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 لزوم توجه به نقش لباس مفهومی در ایران جهت ارتقاء هنر و فرهنگ

 15/10/1401: رشیپذ خیتار - 0۸/07/1401 :افتیدر خیتار

 *ساره سیاحی

 .تهران، ایران تحقیقات، و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه هنر، دانشکده هنر، پژوهشدانشجوی دکتری تخصصی 

 

طراحی لباس مانند هنرهای تجسمی از شرایط فرهنگی، 

پذیرد و بر آن نیز اثر می تأثیراجتماعی و سیاسی جامعه 

های متعدد، گذارد. از اواخر قرن نوزدهم و با ظهور جنبشمی

ذیری دنیای مُد از هنرهای تجسمی و پتأثیرتوان شاهد می

های کثیری از اثربخشی این دو حوزه بر روی یکدیگر بود و نمونه

س این اثرگذاری را بر روی آثار هنرمندان و طراحان مطرح لبا

 این دوره مشاهده کرد. به عنوان مثال، در این قرن سبک آرت

ه تا جنگ جهانی اول به وجود آمد ک 1۸90های نوو که طی سال

 واستفاده شد  199۸بعدها در کالکشن بهار برند دیور در سال 

 های زنان آن دوره گشت. سبب تحولی نوین در ساختار لباس

 هایی چون پاپ آرت،به دنبال آن، در قرن بیستم نیز جنبش

 های مطرح هنرهای زیباآپ آرت، سورئالیسم و بسیاری از جنبش

 گذاشتند. تأثیرالمللی های برندهای بینبر نوع پوشش و طراحی

ثار آدر این قرن، پس از تحوالتی که در نحوه نگریستن به هنر و 

توان شاهد شناختی، میهنری پدید آمد و نیز انقالب زیبایی

ظهور هنر مفهومی بود. در شرایطی که جامعة مدرنیته تالش 

کرد تا از پوستة خود خارج شود، به دنبال شکل جدیدی از می

ر این راستا، بازگشت به محتوا راهکاری برای هنر بود که د

بستی که هنرهای تجسمی غرب شد. بنهنرمندان محسوب می

کا در امری 19۶5مالیسم به آن رسیده بود، در سال در سبک مینی

نر و اروپا منجر به پیدایش هنر مفهومی شد. به عبارت دیگر، ه

لویت مدرن دانست. سل  توان سرآغاز هنر پستمفهومی را می

 ترینمهمایده یا مفهوم »پرداز هنر مفهومی معتقد بود که نظریه

(. به معنایی دیگر، فکر و Lewit, 1967:80« )بخش کار است

 اثر یک ایدة هنرمند مهم است، نه ابزار مورد استفادة او؛ و اینکه

 ندارد. اهمیتی خیلی باشد، شکلی چه هنری

دنِ ایدة هنرمند طور که در هنر مفهومی هدف بیان نموهمان

است، در لباس مفهومی نیز فقط ابزار انتقال ایده توسط هنرمند 

کند تا مفهوم مورد نظر خود را شود و وی تالش میمتفاوت می

                                                             
* sareh.sayahi@gmail.com 

از طریق لباس و پارچه بیان نماید. به بیانی دیگر، طراحان لباس 

زنند که تلفیق ای میاین حیطه دست به خلق یک اثر بینارشته

 است.  هنر و لباس

های مختلفی خوانده و درک طراحی لباس با برچسب

که هرکدام  «مفهوم» و «لباس» ،«هنر» ،«مد»شود، از جمله می

ها و معانی متعددی را چه برای آنکه از آن به عنوان خوانش

کند، یا هر کس که در مقام پوشش منتخب خود استفاده می

انسته بار هنرمند توشود، خواهد داشت. اینبیننده با آن مواجه می

ن وجهة تا لباس را از کاربرد صرفاً پوششی خود خارج نموده و به آ

د تری از طریق دنیای مهنری بخشد تا از این طریق معانی عمیق

 به مخاطبان انتقال یابد.

یکی از وجوه شاخص طراحان مد در این سبک کار، استفاده 

شوند، نمیهایی است که توسط الزامات تجاری هدایت از روش

 و زیبا بلکه توسط فرایندهایی در مرزهای مد که هم از هنرهای

 شوندمی راهبری کنند،می صحبت اجرا هایشیوه از هم

(Bugg, 2009: 11.) 

 جدیدی هاینقش ایفای حال در مدرن، مدپست دنیای در

 غیرتجاری هایعرصه در هم و تجاری هایعرصه در هم است که

کند. در این به صورت فعال عمل می خالق یهارشته سراسر در و

ن آفضا، نیاز به بازتعریف جدیدی از دنیای مد است تا عملکرد 

صرفاً در حد پوشش صرف تقلیل نیابد. در واقع، مد و لباس 

 .دهندة مفاهیم فرهنگی، اجتماعی و سیاسی باشدتواند توسعهمی

سنتی شوها از حالت ویکم، فشناز اوایل قرن بیست چنینهم

تغییر شکل دادند و تبدیل به رویدادهای بسیار پیچیده همراه با 

را مانند هنر  آنها توان برخی ازکارگردانی هنری شدند. حتی می

 Evans ؛Duggan 2001: 250)پرفورمنس در نظر گرفت 
2003: 70). 
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، حسین 1بسیاری از طراحان مد از جمله الکساندر مک کوئین

توانستند هنر مفهومی را در بستر  3و جان گالیانو 2چاالیان

های مختلفی برای از روش آنها های مد ارائه دهند.هفته

با نگاهی انتقادی  چنینهمگویی و خلق درام بهره بردند و داستان

 مسائل اجتماعی روز دنیا را مورد تحلیل قرار دادند.

www.theguardian.com، مأخذ: 1999ر و تابستان . اثر شاخص مک کوئین در حوزه لباس مفومی، مجموعة بها1تصویر 

یکی از نکاتی که دنیای غرب بر روی موضوع لباس مفهومی 

شوها را کند، مکان نمایش این هنر است. بسیاری فشنکار می

عتقدند دانند، زیرا که مبستر مناسبی برای ارائه این شاخة مد نمی

کنند. اما از ن میها بُعد هنری مد مفهومی را بیشتر نمایاگالری

های آن زمان که برندهای بزرگی چون جورجیو آرمانی کالکشن

ص ها بدون داشتن هیچ معنا و مفهوم خاگذشتة خود را در گالری

 های هنری زیر سؤالارائه دادند، نمایش مد مفهومی در گالری

ها ؛ به این معنا که مفهوم هنری گالری(Bugg, 2009: 13)رفت 

های گذشتة برندهای مد که دیگر بار هنری نبا اجرای کالکش

ترین بستر ندارند، دچار تزلزل شد. با این وجود، هنوز هم مناسب

ها هستند؛ چرا که سبب برای نمایش هنر مفهومی، گالری

 ند.شوند پتانسیل هنری این کارها بیشتر مورد توجه واقع گردمی

نمایش لباس مفهومی باعث شد تا در قرن بیستم شاهد 

ها باشیم. طراحان لباس با های مد در موزهبرگزاری نمایشگاه

                                                             
1 Alexander McQueen 
2 Hussein Chalayan 

ها آثار خود را وارد وادی هنر کردند. به ها و موزهحضور در گالری

های مد در طور مثال، موزة متروپولیتن به عنوان زادگاه نمایشگاه

، که 4، اولین نمایشگاه مروری بر آثار ایو سن لوران19۸3سال 

 (.۶1: 1395بود را برگزار کرد )عابدینی راد،  بیشتر متمرکز بر مد

ر گفت که امروزه هنرهای تجسمی از هن گونهاینتوان شاید ب

س های جدید است. اما لبامفهومی عبور کرده و به دنبال تجربه

مفهومی هنوز هم در دنیا مورد استقبال طراحان لباس و 

یت و خالقگیرد. زیرا که بُعد هنری های این حرفه قرار میرسانه

 دهد. طراحان لباس را بیشتر نشان می

های هنر مفهومی ، پس از حضور اولین نمایشگاهنیز در ایران

)یعنی نیم قرن پس از آنکه دنیای غرب آن را  13۸0در سال 

کم شروع لباس مفهومی اتفاق افتاد. اما پس تجربه کرده بود(، کم

برخوردار از گذشت بیست سال، هنوز از جایگاه قابل قبولی 

3 John Galliano 
4 Yves Saint Laurent 
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نگشته و حتی بسیاری از طراحان لباس با این شاخة هنری آشنا 

 نیستند.

سؤال اصلی اینجاست که وقتی هنوز مد در ایران نتوانسته 

گذاری حتی تأثیرساختارهای اولیة خود را داشته باشد و از لحاظ 

تواند در زمینة باره میدر منطقه ضعیف عمل کرده، آیا به یک

عمل کند؟ مخاطبان و جامعه تا چه اندازه  فشن مفهومی موفق

 پذیرای فشن مفهومی هستند؟

سنجانه به این موضوع بپردازیم، اگر بخواهیم دقیق و نکته

ابتدا باید از آموزش طراحان لباس شروع کرد. هیچ درسی تحت 

های عنوان مُد مفهومی جهت ارائة خالقیت دانشجو در سیالبس

شود و عموم ائه نمیدرسی دانشجوهای طراحی لباس ار

 دانشجویان با این جریان هنری و اصول آن ناآشنا هستند.

داران سرشناس ایرانی نیاز کیوریتورها و گالری چنینهم

است تا این فرصت را برای رشد هنر کشور در بستر مفاهیم 

 فرهنگی و اجتماعی سازنده ایجاد نمایند.

 

مستقل تهران،  یلرگالباس مفهومی به نمایش درآمده در  .2تصویر

 www.honaronline.ir، مأخذ: 1397سال 

هایی با موضوع مد ها در بیست سال اخیر نمایشگاهگالری

اند؛ اما هنوز هم به عنوان یک مفهومی در ایران برگزار نموده

شاخة هنری مهم به آن توجه نشده است. از دالیل عدم اقبال 

 ره نمود:توان به نکات ذیل اشااین هنر در ایران می

  عدم وجود رسانة قوی مد و لباس در ایران که توانایی

 گذاری در این حیطه را داشته باشدتأثیر

  عدم توجه نظام عالی آموزش هنر و عدم وجود واحد درسی

 ها با عنوان لباس مفهومیدر دانشگاه

 گذار در تأثیرهای عدم توجه نهادهای رسمی و جشنواره

دهی مد و لباس و ماناین حوزه، اعم از کارگروه سا

 جشنوارة مد و لباس فجر

 کمبود منابع نظری و تحقیقاتی در این زمینه 

 عدم شناخت صحیح مخاطبان 

در پایان باید بر این نکته اذعان داشت که توجه به مد 

تواند مفهومی در ایران از آن جهت دارای اهمیت است که می

رهای تجسمی جایگاه طراحی لباس را از بُعد هنری تا میزان هن

های ها و حتی موزة هنرهای معاصر ارتقاء دهد. اگر ایدهدر گالری

بار در قالب لباس بیان اجتماعی، سیاسی، فرهنگی هنرمند این

از لحاظ فرهنگی، در مخصوصاً  ات اجتماعی،تأثیرتواند شود، می

 کشور ایجاد نماید.

در ضمن، شایان ذکر است که لباس مفهومی فقط در حیطة 

های برندهای مطرح مد شود؛ بلکه ویترینها خالصه نمیریگال

برند که المللی از این هنر برای جذب مخاطب بیشتر بهره میبین

ای سبب رشد گردش تواند تا اندازهاین اتفاق نیز در ایران می

 مالی اقتصاد پوشاک ایرانی شود.

با لباس در ارتباط ها نااز سوی دیگر، از آنجایی که همة انس

هستند، استفاده از لباس به عنوان شئ هنری برای ابراز تفکرات 

تواند برای هنرمند و بسیاری از مسائل اجتماعی و فرهنگی می

مخاطب قابلیت فهم بیشتری در مقایسه با هنر مفهومی داشته 

 باشد.
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