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حوزهینهنرمندانفعالدرایدگاهازدیلباسمفهومیتوضعیبررس
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 یسودابه صالح  2زارع یهمرض 

چکیده
 یقمد نظر قرار گرفت و هنرمندان با استفاده از تلف یهنر یعنوان مفهوم لباس به یالدی،م 06 ۀبعد از ده
 یگری،باز های ییحرکات اندام، و گاه توانا ی،حاالت و صفات انسان ی،تجسم یهنرها های یژگیلباس با و
 یبرا یرهو غ ی،عکاس یدئو،و ا،اجر یدمان،گذاشتند و از آن در قالب چ یشمورد نظر خود را به نما یممفاه

صرفاً پوشش بدن  ییها لباس ینچن یباط با مخاطبان اثر بهره جستند. هدف اصلو ارت یخلق اثر هنر
 یپژوهش، بررس ینا هدف انسان است. های یشهصفات، احساسات، و اند یشبلکه نما یست،انسان ن
حوزه از هنر  ینتوسعه و گسترش ا یکارها وضع موجود آن، و راه یلدال ی،لباس مفهوم یگاهو جا یتوضع
بود و  یفیک یق،تحق یها پژوهش از منظر داده ینبود. ا یرانحوزه در ا ینرمندان فعال در اهن یدگاهاز د

 ۀمصاحب یزها ن داده یآور جمع رمند انتخاب شدند. ابزا صورت هدف کنندگان آن به شرکت
پس از  یک،و پست الکترون یحضور ی ها مصاحبه یقاز طر شده یآور جمع اطالعاتبود. شده  طراحی یمهن

ها  موجود در آن یها و الگوها شدند و سپس مقوله یکدگذار شده، یادداشتبه متون  یلضبط و تبد
رشد  یرانحوزه از هنر در ا یناست که ا یناز ا یپژوهش حاک ینا یجشدند. نتا یلاستخراج و تحل

را  یراندر ا یحوزة لباس مفهوم یافتنن گسترش یلدال ینتر مهم ها، یافتهندارد. بر اساس  یریچشمگ
حوزه و وجود  یننکردن مخاطبان از ا عدم شناخت، و استقبال ی،مربوط به کمبود منابع نظر توان یم

دانست. یاسیو س ی،فرهنگ ی،متعدد اجتماع های یتمحدود
 .لباسِ مفهومی ،آثار لباسِ مفهومی در ایران، جایگاه لباس مفهومی در ایران هایکلیدی:واژه
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مثاباۀ اثار هناری:     لبااس باه  »ارشد نگارندة اول باا عناوان    نامۀ کارشناسی  . این مقاله برگرفته از پایان2

باه راهنماایی دکتار    « تاا کناون    2936های هنری ایران )دهۀ  لباس در نمایشگاهموردپژوهی مفهوم 
 سودابه صالحی است که در دانشگاه هنر تهران به انجام رسیده است.
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 مقدمه

و باه آثااری    ندتدریج تحت تأثیر آن قرار گرفت پس از ظهور هنر مفهومی در جهان، انواع هنر به
 . طراحی لباس نیز مانند دیگر هنرها تحت تأثیربودترین بخش  ها ایده مهم بدل شدند که در آن

وقاوع   باه  2306ۀ جریان هنر مفهومی قرار گرفت و رشد کرد. به بیان دیگر، اتفاقاتی کاه در دها  
نگرش به پوشاک  ةهای هنری را تحت تأثیر قرار داد، تأثیرات شگرفی نیز بر نحو پیوست و سبک

ل ای کاربردی برای در امان ماندن از گزند عوام وسیله عنوان گذاشت. قبل از این دوران، لباس به
و متناوع و حتای    ،ای زیباا، متفااوت   جلاوه ۀ و غیره یاا ارائاا   ،طبیعی چون سرما، گرما، حشرات

عملکردی فراتر از موارد مذکور مطارح   شده از فرد مطرح بود، ولی هنر مفهومی لباس را با اغراق
لبااس   چاون قلمروهاای زنادگی    ۀبا آشتی این دو، مفهاوم هنار باه هما     ،. در دوران معاصرکرد

د. بسایاری از هنرمنادان از قادرت    شا گسترش یافت و ارتباط بین دنیای هنار و لبااس آشاکار    
جاوی   و و متقابالً طراحان لباس در جسات  ندآمیز لباس در خلق آثار هنری استفاده کرد تحریک

  .2933منبع الهام به دنیای هنر رجوع کردند )بزرگمهر و محمدی، 
های اندام انسان و حاالت آن را بیش از هر ابازار دیگاری    تدر همین دوران، هنرمندان قابلی

طراحی پوشاک غیرکااربردی  »واقع،  دربرای ایجاد ارتباط با مخاطبان آثار هنری مناسب دیدند. 
های هنری در دوران معاصر خودنمایی کرد. طراحی لباس در این  عنوان یکی از مؤثرترین بیان به

هاای   ثیرات الگوهاا و چاالش  أماعی و به دنبال آن انعکااس تا  گر تغییرات عمیق اجت دوران، بیان
 :6662)اینگلایش،  « ها و اقشار اجتماعی مختلف و متنوع باود  حاصل از این تغییرات روی گروه

های هنرهای تجسمی، حاالت و صفات انسانی،  . هنرمندان با استفاده از تلفیق لباس با ویژگی 3
ناد و درنتیجاه،   کرد آشاکار گری، مفاهیم مورد نظر خاود را  های بازی و گاه توانایی ،حرکات اندام
 عنوان مفهومی هنری مد نظر قرار گرفت. لباس به
هویتی هر فارد بسایار ماورد توجاه     ۀ شخصی و نشانۀ عنوان یک حیط بدن به»ترتیب،  بدین

 ۀتارین واساط   حامل ضمیر نفساانی و مساتقیم   ۀمثاب بدن بههنرمندان قرار گرفته است؛ چرا که 
 . به عبارت دیگر، این واقعیت که امکان بادن/  72 :2932 چاوشیان، ارمکی و   )آزاد «هویت است
دیگر هادف یاا آرماان یاک      ،نتیجه و در  یک سوژه، به روی مخاطبان انبوه باز شده ۀمثاب خود به

  .2334گروه نخبه یا فرهنگ بورژوازی ممتاز نیست )ترنر، 
ۀ منزلا  تواناد باه   مای »شد،  گفتهدهایی که در مورد آن لباس با توجه به خصوصیات و کارکر

هاای   جهاانی و واکانش   ةای قلمداد شود که توانایی بیان مفاهیم مختلف موجود در دهکد رسانه
ای آشکار ماورد   عنوان بیانیاه کنون به تا 06ۀ ای که لباس از ده گوناه ؛ بهآن در جامعه را داراست
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اصاطالح    . این ناوع تلقای،  93: 2333)بادات، « یابد میگیرد و شکلی تجسمی  استفاده قرار می
 داشته است. در پیها  را برای این گونه لباس« 2هایِ مفهومی لباس»

های مفهومی صارفًا پوشاش بادن انساان نیسات، بلکاه نماایش صافات،          هدف اصلی لباس
تی، ای محاافظ  جنباه  فقاط ترتیب، لباس کاه زماانی    بدینهای انسان است.  و اندیشه ،احساسات
و تمایز اجتماعی داشت، اکنون به ابزاری بارای بیاان هناری بادل شاده اسات. در آثاار         ،زینتی

واسطه  توان بی ، لباس را میدیگرانو  ،4، بورلی سِمز9، ایسه میاکه6طراحانی چون یویوی کوساما
لبتاه  د. اکنا خوبی با مخاطب ارتباط برقارار   به تواند یک اثر هنری و دارای بیان تلقی کرد که می

بسایاری از    ةبردارناد  اند، بلکاه زباان لبااس در    منظور این نیست که هنر و لباس مشابه یا معادل
و اشااره باه   « 7زباان ۀ منزلا  لبااس باه  » ةروند. کاربرد استعار کار می عناصری است که در هنر به

جریاان  های جدیادتری بارای درک بهتار     لباس، راهة در حوز« برقراری یا ایجاد ارتباط»قابلیت 
جدیاد، لبااس را از    اًو دریافت پیام در این حوزه گشوده است. در مطالعاات نسابت   ،تولید، انتقال
 . ضاامن اینکااه فراواناای و تعاادد 2332انااد )هااولم ن،  دانسااته« 0ارتباااط غیرکالماای»اشااکال 
روناق و   ةدهند های مفهومی در غرب خود نشان مرتبط با موضوع لباس ةشد های برگزار نمایشگاه

ایان حاوزه از    رساد  نظر می . اما برخالف غرب، بهستترش این حوزه از هنر مفهومی در آنجاگس
 .نداردهنرهای مفهومی در ایران رونق چندانی 

پژوهشهایالؤس
گویی به این پرسش است که هنر مفهاومی   پاسخ با توجه به آنچه مطرح شد، این پژوهش در پیِ

و لبااس مفهاومی در ایاران از دیادگاه هنرمنادان      دارد  یجایگاهچه با لباس در ایران  رابطهدر 
این بخش از هنار مفهاومی   نداشتن  لباس مفهومی چه وضعیتی دارد؟ دالیل رونق یا رونق ةحوز

 لبااس ة حاوز در ویاژه   ی و کیفی هنر مفهاومی باه  ؟ برای توسعه و گسترش کمّیستدر ایران چ

                                                 
1. Conceptual clothing 

2. Yoyoi Kusama 

3. Issey Miyake 

4. Beverly Semmes 

 . 73 :2326، بهاره بارده اسات )اکاو    « لبااس  ۀصحبت به واساط »اومبرتو اکو از اصطالح  ،. برای مثال7
هاا بااور دارد؛    لبااس  تفااوت هاای م  باه وجاود زباان    «ها زبان لباس»لوری در کتاب  آلیسونهمچنین 

 . 6663)به نقل از بارنارد،  را دارندزبان خاص خود  هایی که لغات و دستور زبان
6. Nonverbal Communication 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CGoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.isseymiyake.com%2F&ei=JQ_uT-G3JIKI8gPs9eSYDQ&usg=AFQjCNGmuSdA-GazVjTRHKuvDftRCAO9sQ
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 لبااس  بارةپس از بحث در ها پرسشگویی به این  کارهایی وجود دارد؟ برای پاسخ مفهومی چه راه 
 2932شمسای تاا    2936 ۀدر ایاران از آغااز دها    مفهاومی   عام، وضعیت لبااس  طور  مفهومی به 

 شد.تحلیل   بررسی و

اهدافمطالعه
 های مفهومی در سو با هدف افزایش شناخت و معرفت نسبت به موضوع لباس این مطالعه از یک

گاذاری و   مناساب کااربردی بارای سیاسات     هایپیشانهاد  ۀبا هدف ارائا و از سوی دیگر،  ،ایران
هاای مفهاومی در بخاش     هنری لبااس ۀ موقعیت شاخ یو ارتقا  توسعه برایریزی اجرایی  برنامه
 .گرفته استتربیت هنرمندان شایسته، صورت   آن و دانشگاهی  آموزش

مرورادبیاتمرتبطباموضوع
ومی یا لباس در آثار مفهومی آنچنان که باید مطالعات زیادی وضوع لباس مفهم ةدربار ،متأسفانه

ارمکای و چاوشایان     از آزاد «هویات  ۀرساان  ۀمثابا  بادن باه  » ۀدر ایران صورت نگرفته است. مقال
  ۀمثابا  بحث است. نویسندگان این مقالاه بادن را باه   د مورع   از تحقیقات مرتبط با موضو2932)

موضاوعی بارای نظریاه و پاژوهش      و نیاز هویات   ۀواساط تارین   مستقیم نفسانی و حامل ضمیر
 «هنرمناد  بیانی ۀلباس وسیل»  با عنوان 6667فانی سالک ) ۀنام ند. پایانکن اجتماعی مطرح می

معتقد اسات لبااس باا توجاه باه قادرت و بیاان خااص خاود و           اودر این زمینه است.  یتحقیق
تارین   ایی هر فرد مطرح بوده و باه بازر   ترین دار عنوان اولین و قوی گرفتن بر روی بدن، به قرار

 ،شاود. تحقیاق دیگار    چالش کشیدن فضای اطاراف تبادیل مای    مجموعه برای بیانِ هنرمند و به
اسات. راسال   « 2لباس: درون و برون»  با موضوع 6663کارشناسی ارشد ناتاشا راسل ) ۀنام پایان

را بررسای  در این مطالعه، نقش و جایگااه فارد در درون لبااس و ارتبااط آن باا فضاای اطاراف        
از جملاه  و همه چیاز   استاز فضای اطراف از محدوده و مرز بدن به آن طرف  او. تعریف کند می
ثر ؤما و ارتبااطی   کاامپیوتری شود. او در این نوع ارتباط از تمام امکانات  فرد را شامل می ء وشی

خود مبنی بر نقش فعال و پویای لباس در انتقال بیان و پیام هنری به  ۀکند تا فرضی استفاده می
 اثبات برساند. فرد مقابل و جایگاه واکنش را به

نیاز   ،2933مجلسی و خوشنویسان در ساال   ۀنوشت ،«هنر مفهومی در طراحی لباس» ۀمقال

                                                 
1. Clothes: inside and outside 
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ن مقاله به تأثیر هنر مفهومی در طراحی لبااس  ها در ای مختصری به لباس هنری دارد. آن ةاشار
ای برای  یک بوم یا وسیله چونهای مفهومی هم د که لباسکنن همچنین بیان می .کنند اشاره می
پوششای بارای بادن     فقاط کنند و لبااس   هنرمند عمل می دادن مفاهیم درونی و ذهنیاتِ نشان

 انادکِ  پیشاینۀ تحقیقای  شاود. مارور    انتقال تفکرات هنرمند تلقی می ۀبلکه زمین ،انسان نیست
طور اخص به موضوع ماورد بحاث ایان     ها به کدام از آن له است که هیچئگر این مس موجود نشان
 اند. مقاله نپرداخته

 مفهومیلباس

نفس خالقیت و ناوآوری موضاوع    ،بیستم برای نخستین بار قرنشد، در هنرِ  گفتهطور که  همان
بهاره  آمیز لباس در خلق آثاار هناری خاود     هنرمندان از قدرت تحریکشود. بسیاری از  هنر می
جوی منبع الهام به دنیای هنر رجوع کردند )بزرگمهار   و و متقابالً طراحان لباس در جست بردند

  .2933و محمدی، 
شد، به ابزاری  کاربردی آن شناخته و مطرح می ۀاز جنب فقطبه این ترتیب، لباس که زمانی 

واساطه یاک اثار مفهاومی پنداشات       تاوان آن را بای   ی هویت بادل شاد و مای   جو و برای جست
هاای   تاا از محادودیت   شادند هنر و لباس با یکدیگر ترکیب  ، . به بیان دیگر2330)پریمیسریو، 

 های از مجموعا  هاا لفااف و پوساته    دوی آن یابند. هار  رهاییو  وندمعمول ژانرهای خود خارج ش
کناد کاه از    . هنرمند تاالش مای  ندیت شدؤند که قابل را یهای حسی و معنو ها و آرمان خواست

)پریمیساریو،   2درا بازتااب دها  طریق ترکیب این دو با یکدیگر تفکرات و عقاید مورد نظر خاود  
اناد کاه پوشااک     معاصر بر این عقیاده   . طراحان و هنرمندان2ِ  )تصویر 6666ونسند، ا؛ ت2330

صارفاً بارای    ،لبااس  ، یعنای آن  محصاول نهاایی  شاود و   یک تصویر است و هر آنچه طراحی می
عناوان هناری قابال لماس یااد       از لباس باه  9و راجرفلد 6 . کِرَ 6666پوشیدن نیست )استیل، 

باودن، تعریاف    قابال لماس   هنری که بر خالف تعریف همیشگی هنار مبنای بار غیار     ؛ندکن می
باه مخاطاب منتقال     صاورت ملماوس   ای است که بیان خود را به مفهومی رسانه  د. لباسوش می
  .2330کند )به نقل از پریمیسریو،  می

                                                 
ۀ هنرمند با ارائا  ،واقع بینی و نگرش هنرمند به دنیای اطراف وی است. در ای از جهان اثر هنری آیینه. »2

کند و مخاطاب   ها را در جامعه طرح و نهادینه می های خود توسط اثر هنری آن ها و ایدئولوژی ارزش
  .26 :2930)راودراد، « سازد را با آن آشنا می

2. Tony Cragg 

3. Kral Lagerfeld 
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 ،بدونتاریخ(1استودیوسِمز،)بورلی1،1113هایشبآبی.لباس1شکل

                الگاوی  همچاون بخش جایگاه مفهومی در دنیای هنار معاصار اسات،     اکنون لباس که تجلی
                      هااا،  هااایی کااه در آن کنااد. لباااس آثااار هنااری، جایگاااه گفتمااان را از ورای لباااس معرفاای ماای

                   درساتی باه آن اشااره دارد، ساه عامال بادن، فضاا، و ارتبااط            باه 6663طور که راسال )  همان
                      اثاار هنااری تلقاای  نتیجااه، در ایاان حالاات لباااس مسااتقیماً یااک شااوند. در ماای اهمیاات حااائز
                   ای مثاال لباااس خلااق  ماااده شااود و طااراح لباااس هنرمناادی اساات کااه آثااارش را بااا کااار  ماای
                          مطاارح   صااورت رسااانه و آن را بااه رود ماایامااا ایاان بااار از دیااد کاااربردی فراتاار    ؛کنااد ماای
               ۀ، لباااس مفهااومی فااوران خالقیاات و اندیشااواقااع . در2933)بزرگمهاار و محماادی،  دکناا ماای

د کنا  مای فرهنگ و روان خالق آن را مشاخص   ۀمخاطب بنی از سویهنرمند است که درک آن 
  .6)تصویر 

                                                 
1. Blue Gowns 

2. Beverly Semmes Studio 
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(1،1111،)سایتایندیافلینت1111،پوستدوم.ایندیافلینت،1تصویر

یعنی نگرش  ،تجسمی، آن را از نگرش خاص خودعنوان یک اثر  استفاده از لباس مفهومی به
شود تا به کارکرد بازنگریسته شود. با توجه به این موضاوع کاه    و سبب می کند میرها  ،کاربردی

کند، ما شاهد معرفی  خوبی با مخاطب ارتباط برقرار می لباس برخاسته از فرهنگ عامه است و به
گرا با اساتفاده از آن باه    بزاری که هنرمند مفهوما ؛عنوان ابزار بیان هنری هستیم و تثبیت آن به

هاای   دغدغاه   طور کلی یا دیگر مسائل پیرامون خود و به ،بیان ایدئولوژی، نقد اجتماعی، فرهنگی
 ۀشناساان  زیباایی  ۀاینجاست کاه جنبا   و . 2930پردازد )جوادی یگانه و کشفی،  درونی خود می
حااکی از نگارش عمیاق باه       یابد؛ لباسی که می و مفهوم نهفته در آن اهمیت رود میلباس کنار 

اللهای و فرباود،    شود )آیات  اطراف و حتی درون افراد است و در آن مخاطب به تفکر واداشته می
2937.  

                                                 
1  . Indiaflint 
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چارچوبمفهومی
شود و از طرف دیگر، باه   از یک طرف هنر در جامعه ساخته می»باید بر این نکته تأکید کرد که 

 . 422 :2936)الکسااندر،  « کند خود نقشی سازنده در رابطه با کنشگران اجتماعی بازی می ۀنوب
یعنای باا    ،ست«»پُبا یاک   رابطهدر « واره فاعل اثر یک عادت»در این رابطه، بوردیو معتقد است 

های آن است؛ از یاک طارف از    است و جبرگرایی اجتماعی که اثر هنری حامل نشانه ،یک حوزه
عنوان فاعل اجتمااعی   کند و به شرایط اجتماعی تولیدش به تولیدکننده عمل می ةوار گذر عادت

از گذر تقاضاها و فشاارهای   ،دهد؛ و از طرف دیگر عنوان تولیدکننده ارجاع می )خانواده و...  و به
)کم و بایش خاودگردان  تولیاد     ةاجتماعی که جزء الینفک موقعیتی هستند که او در یک حوز

شاود مالقااتی اسات میاان      هنری نامیده مای « آفرینش»کنند. آنچه  است، عمل میاحراز کرده 
شاده یاا ممکان در تقسایم کاار تولیاد        ای با سرشتی اجتماعی و یک موقعیت کساب  واره عادت
  .2932)هینیک،  فرهنگی

کناد   تقسیم می« 6نازل»و هنرهای « 2واال»بندی دیگری هنر را به هنرهای  همچنین، دسته
ای یاا   توده ةشد ها و نیز هنر تجاری مربوط به توده« اصیل»ل را گاهی متشکل از هنر که هنر ناز

تار و   های رایج در این رابطاه آن اسات کاه هنار واال غنای      دانند. یکی از استدالل پسند می مردم
 ۀپسند است. سرانجام، استدالل دیگر آن است که هنر واال تجربا  تر از هنر مردم نتیجه پیچیده در

کناد   سارگرم مای  « صارفاً »در حالی که فرهناگ تاوده    ؛کند شناختی را تقویت می فکری زیبایی
پساند   اسات و اساتفاده از فرهناگ ماردم    « محاور  خاالق » . استفاده از فرهنگ واال 2336)گانز، 
  هنر مفهومی و لبااس مفهاومی   )مانندمحور   . در هنر خالق2324است )گانز، « محور مخاطب»
هاای هنرمناد و خاالق اثار پای       و به انگیزه بدهندخود را با شکل هنری تطبیق مخاطبان باید »

دهاد و معناای   بهاای مخاطاب پاساخ     محاور، هنرمناد بایاد باه خواساته      در هنر مخاطب .ببرند
  .933 :2936، )الکساندر« کارهایش را برای وی روشن نماید

ع متفااوتی از هنار را   پسند، طبقاات اجتمااعی متفااوت، اناوا     اساس تصورات قالبی مردم بر
روناد.   ها به تماشای هنرهای دیاداری مای   ها یا نمایشگاه فرهنگ در موزه کنند. افراد با مصرف می

خیلای   ،مفهومی  مفهومی و لباس  از جمله هنر ،مصرف هنرها ة، تصورات قالبی درباربر این عالوه
حال، مطالعات   . اما به هر2332 ، معاصر است )دیمگیو ۀشدیدتر از الگوهای واقعی هنر در جامع

  .2323)دیمگیو،  اند یافتهمصرف هنرها  الگوهای طبقۀ اجتماعی وپیوندهایی بین  همیشهتجربی 
  2336طاور کاه دیمگیاو و اشاتراور )     هماان  ،نیرومند ۀشناسان برای تبیین این یافت جامعه

                                                 
1. High arts 

2. Low arts 
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کاه ذوق و مصارف    هاایی  نظریاه  ؛2اناد  همطرح کارد مشارکت فرهنگی را  ۀنظری»اند،  اشاره کرده
داند که  های اجتماعی می ساختن و نگهداری شبکه تثبیت عضویت اجتماعی و بر ۀهنری را وسیل

  .2936، شود )الکساندر موجب دسترسی به محصوالت مادی و نمادین می
شدن مفاهیم هنار واال در برابار هنار     هنری، نهادینه ۀترتیب، شاید بتوان گفت که ذائق بدین
کردن هنر، به نظم پایگاهی در جامعه مرتبط است. درک هنار در هار شاکل آن،     یو کانون ،نازل

دهناد )بکار،    نیازمند احاطه بر قواعد و قراردادهایی است کاه زیربناای آن هنار را تشاکیل مای     
از عناصار موجاود    ا  بنادی  و درجه ا  بندی ها در امر طبقه   و فهم هنر هم با توانایی انسان2336

هاای دارای پایگااه     . فرزنادان خاانواده  2336؛ آلسا،،  2300د )داگاالس،  در محیط ارتباط دار
ایان طبقاه    ، زیراکنند تری در راستای فهم هنر واال دریافت می های بیش اجتماعی باالتر آموزش

 کنند. ارزشمندتر از هنر نازل تعریف می ای مقولههنر واال را یا گروه 

شناسیپژوهشروش
های تحقیق از نوع کیفی است. گردآوری اطالعات باا اساتفاده از ابازار     این پژوهش از منظر داده

الکترونیاک صاورت گرفتاه      های حضوری و پست و از طریق مصاحبه 6شده طراحی نیمه ۀمصاحب
ارائاه  در قالاب لبااس در ایاران    را ند که آثار خود ا کنندگان در پژوهش هنرمندانی است. شرکت

هاا   آن ۀاین حوزه از هنر در ایران محدود باود، هما   ةآمد مایش درن تعداد آثار به و چوناند.  کرده
مربوط به دانشجویان مرکز آموزشِ آزاد هنری دانشگاهِ   ، سه نمایشگاهعالوه بر این. شدندارزیابی 

برگازار و از آن   2933ها در طیِ ساه دوره تاا قبال از ساال      . این نمایشگاهشدالزهرا نیز بررسی 
یاک اثار، در هار     فقاط است. از آنجا که هار دانشاجو    ده شمتوقف ها  آنسال تا کنون برگزاری 

های خود، دیگر در این حاوزه   یک از دانشجویان پس از گذراندن دوره کرده و هیچ ه ئنمایشگاه ارا
بارای   هاایی  آن فقطها  ، تصمیم گرفته شد در بین افراد درگیر در این نمایشگاهاند فعالیت نکرده

ها  اند، بلکه سرپرستی آن هکردها شرکت  مصاحبه برگزیده شوند که نه تنها خود در این نمایشگاه
شخصی این افراد  هایاز نظریافتن  شد تا عالوه بر اطالع سبب  مسئلهاند. این  دار بوده را نیز عهده

نیاز  نسبتاً مطلاوبی  عنوان اشخاص درگیر در این حوزه، اطالعات  به ها و موانع و مشکالت کار آن
کننده در هر سه نمایشگاه ماذکور حاصال شاود.     دیگر هنرمندانِ شرکت آرایدر مورد مسائل و 

ای کاه   گونه به ؛متغیر بودنیز ها  مدت مصاحبه شد.نفر مصاحبه  3از ترتیب، در این پژوهش  بدین
وع زماان  ید. مجما کشا سااعت طاول    6 حادود ها  دقیقه و بلندترین آن 46ترین مصاحبه  کوتاه

                                                 
 .2323، ؛ داگالس و ایشروود2323، ؛ کولینز2334، ؛ بوردیو2332ک: دیمگیو،  ر .2

2. Semi-structure 
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علاات بازگشاات و اقاماات دو تاان از  . در ایاان بااین، بااهبااودساااعت  26هااا در حاادود  مصاااحبه
کنندگان در خارج از ایران، ارتباط و صحبت حضوری با این افراد میسار نشاد. بناابراین،     شرکت

عناوان روشای مناساب در گاردآوری داده،      ، باه 2الکترونیاک   مصاحبه با این افراد از طریق پست
هاا   یعنای مصااحبه   ؛انجام پاذیرفت  2932ماه  آبان 23تیرماه تا  27ها از  مصاحبه ت.صورت گرف

باعاث   کاار . ایان  انجام شدشوندگان  های لباس مفهومی مصاحبه پس از اتمام برگزاری نمایشگاه
ها با دید و نگرشی بازتر راجع به آثاار خاود صاحبت کنناد و      کنندگان در مصاحبه شرکتتا شد  

کنناده، مشاکالت و    نمایشگاه، ناوع و تعاداد مخاطباان بازدیاد     های و اشکال هاایراد  دربارةحتی 
شاده   و بسیاری دیگر از مسائل مرتبطِ تجربه ،مسائل مطرح در هنگام برگزاری یا پایانِ نمایشگاه

 .کنندگو  و بحث و گفت
 بارای ، سود برده شده است. در این روش 6مبنایی ۀها از روش نظری دادهو بررسی در تحلیل 
و  ،7، محاوری 4)آزاد 9کدگاذاری  ۀمبنایی، ساه مرحلا   ۀاطالعات و ساخت نظری بررسی و تحلیل

هاا،   پاردازی داده  کاردن و مفهاوم   یناد خارد  اشود. در کدگذاری آزاد، طی فر   انجام می0گزینشی
 به یکدیگر پیوناد  ها لهآیند. در کدگذاری محوری زیرمقو دست می   بهها همفاهیم عمده )زیر مقول

دست  محوری )عمده  به های لهبندی شوند و مقو شوند تا اطالعات در نظمی باالتر دسته داده می
شارایط   هشود. پارادایم متضمن سه دست آیند. سپس، پارادایم )مدل الگویی  تحقیق طراحی می

 هاای  لاه اسات. مقو  3و پیامادها  ،2ای، راهبردهای کنش/ کانش متقابال   و زمینه ،گر ، مداخلهیعلّ
اند، در یاک خاط    بندی شده و پیامدی دسته ،یندیاعمده که بر اساس ابعاد شرایطی، تعاملی/ فر

 ۀآیناد تاا باا اساتفاده از آن، در مرحلا      مای  و باه نگاارش در   شوند میداستان به یکدیگر مرتبط 
 د.شواستخراج « هسته ۀمقول»کدگذاری گزینشی، 

هاای کیفای،    ای اساسی در تحلیال داده تر نیز گفته شد، یکی از راهبرده که پیش طور همان
 . بار  6626، 3بندی یاا تکاوین نظریاه اسات )سِایِر      رمزگذاری مواردِ مورد تحلیل با هدف مقوله

با توجاه باه    ،پژوهش، ابتدا متن یک مصاحبه خوانده و مطالعه شد. سپساین در  ،همین اساس
                                                 

  E- interviewالکترونیک )ۀ . مصاحب2
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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تن خاط کشایده شاد و باه     نکات مهم و کلیادی در ما   ها و تو اهداف تحقیق، زیر عبار ها لاؤس
د. ذیال هریاک از   شا این عنااوین استخراج و کدگذاری  ،عنوانی داده شد. سپس ها هریک از آن

گرفتاه   نظار  در ها نیاز کادهایی   نوانع زیر هایی قرار گرفت. در ادامه، برای ها نیز زیرعنوان عنوان
 د.شها تکرار  مصاحبه ۀها، این روند در هم بندی شد. پس از اطمینان از درستی عنوان

هاای   واقاع داده  کاه در  ،هاا  کاردن مصااحبه   بندی و رمزگذاری، تکه عنوان ۀپس از طی مرحل
شاده کاه    هاا و مطالاب مشاترک گفتاه     ترتیب، عناوان  . بدینشدشوند، آغاز  تحقیق محسوب می

شاده در   مجموعه و به دنبال یکدیگر قرار گرفتند. مطالب مرتاب  در یکرمزهایی یکسان داشتند، 
سازی  ها تجزیه شدند، مفهوم ند. به عبارتی، دادهشدسته، دوباره مطالعه و با یکدیگر مقایسه هر د

هاا از   اساتخراج دساته   از پسای در کنار یکدیگر قرار گرفتند.  ها به شکل تازه و داده ،صورت پذیرفت
 دست آیند. به اصلی های مقوله یا تا مقوله شدها بررسی  و افتراق آن ها ها، اشتراک آن ۀمقایس ها و داده

های تحلیال کیفای ساود بارده      ای متنوع از شیوه های این پژوهش از گستره در تحلیل داده
دساات آمااده در مااورد میاازان فعالیاات  هااای بااه مثااال، باارای تحلیاال داده باارایشااده اساات. 

متوسل شده است و در این رابطه، نموداری نیز رسم شده  2آماری شبه ةبه شیو ،کنندگان شرکت
 تأویل و تفسایر شاده  ها  شونده های مصاحبه گیرد. در موارد دیگر، دیدگاهبمقایسه بهتر صورت تا 

دست آیاد. در بیاان تحلیال     مطلوب به ۀبا یکدیگر مقایسه شده تا نتیج ها های آن و دیدگاهاست 
 .ده استشوندگان استفاده ش های مستقیم مصاحبه قول ها، از نقل یافته ۀها و ارائ داده

هایپژوهشیافته
کردن وضعیت آثار لباس مفهاومی در   که گفته شد، هدف اصلی این پژوهش، مشخص طور همان

نظار   از   هاا و تعااریف لبااس مفهاومی     ایران بود. برای نیل به این مقصود، پس از معرفی ویژگای 
شوندگان ، از سه منظر جایگاه لبااس مفهاومی در ایاران، دالیال      )مصاحبه هنرمندان این حوزه 

و تعداد آثار هنرمندان فعال لباس مفهومی در ایران،  ،مورد مطالعه ةجود وضعیت حاکم بر حوزو
شاده در   و کیاف آثاار ارائاه    شاوندگان، باه کامّ    و با تحلیل و بررسای نظار مصااحبه    بررسی شد
 .رداخته شداز هنر مفهومی پ راه این شاخهو موانع و مشکالت موجود بر سر ،ها، هنرمندان نمایشگاه

هاوبرداشتازلباسمفهومیژگیوی
گاذارد،   نیاز تاأثیر مای    اوبا توجه به اینکه نگرش و تلقی هر فرد از یک موضوع بر نوع عملکارد  

های لباسِ مفهاومی از   ، تعریف و ویژگیشد و بررسی مییکی از مسائلی که باید مطالعه  ،بنابراین
                                                 

1. Statistical like or Semi-Statistical 
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یاافتن از ایان تعااریف، در     ی آگااهی . بارا باود نظران این حوزه در ایران  نظر هنرمندان و صاحب
 شده است.  صورت فشرده آورده شوندگان به نظر مصاحبه 2ای  جدول مقایسه

هایلباسمفهومیشوندگاندرموردتعاریفوویژگی.جدولمقایسۀنظرمصاحبه1جدول

اگرچاه باا    ا  شوندگان مصاحبه ۀشویم هم را بررسی کنیم، متوجه می 2های جدول  اگر داده
هاای   و دغدغاه  ،ها تفکرات، ایده کردن لباس مفهومی را قابلیتی در جهتِ نمایان ا  تعابیر متفاوت
              لباس )کاربردی یاا غیار کااربردی  باا توجاه باه بساتری کاه        »دانند. عالوه بر این،  هنرمند می

 . یکای از  Ca08,17« )تواناد مفهاومی یاا غیار مفهاومی تلقای شاود        گیارد، مای   در آن قرار می

کد 
 هنرمند

  Cbهای لباس مفهومی ) ویژگی  Caبرداشت لباس مفهومی )

ای برای بیان ایده و دغدغۀ   وسیلهمفهومی  لباس  2
 هنرمند است.

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

قابلیت بازنمایی تفکرات و مسائلی که هنرمند با  6
 ها درگیر است. آن

--------- 

ابزاری در دست هنرمند است که به کمک آن  9
 کند. بیان میهایش را  ها و گفته ایده

باید همچون یک اثر تجسمی با آن رفتار کرد؛ بنابراین 
 کلیۀ خصوصیات یک اثر تجسمی را داراست.

هنرمند برای بیان مفاهیم خود دست به خلق لباس  4
 زند. مفهومی می

شده از فرم و ساختار اصلی و  باید لباس خارج
 شده باشد.  شناخته

ذهنیت هنرمند  شدن اندیشه و ای برای مرئی وسیله 7
 است.

لباسی غیر قابل پوشیدن که دارای خصوصیات یک اثر 
 تجسمی است و حتماً باید روی استند باشد.

لباس مفهومی جزء هنر معاصر است و بر اساس  0
 ایده و مفهوم هنرمند شکل گرفته است.

گری باشد و خصوصیات  لباس مفهومی باید دارای بیان
 داشته باشد.یک اثر تجسمی را به همراه 

خصوصیات یک لباس معمولی و طبیعی را از دست داده 
 های متفاوتی را پذیرفته است. و بنا به دالیلی، قابلیت

دادن ذهنیت و  که هنرمند از آن برای نشان یئیش 2
 کند. های خود استفاده می اندیشه

-------- 

3 

لباس )کاربردی یا غیرکاربردی  با توجه به بستری 
تواند مفهومی یا غیر  گیرد، می قرار میکه در آن 

 مفهومی تلقی شود.
همچنین لباس قابلیتی دارد که هنرمند از آن برای 

 کند. ارائۀ اثر خود استفاده می

این لباس دارای بعدی رمزشناسانه است که جنبۀ 
گری در آن مشهود است. عالوه بر این،  خالقانه و بیان

 ا به همراه دارد.های یک اثر تجسمی و مفهومی ر ویژگی
در فضایی بین هنرهای تجسمی و طراحی لباس قرار 

 گرفته است.

3 

اهمیت است. همچنین  بودن آن بی جنبۀ کاربردی
صرف داشتن پیام، انتقال یک ایده و فکر، و جلب 
نظر مخاطبان آن را یک اثر هنری و مفهومی تلقی 

 کند. می

که  لباسی غیر قابل پوشیدن )در فضاهای عمومی  است
ترین فرم و شکل صورت  انتقال مفهوم در آن به ساده

شدة لباس و  شدن از فرم شناخته گیرد و صرف خارج می
پذیرش شکل عجیب و پیچیده، لباس مفهومی تلقی 

 شود. نمی
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کناد و جلاب نظار     اهمیت تلقای مای   بودن لباس مفهومی را بی ربردیکا ۀشوندگان جنب مصاحبه
توان  واقع، می  . درCa09,2) داند میرا از اجزای اصلی لباس مفهومی  اومخاطب و انتقال ایده به 
جویند تا مفاهیم مورد نظر خاود را در زماان    ای بهره می عنوان رسانه گفت هنرمندان از لباس به
  .9ر تری به مخاطب منتقل کنند )تصوی ر بیشمحدود، با سرعت و تأثی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

یشخصیهنرمند(،)مجموعه1333ایاغ،نمایشگاهنخوکوک،بیتاقزل.3تصویر

هایی کم و بیش متفاوت را ارائاه   های لباس مفهومی دیدگاه ویژگی ةدربار ،شوندگان مصاحبه
. یکدیگرناد و در ماواردی دیگار متفااوت از     رندداپوشانی  ها در مواردی هم دهند. این دیدگاه می

های یک اثار تجسامی و مفهاومی را در لبااس مفهاومی       بودن ویژگی شوندگان دارا اکثر مصاحبه
ای اسات کاه هنرمناد از آن بهاره      همان رمزگاان ویاژه  واقع  ها در اند. این ویژگی ضروری دانسته

را شاید بتوان  بودن این ویژگی . علت داراتر به مخاطب منتقل کند جوید تا پیام خود را راحت می
مورد مطالعه در فضایی بین هنرهای تجسمی و طراحی لبااس فار     ةسبب قرار گرفتن حوز به



...هنرمندانفعالیدگاهازدیلباسمفهومیتوضعیبررس 

111

 

هاای   کاردن شاخصاه   یک اثار هناری، ضامن مطارح     مثابۀ لباس به ،نتیجه . در Cb08, ¶17) کرد
و غیره، باید در قالب و شاکلی از لبااس    ،هنرهای تجسمی در آن همچون رنگ، فرم، خط، بافت

هاایی کاه    شوند تا از محدودیت ترکیب می یکدیگرنمایش درآید. به بیان دیگر، هنر و لباس با  به
هاای   هاا و آرماان   خواسات  و تری عقایاد  و با آزادی بیش ونداند خارج ش رو بوده ههریک با آن روب

  .4)تصویر  را بیان کنندهنرمند 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شخصیهنرمند( ،)مجموعۀ1،1333.بهنامکامرانی،سهروردی1تصویر
شده و پذیرش قابلیت متفاوت نیز  از دست دادنِ فرم و ساختارِ یک لباس معمولی و شناخته

متفااوت نیاز موجاود     هاای نظر ،اند. در این رابطه از مواردی است که این افراد به آن اشاره کرده
تواناد   انتقال مفهوم در لباس مفهومی مای » گوید: میشوندگان  است. برای مثال، یکی از مصاحبه

لبااس و پاذیرش    ةشد شدن از فرم شناخته ترین فرم و شکل صورت گیرد و صرف خارج به ساده

                                                 
غیرکااربردی باودن   شدگان زلزلۀ بم است. سایز بزر  و غیر معمول لباس،  . این اثر لباسی برای کشته1

دهد. برای ایجاد مفهوم مورد نظر هنرمند و انتقال آن به مخاطب، طلسمی  خوبی نمایش می آن را به
 هایی چیدمان شده است. وسط لباس قرار گرفته و همراه با زغال
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 طور همان ،مثال رایب.  Ca09, ¶2) «تواند لباس مفهومی تلقی شود شکل عجیب و پیچیده، نمی
، هنرمند دو اثر خود را یکی خارج از فرم اصلی لباس و دیگاری  شود مشاهده می 7تصویر که در 
با مفاهیمی بسیار ساده به خرافات رایج در  اوبا استفاده از شکل اصلی لباس خلق کرده است. را 

 .کند اشاره میبین مردم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(1،1311نیوز،)برنا1311،بخت.النازجوانی،1تصویر

بااودن  گااری و خالقانااه شااود، ویژگاای بیااان مشاااهده ماای 2دیگااری کااه در جاادول  ۀنکتاا
عناوان   های اصلی یک لباس باه  ای که شاید بتوان آن را جزء شاخصه  مفهومی است؛ ویژگی لباس

تر نیاز مطارح شاد، لبااس مفهاومی فاوران        چه پیشنمطابق آ ، زیرااثر هنری و مفهومی دانست
فرهنگ و روان خاالق   ۀتواند بنی مخاطب می از سویهنرمند است و درک آن  ۀیشخالقیت و اند
  .2333)گان و براون،  کندآن را مشخص 

                                                 
1. Bornanews 
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جایگاهلباسمفهومیدرایران
شده در قالبِ  متأسفانه آثارِ ارائهیابیم که  درمیشوندگان  طبق نظر مصاحبه و 6به جدول  توجهبا 

و هنرمندان با مشاکالت فراوانای در ایان     ندارندقبولی ملباسِ مفهومی در ایران جایگاه خوب و 
هاای بسایار    شوندگان، محادودیت  مصاحبه از سویشده  . از مشکالت مطرحهستندرو  زمینه روبه

 رایبا آثار در قالاب لبااس در ایاران اسات.      ۀو سیاسی برای عرض ،فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی
آثار و ظرفیت نامنااسب جامعه  ۀارائ ةهای مربوط به شیو مثال، یکی از این مشکالت، محدودیت

نمایش درآماده،   باعث شده اکثر آثار به مسئلههمین  است کههای متفاوتِ ارائه  در پذیرش شیوه
ه آثاار خاود با    ۀصورت چیدمان عرضه شوند و هنرمندان با توجه به میل و رغبتی که در ارائا  به

   اناد. از طارف دیگار،     اند، هنوز موفق به ایان کاار نشاده    های دیگر از جمله هنر اجرا داشته شیوه
ت لباس مفهومی با توجه به اینکه تلفیقی از هنر مفهومی و طراحی لباس است، با وجود پیشارف 

طراحای لبااس در ایان منطقاه جایگااه       ۀنامطلوب رشتت وضعیل دلی بهن، ایرار دی مفهومر هن
و  فرهنگای  گونااگون دالیال   لبااس در ایاران  طراحای   ۀرشات  رشدنیافتننیافته است. البته،  مناسبی

 اجتماعی دارد.

شوندگاندرموردجایگاهلباسمفهومیدرایراناینظرمصاحبه.جدولمقایسه1جدول
کد 
 هنرمند

  Faجایگاه لباس مفهومی در ایران )

2 

موفق و بسیاری دیگر متأسفانه ضعیف عمل کرده بودند. شده در بیان ایده  بسیاری از کارهای ارائه

و  گیرند میکاری قرار  ۀ در رزوم فقطشوند،  لباس مفهومی برگزار می ةهایی که در حوز نمایشگاه

، کنیدهای کاربردی  وقت صرف لباس  حالی است که اگر به همان میزان د. این درنتأثیری ندار  هیچ

تری  طراحی لباس کاربردی از جایگاه مناسب واقع،ید بود. دربهتر و چشمگیری خواه ۀشاهد نتیج

 برخوردار است.

6 

های هنری برای خود جایگاهی  لباس مفهومی در ایران نتوانسته است بین دیگر حوزه ،متأسفانه

ن  لباس را صرف یک کاالی مصرفی و پوششی تلقی اکسب کند و اکثر افراد )هنرمندان و مخاطب

اند، باید با مشکالت بسیاری  اثر مشغول ۀهنرمندانی که در این حوزه به ارائ ،اینکنند. عالوه بر  می

 رو شوند. نمایش کار روبه ۀاز ابتدا تا لحظ

9 

مردم و  لباس مفهومی از جایگاه قابل قبولی در ایران برخوردار نیست و میزان شناخت ،متأسفانه

بکر، شاهد  های خوب و ناکافی است. به همین علت با وجود ایدهبسیاری از هنرمندان از آن 

 شده بود. اثر نیز لطمه وارد ةکه حتی گاهی به اید  طوری اجراهای ضعیف بودیم. به
نرمند اثر به شکل یک لباس مفهومی وجود ندارد و ه ۀعالوه بر این، فضا و امکانات کافی برای ارائ

 .سترو ههای بسیاری از ابتدا تا انتهای کار روب با محدودیت
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شوندگاندرموردجایگاهلباسمفهومیدرایراناینظرمصاحبه.جدولمقایسه1ادامهجدول

 

4 

. سترو ههای بسیاری روب آثار وجود ندارد و هنرمند با محدودیت ۀفضای باز و آزادی برای ارائ
اند و ما شاهد  د که پیش از این خلق شدهنآی می مواقع، کارهایی به نمایش درهمچنین در بسیاری 

 ،تر از جریانات جهانی )و تنها ناظری بر این جریانات  هستیم تقلیدی صرف هستیم. اگرچه ما عقب
 .دانستفرد  به توان آثاری منحصر شوند را می با این حال، با توجه به شرایط ایران، آثاری که خلق می

های بیشتر دارای جایگاهی برابر یا حتی برتر در بین دیگر  بودن قابلیت علت دارا س مفهومی بهلبا
 قل برای من  است.آثار تجسمی )ال

7 

جایگاه قابل قبولی در ایران ندارد و هنرمند این حوزه همواره با مشکالت و  ،متأسفانه
نتیجه نداشتن امکان استفاده  اثر و در ۀهای مختلفی از جمله فضاهای نامناسب برای ارائ محدودیت
 شود. و مفهوم هنرمند می ایده انتقال ایجاد مشکل درهمین امر سبب  2روست. هو غیره روب ،از نور، صدا

بودن  دیگر، عقب ۀعنوان یک اثر هنری وجود ندارد. نکت عالوه بر این، شناخت صحیحی از لباس به
های خوب  و اجراست. در اکثر مواقع نیز ما شاهد ایده ،طراحیپردازی،  بسیاری از هنرمندان در ایده

 و اجراهای ضعیف نیز هستیم.

0 

دادن کار جدید،  صرف انجامبه اند و  مفهومی را درک نکرده  های از هنرمندان لباس  بعضی ،متأسفانه
. آن اثر نیز هستیم درک و علت کردن آثار بدون   کپی ما شاهد  ،اند. عالوه بر این این آثار را خلق کرده

فضای باز و  بیان کنند. لباس قالبدر  اطراف خود را مسائل  اند کردهسعی در این بین، هنرمندانی نیز  البته
 وجود ندارد. نیز صورت هنر اجرا لباس مفهومی به ۀارائ بسیاری مسائل از جملهظرفیت پذیرش 

2 
تعداد هنرمندان در آن بسیار اندک و  عنوان یک هنر در ایران بسیار ناشناخته است و لباس به
شمارند. بنابراین، حمایت قابل قبولی از این هنرمندان در ایران صورت نگرفته و هنرمندان  انگشت

 همواره باید با موانع بسیاری دست و پنجه نرم کنند.

3 

ماندگی است.  و هنری دچار عقب ،لباس و طراحی لباس در ایران به دالیل فرهنگی، اجتماعی
لباس مفهومی نیز با وجود جایگاه مناسب و قابل قبول هنر مفهومی در ایران با همین  ،نتیجه در

 عنوان شکلی از هنر هستیم. مفهومی به  لباس نبودن قبول شاهد قابل، ما . همچنینسترو همشکل روب
 ةبودن حوز وجود ندارد و ما با ضعیفشناخت صحیحی از لباس مفهومی در بین بعضی از هنرمندان 

داری در این  رو هستیم. ضمن اینکه تجربیات دامنه هو هنرمندان روب تاداننظری آن در ایران بین اس
 حوزه وجود ندارد.

3 

دوم و شاید سوم )پس از نقاشی و  ۀلباس مفهومی هنوز جایگاه قابل قبولی ندارد و در درج
مردم  ۀعام بینسازی  قرار دارد. مشکل دیگری که وجود دارد، عدم شناخت لباس مفهومی  مجسمه
عنوان هنر است. البته این موضوعی است که در بین هنرمندان نیز به شکل دیگری مشاهده  به

 هستیم.شود و ما شاهد کارهایی عجیب و نامربوط با نام لباس مفهومی  می
 .شود دیده میاثر  ۀعلت نبودن فضای آزاد برای ارائ سانسور )توسط هنرمند یا جامعه  در آثار به

                                                 
الادین   لکماا  ۀهای سه نمایشگاه برگزارشاده در نگارخانا   به طور خاص در مورد امکانات و محدودیت .2

 رو بودند. بهزاد که هریک از هنرمندان با آن روبه
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ضعیفِ تعادادی از آثاار اسات. ایان در      ۀ، تکیه بر اجرا و ارائ6در جدول  تأکیدشدهاز موارد 
های خوب وجاود دارد ولای متأسافانه در     ایده بر این باورند کهشوندگان  حالی است که مصاحبه

هنرمندان باا   ا  بنا به دالیلی که در ادامه بدان پرداخته خواهد شد ا  ها کردن این ایده اجراهنگام 
رای مثاال،  . با خواهند را بیان کنند میآنچه شوند  نمیشوند و موفق  رو می مشکالت فراوانی روبه

دهد )گویی اعتیااد  بهنرمند سعی کرده است اسارت یک فرد را در دام اعتیاد نشان  0تصویر در 
برای نیل به این مقصاود از ماوادی چاون زنجیار،      ، اماگرفته است  همچون لباسی فرد را در بر

 آثاار شاکلی   نهایت بر آن بوده که به الیاف بهره برده است و درو های سوخته، رنگ سیاه،  روزنامه
خاوبی   ةبا وجود ایاد  ودهد. بو غیره را نشان  ،پریشی مغز، روان شدن مختلهمچون  اعتیاد مضر

 ةتبع آن ایاد   به کار و به چشمگیری ۀشود، متأسفانه اجرای ضعیف کار لطم که در کار دیده می
مخاطب آنچنان که باید درگیر اثر نشده و انتقال مفهاوم   ،نتیجه نهفته در اثر وارد کرده است. در

 گیرد. طرز شایسته صورت نمی هب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








هنرمند(یشخصۀ،)مجموع1333یاد،اعتی،.ساراچاوش6یرتصو
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بسیاری از هنرمندان ندارند و لباس مفهومی چون مردم شناخت و آگاهیِ کافی از  ،متأسفانه
عناوان   مفهاومی باه    شاهد قابل قبول نباودن لبااس  »نتیجه ما  در کنند، نمیخوبی درک  بهآن را 

. از طرف دیگر، در بعضای از آثاار ماا شااهد تقلیاد از آثاار        Fa08, ¶19)« شکلی از هنر هستیم
واقاع، بعضای از    آنکه علت خلق آن اثر درک شده باشاد. در  ی، بهستیمهنرمندان دیگر کشورها 

برناد. در ایان    اثر در قالب و شکلی متفاوت، از این روش بهاره مای   ۀدلیل ارائ هنرمندان صرفاً به
در تاری   طراحی لباس در ارتباط با لبااس مفهاومی از اقباال کام     ۀهای رشت کرده میان، تحصیل
ساازی و غیاره    مجسامه و  چاون نقاشای   هاای تجسامی    دیگار هنرمنادان در شااخه    مقایسه باا 
کاربردی اختصااص دهناد و     لباس ۀتری به ارائ دهند وقت بیش ترجیح می بنابراین،؛ ندبرخوردار
شاود از تعاداد    باعاث مای   مسائله هناری بسانده نکنناد. هماین       هاای  نمایشگاه  به برپایی فقط

توان شاهد اتفاقاات و رشاد چشامگیر و     هنرمندان فعال در این حوزه کاسته شود. بنابراین، نمی
 مفهومی در ایران باشیم.  لباس ةدار و مستمر در حوز روندی دامنه

مفهومیدرایراندالیلوضعیتنامناسبفعلیآثارلباس
باودن وضاعیت    شد، دالیل نامناسبگفته جایگاه لباس مفهومی در ایران  ةبا توجه به آنچه دربار
علال  ا  9جدول به  توجهبا  ها ا  آند. شو میی بررس ث وبحنیز شوندگان  فعلی از دیدگاه مصاحبه

اند. این علال را   دههای لباس مفهومی در ایران بیان کر را برای وضعیت فعلی نمایشگاه گوناگونی
 بندی کرد: توان تحت عناوین زیر دسته می
 کمبودمنااب نظاریماوردنیاازبارایمعرفایوشانا تلبااسمفهاومی:.1

نظاری و آموزشای    ةماورد بحاث باا ضاعف در حاوز      ۀشوندگان معتقدند که ما در زمین مصاحبه
داشاته  لبااس مفهاومی    شناخت کمای از هنرمندان و مردم شده یم. همین ضعف باعث ی رو روبه
کنناد،   لباس توجه می ةبه واژ فقطمردم هنگام رویارویی با لباس مفهومی »ای که  گونه . بهباشند

. همچناین،   Fb01, ¶4) «نتیجه، توقع دیدن لباس تجسامی و هناری را ندارناد    نه به مفهوم؛ در
مفهاومی بسانده     به خلق آثاری عجیب و ناشناخته در قالب لبااس  فقطبعضی از هنرمندان نیز 

 کنند. و به معنا و مفهوم نهفته در لباس توجه نمی کنند می

کاه   بار ایان باورناد   شوندگان  مصاحبه پردازیواجرا:هایموجوددرایدهمحدودیت.1
و  باشاند هاای خاود ن   دغدغاه  ۀشود هنرمندان قادر به بیان هما  های موجود باعث می محدودیت

که حتی گاهی مجبور باه   طوری د. بهکننمشخصی حرکت و اثر خود را ارائه  ةدر محدود اجبار به
 . عالوه براین، آناان گااهی   Fb05, ¶19اند ) حذف تعدادی از کارهای خویش در هنگام ارائه بوده
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شوند. ایان امار خاود سابب تغییار در       ای خاص می مجبور به اجرای اثر خود با استفاده از شیوه
 ،شارایط اجتمااعی   ،د. در ایان رابطاه  شاو  ل در ارتباط باا مخاطاب مای   بیان و ایجاد مشک ةنحو

شود که هنرمناد باا آزادی عمال اثار خاود را تولیاد و        و سیاسی جامعه مانع از آن می ،فرهنگی
از  هاا  آن شاود  مای عرضه کند. از سوی دیگر، سطح آگاهی و شناخت هنری اندک مردم موجاب  

 .استقبال نکنندلباس مفهومی 
شوندگاندربارۀعللوضعیتفعلیلباسمفهومیدرایراناینظرمصاحبهمقایسه.جدول3جدول
کد 
 هنرمند

  Fb) دالیل وضعیت فعلی لباس مفهومی در ایران

2 

نتیجه توقع  کنند، نه به مفهوم؛ در   مردم هنگام رویارویی با لباس مفهومی فقط به واژة لباس توجه می2
ها سبب شد تمرینی و تکراری صورت    توقف برگزاری نمایشگاه6ندارند. دیدن لباس تجسمی و هنری را 

ها و  علت محدودیت هدف و انگیزه بودن هنرمندان به   بی9نگیرد و پیشرفتی را شاهد نباشیم. 
های موجود، هنرمندان مجبور به ارائۀ آثار خود در قالب مشخصی  علت محدودیت   به4نشدن.  حمایت
  قابل 0های مفهومی.  نظری و شناخت ضعیف هنرمندان از حوزة تجسمی و لباس  ضعف حوزة 7هستند. 

 عنوان یک هنر سبب عدم اشتیاق و عالقه و صرف وقت در این حوزه شده است. قبول نبودن به

6 
 علت   به6. دانند   مخاطبان آثار آگاهی کافی از این حوزه از هنر ندارند و لباس را فقط کاالیی کاربردی می2

روییم. های مختلف از ابتدای خلق تا ارائۀ اثر با مشکالت فراوان روبه دودیتمح  

9 

های لباس مفهومی بعد از مدتی متوقف شدند و سبب شد تا جلوی معرفی آن به هنرمندان و    نمایشگاه2
گیرد.  نمیشدن آن گرفته شود. به همین علت پیشرفتی در کار هنرمندان صورت  نتیجه نهادینه مردم و در

زیادی در  گونه که باید اجرا نشود و سبب تغییرات ها آن های موجود سبب شده است تا ایده   محدودیت6
 ایم. آنکه مجبور به ارائه در قالب مشخصی نیز بودهضمن آن شده است. 

 نمایش درنیاید. شود کارها در معر  عموم به وجود محدودیت موجب می 4

7 
نبودن    آزاد6نتیجه ایجاد خلل در بیان ایده شد.  ها و در امکانات کافی موجب تغییر اجرا  نبود آزادی و 2

 بودن حوزة آموزشی در ایران. علت ضعیف قوة تخیل و خالقیت هنرمند به

0 

های  نتیجه هنرمند ایرانی در بیان عقاید و دغدغه   بر موضوع لباس حساسیت فرهنگی وجود دارد؛ در2
  سطح آگاهی ناکافی هنرمندان از حوزة لباس مفهومی همراه با 6وسیلۀ لباس مشکل دارد. درونی خود به 

نشدن آن به هویتی  ماندن این جریان و تبدیل بودن بستر فرهنگی، اجتماعی، و سیاسی سبب عقب نامناسب
 مستقل شده است.

2 
نظر مخاطب، بسیاری از افراد آن را هنر بودن آن در  بودن این هنر در ایران و با وجود جالب علت ناشناخته به

 گیرد. کنند و بنابراین حمایتی از هنرمندان این حوزه صورت نمی تلقی نمی

3 
  ما با ضعف 9عنوان شکلی از هنر.    قابل قبول نبودن به6  کمبود منابع و مآخذ در زمینۀ مورد بحث. 2

این، بعضی از هنرمندان شناخت کمی راجع به   عالوه بر 4ییم.  رو حوزة نظری در زمینۀ مورد بحث روبه
 های مفهومی دارند. لباس

3 
  شناخت کافی در حوزة لباس 6های بسیاری در مقابل هنرمندان این حوزه وجود دارد.    محدودیت2

 مفهومی وجود ندارد.
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: لباسمفهومیۀویژهدرحوزعدماستقبالاینحوزهازهنرازسویمخاطب،به.3

رفتن اشتیاق  بینشوندگان  عدم استقبال مخاطبان سبب از  برخی از هنرمندان )مصاحبهاز نظر 

 ۀ. نتیجا شاود  مای  لباس مفهاومی  ةزمان کافی برای خلق آثار در حوزندادن  و اختصاص  و انگیزه

های مربوطاه از   شمار آثار و برگزاری نمایشگاه چنین وضعی، ایجاد فواصل طوالنی و خلق انگشت

کاافی و قابال دفااع     ۀهنرمندان است. اگرچه باید اشاره کرد کاه ایان دالیال پشاتوان    سوی این 

طاوالنی از مواناع را در    ای نسابتاً  هیاافتن، دور  های نو قبل از عمومیت معموالً پدیدهزیرا  ندارند،

 رو دارند.  پیش

که  معتقدندشوندگان  : مصاحبهوسیااسی،بودنبسترفرهنگی،اجتماعینامناسب.1

هاای مفهاومی سابب شاده تاا       لباس ۀارائبرای و سیاسی  ،نبودن بستر فرهنگی، اجتماعی اهمفر

 کاه گذارناد  بنماایش   های خارج از ایران باه  ایرانی آثار خود را در نمایشگاه بسیاری از هنرمندانِ

ده است. این روند باعث بولباس و اصالح وضعیت موجود  در زمینۀنگرش  نیافتنتغییر آن ۀنتیج

تجسامی در   یو هنار  ناد باس مفهومی در ایران نتواند برای خود هویتی مستقل کسب کشده ل

گاه نمایشگاهی در ایران  اذهان عموم و هنرمندان شناخته شود. بسیاری از هنرمندان ایرانی هیچ

اند. افارادی چاون    های مفهومی خود را به نمایش گذاشته در خارج از ایران لباس فقطنداشته و 

در زمارة  و بسایاری دیگار    ،زاده شادی قدیریان، بهرنگ صمدزادگان، وینوس تقیشیرین نشاط، 

 ند.ا این هنرمندان

لباسمفهومیۀشوندگاندرحوزمیزانفعالیتمصاحبه
                        درهاای موجاود در ایاران باعاث شاده هنرمنادان ایرانای )        شد، محادودیت   طور که اشاره همان

                 های خاارج از ایاران بروناد. بارای اثباات ایان       ایش آثار خود به نمایشگاه  برای نمامکان صورت

     دسات آماده از مصااحبه    اطالعاات باه   ،توجاه کارد. در ایان نماودار     2توان به نمودار  مدعا، می

 توان اخاتالف  این نمودار می توجه بهاند. با  ای در کنار هم قرار گرفته صورت مقایسه شوندگان به 

خاوبی   های برخای از ایان افاراد را در ایاران و خاارج از ایاران باه        چشمگیر بین تعداد نمایشگاه

.کردمشاهده 
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شوندگان.میزانفعالیتمصاحبه1نمودار

گیریبندیونتیجهجم 
 ،در ایاران  ،زمانی مورد بحث ةدست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که در باز های به یافته

از طرف هنرمندان ایرانی در این حوزه صورت نگرفتاه   یخور توجه فعالیت چندان چشمگیر و در
ثرتر باا  ؤباودن و ایجااد ارتبااط بهتار و ما      سابب ملماوس   این حوزه از هنر به در حالی که .است

 .ماورد توجاه قارار گرفتاه اسات     در جهان بسایار   مخاطب در بیان عقاید و افکار هنرمند امروزه
عداد اندکی نمایشگاه در ایران با موضاوع لبااس مفهاومی برگازار شاده اسات. ایان        همچنین، ت

این حیطه از هنار در ایاران و   نشدن  توان به معرفی می ها دارد که از آن گوناگونیوضعیت دالیل 
 .کرداندرکاران به آن در نظام آموزش عالی هنر اشاره  توجهی دست بی

عناوان لبااس    باا هاا   شاده در ایان نمایشاگاه    آثار ارائهها، بعضی از  بر اساس یافته ،همچنین
 ۀتحات سالط   واقاع، درو . اناد  تقلیدی ناقص و بسیار سطحی از این نوع آثاار در غارب   ،مفهومی
. احتمااالً یکای از   اناد  به نمایش گذاشاته شاده  غرب هستند و منطبق با آثار غربی  هنریمیدان 

س مفهومی در ایران اسات. دلیال دیگار،    لبا ةدالیل این وضع ضعف دانش نظری مرتبط با حوز
ن از سوی هنرمنداا پرمحتور برای خلق آثات عنوان یک ضرور پژوهشگری به  ۀاحتماالً نبود روحی

التحصایالن   را فاار  ه در ایان حاوز   ل تر هنرمندان فعا اینکه بیشن است. ضمه در این حوزل فعا

0

5

10

15

2 6 9 4 7 0 2 3 3 

 کد هنرمندان

 نمایشگاه های ایران

نمایشگاه های خارج  

 از ایران
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های آشکار نظاری   با وجود ضعفدهند.  طراحی لباس یا هنرهای تجسمی تشکیل می های  رشته
التحصیالن طراحی  یعنی فار  ،و تجربی در بین اکثر این هنرمندان، باید اذعان کرد که گروه اول

 ند.ا های تجسمی التحصیالن رشته تر از فار  به لحاظ نظری بسیار ضعیف ،لباس
کاه  ، هاای سانتی آن   عالوه بر این، فضای نامناسب فرهنگای و اجتمااعی جامعاه و ویژگای    

نظام طبقااتی باه   در آن نتیجه  در و مدرن تبدیل نشدهای  هگذار  هنوز به جامع  در حال ۀ)جامع
را تشخیص آن  ۀدرک هنر واال و ذائق ،تشکیل نشده است غربمدرن همچون  ةمفهوم یک پدید
کاامالً   ای ه؛ در حالی که هنر مفهاومی و لبااس مفهاومی پدیاد    کند مشکل میباال  ۀدر بین طبق

ذهنیت فردی و اجتماعی جامعه هنوز باه   ،نتیجه مدرن است. در ۀو جوشیده از یک جامع مدرن
ویاژه از ساوی    از ساوی دیگار، باه    اسات.  نرسایده هاایی   درک و فهم کامل چنین پدیده ۀمرحل

های مفهومی،  برخورد سلبی با تولیدات لباس ،و مذهبی ،نهادهای متولی امور فرهنگی، اجتماعی
نتوانند ارتباط فعال و پویاایی را باا   نیز اندک فعال در این حوزه  نرمندانِموجب شده است که ه

. همین امر موجب شده اسات تاا برخای از    برقرار کنندمخاطبان و دوستداران این عرصه از هنر 
و بار اثار    بدهنداین هنرمندان مهاجرت به خارج و فعالیت در آنجا را بر ماندن در کشور ترجیح 

و در فضاای فرهنگای و    بگیرناد اجتمااعی کشاور فاصاله    و ز فضای فرهنگی تدریج ا این وضع به
 ۀاجتماعی کشور غربی میزبان خود حل و جذب شوند. برخی از این هنرمندان نیز با وجاود هما  

صورت منفعالنه تولیادات خاود    های موجود در کشور، با شرایط موجود کنار آمده و به محدودیت
تولیادات ایان هنرمنادان بادون      ،اند. بنابراین، در اکثر ماوارد   را با معیارهای رسمی تنظیم کرده

 گیرد. خالقیت و نوآوری در معر  دید مخاطبان قرار میعنصر برخورداری از 
اند هویتی  های مفهومی در ایران نتوانسته شاید بتوان گفت لباس ،ها نهایت، بر اساس یافته در

قباول  متوجه، تاکنون قادر به کساب جایگااهی   خور  مستقل کسب کنند و با وجود آثار اندکِ در
اناد. ایان    نشده ،در میان دیگر هنرهای تجسمی، چه از نظر هنرمندان و چه مخاطبان آثار هنری

 بدو تولد تا مار  از )سبب ارتباط بهتری که مخاطب با لباس دارد  در حالی است که مطمئناً به
 ،و غیره ،ل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگیدادن بسیاری از مسائ نشان همراه همیشگی انسان است 

مفهاومی بسایار     هاای  هنرمندان است، از طریق لباس  میشگیهای درونی و بیرونی ه که دغدغه
پیاام را  تاوان باا صاراحت بیشاتر و بهتار       تر برای مخاطب خواهد بود و مای  تر و قابل فهم جذاب

 .منتقل کرد
با وجود شناخت و پذیرش تادریجی هنار    کهتوان نتیجه گرفت  ر، میوذکمموارد به با توجه 

ناوعی از   که باه  ،لباس مفهومی ةمفهومی در ایران و رشد هنرمندان در این حوزه، متأسفانه حوز
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کند، نتوانسته جایگاهی همچون هنار مفهاومی در    های هنر مفهومی تبعیت می  مفاهیم و ویژگی
دالیال و   ،تر نیاز گفتاه شاد    که پیش طور جهان برای خود کسب کند. البته علت این امر، همان

مفهاومی،   هنر نظاری و  ةحوزدر های فرهنگی و اجتماعی، ضعف  چون محدودیت  گوناگونیعلل 
. رددا حاوزه آگااهی و درک الزم در ایان   ناعلات   شناخت و آگاهی کم هنرمندان و مخاطبان باه 

ر تولیادات لبااس   گذاری و نظاارت با   همچنین نبود استاندارد و معیارهای مناسب برای سیاست
مخاطبان و کیفیات   ۀناپذیری را بر تولیدات و ذائق های جبران مفهومی در بسیاری موارد خسارت

 .کند میکار هنرمندان فعال در این رشته وارد 

هاپیشنهاد
در دو زیاربخش   هاییلباس مفهاومی در ایاران پیشانهاد    ةحوزدر برای رسیدن به وضعیت بهتر 
 ه است.پژوهشی و اجرایی ارائه شد

الف(پیشنهادهایپژوهشی
با توجه به کمبود شدید متون نظری و روشی مناساب بارای آماوزش و پاژوهش هنار و      . 2

ناپاذیر   اجتنااب  یافراد متخصص ضارورت  از سوی لیف کتب مورد نیازتألباس مفهومی، ترجمه و 
 است.

های مفهومی و  لباس ةهای کیفی در حوز ی در کنار پژوهشهای کمّ انجام پژوهش. تشویق 6
 عنوان یک هنر. توجه به لباس به

لبااس   ةکمیات و کیفیات آثاار هنرمنادان حاوز      ۀمطالعات تطبیقی در زمینا دادن  . انجام9
 جوار. و هم ،خاورمیانه ۀمفهومی در میان کشورهای اسالمی، منطق

رد گذاری و رویکا  هایی با رویکرد کاربردی منتهی به سیاست پژوهش یریزی و اجرا برنامه. 4
هاای   لبااس  ةویاژه در حاوز   هاای هناری باه    ها و پاژوهش  ای  برای اصالح برنامه ارزیابی )توسعه

 مفهومی.

ب(پیشنهادهایاجرایی
پژوهشااگران و  ةهناار مفهااومی، باارای اسااتفاد  ۀاناادازی بانااک اطالعااات در زمیناا  راه. 2
 گذاران این حوزه از هنر. سیاست

هنار   ةدر حاوز  گوناگونهای  ی و نظارت بر فعالیتگذار اندازی و ایجاد دستگاه سیاست راه. 6
 ویژه لباس مفهومی. مفهومی به

های مفهومی  هنر مفهومی و لباس ۀهای آموزشی و تبلیغاتی در زمین تولید و پخش برنامه. 9
این حوزه از هنر. یو ارتقا ،برای آشنایی، ترویج
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