
69
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چکیده
لباس از دیرباز در زندگى بشــر حضور داشــته ولى در دوران معاصر عالوه بر کارکردهاى ســنتى، کارکرد رســانه اى و 
ارتباطى نیز پیدا کرده، به طورى که هنرمندان از آن به مثابه اثر هنرى در بیان مفاهیم مورد نظر خود بسیار بهره مى جویند. 
در ایران نیز در دهه هاى اخیر شــاهد برگزارى نمایشــگاه هایى در این زمینه بوده ایم و از آنجا که هنرمندان فعال این رشته  
در ایران بســیار محدود مى باشند و هیچ بایگانى منســجمى از عملکردشان وجود ندارد، پژوهش حاضر تالش داشته تا پس 
از شناســایى هنرمندان ایرانى برگزارکننده ى نمایشــگاه  در این حوزه در طى دهه ى 1380، با استفاده از روش هاى کیفى، 
دیدگاه ها، رویکـردها و آثارشان را مورد بررسى قرار دهد. در این پژوهش، روش انتخاب شرکت کنندگان از نوع هدف مند بوده 
و داده هاى جمع آورى شــده از طریِق مصاحبه ها ى نیمه طراحى-شــده، پس از ضبط و تبدیل به متون نوشتارى، کدگذارى، 
مقوله بندى و الگویابى شــده ا ند و سپس مورد بحث و بررســى قرار گرفته اند. نتایج این پژوهش نشان مى دهد که ضعف این 
حوزه از هنر در ایران، عالوه بر عدم شــناخت کافى هنرمندان مورد مطالعه که موجب تبدیل آثارشــان به تقلیدى ناقص و 
ســطحى از آثار لباس مفهومى در غرب مى شــود، به عدم ارتباط موثر هنرمندان با مخاطب و محدودیت در شیوه  ى ارائه ى 

آثارشان برمى گردد. 
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پس از ظهور هنر مفهومى، انواع هنرها به تدریج تحت تأثیر 
این هنر قــرار گرفته و تبدیل به آثارى شــدند که در آنها ایده، 
مهم ترین بخش اثر محسوب مى شد. طراحى لباس نیز به همین 
منــوال، از جریان هنر مفهومى متاثر گردیده و شــاخه اى از آن، 
تحت عنوان «لباس هاِى مفهومى1» مطرح شد. در این زمان بود 
کــه «بدن به عنوان یک حیطه ى شــخصى و نشــانه   هویتى هر 
فرد بســیار مورد توجه هنرمندان قــرار [گرفت]» (آزاد ارمکى و 
چاوشـیان، 1381، 57) و امکاِن بدن/خود به مثابه  ى یک سوژه، 
به روى مخاطبان انبوه و نه فقط هدف یا آرمان یک گروه نخبه یا 
فرهنگ بورژوازِى ممتاز باز شد (Turner, 1994). به این ترتیب، 
لباس به تدریج به منزله ى رسانه اى قلمداد گردید که مى توانست 
مفاهیــم مختلف موجود در دهکــده ى جهانى و واکنش هاى آن 
در جامعــه را بیــان کنــد(Boudot, 1999,38). اکنون، کاربرد 
استعاره ى «لباس به منزله ى زبان2»، اشاره به قابلیت «برقرارى و 
یا ایجاد ارتباط» در حوزه ى لباس داشــته و راه هاى جدیدترى را 
براى درك بهتر جریان تولید، انتقال و دریافت پیام در این حوزه 
مى گشاید. همچنین، در مطالعات به نسبت جدید، لباس از اشکال 
.(Holman, 1981) ارتباط غیرکالمى3» دانســته  شده اســت»

با رشد لباس هاى مفهومى در دنیاى معاصر، هنرمندان ایرانى 
نیز از این ابزار قوى براى بیان اندیشــه هاى خود اســتفاده کرده 
و از اوایــل دهه ى 1380 در ایران، شــاهد تولیــد آثار و برپایى 
نمایشگاه هایى هستیم که به شکلى متفاوت جلوه گر شده اند. در 
این نمایشگاه ها هنرمندان سعى کرده اند به وسیله ى آثار خود در 

قالب لباس، مخاطب را به چالش کشــیده و با وى ارتباط برقرار 
ســازند، ولى این که آنان تا چه میزان با قابلیت هاى این شــاخه 
از هنر آشــنایى دارند و اصوالً چه رویکردى را در خلق آثارشان 
دنبال مى کنند، ازجمله مســائلى هســتند که مى بایســت مورد 
بازبینى و بررسى علمى قرار گیرند. متاسفانه به دلیل عدم انجام 
تحقیقات علمى مناسب در این زمینه، حوزه ى لباس مفهومى در 
ایران ناشناخته مانده اســت. بنابراین، هدف کلى نوشتار حاضر، 
بررســى و شــناخت تلقى هنرمندان ایرانى فعــال در این حوزه 
از هنر مفهومى مى باشــد. براى نیل به این هدف، پرســش هایى 
همانند «هنرمندانــى که در زمینه ى لبــاس مفهومى در ایران 
فعالیت مى کنند، چه مشــخصاتى دارند؟ تلقى این هنرمندان از 
لباس مفهومى چیســت و چه ویژگى هایى بــراى این آثار قائل 
هستند؟ چه دالیلى موجب اســتفاده ى آنان از لباس براى بیان 
اندیشــه هاى خود شــده و این امر تا چه میزان بازتاب دهنده ى 
زمینه هاى اجتماعى، تاریخى و غیره اى اســت که این هنرمندان 
در آن مشــغول به فعالیت مى باشند؟ در نهایت، ویژگى هاى آثار 
لباس مفهومى ارائه شده در نمایشگاه هاى دهه ى 1380 در ایران 
از منظر این هنرمندان چیســت؟»، پرسش هایى هستند که این 
پژوهش به دنبال پاسخ درخورى براى آنها بوده است. با توجه به 
نبود اطالعاِت مکتوب در این زمینه، براى پاســخ به این سوال ها، 
آثار ارائه شــده در نمایشگاه هاى هنرى ایران و هنرمندانى که در 
این حوزه مشــغول به فعالیت و ارائه ى آثار هستند، ارزیابى شده  

که گزارش آن در ادامه ارائه مى گردد. 

روش پژوهش

ایــن پژوهش از منظــر داده هاى تحقیق از نوع کیفى اســت. 
گردآورى اطالعات با استفاده از ابزار مصاحبه ى نیمه طراحى شده4 
و از طریق مصاحبه هاى حضورى و پست الکترونیک صورت گرفته 
است. جامعه ى هدف، نمایشگاه هایى هستند که در آنها هنرمندان 
به ارائه ى آثار خود در قالب لباس پرداخته اند. به علت این که تعداد 
این نمایشگاه ها در ایران محدود بوده، همه ى این نمایشگاه ها مورد 
بررسى قرار گرفته اند. بنابراین حجم نمونه هاى مورد بررسى مساوى 
با کل تعداد نمایشــگاه ها مى باشــد. عالوه بر این، به سه نمایشگاه 
دیگــر، مربوط به دانشــجویان مرکز آموزِش آزاد هنرى دانشــگاِه 
الزهرا نیز پرداخته شــده است. این نمایشــگاه ها در طِى سه دوره 
تا قبل از ســال 1388 برگزار و پس از آن متوقف گردیده  است. از 
آنجا که هر دانشــجو تنها یک اثر در این نمایشگاه ارایه مى کرده و 
هیچ یک از دانشــجویان پس از گذراندن دوره، دیگر به فعالیت در 
این حوزه نپرداخته اند، تصمیم گرفته شد تا در بین افراد درگیر در 
این نمایشگاه ها تنها آنانى براى مصاحبه برگزیده شوند که نه تنها 

خود در این نمایشگاه ها شرکت داشته اند، بلکه سرپرستى آنها را نیز 
عهده دار بوده اند. این امر ســبب مى شد تا عالوه بر کسب اطالع از 
نقطه نظرات شخصى این افراد و موانع و مشکالت کار آنان به عنوان 
اشخاص درگیر در این حوزه، اشراِف نسبتاً خوبى نسبت به مسائل و 
نظرات دیگر هنرمنداِن شرکت کننده در هر سه نمایشگاه مذکور نیز 
حاصل شود. به این ترتیب، شرکت کنندگان در این پژوهش نُه نفر 
بوده اند که با هریک از این افراد، یک مصاحبه صورت گرفته است. 
زمــان مصاحبه ها متغیر بوده، به گونــه اى که کوتاه ترین مصاحبه 
40 دقیقه و بلندترین آنها نزدیک به 2 ســاعت به طول انجامیده 
اســت. مجموع زمان مصاحبه ها حدود 10 ساعت مى باشد. در این 
بین، به علت بازگشــت و اقامت دو تن از شرکت کنندگان در خارج 
از ایــران و عدم ارتباط و صحبت حضــورى، مصاحبه با این افراد 
از طریق پســت الکترونیکى5، به عنوان روشى مناسب در گردآورى 
داده، صورت گرفته اســت. در این پژوهش، مصاحبه ها از تاریخ 15 
تیرماه تا 18 آبان ماه 1391 انجام پذیرفته اســت. به عبارت دیگر، 

مقدمه
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مصاحبه ها همگى پس از اتمام برگزارى نمایشگاه هاى لباس مفهومى 
مصاحبه شــوندگان بوده اســت. این امر باعث مى شد که مصاحبه  
 شوندگان با نگرشــى بازتر راجع به آثار خود صحبت کنند و حتى 
ایرادات و اشکاالت نمایشگاه، نوع و تعداد بازدید کنندگان، مشکالت 
و مســائل مطرح در هنگام برگزارى یا پایاِن نمایشــگاه و بسیارى 
دیگر از مســائل مرتبِط تجربه شده را به بحث و گفت و گو بگذارند. 
در تجزیه و تحلیل داده ها از روش نظریه ى مبنایى6 سود برده 
شــده اســت. جهت تجزیه و تحلیل اطالعات و ساخت نظریه ى 
مبنایى، سه مرحله ى کدگذارى7 آزاد8، محورى9 و گزینشى10 انجام 
گردیده است. در نهایت، مقوالت عمده که براساس ابعاد شرایطى، 
تعاملى/ فرآیندى و پیامدى دسته بندى شده اند، در یک خط داستان 
به یکدیگر مرتبط شــده و به نگارش درآمده تا با اســتفاده از آن، 
در مرحله ى کدگذارى گزینشــى، «مقوله هسته» استخراج گردد.

پیشینه ی تحقیق

متأســفانه درباره  موضوع لباس مفهومى و یــا لباس در آثار 
مفهومى، مطالعات زیادى در داخل کشور صورت نگرفته و تنها باید 
به ذکر چند مطالعه در این باب بسنده کرد. مقاله ى بدن به مثابه ى 
رســانه ى هویت نگارِش آزادارمکى و چاوشیان (1381)، از جمله 
تحقیقات مرتبط با موضوع مورد بحث است. نویسندگان این مقاله، 
بدن را به مثابه  حامل ضمیر نفســانى و مســتقیم ترین واسطه ى 
هویت نگریســته و آن را به عنوان موضوعى براى نظریه و پژوهش 
اجتماعى مطرح مى ســازند. پایان نامه ى فانى ســالک (2005)، با 
عنوان لباس وســیله ى بیانى هنرمنــد، یکى دیگر از تحقیقات در 
ایــن زمینه اســت. وى بیان مى دارد که لباس بــا توجه به قدرت 
و بیــان خاص خود و قرار گرفتن بــر روى بدن، به عنوان اولین و 
قوى ترین دارایى هر فرد مطرح بوده و به بزرگ ترین مجموعه براى 
بیاِن هنرمند و به چالش کشــیدن فضاى اطراف تبدیل مى شود. 
این مجموعه به صورت تابلویى متحرك عالوه  بر دیده شــدن در 
فضاى عمومى و ارتباط تنگاتنگ با اجتماع، حساســیت هنرمند 
را در حد باال نســبت به اطراف خود نشــان مى دهد و هنرمند را 
محصول زمان خود مى کند. مقاله ى هنر مفهومى در طراحى لباس 
نوشته ى مجلسى و خوشنویسان (1388) نیز، اشاره ى مختصرى 
به لباس هنــرى دارد. آنها به تأثیر هنر مفهومى بر طراحى لباس 
اشاره کرده و بیان مى دارند که لباس هاى مفهومى همانند یک بوم 
و یا وســیله اى براى نشان دادن مفاهیم درونى و ذهنیات هنرمند 
مى باشــند و لباس تنها پوششــى براى بدن انسان نیست بلکه به 

عنوان زمینه ى انتقال تفکرات هنرمند تلقى مى شود. 
تحقیق دیگرى که البته به زبان فارسى نیست ولى باید از آن نام 
برد، مربوط به پایان نامه ى کارشناسى ارشد ناتاشا راسل (2008) با 
موضوع لباس: درون و برون11 است. راسل در این مطالعه، به بررسى 
نقش و جایگاه فــرد در درون لباس و ارتبــاط آن با فضاى اطراف 
مى پــردازد. تعریف وى از فضاى اطراف از محدوده و مرز بدن به آن 
طرف مى باشد و شــئ، فرد و همه چیز را شامل مى شود. او در این 

نوع ارتباط از تمام امکانات رایانه اى و ارتباطى موثر استفاده مى کند 
تــا فرضیه ى خود مبنى بر نقش فعال و پویاى لباس در انتقال بیان 
و پیام هنرى به فرد مقابل و جایگاه واکنش را به اثبات برســاند. او 
از ارتباط بین انســان، ماشین و رایانه سخن مى گوید و لباس، فصل 

مشترك بین آنها براى رسیدن به بیان هنرى جلوه مى کند.
مروِر اندك  پژوهش هاى موجود در ایران، نشــانگر این مسأله 
اســت که موضوع مورد بحث این مقاله تاکنون مورد بررسى قرار 
نگرفته اســت. از طرفى این کمبود، ضرورِت پژوهش هایى چون 
پژوهش حاضر را بیش از پیش مى نمایاند. در ادامه، قبل از بحث 
در مــورد یافته هاى ایــن پژوهش، براى فراهــم کردن زمینه ى 
آشنایى با این حوزه، به طور مختصر پیشینه ى تاریخى لباس هاى 

مفهومى از خالل مرور ادبیات ارائه خواهد شد. 

روند شکل گیری لباس های مفهومی

 جنگ جهانى دوم بنیان تمدن را تکان داد و با وقوع آن، لباس 
که بازتابى از توان اقتصادى، نگرش سیاسى، قابلیت هاى فرهنگى 
و اجتماعى، باورهاى مذهبى، فلســفى و پایبندى هاى سنتى بود، 
زیر نفوذ و ســیطره ى نظام ســرمایه دارى قرار گرفــت. بنابراین، 
پوشــاك جایگاهى دیگر پیدا نمود، تبدیل به کاال شــد و همانند 
آن ارزش دوگانه یافت. به ســخن دیگر، هــم برآورنده ى نیازهاى 
بشــرى گردید و هم محصولى براى فروش (ویل کاکس، 1372). 
پس از خاتمه  جنگ جهانى دوم، لباس موضوع مطالعه  رشته هایى 
چون روان شناسى، فلســفه، جامعه شناسى و رفتارشناسى گردید 
و از جهات مختلف مورد بررســى قرار گرفت.12 در همین هنگام، 
ســبک هاى هنرى جدیــدى پدید آمدند کــه تأثیراتى عمیق بر 
نقاشى، مجسمه ســازى و دیگر هنرها بر جاى گذاشتند. همگام با 
این تحوالت هنرى، بســتر جدیدى از فعالیت نیز در زمینه لباس 
آغاز گردید. در نتیجه، هم زمان با رشد و شکل گیرى هنر مفهومى، 
لباس هاى مفهومى به عنوان شــاخه اى از این هنر، جایگاه ویژه اى 
در بین هنرمندان یافتند. به این ترتیب، در ســده ى بیستم شاهد 
ایده ها و جنبش هایى هســتیم کــه در آن لباس و هنر با یکدیگر 
ترکیب مى شــوند. آثارى که به مدد شیوه هایى هم چون هنر اجرا، 
چیدمان، هنر ویدئویى و غیره، خلق و به مخاطب معرفى مى گردند 

(بزرگمهر و محمدى، 1389، 110). 
آغاز دهه ى 1960، مقارن با فعالیت گســترده ى هنرمندان و 
طراحان بود. از طرفى در آثار هنرمندان رویکردى مفهومى پدیدار 
شــد و از طرف دیگر، لباس تحت تحلیلى ســاختارى و انتقادى 
قرار گرفت که نشــان مى داد، مى تواند ابزارى در انتقال پیام هاى 
ایدئولوژیک و مفهومى باشــد. در این دوران، لباس مستقیماً یک 
اثر هنرى تلقى شــد و هنرمندان این حوزه براى خلق آثار خود، 
شروع به اســتفاده از کارماده ى جالب توجهى مثل لباس کردند 
(English, 2007, 97-99). آثار این دهه بر محیط تمرکز داشت 
و در قالب هنر اجرا و هنر بدنى تجربه مى شد. در دهه ى 1960، 
به بدن به عنوان مســتقیم ترین و در دسترس ترین قرارگاهى که 
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حامل و نمایش گر تفاوت هاى زندگى و شــکل هاى هویت باشد، 
توجه بسیار مى گردید (سید اختیارى، 1389). 

در طى دهه ى 1960، کریستو یاواچف13 از پیشگامان حوزه ى 
لباس مفهومى، اثرى با نام پیراهن عروس14 ارائه کرد که ســبب 
شد تا لباس براى اولین بار به عنوان یک اثر هنرى شناخته گردد. 
بدین ترتیب، وى انقالبى در زمینه ى پوشاك پدید آورد و نحوه ى 
نگرش به آن را تغییر داد (مجلسى و خوشنویسان، 1388). عالوه 
بر وى، هنرمندانى نظیر کوســوما15، اسپوئرى16، لیختن اشتاین17 
و رائوشنبرگ (تصویر 1)، نیز از لباس براى بیان مفاهیم خود در 
ایــن زمان بهره و در زمره ى پیشــگامان این حوزه جاى گرفتند 
(Welters_ Lillethum, 2007). ایــن روند تا اواخر این دهه با 
آزادى بیش ترى ادامه یافت. هنرمندان شروع به تقلید از طبیعت 
و جذب مجدد جهان در هنر کردند. این هم جوشــى بین هنر و 
طبیعت را مى توان در لباس طبیعت پیرو گیالردى18 و لباس هاى 
آلیگیرو بوئتى19 که طرح هایى اســفنجى شکل یا طرح هاى آب و 

.(Primicerio,1996, 105) ماهى  بودند، مشاهده کرد
از دهــه ى 1970 بــه بعــد با ظهــور جنبش هایــى نظیر 
هنرمحیطــى20، هنرزمینى21، هنرکنشــى و بدنى، تطابق نظرى 
لبــاس با قلمــرو هنرهاى جدید آشــکارتر شــد. هنرخاکى که 
از گرایش هــاى هنرمفهومى بود و بر وحــدت هنر و طبیعت (با 
دست کارى در مناظر طبیعى در مقیاس عظیم) تأکید مى ورزید، 
از لحاظ نظرى با طبیعت گرایى ســبک هیپــى در همان دوران 
اشتراك داشت (Muller, 2000). در همان حال که هنر جدید در 
سال هاى دهه هاى 60 و 70 بر محیط و هم چنین بر بدن تمرکز 

داشــت، لباس نیز تعبیر خود را از بازگشت به طبیعت که تجربه 
نســل 1968 بود، ارائه مى کرد (بزرگمهــر و محمدى، 1389).

در آغاز دهه ى 1980، لباس رســماً بــه عنوان یک مصنوع 
هنرى به رســمیت شناخته شــد. در این دهه، ما شاهد تبدیِل 
بى واســطه ى  لباس به یک اثر مفهومى و قرار گرفتن آن در کنار 
دیگر آثار تجســمى و حضور در نمایشــگاه ها و موزه هاى هنرى 
 Welters _ Lillethum, 2007,) 22به عنوان یک رســانه  هستیم
88 -87). به عنوان مثال، در سال 1987 در نمایشگاه مد و لباس 
موزه ى گوگنهایم23، به عنوان بخشى از دو ساالنه فلورانس، آثارى 
از هنرمندانى که از لباس به عنوان رســانه استفاده مى کردند، به 

 .(Eicher, 2010, 118) 24نمایش در آمد
عالوه بر این، طى دهه ى  1980، ما شــاهد ظهور هنرمندانى 
در کشورهایى هم چون هنگ کنگ، تایوان و کره جنوبى هستیم 
که نگرشى متفاوت به لباس داشته اند. این اتفاق در آثار طراحانى 
چون یاماموتــو25، کائوکوبو26 و میاکه27 قابل مشــاهده اســت؛ 
هنرمندانى که حتى لباس هاى کاربردِى طراحى شده توسط آنان 
تحت تأثیر هنرشــان قرار گرفته و فروشگاه  هایشان بیش تر شبیه 
 Riello) گالرى هنرى هستند تا مکانى براى عرضه و فروش لباس
McNeil, 2010, 89 &). در طــول دهه ى 1990میالدى، لباس 
و هنر به طور کامل در یکدیگر حل مى شــوند. لباس ها تبدیل به 
منبعى از خالقیت شــده و هنرمندان به بررســى روابط لباس با 
بــدن و تأثیرات اجتماعى آن مى پردازند. در این دهه، هنرمندان 
حوزه ى آوانگارد دریافتند که لباس اســتعاره اى عمیق براى بدن 
انسان و وضعیت انسانى او اســت (Muller, 2000, 12-15). در 

تصویر1- رابرت رائوشنبرگ، مایا،1974.
(Primicerio, 1996, 111):ماخذ
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نتیجــه، لباس تبدیل به واســطه اى براى انتقــال یک ایده یا به 
منزله ى محملى شــد که به واقعه یا موقعیتى اشاره مى کرد، این 

روند تا کنون نیز ادامه یافته است (سید اختیارى، 1389). 

یافته های پژوهش

همان گونــه که پیش تر نیز گفته شــد، یکــى از راهبردهاى 
اساسى در تحلیل داده هاى کیفى، رمزگذارى موارِد مورد تحلیل 
 .(Sayer, 2010, 85) با هدف مقوله بندى و یا تکوین نظریه است
بر همین اساس در این پژوهش، ابتدا متن پیاده شده ى مصاحبه ها 
(داده هاى تحقیق) که به صورت نوشتار درآمده بود، عنوان بندى، 
رمزگذارى و تجزیه گردید، بعد از مرحله ى مفهوم سازى، داده ها به 
شکل تازه اى در کنار یکدیگر قرار گرفتند. در این پژوهش، پس از 
استخراج دسته ها از داده ها و مقایسه ى آنها، نقاط اشتراك و افتراق 
آنها مورد بررسى قرار گرفت تا مقوله یا مقوالت اصلى به دست آید. 
در تحلیل داده هاى پژوهش، از گســتره اى متنوع از شیوه هاى 
تحلیل کیفى سود برده شده اســت. به عنوان مثال، براى تحلیل 
داده هاى تحصیالت شــرکت کنندگان، رشــته و مــواردى از این 
 McMillan &) دســت، به شیوه ى شبه آمارى28 متوسل شده است
Schumacher, 2001, 37) و در این رابطه، نمودارهایى نیز رسم 
شــده تا مقایســه اى بهتر صورت گیرد. در بقیه ى موارد هم چون 
تحلیل رویکردهاى شرکت کنندگان در مصاحبه ها، نقش مخاطب 
نمایشگاه هاى آنان و غیره ســعى شده به طور عمیق تر به تأویل و 
تفســیر دیدگاه هاى مصاحبه شونده ها پرداخته شود و دیدگاه هاى 

آنان با یکدیگر مقایســه تا نتیجه ى مطلوب به دست آید. در بیان 
تحلیل داده ها و ارائه  یافته ها، سعى گردیده از نقل قول هاى مستقیم 
مصاحبه شوندگان استفاده شــود. ویژگى اصلى  گزارش داده هاى 
مصاحبه آن است که این گزارش، روایتى ساخته که با نقل قول هاى 

.(Thorne et al., 2004, 12- 14) توضیحى تکمیل مى شود

اطالعات شخصی مصاحبه شوندگان

براى آگاهــى از وضعیت کلى مصاحبه شــوندگان، داده هاى 
مربوط به اطالعات شــخصى این افراد در ســه قسمت رشته ى 
تحصیلى، میزان تحصیالت و حــوزه ى اصلى فعالیت آنها، مورد 
بررسى قرار گرفت. از طریق رشته ى تحصیلى مصاحبه شوندگان 
از یک ســو مى توان دریافت که تا چه حد حوزه ى فعالیت هنرى 
مصاحبه شــوندگان با رشــته ى تحصیلى آنان مرتبط است و از 
ســوى دیگر در صورت وجود ارتباط، تا چه حد محتواى رشته ى 
تحصیلى آنها بر روى کیفیت تولیدات هنرى آنها تأثیرگذار بوده 
است. ضمن این که با مقایسه میزان تحصیالت مصاحبه شوندگان 

مى توان به تأثیر آن بر غناى آثار پى برد. 
بــا توجه به نمــودار 1، مالحظه مى شــود بیش ترین فراوانِى 
رشــته ى تحصیلى(یعنى 55/6 درصد) در افراد مورِد مطالعه، به 
آنانى تعلق دارد که در حوزه ى هنرهاى تجسمى تحصیل کرده اند. 
پس از آن، فارغ التحصیالن رشــته ى طراحــى پارچه و لباس با 
33/3 و معمــارى با 11/1درصد در ایــن حوزه فعالیت دارند. در 
ادامه خواهیم دید، افرادى که در رشته ى طراحى پارچه و لباس 
تحصیل کرده اند، تا حدى داراى نگرش کاربردى نسبت به لباس 
هســتند؛ در حالى  که افراد تحصیل کرده در حوزه ى تجســمى، 
رویکــردى غیرکاربردى به لباس دارنــد. در واقع، براى این افراد 

.(B08,¶9) «پارچه و لباس جایگزین بوم  نقاشى مى شود»
همچنیــن، بیش ترین مدرك تحصیلى افــراِد مورد مطالعه، 
مدرك کارشناسى (66/7 درصد) و بعد به ترتیب  کارشناسى ارشد 

(22/2 درصد) و دکترا (11/1 درصد) بوده است (نمودار 2). 
براساس داده هاى پژوهش، زمینه ى فعالیت مصاحبه شوندگان 
به طور کلى به دو گروه تجسمى (66/7 درصد از شرکت کنندگان) 

و کاربردى (33/3 درصد از آنها) قابل تقسیم است (نمودار 3). 
  N: 9 .نمودار 1 - رشته ی تحصیلی مصاحبه شوندگان

       N: 9 .نمودار 2- میزان تحصیالت مصاحبه شوندگانN: 9 .نمودار 3 - حوزه ی اصلی فعالیت مصاحبه شوندگان
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یکى از مصاحبه شوندگان جنبـه ى کاربردى بودن لباس مفهومى 
را بى اهمیـت تلقى کرده و جلب نظر مخاطب و انتقال ایده به وى 
را به عنوان یکى از اجزاى اصـــلى لباس مفهومى ذکر مى نمـاید 
(Ca09, ¶2). در واقـــع، مى توان گفت هنرمنــدان از لباس به 
عنوان رســانه اى بهره مى جویند تا مفاهیــم موردنظر خود را در 
زمان محدود، با سرعت و تأثیر بیشترى به مخاطب منتقل کنند 

(تصویر2).
دربــاره ى ویژگى هاى لبــاس  مفهومى، مصاحبه شــوندگان 
دیدگاه هایــى کم و بیش متفاوت را ارائه دادند. این دیدگاه ها در 
مواردى هم پوشــانى داشته و در مواردى دیگر متفاوت از یکدیگر 
بوده اند. اکثر مصاحبه شــوندگان دارا بــودن ویژگى هاى یک اثر 
تجســمى و مفهومى را در لباس مفهومى ضرورى دانسته اند. این 
ویژگى ها در حقیقت همان رمزگان ویژه اى هستند که هنرمند از 
آن بهره مى جوید تا پیام خود را راحت تر به مخاطب منتقل کند. 
علت دارا بودن این ویژگى را شاید بتوان قرار گرفتن حوزه ى مورد 
مطالعه در فضایى بین هنرهاى تجســمى و طراحى لباس فرض 
کــرد (Cb08, ¶17). در نتیجه، لبــاس به عنوان یک اثر هنرى، 
ضمن مطرح کردن شاخصه هاى هنرهاى تجسمى هم چون رنگ، 
فرم، خط، بافت و غیره، باید در قالب و شکلى از لباس به نمایش 
درآید. به بیان دیگر، هنر و لباس با یکدیگر ترکیب مى شــوند تا 
از محدودیت هایى که هریک با آن روبه رو بوده اند، خارج شــده و 
با آزادى بیش ترى به بیان عقاید، خواست ها و آرمان هاى هنرمند 

بپردازند. 
 از دست دادِن فرم و ساختاِر یک لباس معمولى و شناخته شده 
و پذیرش قابلیت متفاوت براى آن، نیز از مواردى اســت که این 
افراد به آن اشــاره کرده اند. در این رابطه نیز نظرات متفاوت بوده 
اســت. براى مثال، یکى از مصاحبه شــوندگان اظهار مى دارد که 
«انتقــال مفهوم در لباس مفهومى مى تواند به ســاده ترین فرم و 
شــکل صورت گیرد و صرِف خارج شــدن از فرم شناخته شده ى 
لباس و پذیرش شکل عجیب و پیچیده، نمى تواند لباس مفهومى 

 .(Cb09, ¶2) «تلقى شود
نکته ى دیگر، ویژگى بیان گرى و خالقانه بودن لباس مفهومى 
اســت؛ ویژگى  اى که شــاید بتوان آن را جزء شاخصه هاى اصلى 
یک لباس به عنوان اثر هنرى و مفهومى دانســت. چرا که لباس 
مفهومى، فوران خالقیت و اندیشــه ى هنرمند اســت و درك آن 
توســط مخاطب مى تواند بنیــه ى فرهنــگ و روان خالق آن را 

 .(Gan & Brown, 1999, 73- 75) مشخص گرداند

رویکرد هنرمند

یکــى دیگر از محورهاى ظهوریابنده در مصاحبه هاى صورت 
گرفتــه، رویکرد هنرمند در حوزه ى لباس مفهومى بوده اســت. 
ایــن رویکرد در دو بخِش انگیزه ى هنرمند در اســتفاده از لباس 
مفهومى و ارجاع هنرمند به زمینه هاى اجتماعى، تاریخى و غیره 

قابل بررسى است. 
تصویر2- بیتا قزل ایاغ، نمایشگاه نخ و کوك، 1388.

ماخذ: (مجموعه ی شخصی هنرمند)

 بررسى داده ها نشان مى دهد که در بسیارى از مواقع حوزه ى 
فعالیت هنرمندان با تلقى آنها رابطه ى مســتقیم دارد. به عنوان 
مثال، هنرمنداِن با پیشــینه ى تحصیلى طراحى پارچه و لباس، 
وجــوِد دو عامل متضاد مثل خیر و شــر، خوبى و بدى و غیره را 
براى شــکل گیرى و خلق یک لباس مفهومى الزم و ضرورى ذکر 
کرده اند (Bd03, ¶ 4). در حالى که هنرمندان حوزه ى تجســمى 
در ایده پردازى لباس هاى خود تنها به یک عامل هم چون تبعیض، 
خشونت، جنسیت و غیره توجه کرده اند (Bd04, ¶ 22). عالوه بر 
این، همان گونه که در ادامه نیز بحث مى شود، آثار ارائه ى شده ى 
افراد فعال در حوزه ى تجسمى، شاخصه هاى یک لباس مفهومى 

را بیش تر نمایان مى سازند.

تلقی مصاحبه شــوندگان از تعریــف و ویژگی های لباس 
مفهومی 

باتوجــه به این که نگرش و تلقى هر فــرد از یک موضوع، بر 
نــوع عملکرد وى نیــز تأثیر مى گذارد، یکى از مســائلى که باید 
مورد توجــه و مطالعه قرار مى گرفت، تعریف و ویژگى هاى لباِس 
مفهومى از نظر هنرمندان ایــن حوزه در ایران (که همگى مورد 
مصاحبه  قرار گرفته بودند) بود. جمع بندى داده ها نشان مى دهد 
که همه ى مصاحبه شــوندگان، اگرچه با تعابیــر متفاوت، لباس 
مفهومى را قابلیتى در جهِت نمایان ساختن تفکرات، ایـــده ها و 
دغدغه هاى هنرمـــند مى دانند، عالوه بر این، «لباس (کاربردى 
یــا غیر کاربردى) با توجه به بســترى کــه در آن قرار مى گیرد، 
 .(Ca08, ¶17) «مى توانــد مفهومى یا غیر مفهومى تلقى شــود
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انگیزه ی هنرمند

به طــور یقین، هنرمنــدان بنا به دالیــل مختلف، درصدد 
استفاده از لباس براى بیان دیدگاه ها و دغدغه هاى درونى خویش 
برمى آیند. بررســى دیدگاه هاى مصاحبه شوندگان نشان مى دهد 
که بــه طور کلى دو دیــدگاه در بین این افراد قابل شناســایى 
اســت. گروهى از این افراد که اکثریت را نیز تشــکیل مى دهند، 
لبــاس را به عنوان وســیله اى طرح مى کنند کــه به هنرمند در 
بیــان هنرى و ایده هاى او کمک مى کند. از نظر این افراد «لباس 
 .(Da01, ¶11) «اولین و نزدیک ترین چیز به بدن انســان است
به بیان دیگر، لباس به عنوان پوســت دوم و همراِه همیشــگى 
هر فرد تلقى مى شــود و به دلیل ملمــوس بودن آن، به هنرمند 
امکاِن بیان مســائِل خود را با شدت و تأثیر بیش ترى مى دهد. در 
نتیجــه، مخاطب به راحتى این مفاهیــم را درك و با آن ارتباط 
برقــرار مى کند. از طرف دیگر، هنرمندان حوزه ى لباس مفهومى 
با تعــدادى از محدودیت هاى پیش روى هنرمندان فعال در دیگر 
حوزه هاى تجســمى هم چون محصور بودن در بوم نقاشى روبه رو 
نیســتند و مى توانند با آزادى بیش ترى بــه بیان گرى بپردازند 
(Da04, ¶5). این امر را مى توان به راحتى در آثار ارائه شــده ى 
هنرمندان غیرایرانى فعال در این حوزه، مشــاهده کرد. به عنوان 
مثال، بورلى ســمز پیراهن هایى همراه با آستین هایى بلند خلق 
مى کند که فضاى وسیعى از گالرى را به خود اختصاص مى دهند. 
در حقیقت، در اینجا هنرمند مجبور نیســت ایده ها و عقاید خود 
را بر روى شى اى مثل بوم به نمایش بگذارد. بلکه در آزادى کامل 
و بــدون نگرانى به بیان گرى مى پــردازد. البته، فضاى اجتماعى 
و فرهنگــى در جامعه ى ما، محدودیت هــاى مختلفى را فراروى 
هنرمندان قرار مى دهد و آنان ناچارند با استفاده از خالقیت خود 
به گونه اى عمــل کنند که بتوانند با وجود محدودیت ها و موانع، 

آثار خود را ارائه نمایند. 

گروهى دیگر از مصاحبه شوندگان نیز لباس را وسیله اى براى 
«بازگــو کردن رابطه ى هنرمند با انســان و دنیاى پیرامون وى» 
(Da08, ¶8) مى دانند. آنان لباس را نمایان گر مســائل و تفکرات 
اجتماعى، سیاســى و غیره در اجتماع تلقى کرده و معتقدند که 

لباس ریشه در تاریخ و فرهنگ دارد (تصویر 3).

ارجاع هنرمند

با توجه به داده هاى به دست آمده از مصاحبه ها، مى توان دو 
دیدگاه و نگرِش مختلف را در بین مصاحبه شــوندگان مشــاهده 
نمود. بدین ترتیب که به نظر مى رسد، دغدغه ى اصلى هنرمندان 
در ایران، نمایان ســاختن دنیاى پیراموِن آنان و موقعیتشان در 
برابر مسائل موردنظر مى باشد. «آثار ارائه شده، بازتابى از ذهنیت 
جامعه اســت و به صورت آشکار و پنهان نشان دهنده ى مسائل و 
 Db08,) «موضوعات فرهنگى و اجتماعى جامعه ى ایران اســت
23¶) (تصویــر 4). در حقیقــت، لباس در دنیــاى امروز بدل به  
ابزارى قوى شــده که هنرمند به وســیله ى آن به تعریف و نقد 
مســائل پیرامون و دغدغه هاى درونى خــود مى پردازد. بنابراین، 
جنبه ى زیبایى شناســانه و کاربردى لباس کنار گذاشــته شده و 
آنچه اهمیت مى یابد، مفهوم و پیام نهفته در آن است؛ پیامى که 
سبب اندیشیدن و ایجاد نگرشى جدید در مخاطب مى گردد. البته 
این آثار همیشه قابل توجه نیستند. یکى از مصاحبه شوندگان در 
این رابطه مى گوید: «متأســفانه بســیارى از هنرمندان ایرانى به 
علت درك نادرســت و اشتباه خود از لباس مفهومى، لباس هایى 
خلق کرده اند کــه نمى توانند بازتاب دهنده ى خوبى از مســائل 
جامعه ى ایران باشــند» (Db06, ¶21). شــاید دلیل این مسئله 
سانسور کردن مفاهیم و دغدغه هاى هنرمند از طرف خوِد او29 یا 
جامعه30 نیز باشد. بنابراین، آثار ارائه شده در بعضى مواقع آن طور 
که باید نمایان گر مسائل پیرامون نبوده و ضعیف عمل مى کنند.  

تصویر 3- بهنام کامرانی، لباسی برای ما، لباسی برای جبرئیل، 1385.
ماخذ: (مجموعه ی شخصی هنرمند)

تصویر 4- بهنام کامرانی، سهروردی، 1383.
ماخذ: (مجموعه ی شخصی هنرمند)

لباس به مثابه  اثر هنرى: رویکرد هنرمندان ایرانى
در نمایشگاه هاى دهه ى 1380
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تصویر 5- کریستین آلوانسن، دیتیل تصویر یک چادر جادویی، 1387. 
                                     .(Kristen Alvanson, 2011) :ماخذ

تصویر6 - بیتا قزل ایاغ، دیتیل تصاویر لباس هاِی نمایشگاه نمد و ابریشم، 1387.
(Artradarjournal, 2011):ماخذ

مشــخصه های آثاِر لباس مفهومی ارائه 
شده در نمایشگاه های دهه ی 1380

براى آشــنایى با ســبک و ســیاق کارهاى ارائه شــده در 
نمایشگاه هاى لباس مفهومى در ایران، نظر مصاحبه شوندگان در 
مورد این که آثار لباس مفهومى اشان را با استفاده از چه شیوه اى 
ارائــه مى کنند و چرا؟ آثارى را که به عنوان لباس مفهومى خلق 
مى کنند، داراى چه خصوصیاتى هســتند؟ آیا نمایشــگاه محل 
مناسبى براى نمایش دادن آثار تولید شده  است؟ و چرا؟ چگونه 
چنین لباس هایى را طراحى و اجرا مى کنند؟ پرســیده شد. این 
نظرات بر اســاس تکنیک، نحوه ى اجرا، فضاسازى، درون مایه ى 
محتوایى، فرآیند کار و محل ارائه ى اثر دسته بندى گردید که در 

ادامه نتایج حاصله ارائه مى شود.

تکنیک اجرا

با توجه به داده هاى به دست آمده از مصاحبه ها، اکثر هنرمندان 
در آثار مفهومى خود سعى داشــته اند از تکنیکى استفاده نمایند 
که ضمن متناسب بودن با تعریف اشان از لباس مفهومى، آنان را 
در بیان ایده ى نهفته در اثر یارى کند. بنابراین، از تکنیـــک هاى 
مختلفى هم چون دوخت، گلدوزى، چاپ، دیجیتال، ترکیب مواد 
و غیره استفاده کرده اند. نمونه هایى از تکنیک هاى  استفاده شده 
توســط این هنرمنــدان در تصاویر 5 و 6 آورده شــده اند. در اثر 
ارائه شــده در تصویر 5، از تکنیک چاپ روى پارچه براى ایجاد 
نقش حروف ابجد و نوشــته هایى بــه زبان هاى مختلف، همراه با 

دوخت هایى روى آن، استفاده شده است.
همان طور که در تصویر6 مشاهده مى شود، در این اثر نیز هنرمند 
با اســتفاده از نمد، لباس خود را خلق کرده و از تکنیک گلدوزى 
براى نقش اندازى گل هاى ترکمن و اســتفاده از کوك هایى براى 
.(B07, ¶5) درج نوشته ها روى لباس نمدین خود بهره برده است

نحوه ی اجرا

یکى از پرسش ها و موضوعاتى که با مصاحبه شوندگان مطرح 
شد، نحوه ى ارائه ى آثار لباس مفهومى در ایران بود. در پاسخ هاى 
ارائه شــده، تعدادى به محدودیت موجود هنــگام ارائه ى اثر در 
ایران اشاره داشتند. از نظر این افراد، تنها راه ارائه ى اثر، چیدمان 
ذکر شده اســت. البته یکى از مصاحبه شوندگان بر اجبار ارائه ى 
لباس مفهومى به صورت چیدمان بر روى مانکن نیز اشاره داشته 
است (Bb05, ¶14) (تصویر7). این تلقى به نظر درست نمى آید، 
چراکــه لباس مفهومى مى تواند به شــیوه هاى مختلفى هم چون 
عکاســى، هنر ویدئو، هنر اجرا و غیره به اجــرا درآید. بنابراین، 

چنین فرض و اجبارى غیرمحتمل به نظر مى رسد. 
عالوه بر دیدگاه  هایى که بیان شد، تعدادى از مصاحبه شوندگان 
اظهار مى داشــتند که شــیوه ى ارائه ى آثار را بر اساس موضوع کار 
انتخــاب مى کنند. به عنوان مثال، یکــى از آنها آثار خود را عالوه بر 
چیدمــان، در قالب هنر ویدئو، عکاســى و هنر دیجیتال در معرض 
نمایش قرار داده  اســت (Bb08). یکى دیگر از مصاحبه شوندگان نیز 
انتخاب شیوه ى ارائه را وابسته به لباس، هدف، مخاطب آثار و مکاِن 
ارائه مى داند. او بهترین نوع ارائه ى لباس مفهومى را هنر اجرا معرفى 
کرده و بر این عقیده است که لباس مفهومى باید توسط خود هنرمند 
به اجرا دربیاید. از نظــر او، «هنرمند هنگام اجرا، خود را با مخاطب 
درگیر مى کند و وى را با خود همگام مى سازد. در نتیجه، از مشارکت 
و حضور مخاطب بهره مند شده و سبب مى شود مخاطب از دریچه ى 
 B06,) «چشــِم وى به موضوع نگریســته و با اثر ارتباط برقرار سازد
11¶). البته باید متذکر شد که از نظر مصاحبه شونده، امکان این تعامل 
بین هنرمند و مخاطب به دلیل وجود محدودیت هایى در ایران تا به 
حال فراهم نیامده، بنابراین او تاکنون آثار خود را در قالب عکاســى 
منتقدانه به عنوان جایگزینى براى هنر اجرا، به نمایش گذارده است31.
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تصویر 8- سارا چاوشی، انسان آدم، 1388.
ماخذ: (مجموعه ی شخصی هنرمند)

تصویر 7- سارا حکاك، رویای صنعت، 1388.
ماخذ: (مجموعه ی شخصی هنرمند).

فضاسازی

بسیارى از هنرمندان مصاحبه شونده براى آثار خود فضاسازى 
خاصى پیش بینــى نکرده اند. این امر مى تواند به نوع و یا نحوه ى 
ارائــه ى آنان برگردد. البته «در بســیارى از مواقــع، اثر هنرمند 
نیازمند فضاســازى بوده تا در ارتباط بــا مخاطب موفق تر عمل 
کند» (Bc03, ¶4). فضاســازى ها، متناســب با موضوع و ایده ى 
هنرمند شکل مى گیرند و او مى تواند از فضاهاى مختلفى هم چون 
آن چه در اثر ارائه  شــده در تصویر 8 مى بینید، بهره ببرد. در این 
اثر هنرمند سعى کرده  است با ساخت پله و نصب تصویر در پشت 

اثِر خود، به درك بهتر مخاطب کمک کند. 

درون مایه ی محتوایی

بر اساس داده هاى به دســت آمده از مصاحبه ها، موضوعات 
مورد توجــه هنرمندان مصاحبه شــونده بــه دو بخش فردى و 
اجتماعى قابل تقسیم هســتند. گاهى هنرمند در اثرش مسائل 
فردى خود هم چــون خاطرات، عالیق شــخصى و غیره را بیان 
کرده است؛ گاهى نیز به طرح مسائل اجتماعى هم چون خشونت، 
تبعیض، موقعیت فرد در اجتماع و مسائلى از این دست پرداخته 

است.

فرآیند کار

بررسى دیدگاه هاى هنرمندان مصاحبه شونده نشان مى دهد، 
بــه طور کلى دو روند براى طراحى لبــاس مفهومى در بین این 
هنرمنــدان وجــود دارد. گروهى از آنان که اکثریت را تشــکیل 
مى دهند، ابتدا تحقیق جامع و کاملى درباره ى موضوع مورد نظر 
خود انجام مى دهند. این اطالعات که از طریق تحقیقات میدانى 
و یا مطالعات کتابخانه اى و غیره به دســت مى آیند، بدون شک 
به هنرمند در درك بهتر موضــوع کمک مى کنند. پس از آن که 
هنرمند اشراف کاملى نسبت به موضوع مورد نظر خود پیدا و آن 
را از زوایاى مختلف بررسى کرد، این دانسته ها را به همراه ایده ها 
و عقاید شخصى خود به صورت طرح یا طرح هایى اجرا کرده و در 
شــکل لباس ارائه مى دهد (Be08, ¶9). در دیدگاه دوم، موضوع 
بر اساس عالیق شخصى هنرمند و هم چنین بر مبناى تضاد میان 
دو چیز به عنوان مثال، زبرى و نرمى، خیر و شــر و غیره انتخاب 
مى شود (Be05, ¶5)، سپس او عامل ها و نمادهاى بیان کننده ى 
موضوع انتخابى را پیدا کرده و آنها را در طرح خود جاى مى دهد 

و اثر خود را به اجرا در مى آورد.
به نظر مى رســد، یکى از دالیل ضعیف بــودن کارهاى ارائه 
شده بر مبناى دیدگاه دوم، روند آغازین کار باشد. به این معنا که 
نداشتن تحقیق کافى، سبب عدم آشنایى هنرمند با کلیه ى ابعاد 
و زوایاى موضوع و باعث ضعف تســلط بر آن مى شود که طبیعتاً 
ارائه ى اثر هنرمند را نیز تحت تأثیر قرار مى دهد. همین امر سبب 
خلق آثارى شده که به سختى مى توان آنها را آثارى تأثیرگذار در 

حوزه ى لباس مفهومى به حساب آورد.
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محل ارائه ی اثر 

بین مصاحبه شــوندگان دیدگاه هاى متفاوتى در مورد مکان 
ارائه ى اثر وجود داشت. تعدادى از آنان نمایشگاه را مکان مناسبى 
بــراى ارائه ى اثر خود ذکر کرده اند. ایــن افراد دالیل مختلفى را 
براى انتخاب نمایشــگاه و عرضه ى آثاِر خود در آن بر شــمردند. 
از جمله ى دالیل مطرح شــده، ســابقه ى اندك لباس مفهومى و 
در نتیجه مناسب بودن نمایشــگاه براى معرفى و شناساندن آن 
(Bf01, ¶8)؛ مناســب بودن نمایشــگاه براى به تصویر کشیدن 
فضاى مورد نظر هنرمند (Bf02, ¶7) (تصویر9)؛ نبود محدودیت 

در تفکیک جنسى مخاطبان آثار(Bf05,¶9) مى باشند. 
تعــدادى از هنرمندان مصاحبه شــونده عنــوان کرده اند که 
مکان ارائه اثر را با توجه به موضوع و شــیوه ى ارائه ى اثر انتخاب 
مى کننــد. به عنوان مثــال، بهترین محل نمایــش آثارى که به 
صورت عکاسى منتقدانه به نمایش درمى آیند، مطمئناً نمایشگاه 
خواهد بود (Bf06, ¶9). در جایى دیگر نیز، اثر براى نمایش باید 
مابین دو درخت و زیر نور به نمایش درمى آمد تا حالت شفافیت 
خود را در زیر نور خورشــید نشان دهد (Bf08, ¶12). بنابراین، 
هنرمند نیازمند فضایى غیر از فضاى نمایشــگاه براى بیان بهتر 

مفهوم مورد نظر خود بوده است (تصویر10). 
از دیگر دالیلى که براى مناســب بودن نمایشــگاه به عنوان 
محــل ارائه ى آثــار لباس مفهومى توســط مصاحبه شــوندگان 
ذکرشده، فضاى نامناســب ایران و وجود محدودیت در ارائه اثر 
اســت. مدافعین نمایشگاه لباس مفهومى عنوان مى کنند که اگر 
در ایــران محدودیت وجود نداشــت، آنان ترجیــح مى دادند در 
مکان هــاى عمومى و به صورتى متفاوت اثر خود را نمایش دهند 

(Bf04, ¶14). یکى از مصاحبه شوندگان در این باره مى گوید:
لباس مفهومى اگر از محیط نمایشگاه خارج شده و در فضایى 
عمومى به نمایش گذاشــته شود، تأثیر متفاوتى بر مخاطب خود 
مى تواند داشته باشد. عده ى خاصى به نمایشگاه و گالرى مى روند. 
تعدادى از افراد تنـها براى وقت گذرانى به این مکان مـى روند و 

تفاوتى در دیدن نوِع اثر (نقاشــى آبستره، لباس مفهومى و غیره) 
وجود ندارد. این در حالى اســت کــه نمایش در محیط عمومى 
مى توانــد مخاطب هاى جدید و در نتیجــه نظرات جدیدى را به 

 .(Bf09, ¶4) همراه داشته باشد
اگر درســت بنگریم، شــاید این امر از جهاتى درست به نظر 
 آید، چراکه نمایش  آثار به صورت هنر  اجـرا و یا نمایش در اماکن 
عمومى مى تواند به شــناخت بهتر مردم از این حوزه کمک کرده 
و سبب شــود تا پس از مدتى از جانب عموم به عنوان شکلى از 
هنرهاى تجســمى پذیرفته شــود. این پذیرش به اصالح نگرِش 
کاربــردى صرف به لباس کمک کرده و آن را به عنوان ســوژه ى 

هنرى نیز مطرح مى کند.

نقــش مخاطب لبــاس مفهومــی از نظر 
مصاحبه شوندگان

على رغم وجود دیدگاه هاى متفاوت، بســیارى از هنرمندان و 
منتقدین هنرى معتقدند که اثر هنرى با وجود مخاطب، هســتى 
و معنا پیدا مى کند. به بیان دیگر، مخاطب، فلسفه ى آفرینش هر 
اثر هنرى اســت. در واقع، چنان چه مخاطبى وجود نداشته باشد، 
انگیــزه ى آفرینش هنر به خودى خود عقیــم مى ماند. بنابراین، 
مخاطب در کنار هنرمند به عنــوان یکى از اجزاى اصلى فرایند 
تولید اثر هنرى نقش آفرینى مى کند (مک کوایل، 1380). با توجه 
به همین نقش کلیدِى مخاطب، دیدگاه هاى مصاحبه شــوندگان 

تصویر 9- بیتا قزل ایاغ، مجموعه نخ و کوك، 1388.
ماخذ: (مجموعه شخصی هنرمند)

تصویر 10- بهنام کامرانی، جبرئیل ، 1385.
ماخذ: (خاك گالری، 1391)
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تصویر 11- الناز جوانی، بخت، 1390.
ماخذ: (برنا نیوز، 1391)

درباره ى اهمیت مخاطب و نوع مخاطبى که با آثار لباس مفهومى 
هنرمندان ایرانى ارتباط برقرار مى کنند، ســوال شده و نتایج آن 

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
با توجه به داده هاى به دســت آمده، اکثر مصاحبه شوندگان 
جایگاه خاصى براى مخاطبان خــود قائل بوده اند و قصد ارتباط 
با آنها را داشــته اند. در این میان، اکثر هنرمندان ممکن بوده در 
هنگام تولید و ایده پردازى اثر هنرى به مخاطب خود بیاندیشــند 
و با توجه به مخاطب، اثر خود را خلق کنند؛ بعضى دیگر نیز پس 
از اتـــمام کار و در هنگام ارائه به وى اندیشــیده اند و به حضور 
مخاطـب توجه کرده اند. در این رابطه، یکى از مصاحبه شوندگان 
اظهار مى دارد که «مخاطب از دو جایگاه متفاوت براى هنرمندان 
برخوردار اســت: 1) بســیارى تنها قصد بیــان عقاید و تفکرات 
شخصـــى خود را دارند. 2) بســیارى دیگر نیز ســعى دارند با 
انتـــخاب ســوژه هاى جذاب براى مخاطب، وى را جذب کنند. 
بنابراین، بســته به هنرمند و اولویت هریک از موارد گفته شده، 
جایگاه هایى متفاوت را شــاهد هســتیم» (Eb09, ¶7). اما آنچه 
مسلم است، هر دو گروه ســعى مى کنند با انتخاب مناسب ترین 
شــیوه، مفهوم و پیام نهفته در کار را به شکل موثرتر و بهترى به 

مخاطب خود منتقل کنند.
به طورکلى، بر طبق داده هاى به دســت آمده، مى توان گفت 
ارتبــاط با مخاطــب و انتقال پیام نهفته در اثــر، از موارد مهم و 

مورد توجه هنرمندان مصاحبه شــده بوده است. در واقع، یکى از 
اهداف این هنرمندان، درگیرکردن مخاطب (خاص یا عام) با اثر 
به نمایش درآمده و همگام کردن وى با آن مى باشد (تصویر11). 
امــا نکته ى قابل توجــه در این جا، نحوه ى رابطــه ى هنرمند با 
مخاطب اســت. در این رابطــه، دو گرایش را مى تــوان در بین 
مصاحبه شوندگان تشــخیص داد: در گرایش اول، هنرمند انتظار 
دارد مخاطــب با اثر، ارتباط برقرار کــرده و نه تنها با او و اثرش 
درگیر شــود، بلکه نگرشى جدید را به هنرمند معرفى کند و او را 
دعوت نماید تا از زاویه ى درك و نگرش وى به اثر هنرى خویش 
بنگــرد. در این صورت امــکان دارد هنرمند با کمک مخاطب به 
کشف زوایاى جدیدى از کار خویش که تا به حال بدان بى توجه 

بوده است، نایل آید.
در گرایش دوم، تلقى از نحوه ى ارتباط بین هنرمند و مخاطب 
متفاوت است. در اینجا، رابطه ى بین مخاطب و اثر هنرى به این 
ترتیب تعریف مى شــود که «مخاطب تعریفى متفاوت از لباس را 
مشــاهده مى کند، دچار شوك مى شــود و همین امر سبب تفکر 
و کنجکاوى مخاطب مى گــردد. در نتیجه، مخاطب با اثر ارتباط 
برقرار کرده و از زاویه ى دید [هنرمند] به آن موضوع مى نگـرد» 
(Ea06, ¶3). در واقع، هنرمند ســعى  مـــى کند، مخاطب را با 
دغدغه ها و مســائل پیرامون خود آشــنا  سازد و مفهوم و مقصود 
خود را به شکل موثرترى به او منتقل کند32. بدون شک، انتخاب 
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نتیجه

یافته هاى به دســت آمده از این پژوهش حاکى از آن اســت 
که در بازه ى زمانى مورد بررســى، متأســفانه فعالیت نه چندان 
چشــمگیر و درخور توجه از طرف هنرمندان ایرانى در این حوزه 
به چشــم نمى خــورد. هم چنین، تعداد نمایشــگاه هاى ایرانى با 
موضوع لباس هاى مفهومى، بســیار اندك و انگشت شــمار بوده 
اســت. این وضعیت دالیل مختلفى دارد که از آن جمله مى توان  
به مهجور ماندن این حیطه از هنر در ایران و عدم توجه کافى به 

آن در نظام آموزش عالى هنر اشاره نمود.
عالوه بر این، آثار عرضه شــده در نمایشگاه هاى تحت عنواِن 
لباس مفهومى در ایران بعضاً تقلیدى ناقص و سطحى از آثار هنر 
مفهومى در غرب به نظر مى رسند. علت این امر را شاید بتوان از 
طرفى، ضعیف بودن حوزه ى نظرى مرتبط با هنر مفهومى در ایران 
و از طرف دیگر، عدم تحقیق الزم و کافى از طرف هنرمندان براى 
دســت یابى به بنیان عمیق نظرى و عملى براى طراحى هایشان 
دانســت. بر همین اساس است که مشــاهده مى شود، برخى از 
هنرمندان خالق لباس مفهومى، در شــروع و هنگام طراحى تنها 
بــه داده هاى تصویرى و آموخته هاى خــود اکتفا کرده و تنها به 
خلق آثــارى عجیب و غیرمعمول بســنده مى کنند. این رویکرد 
سبب مى شود، در ذهن مخاطبان ناآشنا با این حوزه نیز، تلقى و 
برداشتى غلط از لباس هاى مفهومى شکل گیرد. ضمن این که آثار 
لباس مفهومى هنرمندانى که در رشته ى طراحِى پارچه تحصیل 
کرده اند در مقایســه با هنرمندانى که تحصیالتشان در زمینه ى 
هنرهاى تجســمى است، داراى ضعف چشــمگیر از مرحله اولیه 
طرح ایده تا اجراى نهایى اثر مى باشد. دلیل این امر شاید فضاى 
کاربردى حاکم بر روند آمــوزش هنرمندان تولیدکننده ى لباس 

مفهومى با تحصیالتى در رشته طراحى پارچه و لباس باشد. 
از طرف دیگر، به علت نامناســب بودن شــرایط فرهنگى و 
اجتماعــِى ارائه ى لباس مفهومى در جامعه ى ایران، بســیارى از 
هنرمندان براى ارائه ى آثار خود، به گونه اى که بتوانند با مخاطب 
پیام به آســانى ارتباط برقرار کنند، بــا محدودیت هاى مختلفى 
مواجه هستند. به این شــرایط مى بایست دخالت و تصدى گرى 
دولت و ســایر نهادهاى رسمى موجود (به جاى سیاست گذارى و 
نظــارت آنها) در عرصه ى فرهنگ و هنر به طور عام و لباس هاى 
مفهومــى به طور خاص را نیز افزود. این وضعیت باعث شــده تا 
هنرمندان فعال در حوزه ى لباس مفهومى نتوانند ارتباط فعال و 

پویایى با مخاطبان خود برقرار سازند. 

محدودیت هاى ذکر شــده در فــوق، دو واکنش متفاوت را از 
ســوى طراحان لباس هاى مفهومى در ایران به دنبال داشته است: 
جمعى از آنان آثار خود را متناســب با شــیوه هاى پذیرفته شده 
و قابــل قبول در ایران همچون چیدمان، هنر ویدئو و عکاســى به 
نمایش گذاشــته و مى گذارند. یعنى به شکلى منفعالنه با شرایط 
موجود کنار مى آیند. در مقابل، عده   دیگرى نیز ترجیح مى دهند در 
فضا و بسترى مناسب تر، آثار خود را در معرض دید مخاطبان قرار 
دهند. بدین معنى که این هنرمندان آثار خود را در نمایشگاه ها یا 
فضاهاى عمومى خارج از ایران نمایش مى دهند. پیامد این اتفاق، 
ناشــناخته ماندن هرچه بیش تر لبــاس مفهومى و قرارگرفتن آن 
در چارچوب ها و محدوده هاى معینى اســت که شاید سبب شود 
بســیارى از هنرمندان انگیزه ى خود را بــراى کار در این حوزه از 
دست داده و به سمت حوزه هایى دیگر گرایش یابند؛ یا َعطاى کار 
در کشــور را به لقاى آن بخشــیده، مهاجرت و اقامت در خارج از 
ایران را انتخاب کنند. عرضه ى آثار لباس مفهومى در نمایشگاه هاى 
بیرون از ایران، باعث مى شود هنرمندان به تدریج از فرهنگ، باورها ، 
ارزش ها و ذائقه هم وطن هاى خود فاصله بگیرند و آثار وتولیداتشان 

براى مخاطبان ایرانى غریبه و ناآشنا جلوه کنند.
عالوه بر این، مى توان به این نکته اشــاره کرد که متأســفانه 
به دلیل برداشت اشتباه و شناخت نادرست تعدادى از هنرمندان 
فعال در این حوزه و عدم وجود اســتانداردهاى مناســب و نبود 
دستگاه هاى نظارتى متخصص و کارآمد همچون وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اسالمى و وجود آشفتگى در این حیطه، ما شاهد شیوع 
دریافت هــاى متفاوت از ماهیت و ســاختار واقعى هنر مفهومى 
درحــوزه ى لبــاس در بین برخــى از هنرمندان فعــال، چه در 
بخــش آموزش هاى آزاد وچه تولید کننــدگان این عرصه از هنر 
در کشور هســتیم. این سوء تعبیر منجر به شکل گیرى وضعیتى 
اســف بار وآشــفته در این بخش از هنر گردیده است. به عنوان 
مثــال، مى توان به وضعیت نامطلوب به خصوص در مورد نحوه ى 
ارائه ى آثار و ویژگى هاى آنها در آثار ارائه شــده در نمایشگاه هاى 
مرکز آموزش آزاد الزهرا، اشاره داشت. چنان چه براى اصالح این 
آشــفتگى اقدام عاجلى صورت نگیرد، پیامدهاى ناصحیح و غلط 
ایــن وضعیت، ضربات جبران ناپذیرى را بــه این حوزه ى نوپا در 
کشور وارد کرده و خواهد کرد. در نتیجه، به طور قطع در آینده، 
جبران خســارت هاى ایجاد شــده اگر غیر ممکن نباشد، به طور 

قطع بسیار دشوار خواهد بود.

شیوه ى مناسب در ایجاد این ارتباط و انتقال مفهوم، نقش موثرى 
را ایفا مى کند.  

بــا توجه به داده هاى به دســت آمده، شــاید بتوان گفت که 
هنرمندان مصاحبه شونده به نوعى، خواهان ارتباط با مخاطبان عام 

و خاص هردو هستند. در این میان تنها یکى از مصاحبه شوندگان 
به مخاطــب خــاص و درك دغدغه هاى خود توســط این نوع 
مخاطب اشــاره داشــت و علت این امر را در موضوعات خاص و 

بیان رمزگونه ى مفاهیم خود معرفى مى کرد.
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پی نوشت ها

1 Conceptual  Clothing.
2  بــراى مثال اومبرتو اکو از اصطالح «صحبت به واســطه ى لباس» بهره 
برده است (اکو،1972، 59). هم چنین آلیسون لورى در کتاب زبان لباس ها به 
وجود زبان هاى مختلف لباس ها باور دارد؛ زبان هایى که از لغات و دستور زبان 

.(Barnard, 2008, 112 به نقل از) خاص خود برخوردارند
 Nonverbal) 3  ارتباطــى کــه در آن از کلمــات اســتفاده نمى شــود

.(Communication
4 Semi-Structured.

.(E- interview) 5  مصاحبه ى الکترونیک
6 Grounded Theory.
7 Coding.
8 Open Coding.
9 Axial Coding.
10 Selective Coding.
11 Clothes: Inside and Outside.

12  ر.ك: بارنارد، 2008.
13 Christo Vladimirov Javacheff.
14 Wedding Dress, 1967.
15 Kusuma.
16 Spoerri.
17 Lichtenstein.
18 Piero Gilardi.
19 Alighiero Boetti.
20 Environmental Art.
21 Land Art.

22   به عنوان مثال در ســال2005 نمایشــگاهى در موزه  هنرهاى زیباى 
سان  فرانسیسکو با عنوان هنر پوششى: مد و ضد مد برگزار  شد.

23 Guggenheim Museum.
24 A portion of the Florence Biennale’s 2 Tempo e la Moda 

of 1986, shown at the Guggenheim Museum Soho, New York, 
in 1987.

25 Yamamoto.
26 Kawakubo.
27 Miayke.
28 Statistical Like یا Semi-Statistical.

29  خودسانسورى.
30  محدودیت هاى ساختارى.

31  ایشان علت این امر را، زنده بودن تصویر در ویدئوآرت معرفى مى کنند. 
در حقیقــت، تصویر مرده به مخاطب اجازه ى تفکر مى دهد. این امر درســت 
هماننــد تفاوت میــان خواندن یک کتاب و دیدن آن بــر صفحه ى تلویزیون 
اســت. کتاب اجازه ى لحظه اى درنگ و اندیشــیدن را به مخاطب مى دهد. در 
نتیجه، وى از تمام خالقیت خود اســتفاده کرده تا تصویر خویش را بســازد. 
همین مســئله آن را شــخصى و منحصر به فرد مى  کند و ســبب ایجاد لذت 
در مخاطب مى شــود. در مقابل، تصویر متحرك یک غذاى هضم شده است و 
به فرد اجازه ى تفکــر بیش تر نخواهد داد. در نتیجه تأثیر قابل قبولى نخواهد 

.(B05) داشت
32  درگیــرى و دعوت مخاطب به نگرش از زاویه  دید هنرمند به خصوص 

در آثارى که به صورت هنر اجرا به نمایش در مى آیند، شکل واضح ترى دارد.
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