀ دیگااری کااه در جاادول  2مشاااهده ماایشااود ،ویژگاای بیااانگااری و خالقانااهبااودن
لباسمفهومی است؛ ویژگیای که شاید بتوان آن را جزء شاخصههای اصلی یک لباس باهعناوان
اثر هنری و مفهومی دانست ،زیرا مطابق آنچه پیشتر نیاز مطارح شاد ،لبااس مفهاومی فاوران
خالقیت و اندیشۀ هنرمند است و درک آن از سوی مخاطب میتواند بنیۀ فرهنگ و روان خاالق
آن را مشخص کند (گان و براون. 2333 ،

1. Bornanews
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جایگاهلباسمفهومیدرایران 
با توجه به جدول  6و طبق نظر مصاحبهشوندگان درمییابیم که متأسفانه آثارِ ارائهشده در قالبِ
لباسِ مفهومی در ایران جایگاه خوب و مقبولی ندارند و هنرمندان با مشاکالت فراوانای در ایان
زمینه روبهرو هستند .از مشکالت مطرحشده از سوی مصاحبهشوندگان ،محادودیتهاای بسایار
فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،و سیاسی برای عرضۀ آثار در قالاب لبااس در ایاران اسات .بارای
مثال ،یکی از این مشکالت ،محدودیتهای مربوط به شیوة ارائۀ آثار و ظرفیت نامنااسب جامعه
در پذیرش شیوههای متفاوتِ ارائه است که همین مسئله باعث شده اکثر آثار بهنمایش درآماده،
به صورت چیدمان عرضه شوند و هنرمندان با توجه به میل و رغبتی که در ارائاۀ آثاار خاود باه
شیوههای دیگر از جمله هنر اجرا داشتهاند ،هنوز موفق به ایان کاار نشادهاناد .از طارف دیگار،
لباس مفهومی با توجه به اینکه تلفیقی از هنر مفهومی و طراحی لباس است ،با وجود پیشارفت
هنر مفهومی در ایران ،بهدلیل وضعیت نامطلوب رشتۀ طراحای لبااس در ایان منطقاه جایگااه
مناسبی نیافته است .البته ،رشدنیافتن رشاتۀ طراحای لبااس در ایاران دالیال گونااگون فرهنگای و
اجتماعی دارد.
اینظرمصاحبهشوندگاندرموردجایگاهلباسمفهومیدرایران 


.جدولمقایسه
جدول1
کد
هنرمند

جایگاه لباس مفهومی در ایران (Fa

2

بسیاری از کارهای ارائهشده در بیان ایده موفق و بسیاری دیگر متأسفانه ضعیف عمل کرده بودند.
نمایشگاههایی که در حوزة لباس مفهومی برگزار میشوند ،فقط در رزومۀ کاری قرار میگیرند و
هیچ تأثیری ندارند .این در حالی است که اگر به همان میزان وقت صرف لباسهای کاربردی کنید،
شاهد نتیجۀ بهتر و چشمگیری خواهید بود .درواقع ،طراحی لباس کاربردی از جایگاه مناسبتری
برخوردار است.

6

متأسفانه ،لباس مفهومی در ایران نتوانسته است بین دیگر حوزههای هنری برای خود جایگاهی
کسب کند و اکثر افراد (هنرمندان و مخاطبان لباس را صرف یک کاالی مصرفی و پوششی تلقی
میکنند .عالوه بر این ،هنرمندانی که در این حوزه به ارائۀ اثر مشغولاند ،باید با مشکالت بسیاری
از ابتدا تا لحظۀ نمایش کار روبهرو شوند.

9

متأسفانه ،لباس مفهومی از جایگاه قابل قبولی در ایران برخوردار نیست و میزان شناخت مردم و
بسیاری از هنرمندان از آن ناکافی است .به همین علت با وجود ایدههای خوب و بکر ،شاهد
اجراهای ضعیف بودیم .بهطوری که حتی گاهی به ایدة اثر نیز لطمه وارد شده بود.
عالوه بر این ،فضا و امکانات کافی برای ارائۀ اثر به شکل یک لباس مفهومی وجود ندارد و هنرمند
با محدودیتهای بسیاری از ابتدا تا انتهای کار روبهروست.
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اینظرمصاحبهشوندگاندرموردجایگاهلباسمفهومیدرایران 


.جدولمقایسه
ادامهجدول1

4

7

0

2

3

3

فضای باز و آزادی برای ارائۀ آثار وجود ندارد و هنرمند با محدودیتهای بسیاری روبهروست.
همچنین در بسیاری مواقع ،کارهایی به نمایش درمیآیند که پیش از این خلق شدهاند و ما شاهد
تقلیدی صرف هستیم .اگرچه ما عقبتر از جریانات جهانی (و تنها ناظری بر این جریانات هستیم،
با این حال ،با توجه به شرایط ایران ،آثاری که خلق میشوند را میتوان آثاری منحصربهفرد دانست.
لباس مفهومی بهعلت دارابودن قابلیتهای بیشتر دارای جایگاهی برابر یا حتی برتر در بین دیگر
آثار تجسمی (القل برای من است.
متأسفانه ،جایگاه قابل قبولی در ایران ندارد و هنرمند این حوزه همواره با مشکالت و
محدودیتهای مختلفی از جمله فضاهای نامناسب برای ارائۀ اثر و درنتیجه نداشتن امکان استفاده
از نور ،صدا ،و غیره روبهروست 2.همین امر سبب ایجاد مشکل در انتقال ایده و مفهوم هنرمند میشود.
عالوه بر این ،شناخت صحیحی از لباس بهعنوان یک اثر هنری وجود ندارد .نکتۀ دیگر ،عقببودن
بسیاری از هنرمندان در ایدهپردازی ،طراحی ،و اجراست .در اکثر مواقع نیز ما شاهد ایدههای خوب
و اجراهای ضعیف نیز هستیم.
متأسفانه ،بعضی از هنرمندان لباسهای مفهومی را درک نکردهاند و به صرف انجامدادن کار جدید،
این آثار را خلق کردهاند .عالوه بر این ،ما شاهد کپیکردن آثار بدون درک و علت آن اثر نیز هستیم.
البته در این بین ،هنرمندانی نیز سعی کردهاند مسائل اطراف خود را در قالب لباس بیان کنند .فضای باز و
ظرفیت پذیرش بسیاری مسائل از جمله ارائۀ لباس مفهومی بهصورت هنر اجرا نیز وجود ندارد.
لباس بهعنوان یک هنر در ایران بسیار ناشناخته است و تعداد هنرمندان در آن بسیار اندک و
انگشتشمارند .بنابراین ،حمایت قابل قبولی از این هنرمندان در ایران صورت نگرفته و هنرمندان
همواره باید با موانع بسیاری دست و پنجه نرم کنند.
لباس و طراحی لباس در ایران به دالیل فرهنگی ،اجتماعی ،و هنری دچار عقبماندگی است.
درنتیجه ،لباس مفهومی نیز با وجود جایگاه مناسب و قابل قبول هنر مفهومی در ایران با همین
مشکل روبهروست .همچنین ،ما شاهد قابل قبول نبودن لباس مفهومی بهعنوان شکلی از هنر هستیم.
شناخت صحیحی از لباس مفهومی در بین بعضی از هنرمندان وجود ندارد و ما با ضعیفبودن حوزة
نظری آن در ایران بین استادان و هنرمندان روبهرو هستیم .ضمن اینکه تجربیات دامنهداری در این
حوزه وجود ندارد.
لباس مفهومی هنوز جایگاه قابل قبولی ندارد و در درجۀ دوم و شاید سوم (پس از نقاشی و
مجسمه سازی قرار دارد .مشکل دیگری که وجود دارد ،عدم شناخت لباس مفهومی بین عامۀ مردم
به عنوان هنر است .البته این موضوعی است که در بین هنرمندان نیز به شکل دیگری مشاهده
میشود و ما شاهد کارهایی عجیب و نامربوط با نام لباس مفهومی هستیم.
سانسور (توسط هنرمند یا جامعه در آثار بهعلت نبودن فضای آزاد برای ارائۀ اثر دیده میشود.

 .2به طور خاص در مورد امکانات و محدودیتهای سه نمایشگاه برگزارشاده در نگارخاناۀ کماالالادین
بهزاد که هریک از هنرمندان با آن روبهرو بودند.
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از موارد تأکیدشده در جدول  ،6تکیه بر اجرا و ارائۀ ضعیفِ تعادادی از آثاار اسات .ایان در
حالی است که مصاحبهشوندگان بر این باورند که ایدههای خوب وجاود دارد ولای متأسافانه در
هنگام اجراکردن این ایدهها ا بنا به دالیلی که در ادامه بدان پرداخته خواهد شد ا هنرمندان باا
مشکالت فراوانی روبهرو میشوند و موفق نمیشوند آنچه میخواهند را بیان کنند .بارای مثاال،
در تصویر  0هنرمند سعی کرده است اسارت یک فرد را در دام اعتیاد نشان بدهد (گویی اعتیااد
همچون لباسی فرد را در بر گرفته است  ،اما برای نیل به این مقصاود از ماوادی چاون زنجیار،
روزنامههای سوخته ،رنگ سیاه ،و الیاف بهره برده است و درنهایت بر آن بوده که بهشاکلی آثاار
مضر اعتیاد همچون مختلشدن مغز ،روانپریشی ،و غیره را نشان بدهد .و با وجود ایادة خاوبی
که در کار دیده میشود ،متأسفانه اجرای ضعیف کار لطمۀ چشمگیری به کار و به تبع آن ایادة
نهفته در اثر وارد کرده است .درنتیجه ،مخاطب آنچنان که باید درگیر اثر نشده و انتقال مفهاوم
بهطرز شایسته صورت نمیگیرد.







تصویر.6ساراچاوشی،اعتیاد(،1333،مجموعۀشخصیهنرمند) 
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متأسفانه ،چون مردم شناخت و آگاهیِ کافی از لباس مفهومی ندارند و بسیاری از هنرمندان
آن را بهخوبی درک نمیکنند ،درنتیجه ما «شاهد قابل قبول نباودن لبااس مفهاومی باهعناوان
شکلی از هنر هستیم» ( . Fa08, ¶19از طرف دیگر ،در بعضای از آثاار ماا شااهد تقلیاد از آثاار
هنرمندان دیگر کشورها هستیم ،بی آنکه علت خلق آن اثر درک شده باشاد .درواقاع ،بعضای از
هنرمندان صرفاً بهدلیل ارائۀ اثر در قالب و شکلی متفاوت ،از این روش بهاره مایبرناد .در ایان
میان ،تحصیلکردههای رشتۀ طراحی لباس در ارتباط با لبااس مفهاومی از اقباال کامتاری در
مقایسه باا دیگار هنرمنادان در شااخههاای تجسامی چاون نقاشای و مجسامهساازی و غیاره
برخوردارند؛ بنابراین ،ترجیح میدهند وقت بیشتری به ارائۀ لباس کاربردی اختصااص دهناد و
فقط به برپایی نمایشگاههاای هناری بسانده نکنناد .هماین مسائله باعاث مایشاود از تعاداد
هنرمندان فعال در این حوزه کاسته شود .بنابراین ،نمیتوان شاهد اتفاقاات و رشاد چشامگیر و
روندی دامنهدار و مستمر در حوزة لباس مفهومی در ایران باشیم.

دالیلوضعیتنامناسبفعلیآثارلباسمفهومیدرایران 
با توجه به آنچه دربارة جایگاه لباس مفهومی در ایران گفته شد ،دالیل نامناسبباودن وضاعیت
فعلی از دیدگاه مصاحبهشوندگان نیز بحث و بررسی میشود .آنها ا با توجه به جدول  9ا علال
گوناگونی را برای وضعیت فعلی نمایشگاههای لباس مفهومی در ایران بیان کردهاند .این علال را
میتوان تحت عناوین زیر دستهبندی کرد:
 .1کمبودمنااب نظاریماوردنیاازبارایمعرفایوشانا تلبااسمفهاومی:
مصاحبهشوندگان معتقدند که ما در زمینۀ ماورد بحاث باا ضاعف در حاوزة نظاری و آموزشای
روبهروییم .همین ضعف باعث شده هنرمندان و مردم شناخت کمای از لبااس مفهاومی داشاته
باشند .بهگونهای که «مردم هنگام رویارویی با لباس مفهومی فقط به واژة لباس توجه میکنناد،
نه به مفهوم؛ درنتیجه ،توقع دیدن لباس تجسامی و هناری را ندارناد» ( . Fb01, ¶4همچناین،
بعضی از هنرمندان نیز فقط به خلق آثاری عجیب و ناشناخته در قالب لبااس مفهاومی بسانده
میکنند و به معنا و مفهوم نهفته در لباس توجه نمیکنند.
هایموجوددرایدهپردازیواجرا :مصاحبهشوندگان بار ایان باورناد کاه


محدودیت
.1
محدودیتهای موجود باعث میشود هنرمندان قادر به بیان هماۀ دغدغاههاای خاود نباشاند و
بهاجبار در محدودة مشخصی حرکت و اثر خود را ارائه کنند .بهطوری که حتی گاهی مجبور باه
حذف تعدادی از کارهای خویش در هنگام ارائه بودهاند ( . Fb05, ¶19عالوه براین ،آناان گااهی
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مجبور به اجرای اثر خود با استفاده از شیوهای خاص میشوند .ایان امار خاود سابب تغییار در
نحوة بیان و ایجاد مشکل در ارتباط باا مخاطاب مایشاود .در ایان رابطاه ،شارایط اجتمااعی،
فرهنگی ،و سیاسی جامعه مانع از آن میشود که هنرمناد باا آزادی عمال اثار خاود را تولیاد و
عرضه کند .از سوی دیگر ،سطح آگاهی و شناخت هنری اندک مردم موجاب مایشاود آنهاا از
لباس مفهومی استقبال نکنند.
اینظرمصاحبهشوندگاندربارۀعللوضعیتفعلیلباسمفهومیدرایران 


مقایسه
جدول.3جدول
کد
هنرمند

دالیل وضعیت فعلی لباس مفهومی در ایران (Fb

2

 2مردم هنگام رویارویی با لباس مفهومی فقط به واژة لباس توجه میکنند ،نه به مفهوم؛ درنتیجه توقع
دیدن لباس تجسمی و هنری را ندارند 6 .توقف برگزاری نمایشگاهها سبب شد تمرینی و تکراری صورت
نگیرد و پیشرفتی را شاهد نباشیم 9 .بیهدف و انگیزه بودن هنرمندان بهعلت محدودیتها و
حمایتنشدن 4 .بهعلت محدودیتهای موجود ،هنرمندان مجبور به ارائۀ آثار خود در قالب مشخصی
هستند 7 .ضعف حوزة نظری و شناخت ضعیف هنرمندان از حوزة تجسمی و لباسهای مفهومی 0 .قابل
قبول نبودن بهعنوان یک هنر سبب عدم اشتیاق و عالقه و صرف وقت در این حوزه شده است.

6

9
4

وجود محدودیت موجب میشود کارها در معر

عموم بهنمایش درنیاید.

7

 2نبود آزادی و امکانات کافی موجب تغییر اجراها و درنتیجه ایجاد خلل در بیان ایده شد 6 .آزادنبودن
قوة تخیل و خالقیت هنرمند بهعلت ضعیفبودن حوزة آموزشی در ایران.

0

 2بر موضوع لباس حساسیت فرهنگی وجود دارد؛ درنتیجه هنرمند ایرانی در بیان عقاید و دغدغههای
درونی خود به وسیلۀ لباس مشکل دارد 6 .سطح آگاهی ناکافی هنرمندان از حوزة لباس مفهومی همراه با
نامناسببودن بستر فرهنگی ،اجتماعی ،و سیاسی سبب عقبماندن این جریان و تبدیلنشدن آن به هویتی
مستقل شده است.

2
3
3
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 2مخاطبان آثار آگاهی کافی از این حوزه از هنر ندارند و لباس را فقط کاالیی کاربردی میدانند 6.بهعلت
محدودیتهای مختلف از ابتدای خلق تا ارائۀ اثر با مشکالت فراوان روبهروییم.
 2نمایشگاه های لباس مفهومی بعد از مدتی متوقف شدند و سبب شد تا جلوی معرفی آن به هنرمندان و
مردم و درنتیجه نهادینهشدن آن گرفته شود .به همین علت پیشرفتی در کار هنرمندان صورت نمیگیرد.
 6محدودیتهای موجود سبب شده است تا ایدهها آنگونه که باید اجرا نشود و سبب تغییرات زیادی در
آن شده است .ضمن آنکه مجبور به ارائه در قالب مشخصی نیز بودهایم.

بهعلت ناشناختهبودن این هنر در ایران و با وجود جالببودن آن در نظر مخاطب ،بسیاری از افراد آن را هنر
تلقی نمیکنند و بنابراین حمایتی از هنرمندان این حوزه صورت نمیگیرد.
 2کمبود منابع و مآخذ در زمینۀ مورد بحث 6 .قابل قبول نبودن بهعنوان شکلی از هنر 9 .ما با ضعف
حوزة نظری در زمینۀ مورد بحث روبهروییم 4 .عالوه بر این ،بعضی از هنرمندان شناخت کمی راجع به
لباسهای مفهومی دارند.
 2محدودیتهای بسیاری در مقابل هنرمندان این حوزه وجود دارد 6 .شناخت کافی در حوزة لباس
مفهومی وجود ندارد.
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عدماستقبالاینحوزهازهنرازسویمخاطب،بهویژهدرحوزۀلباسمفهومی:

.3
از نظر برخی از هنرمندان (مصاحبهشوندگان عدم استقبال مخاطبان سبب از بین رفتن اشتیاق
و انگیزه و اختصاصندادن زمان کافی برای خلق آثار در حوزة لباس مفهاومی مایشاود .نتیجاۀ
چنین وضعی ،ایجاد فواصل طوالنی و خلق انگشتشمار آثار و برگزاری نمایشگاههای مربوطاه از
سوی این هنرمندان است .اگرچه باید اشاره کرد کاه ایان دالیال پشاتوانۀ کاافی و قابال دفااع
ندارند ،زیرا معموالً پدیدههای نو قبل از عمومیتیاافتن ،دورهای نسابتاً طاوالنی از مواناع را در
پیش رو دارند.
نامناسببودنبسترفرهنگی،اجتماعی،وسیااسی :مصاحبهشوندگان معتقدند که

.1
فراهمنبودن بستر فرهنگی ،اجتماعی ،و سیاسی برای ارائۀ لباسهاای مفهاومی سابب شاده تاا
بسیاری از هنرمندانِ ایرانی آثار خود را در نمایشگاههای خارج از ایران باهنماایش بگذارناد کاه
نتیجۀ آن تغییرنیافتن نگرش در زمینۀ لباس و اصالح وضعیت موجود بوده است .این روند باعث
شده لباس مفهومی در ایران نتواند برای خود هویتی مستقل کسب کناد و هناری تجسامی در
اذهان عموم و هنرمندان شناخته شود .بسیاری از هنرمندان ایرانی هیچگاه نمایشگاهی در ایران
نداشته و فقط در خارج از ایران لباسهای مفهومی خود را به نمایش گذاشتهاند .افارادی چاون
شیرین نشاط ،شادی قدیریان ،بهرنگ صمدزادگان ،وینوس تقیزاده ،و بسایاری دیگار در زمارة
این هنرمنداناند.

میزانفعالیتمصاحبهشوندگاندرحوزۀلباسمفهومی 

همانطور که اشاره شد ،محادودیت هاای موجاود در ایاران باعاث شاده هنرمنادان ایرانای (در
صورت امکان برای نمایش آثار خود به نمایشگاههای خاارج از ایاران بروناد .بارای اثباات ایان
مدعا ،میتوان به نمودار  2توجاه کارد .در ایان نماودار ،اطالعاات باهدسات آماده از مصااحبه
شوندگان بهصورت مقایسهای در کنار هم قرار گرفتهاند .با توجه به این نمودار میتوان اخاتالف
چشمگیر بین تعداد نمایشگاه های برخای از ایان افاراد را در ایاران و خاارج از ایاران باهخاوبی
مشاهده کرد .
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کد هنرمندان

.میزانفعالیتمصاحبهشوندگان 

نمودار1

بندیونتیجهگیری 

جم 
یافتههای بهدست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که در بازة زمانی مورد بحث ،در ایاران،
فعالیت چندان چشمگیر و درخور توجهی از طرف هنرمندان ایرانی در این حوزه صورت نگرفتاه
است .در حالی که این حوزه از هنر بهسابب ملماوسباودن و ایجااد ارتبااط بهتار و ماؤثرتر باا
مخاطب در بیان عقاید و افکار هنرمند امروزه در جهان بسایار ماورد توجاه قارار گرفتاه اسات.
همچنین ،ت عداد اندکی نمایشگاه در ایران با موضاوع لبااس مفهاومی برگازار شاده اسات .ایان
وضعیت دالیل گوناگونی دارد که از آنها میتوان به معرفینشدن این حیطه از هنار در ایاران و
بیتوجهی دستاندرکاران به آن در نظام آموزش عالی هنر اشاره کرد.
همچنین ،بر اساس یافتهها ،بعضی از آثار ارائهشاده در ایان نمایشاگاههاا باا عناوان لبااس
مفهومی ،تقلیدی ناقص و بسیار سطحی از این نوع آثاار در غارباناد .و درواقاع ،تحات سالطۀ
میدان هنری غرب هستند و منطبق با آثار غربی به نمایش گذاشاته شادهاناد .احتمااالً یکای از
دالیل این وضع ضعف دانش نظری مرتبط با حوزة لباس مفهومی در ایران اسات .دلیال دیگار،
احتماالً نبود روحیۀ پژوهشگری بهعنوان یک ضرورت برای خلق آثار پرمحتوا از سوی هنرمندان
فعال در این حوزه است .ضمن اینکه بیشتر هنرمندان فعال در ایان حاوزه را فاار التحصایالن
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رشتههای طراحی لباس یا هنرهای تجسمی تشکیل میدهند .با وجود ضعفهای آشکار نظاری
و تجربی در بین اکثر این هنرمندان ،باید اذعان کرد که گروه اول ،یعنی فار التحصیالن طراحی
لباس ،به لحاظ نظری بسیار ضعیفتر از فار التحصیالن رشتههای تجسمیاند.
عالوه بر این ،فضای نامناسب فرهنگای و اجتمااعی جامعاه و ویژگایهاای سانتی آن ،کاه
(جامعۀ در حال گذار هنوز به جامعهای مدرن تبدیل نشده و درنتیجه در آن نظام طبقااتی باه
مفهوم یک پدیدة مدرن همچون غرب تشکیل نشده است ،درک هنر واال و ذائقۀ تشخیص آن را
در بین طبقۀ باال مشکل میکند؛ در حالی که هنر مفهاومی و لبااس مفهاومی پدیادهای کاامالً
مدرن و جوشیده از یک جامعۀ مدرن است .درنتیجه ،ذهنیت فردی و اجتماعی جامعه هنوز باه
مرحلۀ درک و فهم کامل چنین پدیدههاایی نرسایده اسات .از ساوی دیگار ،باهویاژه از ساوی
نهادهای متولی امور فرهنگی ،اجتماعی ،و مذهبی ،برخورد سلبی با تولیدات لباسهای مفهومی،
موجب شده است که هنرمندانِ اندک فعال در این حوزه نیز نتوانند ارتباط فعال و پویاایی را باا
مخاطبان و دوستداران این عرصه از هنر برقرار کنند .همین امر موجب شده اسات تاا برخای از
این هنرمندان مهاجرت به خارج و فعالیت در آنجا را بر ماندن در کشور ترجیح بدهند و بار اثار
این وضع بهتدریج از فضای فرهنگی و اجتمااعی کشاور فاصاله بگیرناد و در فضاای فرهنگای و
اجتماعی کشور غربی میزبان خود حل و جذب شوند .برخی از این هنرمندان نیز با وجاود هماۀ
محدودیتهای موجود در کشور ،با شرایط موجود کنار آمده و بهصورت منفعالنه تولیادات خاود
را با معیارهای رسمی تنظیم کردهاند .بنابراین ،در اکثر ماوارد ،تولیادات ایان هنرمنادان بادون
برخورداری از عنصر خالقیت و نوآوری در معر دید مخاطبان قرار میگیرد.
درنهایت ،بر اساس یافتهها ،شاید بتوان گفت لباسهای مفهومی در ایران نتوانستهاند هویتی
مستقل کسب کنند و با وجود آثار اندکِ درخور توجه ،تاکنون قادر به کساب جایگااهی مقباول
در میان دیگر هنرهای تجسمی ،چه از نظر هنرمندان و چه مخاطبان آثار هنری ،نشدهاناد .ایان
در حالی است که مطمئناً بهسبب ارتباط بهتری که مخاطب با لباس دارد (از بدو تولد تا مار
همراه همیشگی انسان است نشاندادن بسیاری از مسائل اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،و غیره،
که دغدغههای درونی و بیرونی همیشگی هنرمندان است ،از طریق لباسهاای مفهاومی بسایار
جذابتر و قابل فهمتر برای مخاطب خواهد بود و مایتاوان باا صاراحت بیشاتر و بهتار پیاام را
منتقل کرد.
با توجه به موارد مذکور ،میتوان نتیجه گرفت که با وجود شناخت و پذیرش تادریجی هنار
مفهومی در ایران و رشد هنرمندان در این حوزه ،متأسفانه حوزة لباس مفهومی ،که باهناوعی از
 161

بررسیوضعیتلباسمفهومیازدیدگاههنرمندانفعال ...

مفاهیم و ویژگیهای هنر مفهومی تبعیت میکند ،نتوانسته جایگاهی همچون هنار مفهاومی در
جهان برای خود کسب کند .البته علت این امر ،همانطور که پیشتر نیاز گفتاه شاد ،دالیال و
علل گوناگونی چون محدودیتهای فرهنگی و اجتماعی ،ضعف در حوزة هنر نظاری و مفهاومی،
شناخت و آگاهی کم هنرمندان و مخاطبان باهعلات ناآگااهی و درک الزم در ایان حاوزه دارد.
همچنین نبود استاندارد و معیارهای مناسب برای سیاستگذاری و نظاارت بار تولیادات لبااس
مفهومی در بسیاری موارد خسارتهای جبرانناپذیری را بر تولیدات و ذائقۀ مخاطبان و کیفیات
کار هنرمندان فعال در این رشته وارد میکند.

پیشنهادها 
برای رسیدن به وضعیت بهتر در حوزة لباس مفهاومی در ایاران پیشانهادهایی در دو زیاربخش
پژوهشی و اجرایی ارائه شده است.
الف)پیشنهادهایپژوهشی 
 .2با توجه به کمبود شدید متون نظری و روشی مناساب بارای آماوزش و پاژوهش هنار و
لباس مفهومی ،ترجمه و تألیف کتب مورد نیاز از سوی افراد متخصص ضارورتی اجتناابناپاذیر
است.
 .6تشویق انجام پژوهشهای کمّی در کنار پژوهشهای کیفی در حوزة لباسهای مفهومی و
توجه به لباس بهعنوان یک هنر.
 .9انجامدادن مطالعات تطبیقی در زمیناۀ کمیات و کیفیات آثاار هنرمنادان حاوزة لبااس
مفهومی در میان کشورهای اسالمی ،منطقۀ خاورمیانه ،و همجوار.
 .4برنامهریزی و اجرای پژوهشهایی با رویکرد کاربردی منتهی به سیاستگذاری و رویکارد
ارزیابی (توسعهای برای اصالح برنامهها و پاژوهشهاای هناری باهویاژه در حاوزة لبااسهاای
مفهومی.
ب)پیشنهادهایاجرایی 
 .2راهاناادازی بانااک اطالعااات در زمینااۀ هناار مفهااومی ،باارای اسااتفادة پژوهشااگران و
سیاستگذاران این حوزه از هنر.
 .6راهاندازی و ایجاد دستگاه سیاستگذاری و نظارت بر فعالیتهای گوناگون در حاوزة هنار
مفهومی بهویژه لباس مفهومی.
 .9تولید و پخش برنامههای آموزشی و تبلیغاتی در زمینۀ هنر مفهومی و لباسهای مفهومی
برای آشنایی ،ترویج ،و ارتقای این حوزه از هنر .
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