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   چکیده

زجمله که ا، اندارکردهکن زیادی دراین سبک نرمنداه نقاشان و. توسط برتون آغازشد گراواقع مجله انقالب فرا انتشار عمل با دریکی ازجنبش های قرن بیستم است که سورئالیسم  گرایی یاواقع فرا

 "یارلیاشیاالس"باسی چون طراح ل فهومی بامینه لباس مدرز او. منبع تغذیه رویاهای سورئالیست نامید سرچشمه الهام و توانمی رادالی . نام برد اسپانیایی را سالوادور دالی هنرمند توانمیآنان 

یی خالقانه هاطرح، ال دیگرهنرمندان سورئ و ندبرجسته این هنرم آثارالهام از مفهومی با زمینه مد طراحان زیادی در نیز درحال حاضر. باهم خلق کردند ماندگاری را و زیبا آثار، همکاری داشته است

همچنین  پرداخته شده و هنرمند معروف این دو آثاربه  مقاله حاضر در. گذاشته استعموم  به دید را خود آثار نمایشگاه از 43ست که بیش ازا یران درودی هنرمند سورئال ایرانیا. کنندمی ابداع را

-میرطراحی لباس مفهودایران درودی ون چهنرمندان سورئال ایرانی آثار انجام این پژوهش بکارگیری  ضرورت بر. پردازدمی طراحی لباس مفهومی هنرمندان سورئال در آثار به چگونگی استفاده از

ه این نتیجه رسید که ب توانمیدرودی  سالوادور دالی و ایران آثاردر مقایسه تطبیقی بین . است اسنادی شیوه به اطالعات گردآوری. است تحلیلی توصیفی تحقیق این در شده انجام روشهای. ست

را به آن  ودن و شبح گونهب وکیفیت رویایی کندنظم طبیعی را رد می، منطق و خردی خود هانقاشیاو در . او تکرار شده است آثاردالی استفاده از اشیاء بوده و در برخی از  آثارهای ازمشخصهیکی 

تی همین جهان هسگویی کل  ی نمایان شده کهابه گونه آثاردرودی فرم  آثار در حالی که در. کردسیاسی به بینندگان استفاده می ی وهای اجتماعخود برای رساندن پیام آثارلی از دا. ندکالقا می

نده ذهن و روح بین که در ن چشم دوختهکه نقاش به آ، امکان امید است هانقاشینور در . ها در عمل تالقی آسمان و زمین رسم شده استمرکزیت سوژه. کندکز خودنمایی میاست و سوژه در مر

 کی عنوان به خود شهرت تمام وجود با هاسوررئالیست. شود گذاشته کنار کامل طور به نباید سوررئالیسم، شودمی مد از صحبت همچنین وقتی. کندکند و درعمق جان او نفوذ میحرکت می

 هچ اینکه مورد در بیشتری بسیار دقت ایدب معاصر مد طراحان اما. متمایزشان شناسیزیبایی هم و فلسفه دلیل به هم، بودند بیستم قرن افراد تأثیرگذارترین از برخی شک بدون، مردانه جنبش

 . دهدمی مستمر سازیبازمتن به را خود، هنری شکل هر مانند، مد. کنند بیان، کنندمی هدایت را سوررئالیستی نقوش چرا و چیزی

نقاشی، ایران درودی، دالی سالوادور، مفهومیو لباس  مد، سورئالیسم: کلیدواژه ها  
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Abstract 
Surrealism is one of the movements, which in practice was initially published by Breton in the Journal of the Surrealist Revolution. Many 

painters and artists have practiced the style, including the Spanish artist, Salvador Dali. Salvador Dalí is addressed as the source of inspiration for 
surrealist dreams. He had collaborated with costume designers such as Elsa Sciapilarli to create prominent and perdurable conceptual works of art 

together. Currently, there are many designers in the field who are inspired by the outstanding works of this surreal artist as well as others who 

create outstanding designs. Iran Droudy is an Iranian surreal artist who has held more than 43 exhibitions of her designs worldwide. Here in this 

article, the works of these two known artists are studied and the ways to inspire the works of surreal artists in conceptual clothing design are 

discussed. The methods used in this research are descriptive-analytical and the library method was employed for data collection. In a comparative 

comparison between the works of Salvador Dali and Iran Daroudi, it can be concluded that one of the characteristics of Dali's works is the use of 
objects and it is repeated in some of his works. He rejects logic, wisdom and natural order in his paintings. It gives it a dreamy and ghostly 

quality. Dali used his works to convey social and political messages to viewers. While in Darudi's works, the form of the works is shown as if the 

whole universe is the same and the subject stands out in the center. The centrality of the subjects is drawn in the act of crossing heaven and earth. 
The light in the paintings is the possibility of hope, which the painter looks at, which moves in the viewer's mind and soul and penetrates deep 

into his soul. That’s not to say that Surrealism should be shelved entirely when it comes to fashion. For all its reputation as a male-dominated 

movement, the Surrealists were undeniably some of the 20th century’s most influential people, for both their philosophy and distinctive aesthetic. 
But contemporary fashion designers must express a much greater degree of precision as to what and why they are channeling Surrealist motifs. 

Fashion, like any art form, lends itself to continual recontextualisation.  
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همقدم -1  

سبک به . شیوه است قاعده و، سبک درلغت به معنای روش 

وقتی که فقط  سبک ایستا؛: صورت تعریف شده است دو

وقتی  سبک پویا؛ و میدهد سی قرارربر مورد خودش را

کنیم. میسی ربر سنجیم ومی دیگری هاسبک سبکی رابا

جنبش هنری یک حرکت هنری ست که  درواقع سبک یا

عواملی  سیاسی و اقتصادی و، عوامل اجتماعی تحت تاثیر

گروهی  شودمیکه برای مدتی باعث . شکل می گیرد دیگر

ه ب توجه این جنبش ها با. همسو شوند و کرازهنرمندان همف

توسعه  و آوردند بوجود را که آنهایی هازمینه در، بنیادشان

. اشندب پایدار نسبتاو یا  گاهی کوتاه مدت می توانند، دادند

همچنین این جنبش های هنری دربعضی مواقع به دلیل 

یک رشته هنری رایج  در جغرافیایی خاص آن منطقه تنها

حت ت را دنیای هنر به صورت فراگیر بخش زیادی از یا و شود

 . [1]دهدمی  قرار خود تاثیر

 مکتب های هنری زیادی به منظر و هاسبکتاریخ طول  در

، 2سورئالیسم، 1یی چون رئالیسمهاسبک. رسیدند ظهور

 6مینیمالیسم، 5نئواکسپرسیونیسم،4امپرسیونیسم، 3رمانتیسم

 معماری و، نقاشی، هنری چون مجسمه سازی آثارکه در ...و

قرون  در. این مکاتب قرار گرفتند تاثیرهمچنین لباس تحت 

عهده  بر گذشته این هنرها وظیفه بازنمایی تصویر اجتماع را

                                                           
1 Realism 
2 Surrealism 
3 Romanticism 
4 Impressionism 
5 Neo-Expressionism 
6 Minimalism 

چون لباس یکی ازعناصرفرهنگی دراجتماع  بنابراین. داشتند

هنرمندان مورد توجه قرار  آثاربسیاری از در، می شد قلمداد

بیان احساس ، این میان سبک سورئال در. می گرفت

بدون هیچ زمینه فکری قبلی  را خالص هنرمندواندیشه های 

همچنین بدون  بدون مالحظه اخالق و وابستگی ذهنی و یا و

حاالت  ونشان میداد  زیباشناسی را، ادبی، هنری قواعد

 کابوس ظهور خواب و یا؛ور مختلف ذهنی آدمی مانند

 چشمه می گیرد سر واقع این هنراز رویا در. کندمی

زمان  سورئال؛ رسبکد. دنیای بیرون درون از جداکردن دنیا

 احساسات هنرمند ندارندو را مکان مفهوم واقعی خود و

ترین  عنصر خیال مهم هیچ سنت قدیمی نیست و دربند

هنرمند درواقع باخلق . میرود بکار این هنر عاملی ست که در

 با. وارد ماورای دنیای واقعی خود میبرد هنرخود بیننده را

 طراحان مد و با ارتباط آنها سورئال ونگاهی به هنرمندان 

جانبه ی هنرهای  لباس سورئالیسم می توانیم تاثیرات دو

 . [2]مشاهده کنیم طراحی لباس را مفهومی در تجسمی و

 مد کنندگان تولید و طراحان جامعه شدن مدرن به باتوجه

 باتنوع لباس تولید درصدد، مدرن انسان لباس تولید برای

، اساسی اصل دو اساس بر را خود تولیدات آنها. شدند زیاد

 -روانی نیازهای و بدن لباس که فیزیک طراحی به مربوط

همچنین  [3]اندگذاشته، باشدمی کنندهمصرف فیزیکی

نیازمندیهای  بین رابطی باید لباس و مد صنعت در طراحی

 و پوشش، راستا این در. [4باشد] اکولوژی و فرهنگ، انسان

. میدهد را تشکیل انسانها زندگی هویت از مهمی بخش لباس
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، مهمی دارد آنها تأثیر احساس بر تنها نه، افراد پوشش نوع

 و شخصیت دیگر به افراد نگرش نوع به نیز اجتماع در بلکه

 پوشش سبک بنابراین. میدهد شکل افراد اجتماعی منزلت

 نمایش به را شخصی خویش هویت که میشود باعث فرد هر

 . [5بگذارد ]

 ارزش، لباس هنری جنبه به بخشیدن اهمیت و زمان مروربا 

 می میرسد لباس ظهور به هنری اثر یک عنوان به لباس

 ربیانگ که اثری یک یا و فرهنگی نماد یک عنوان به تواند

 اینجا در .باشد جامعه یک یا، شخص یک هویت و فرهنگ

 نتقالا امروزه. کندمی کاربردی هنر یک عنوان به مد از طراح

. ستا برخوردار ای ویژه اهمیت از روز مد یهالباس در هنر

 هن لباس از مد طراحان و کنندگان تولید از بسیاری که چرا

 اثر یک عنوان به بلکه، کاربردی شئ یک عنوان به فقط

 . [ 3کنند] می استفاده مفهوم دارای و گویا هنری

هدف ازانجام این تحقیق مطالعه تطبیقی سبک سورئال 

درآثارهنرمندان سورئالی چون سالوادور دالی1 و ایران درودی 

این مقاله به دنبال آن است . سورئالیست ایرانی ست هنرمند

باس ل طراحی در ئالورسی هانقاشیچگونه بواسطه که 

.برده شودمفهومی بهره    

 پیشینه تحقیق-2

درخصوص سبک شناسی و مکاتب مختلف آن پژوهش های 

خصوص کتابی این  در. استگسترده ای صورت گرفته 

خردمندکه  محمدرضا مکتب سورئالیسم از باعنوان آشنایی با

                                                           
1 Salvador Dali 

همچنین  و نام برد توانمی به چاپ رسیده را13۹4درسال

مقاالت متعددی درخصوص این اهم به چاپ رسیده است که 

این مقاله می توان مقاله  توجه به موضوع مورد پژوهش در با

براساس نظریات زیگموند ازملیحه سی نقاشی سورئالیسم ربر

همچنین . نام برد یافت را انتشار 13۹5که درسال  ...کشتگرو

ایران درودی نقاش سورئالیسم ایرانی  آثارخصوص ر د

 و13۸۷سال  ی انسان و پایداریش درکتابهایی باعنوان قصه

ایران درودی درسال  گفتگو با و13۸3سال  در چشم شنوا

به چاپ 13۷5نقطه درسال دوهمچنین درفاصله  و13۹۷

 این هنرمند آثارهمچنین  که درمورد زندگینامه و. رسیده اند

همچنین کتاب نقاشی وزندگی سالوادور دالی از  و می پردازد

 اما. به چاپ رسیده است13۹۰که درسال هرمز ریاحی

ایران درودی ، سورئال هنرمند این دوآثاردرخصوص تطبیق 

طراحی لباس مفهومی  آن در بکارگیری دالی و سالوادور و

به  پژوهش پیش رو این رو از. پژوهشی انجام نشده است

 به چگونه بکارگیری آن در و هنرمند این دو آثارتطبیق 

 . استشده طراحی لباس مفهومی پرداخته 

 مبانی نظری تحقیق  -3

 سورئالیسم -3-1

فرانسه شکل  یکی ازجنبش های قرن بیستم است که در

 سورئالیسم به معنای گرایش ماوراءی واقعیت ویا. گرفت

 درسبک سورئال به ضمیرناخودآگاه و. است واقعیت برتر

شود، میاصالت داده  ایگونهآن به  پنهان در همچنین صور
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روان  که زائیده روح و شودمیکه بواسطه آن اثری خلق 

 . است هنرمند

 

 [6]یک درخت از حی سورئالاطرتصویری از : 1 شکل

ه ک این باور بر، سورئالیسم به صورت جنبشی فلسفی آغازشد

 منطق و تفکر و گذردمی  رویا و ذهن ناخودآگاه قیقت ازح

 ضمیر سورئالیسم از هنرمند ..آن ندارد جایگاهی در

به عنوان ابزاری برای گشودن تخیل قفل  ناخودآگاه خود

رکوب باعث س عقل گرایی را آنها. کندمیاستفاده  شده بشر

 واقع اولین ویژگی این مکتب در. تخیل گرایی میدانستند

آن  میکند جنبش های هنری مجزا سایر از هنری که آن را

علمی شکل  است که براساس تحقیقات روان شناسی و

 اخودن ضمیر توجه به با، برای اولین بار فروید گرفته است و

وده ب هنر الیه های پنهان روانشان که باعث خالقیت در آگاه

 توجه هنرمندان مورد که بسیار رسید؛ ظهور است به منظر

 . [6گرفت] قرار

 

 ذهن که بواسطه آن شخص به پروازتصویری سورئال از : 2 شکل

 [6]درآمده

ده آفری غیبت عقالنیت در هنر بودند معتقد هاسورئالیست

یبی می سروش غ آمده از بر یا درون و هنری را اثر و شودمی

 اگیرند ر ناخودآگاه می ضمیر که از راالهامی  و دانستند

  .[۷]میدانندهنری آثارباعث خالقیت در

 و رویا هزل؛ است؛ سه اصل استوار درواقع این مکتب بر

بودندکه  این هنرمندان معتقد. دیوانگی ست و تخیل؛

ترسیم  را رویایی خود واقعیت های غریزی و باید هنرمند

 بودند که فرم گرا"1کوبیسم"برخالف هنرمندان سبک  وکند 

 که به دقت های ریاضی و"2پوریسم"هنرمندان  یا و

 به فرم و، پیوستگی کامل میان اجزاء فرم دقت داشتند

بودندکه  معتقد آنها. پیوستگی ریاضی اهمیت نمی دادند

ناخوداگاه ذهن  ضمیر در یک انسان گنگ باید مانند هنرمند

به صورتی  بپردازدبه ترسیم آن  یبیندکه م تصاویری را خود

چشم یک شخص خواب زده دیده  از این تصاویر که انگار

سورئال اشیاء به هیچ عنوان  آثار به همین جهت درشود. می

همین . درهم امیخته میشود رویا در و شبیه واقعیت نیستند
                                                           
1 Cubism  
2 Purism 
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این شده است که طرفداران این سبک را  امردلیل بر

 . [۷]تعبیرکنند"واقعیت از واقعیتی برتر"

 لئارنقاشان سو -2-3 

ه بمربوط  متفکرانه ترین تصاویر سورئالیسم برجسته ترین و

سم سورئالی ماندگارترین تصاویر. بوجود آورد قرن بیستم را

لین به هیچ وجه او او اما، دالی است عجیب سالوادور مناظر

ین نه بیشتر و کردمی که به این سبک کار هنرمندی نبود

م شان سورئالیسنقا. سورئالیسم داشتافل مح در ترام رااح

نه ر آندره مارتن؛ ماکس ارنست؛ ن آرپ؛ژا"، هنرمندانی چون

 س؛پل دلووک پیر روی؛ ؛سالوادوردالی تانگی؛ ایو گریت؛ارم

 [۸بوده اند] "آن میری جو

 سالوادوردالی - 1-2-3

عمری  او. فیلسوف بود ذاتا کاتالونیایی و، نقاشی اسپانیایی

 ناخود ضمیر در خود در دوره های زندگی طوالنی داشت و

 وی خیال صور او. کردمیآگاهش کنجکاوی وکنکاش 

 به تا کردمی بیدار دااسطوره نوین انسان آز مانند الگوهایی را

، طراحی، نقاشینبوغ . یش پی ببرندهانقاشیمفهوم 

، ساخت اشیاء غریب، سازیمجسمه ، عکاسی، تصویرگری

، جواهرسازی، اترئت باله و، پردازیصحنه ، سینما، نویسندگی

 وپوسترهای تبلیغاتی ، کاتالوگها و بروشورها، طراحی لباس

به  را تاواپسین دم حیات او حتی تزئین ویترین مغازه ها

 هنرمند"، همه هنر یش ازپ. داشت اختراع وا خالقیت و

 از تمام عیار"انسان بازیگر"واقع یک  در و "زیستن بودن و

 بود آن او

تغذیه رویاهای  منبع سرچشمه الهام و همچنین او

آندره برتون نظریه  چند هر. آمدمی به شمار سورئالیست ها

تبدیل  موتور"می توان  دالی را، طراح این جریان بود و پرداز

در  او. سیاه مشق به نقاشی نامید و نظریه به هنر

نیمه کاره رها  را مادرید آکادمی هنر تحصیل در1۹2۹سال

 ولی با وجود. پاریس پیوست در هاسورئالیستبه  و کرد

یک دهه به دلیل اختالفات  حدود فعالیت درخشان در

 پیش بینی نشده از رفتار و هنر بیگانگی با او، ایدئولوژیک

  .[۸]دسته برتون جدا شد دارو

 کابه آمری1۹34سال در هاسورئالیست جدایی از پس از او

 جاتصمیم گرفت همانبه دلیل جنگ جهانی دوم  و سفرکرد

به  ار تابلوهای خود توانست تعدادی از آمریکا در او. بماند

 یابه اسپان1۹4۸او درسال. برخی ازموزه های معروف بفروشد

 طراحی لباس چند این مدت به صحنه آرایی و در برگشت و

 . [۹]پرداخت"و الچینوویسکونتی  شکسپیر"نمایشنامه از

تاریخ جای  علم و، مذهب1۹6۰تا 1۹5۰یهاسالطول  در

 در او. دالی اشغال کرد آثارمیان موضوعات  در بیشتری را

 از. خلق کرد را معروف شام آخر اثر هاسالاین 

 ستایش از ومذهبی  وقف هنرکارهای اساسی 1۹5۰دهه

 اکنون در آثارهای بزرگ این نمونه. عشاء ربانی بود مسیح و

واشینگتن ، )به صلیب کشی( شهر گالسکو گالری هنر موزه و

 . [1۰دارد ] قرار دی سی)شام آخر(
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 [11]مصلوبنقاشی تصویری از : 4شکل  [11]فیل ها بازتاب قوهانقاشی تصویری از : 3شکل 

  
 [11]پایداری حافظه از نقاشیتصویری : 6شکل  [11]ی از نقاشی کودک قبل از تولد انسان جدید تصویر: 5شکل 

 
 

 [11]حافظه ماندگاری رفتن بین ازتصویری : 8شکل  [11] پخته لوبیای با ساز و ساختتصویری از : 7شکل 

 باودن العااده خارق و غریب و عجیب خاطر به دالی سالوادور

 و سابک، شخصایت کنناده مانعکس که کاری، دارد شهرت

 نیسات الزم"داشات اظهاار او کاردمی خلق را اوست دیدگاه

 هساتم جادی اینکه یا شوخی، نه یا هستم من بفهمند مردم

 غریازه را زنادگی از اساسای اصال سه او"دانم می خودم من

 .دانسات می مکان و زمان اضطراب، مرگ احساسات، جنسی

 رفاتن بین از، سوختن درحال زرافه وانمی ت او معروف آثاراز

، قوهاا بازتااب و هاافیل، حافظاه پایاداری، حافظه ماندگاری

تولاد  درحاال کاودک، پخته لوبیای با ساز و ساخت، مصلوب

 . [11] ..و آخر شام، جدید انسان
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 [11]تصویری از زرافه درحال سوختن: 9شکل 

 1۹4۸تا 1۹4۰به ایالت متحده که ازسال  تبعید دالی قبل از

 غیر خود را چه او اگر. کشید نقاشی زرافه درحال سوختن را

این "فقط همین دالی هستم و من"کردمیسیاسی اعالم 

 کشور جنگ در مبارزات شخصی او با دهندهنشاننقاشی 

شکل  در ه مشخصه کشوهای بازشد ۹ تصویر در. است خود

نام  "زن دم استخوانی"که دالی ازآن به عنوان . زن آبی ست

 روش روان تحلیلی زیگموند می توان در این پدیده را. برده

 وی را. تحسین دالی است مورد که بسیار کرد جستجو فروید

 تنها". کرد برای تمدن قلمداد به جلو یک گام عظیم رو

، است فروید زیگموند در ما عصر تفاوت بین یونان جاودان و

 نو زمان یونان صرفا که در، بدن انسان که کشف کرد

 تا اکنون باکشوهای مخفی پرشده است، افالطونی بود

بازشده دراین شکل زنانه کشوهای . ازطریق روانکاوی بازشود

به گفته . درون انسان اشاره دارد گویا به ناخودآگاه درونی؛

ی او نوعی تمثیل است که برای نشان هانقاشیدالی  خود

شیفته  بوهای خود برای پیروی از، دادن یک بینش خاص

 در تصویر. عمل میکند، رودمی هرکشوی باال متعددی که از

اسمانی آبی عمیق تنظیم شده  میش با یک فضای گرگ و

کشوهای  با دارد پیش زمینه وجود شکل زن در دو. است

شود. میبدن او مانندیک سینه باز باالی بازی که در

 آنها دو هر. دارد قرار پاهای اوکه بر روی  کشو همچنین چند

 اشیائی به شکل عصا. به صورت فانی نشان داده شده هستند

ساعتهایی  میرسد که به نظرپشت آنها بیرون زده است  از

دالی به چشم می  دیگر یهانقاشیذوب شده باشدکه در

بافت عضالنی زیرپوست  صورت تا و، بازوها، دستها. خورد

. دست دارد نوارگوشت در شکل کوچکتر درشود. میبرداشته 

 دو به سمت باال زیر از کشوها مانندنوع انسان که  دو هر

مانند اشکالی  همچنین عصاشده و  برابر دو نیز، برابرشده اند

 . [11ونه های اولیه درکار دالی هستند]که نم

 ایران درودی - 2-2-3

اش پدریخانواده ، تبار پدرش خراسانی بود و مادرش قفقازی

انواده خپدر و مادرش به همراه . همگی بازرگان بودند

هایشان بعد از انقالب اکتبر و تشکیل کشور شوروی از قفقاز 

درودی در کودکی با خانواده  ایران. ایران مهاجرت کردندبه 

 .به اروپا سفر کرد و از شهرهای مختلف اروپا دیدن کرد

شروع شد خانواده او در هامبورگ  جنگ جهانی دوم وقتی

و مدتی  کرد و با شروع جنگ به ایران بازگشتندزندگی می

در مشهد زندگی کردند و بعد به تهران آمدند و ساکن تهران 

خواند به درودی در حالی که در مدرسه درس می .شدند

http://www.hamshahrionline.ir/details/62630
http://www.hamshahrionline.ir/details/62630
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های آزاد طراحی و نقاشی هم دلیل عالقه به نقاشی به کالس

شد تا  فرانسه عد از پایان تحصیالت متوسطه راهیب .رفتمی

پس از . نقاشی بخواند پاریس زیبای هنرهایدر دانشکده 

 133۹پایان تحصیالت به ایران بازگشت و در اردیبهشت 

در . ش در تاالر فرهنگ تهران به نمایش گذاشته شدآثار

خود را در  آثاردر شهرهای مختلف اروپا  4۰ی دهه هاسال

 هبهای مختلف به نمایش گذاشت و سپس گالری

نمایشگاه  43ایران درودی تا کنون در بیش از . رفت آمریکا

عمیقی نوشتن خود را به دید عموم گذاشته است و با  آثار

نویسندگی نیز روی آورده  به «نقطه دودر فاصله »کتاب 

 . [12]است

من می دانم دراین دیارگرچه بی چهره ام ولی بی هویت  اما"

رازی  پیرمغان درخلوت خواهم نشست و روزی با. نیستم

میان خواهم  در او با این کتاب افشا نکرده ام راردراکه 

 . آن نباشد نیدنپیرمغان را تاب ش رازی که شاید، گذاشت

جاودانه ، عروسی جاودان، پایداری: می توان معروف اوآثاراز

سنگ ، رگهای زمین رگهای ما، واپسین گذرگاه، خلیج فارس

 . [13نام برد] را ...تالش و، خاک، برگ

  
 [13]تصویری از نقاشی تالش: 11شکل [13]خاک، برگ، سنگنقاشی  تصویری از: 1۰شکل 

  

  
 [13]گذرگاه نقاشی واپسین از تصویری: 13شکل  [13]ایرانم من است من چهره این، نقاشی از تصویری: 12شکل 

http://www.hamshahrionline.ir/details/36796
http://www.hamshahrionline.ir/details/53429
http://www.hamshahrionline.ir/details/54364
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 [13]جاودانه خلیج فارس، نقاشی از تصویری: 15شکل  [13]پایداری، نقاشی از تصویری: 14شکل 

  
 [13زمین] رگهای، ما رگهای، نقاشی از تصویری: 17شکل  [13جاودانه] عروسی، نقاشی از تصویری: 16شکل 

. خورشیدی باه سافارش شارکت آی 134۷در  رودیایران د

تی که لوله کشی نفت آباادان باه ماهشاهر را باه عهاده . تی

 باا آن تصاویر کاه تابلویی. کشید را نفت ایران تابلوی، داشت

، الیف مهم آمریکا از قبیل مطبوعات در میلیونی چند تیراژی

 هاایرگ نام احمد شاملو .رسید چاپ به ...و نیوزویک، تایمز

 1352را باار ایاان شاااهکار نهاااد و در  هااای مااارگ، زمااین

خورشاایدی شااعری باارای او ساارود کااه در سااطوری از آن 

نشان داده است نفت را  درودی لوله های دراین تابلوگویدمی

هیچ نیرویای  انگار. جاری ست آنها که به جای نفت خون در

. بگیارد مای جوشاد را که درلوله ها خونی را جلو تواندنمی 

به لولاه ، قلبی ست که رگه های خون آن، تابلو درطرف دیگر

 از گویی شرمساار. سیاه رنگ است، آسمانشود. میوصل  ها

این رخاداد دردنااک  شرم بر خاکستر، یراناتاراج رفتن نفت 

 آتاش فراگرفتاه خاون و را هماه جاا این تابلو در. می پاشد

نقاش رگهاای  دراین اثر. سرخ است رنگ غالب سیاه و. است

 [14نمی آید] کرده است که خونش بند تصور بریده را

 مفهومی لباس -4

 از شاااخهایی پوشاایدنی هناار یااا هنااری لباااس

 ماورد بسایار، اخیار یهاسال در کاه اسات لبااس طراحای
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 یایهالباس باه عناوان ایان. اسات گرفتاه قارار توجاه

 در و فاخار هنار عناوان به کاه دارد اشااره دستسااز اغلاب

. میشاوند شاناخته کارباردی غیار، مواقاع برخای

 سااایر یااا لباااس از بخشاای هاار ساااخت کاههنگامی

 در زیباییشااناختی مالحظااات بااا پوشاایدنی اشاایای

 انتقااال در سااعی، خاااص بیااان بااا و باشااد ارتباااط

 یااک به عنااوان آثار ایاان، باشااد داشااته پیاماای

 . [2]شااوند می مطاارح ویااژه محصااول

 بااه اعصااار طااول در پوشاایدنی هناار از اسااتفاده

 یااک ارتباااط برقااراری باارای کالمی غیاار روش یااک

 امااکان کااه شااد تبدیاال جامعااه بااا انسااان

 هناار. ماایداد او بااه را فاارد منحصربه حضااوری

 متفاااوت عبااارات و رسااانه ها، هااافرم بااا پوشاایدنی

 ماادرن ایده هااای. شااودمی دیااده ساابک و مفهااوم در

 گوناگااون شااکلهای بااه هنااری لباااس طراحاای در

 یاک عنااوانبه  تنهااا هالباس ایاان گاه. کناادمی ظهااور

. ندارناد کارباردی جنباه و میشاوند سااخته هناری اثار

 امااا برسااند بهفااروش اساات ممکاان، آثار ناوع ایان

 تولیااد نمایااشدادن باارای فقااط، اوقااات اغلااب

 یااا الیاااف بااا هنااری یهالباس بیشااتر. میشااوند

 و مااواد از اسااتفاده. میشااوند ساااخته ترکیباای مااواد

، چاارم، مخماال، ابریشاام مثاال، مختلااف تکنیکهااای

 ریخته، کااردنرنگ، کااوکزدن، بامبااو، پالسااتیک، فلااز

 ازجملااه ...و پارچااه نقاشاای، ساااییدن، فلاازات گااری

 لباااس نااوع ایاان آوردن وجااودب در متنااوع امکانااات

 هناار از شاااخهای توانمی را هنااری لباااس. اساات

 .[2]دانساات مفهوماای

 مفهومی مد -1-4

 شمار به مد دنیای ادبیات در جدید ای مقوله، مفهومی مد

 پوشش تنها و است مفهوم دنبال به، مفهومی مد. رود می

. دهد نمی قرار خود عمل مالک را بدن اعضای کل یا بخش

 تالش و گیردمی شکل خاص ایفلسفه با، مفهومی مد

 منتقل را حرفی و نگاه نوع و سخن، مد و لباس با تا کندمی

 عقیدتی و فکری جریان یک سازی عمومی بلکه. کند القا و

 دنبال به ها تئوریسین و طراحان، مد جادوی با که است

، مفهومی مد طرح در. هستند جامعه در آن کردن نهادینه

 پوشش، آن اصلی هدف که است نظر مد ییهالباس طرح

 فتص، احساسات نمایش تا شودمی تالش و نبوده بدن کامل

 یهالباس، درواقع. شود بارور انسانی هایاندیشه و ها

 نوع کی انتقال برای ابزاری عنوان به را آدمی اندام، مفهومی

 نه و گیرند می نظر در او درونی صفت یا اندیشه و تفکر طرز

 . [16 و15]وی جسم از کلی یا بخش برای پوششی الزاما

. است لباس و مد دنیای به جدید رویکردی 1مفهومی مد

 وضعیت از بیش هایی جنبه تا میکند تالش که نگاهی

 عصر مردمان یهالباس در را دوخت و رنگ و طرح و ظاهری

 نماد یک روزگاری که را لباس و کند رنگ پر سوم هزاره

 جایگاه به دوباره، بود میالدی بیستم قرن در ساز جریان

                                                           
1- Conceptual Fashion 



 و همکاران  یاوش افراشتهس                                                                            ...         مطالعه تطبیقی سبک سورئالیسم

 76-56صفحه  114۰ زمستان -44شماره پیاپی  -4شماره  -11دوره  -علوم  وفناوری نساجی و پوشاک  –مجله علمی  66

 

 مفهومی مد. بازگرداند یکم و بیست قرن در خود ساز جریان

 اهتمام که ایرسانه. دانست خاموش ایرسانه توانمی را

 وارد را ای خالقانه پوشش و زندگی سبک تا دارد جدی

 فناوری کمک با و کرده دیجیتال عصر های انسان استایل

 اختیار در فشن عرصه در را نوآورانه محصولی، پوشیدنی های

 . [15، 16]دهد قرار جهانی دهکده ساکنان

 طراحی لباس مفهومی -2-4 

یی است که هدف هالباسطرح  1اصطالح لباس مفهومی

یا احساس  صفاتبلکه نمایش ، اصلی آن پوشش بدن نیست

ی مفهومی هالباس، در حقیقت. انسان است های اندیشه و یا

درونی او  انتقال یک فکر و صفتاندام انسان را ابزاری برای 

می دانند و نه الزاما برای پوشش تمام یا بخشی از جسم او) 

ین هدف از طراحی لباس است( و این دقیقا ترمهمکه البته 

همان هدفی است که هنر مفهومی در پی آن است به این 

معنا که کنش هنرمند فقط پیش نیازی برای نشان دادن 

وست و هرگونه حاصل کار و یا ماهیت اثر هنری و ایده ا

تنها نمودی ابتدایی از یک نتیجه گیری ، جسمیت بخشیدن

 . کلی بوده که هنرمند بدان دست یافته است

به این طریق طراحی لباس مفهومی وارد عرصه های هنر  

و شاید بتوان گفت روزگاری لباس مفهومی  شودمیمفهومی 

رقابت برخیزد آن چنان گسترش یابد که به مفهوم لباس به 

به ویژه در نمایش های تئاتر و سینما ، و جای وسیع تری را

امروزه بسیاری از طراحان توانای . به خود اختصاص دهد

                                                           
1 - Dresses Conceptual 

لباس در عرصه هنر به دنبال این هستند که طراحی لباس را 

با تاثیر از دیگر هنرها و علوم و فنون و فرو رفتن در قالب 

 هالباسی رایج هنری انجام دهند و امکان پوشیدن هاسبک

پدیده های روانی و ، احساسات، معنویات، را طبق صفت ها

، همانطور که تابلوی نقاشی. تصورات ذهنی بشر فراهم سازند

در عرصه هنر طراحی ، احساسات خال آن را نمایان می سازد

 ایوسیلهو  کندمیلباس هم بدن حکم بوم نقاشی را پیدا 

برای بیان احساسات و یا ذهنیات و مفاهیم درونی و  شودیم

، عشق و نفرت، خیر و شر، مانند خشم و شادی، روانی انسان

ی مفهومی با هنرهای نظیر هالباساگر ، بی شک ...آرزو و

دگرگونی های عظیمی را در ، تئاتر و سینما همراه شوند

خواهد  سینما و طراحی لباس به دنبال، آینده در عرصه تئاتر

 . [15، 16]داشت

 حث و بررسی یافته های تحقیق ب -5

ران ای سالوادوردالی و آثارن مقایسه تطبیقی بی -1-5

 درودی

 در هبوده کاشیاء  دالی استفاده از آثارمشخصه های  یکی از

منطق  ی خودهانقاشی در او. شده است تکرار او آثار برخی از

 ودن وکیفیت رویایی ب و کندمینظم طبیعی را رد  خرد و و

ی خود هانقاشی دالی در. کندمی به آن القا شبح گونه را

. کشدمی به تصویر را ترس های خود درگیری های روانی و

ق به محیطی که متعل ردادن اشیاء بدون ارتباط د قرار با او

 . [1۷]کرد ایجادبوم  وحدت در، نبود آنها
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 نرمنده، دالی آثار غیرکالمی در باتوجه به پیامهای کالمی و 

 خود ارآث دالی از کندمیبه تعامل مفهومی دعوت  بیننده را

سیاسی به بینندگان  برای رساندن پیام های اجتماعی و

اعت سجمله این نمادها می توان ذوب  از. کردمیاستفاده 

عضی ب در ..ملخ هاو و پروانه ها، حشراتی چون مورچه ها، ها

 ش نیزثارآدر پرتره خود استفاده ازشود. میش دیده آثار از

 صویرکارهایش نیز به ت در را ی خودهاترس او. مشهود است

 . [1۷می کشید]

 از و داد قرار خود دست مایه کار شوخی را و دالی طنز

ش آثارصالبت جلوه های زندگی در پر ی جدی وهاحالت

 ازن ر تصویر ی دالیهانقاشی بسیاری از در. اثری نیست

ک مکتب به واسطه مکتب سورئالیسم که یکنیم. میمشاهده 

 اطری دالی فقط به خهانقاشی در، زن به حساب می آید ضد

 زنان به خاطر. میل جنسی مردان ارزش داده شده است

 در. نه عقلشان ستایش قرار می گیرند زیبائیشان مورد

 گرنمایان ملخ، استفاده شده ملخ بسیار تصویرهای دالی از

ازیک زن  اینمونهده ما ملخ. لذت است با مرگ توامان

 . [1۸گر است]افسون

نمایان شده که گویی کل  ایگونهبه  آثاردرودی فرم  آثاردر

مرکز خودنمایی  سوژه در جهان هستی همین است و

زمین رسم  درعمل تالقی آسمان و مرکزیت سوژه ها. کندمی

به آن  که نقاش، است امکان امید هانقاشی در نور. شده است

 وکندمیروح بیننده حرکت  ذهن و چشم دوخته که در

 کامال چشم بیننده در. کندمینفوذ  درعمق جان او

درواقع حرکت یکی . ی درودی درحال حرکت استهانقاشی

 و خود خواهدنمی او. ستا او آثارخصوصیات بارز  از

تابلوی  حتی در تجربه کنند؛ مرگ را مخاطبش سکون و

گرم  و سرد از ی تلفیقی وهارنگ درودی از. گذرگاه واپسین

. صالبت( ازرو )مه و کندمیدارای همنشینی استفاده  و

، کرم، ی لطیفی مثل سفیدهارنگ از هانقاشیمهرجاری در

مفهوم ساطع  و ...طوسی و، نارنجی، فیروزه ای، آبی آسمانی

هم  و هستند گرم که هم پویا و ی تندهارنگ صالبت از و

سخن می  افزوده آن اثر خودکه رنگی برشدت  هرجا. محرک

نسبتی  از یکدیگرهماهنگی  با هارنگوقتی که همه  و، گوید

صدایی همانند صدای  هیج کالم و. است متوازن برخوردار

 بیشتر سوژه گل در. کندمیمنعکس ن اطمینان را، سکوت

 به خود نرمی را حس ظرافت و، ی این هنرمندهانقاشی

قدرتمندبودن  دهندهنشانهمچنین  و. است اختصاص داده

گل . است که درسخت ترین شرایط روییده و سرزنده است

چنین نویدبخش هم جاودانه بودن و، زنانگی تمثیلی از

 . [1۹، 2۰، 21]است

برمبنای سبک  طراحی لباس مفهومی-5-2

 سورئالیسم

 دهه پاریس در دالی سالوادور و 1شیاپارلی السا پربار همکاری

 را بیستم قرن مد یهالباس ترین ارزش با از برخی 1۹3۰

 1۹3۷ سال در که شیاپارلی «خرچنگ لباس». کرد تولید

 هنری مشارکت به ماندگار احترامی ادای، شد ساخته

                                                           
1 Elsa Schiaparelli 
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 کمربند با سفید ابریشمی شب لباس یک شامل این. آنهاست

 که بود خرچنگی، سخت پوست قطعه این. است زرشکی

برای  پوست سخت، بود کرده نقاشی آن دامن روی دالی

 این نمادین وضعیت. بود جنسی تمایالت اوج نشان دادن

 از قبل کمی بیتون سیسیل که شد مشخص زمانی لباس

 با این لباس سیمپسون والیس از هشتم ادوارد با ازدواجش

  .گرفت عکس 1در مجله وگ

 و مد زمینه به نقاشی از ها ایده انتقال از صحبت وقتی

 السا های موفقیت به باید اول خط در، شودلباس می طراحی

 این ای ماهرانه طرز به که زنی اولین. کرد اشاره شیاپارلی

 انتقال. گرفت کار مد به تا کالسیک هنر از را ها ایده انتقال

 از استفاده با، مد در تصویری مختلف های شیوه از ها ایده

موثر  "2خط - حجم" معضل حل در سورئالیسم استراتژی

 .باشدمی

 

                                                           
1 Vogue 
2 line-volume 

، 3لوران سن ایو مانند، جنگ از پس مد طراحان از دیگر 

 برای. هستند العاده فوق نیز 5الکرواکریستین ، 4موگلر تری

 الهام از دستاوردهای هایی با حل حجم راه -خط معضل

 . [3اند] گرفته خود الهام معاصر هنرمندان

 آن در. بود سورئالیسم عالی نمایش برای طبیعی بستری مد 

، متفاوت یهازمینه در تصاویر مانند کالژ دادن قرار، زمان

 طور به که بود ای جامعه درون تناقضات کننده منعکس

 را خرچنگ یک دیگری کسی چه. بود شده آزاد ای فزاینده

 آثاراز دیگر . [3داد؟] می قرار سلطنتی عروسی یک در

مشترک این دو هنرمند را می توان کاله کفش را نام برد که 

عکسی از دالی که کفشی بر سر دارد طراحی شده  با الهام از

ز از نتیجه تعامالت این دو خلق نی "پیراهن اسکلتی". است

.[2]شد

                                                           
3 Yves Saint Laurent  
4 Terry Mugler 
5 Christian Lacroix 

  
 

 [2]از کاله تصویری: 19شکل  [2لباس شب زنانه خرچنگی] از تصویری: 18شکل 
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 [2لباس اسکلتی]ی از تصویر: 2۰شکل 

 .می کنند مفهومی کار زمینه مد امروزه طراحان زیادی در

وفی هنرمندان معر آثارالهام از  ی طراحی شده باهالباس

زرافه  الهام گرفته ازنقاشی لباس دالی سالوادور همچون

به رنگ قرمز است لباسی ، سالوادوردالین سوختدرحال 

 .می باشد همراه باکشوهایی بازشده

در . که مجموعه سورئالی را طراحی کرد 1آگاتا رزی دالپراد

او در . باند فرودگاه میالن که توجه همه را به خود جلب کرد

دالی و هنر سورئالیست این مجموعه ادای احترام خود را به 

در  1۹۸1این طراح اسپانیایی اولین کار خود را در. نشان داد

فرهنگی انجام ، درست در میانه یک انقالب هنری، مادرید

                                                           
1 Agatha Ruiz de la Prada 

  نگارندگان-و ایران درودی: مقایسه آثار سالوادور دالی 1جدول   

 آثار ایران درودی آثارسالوادور دالی ویژگی ها

 هارنگ
فاده های گرم برای سوژه تصویربه واسطه جلب توجه مخاطب. واستاستفاده از رنگ

 دهنده زادگاه دالی(های زرد، آبی کم رنگ)نشانازسایه ها در پیش زمینه به رنگ

دادن مهر  های لطیف برای نشاناستفاده ازرنگ

 های تیز و گرم برای نشان دادن صالبت.و رنگ

 تصویرانسان
دربیشتر تصاویر از پرتره خوداستفاده کرده وهمچنین تصویر همسرخود. 

 تصویرانسان درکارهای اوبه وضوح مشخص است.
 فاقد تصویرانسانی

 بیشتر و دقیق تر رعایت شده رعایت شده پرسپکتیو

 مرگ

 ورچه های ومرد و همچنین اشیائی چون ساعتهای نرم و های سبااستفاده ازرنگ

خت مگسهایی در ساعت نشان میدهد. درجای دیگربانشان دادن شاخه شکسته در

 زیتون)مرگ صلح(

ها به صورت متوازن و نسبی در بااستفاده از رنگ

تصویر و استفاده ازرنگ سرد سکون و مرگ 

 رانشان می دهد

 تاکید
رنگ  وژه وسدادن تاکید بر سوژه تصویر از رنگ گرم برای بر رساندن پیام و نشان 

 سرد برای پیش زمینه

ه قرار دادن سوژه در مرکزیت اثر و تاکید بواسط

 رنگ درخشان تر سوژه

 تکرار نور و همچنین گل. تصویری ازکویر ..ویل، تکرار اشیاء و حشراتی چون ملخ، مورچه، ساعت، عصا؛ حیواناتی چون، ف تکرار

 اشیاء
به  تعلقاستفاده از اشیاء بدون ارتباط با محیطی که درآن قرارگرفته اند و م

 آنهانیست، باعث وحدت در بوم
 فاقد اشیاء

 امید، جریان زندگی، سرسخت بودن رساندن پیامهای اجتماعی و سیاسی رساندن پیام

 دهنده زنانگی، جاودانه و نویدبخشگل؛ نشان دیدآغازی جدهنده زن افسونگر، مرگ همراه با لذت. تخم مرغ؛ تولد، ملخ: نشان نمادها

 بیشتر رعایت شده رعایت شده حرکت
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ی او به دنیای مدو شرکت های اصلی در سراسر هاطرح. داد

کشور راه یافت و شاهکارهای او درگالری های سراسر اسپانیا 

و در مجموعه سورئال خود با الهام ا. به نمایش گذاشته شد

یی باسبک سورئال رابه اجرا هالباسی دالی هانقاشیاز

ی او با الهام از نقاشی )زرافه درحال هاطرحیکی از . درآورد

 .[3] (22)شکل  سوختن ( است

 

 

 [3]ل سوختنحا زرافه در نقاشیتصویری از لباس طراحی شده با الهام از : 22شکل 

 

طراح فرانسوی ایوسن لوران شیفته هنر بود و همیشه سعی 

یکی ازآنها . خود منتقل کندآثاراین اشتیاق را به  کردمی

او را به یک پیشگام ، 1۹65لباس نمادین موندریال در سال 

این لباس . انقالبی در ترکیب هنر پاپ و لباس تبدیل کرد

 . [22]موندریال الهام گرفته شده استاز نقاشی ، پیچیده

 

 [22نقاشی موندریال]: 24شکل  [22س طراحی شده توسط ایو سن لوران]لبا: 23شکل 
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مولوی به عنوان جسورترین و آوانگارد ، کیت ولوراخواهران 

آنها باکاوش در تاریخ هنر به . شوندترین ذهنها شناخته می

شرکت . سابقه دست می زنندبدیع و بی یهالباسخلق 

ن دوخالق لباس افسانه ای که نقاشی ون ایوسیلهرودارته به 

)گلهای آفتاب گردان ( را تداعی  گوگ )شب پرستاره( و

به موزه ای معتبر تبدیل  سالن نمایش خود را، کندمی

سارا برتون، طراح خانه مد الکساندر . [23]( 25)شکل کرد

 الهام گرفت و  گوستا و کلیمت نقاش اتریشی، از 1مک کوئین

سه(، یش را بپوشد. نقاشی )بوهااو را زنده کرد تا نقاشی

وعه ی فانتزی مجمهالباس)امید(و )پرتره امیلی فلوژ( در

  .[22]( به زندگی بازگشتند2۰13تفریحی الکساندر مکوئین)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Alexander McQueen 

 هالباسسورئال مجموعه ای از  2ویکتور و رولف طراحان

کوبیسم پیکاسو اما تک رنگ آثاریاغراق آمیز با الهام از 

طراحی کردند. مثل همیشه این دو هلندی همه را شگفت 

ی هالباسزده کردند و برخی ازمدلها صورت خود راکامال با 

 . [22]مجسمه سازی خود پوشانده بودند

سم با توجه به مطالب باال به نظر می رسد که سبک سورئالی

 ژگی های مفهومی و فرمی مرتبط است و بر طراحی مدبا وی

و لباس تاثیرگذار بوده است. سورئالیسم موجب تغییرات 

 ده است. تغییر در برش ها واساسی در فرم طراحی لباس ش

اعی ، تدها و تغییر در رنگ و الحاقات نامتعارف به لباسپارچه

 رویاگونه در لباس و درنهایت دگرگونی فرم و ظاهر لباس

 گردیده است. 

 

 

 

                                                           
2 Victor and Rolf 

 [22]لباس با الهام از نقاشی ونگوک شب پرستاره و گلهای آفتابگردان: 25شکل
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 طراحی لباس سورئالیستی در سینمای جهان -5-3

 ترین قوی، "سورئالیستی" مضامین با سینمایی های فیلم در

 عنوان به لباس حال. باشد می اش ماورایی داستان، آن بُعد

 متأثر، داستان طَبَع به تواند می فیلم یک ارکان رکنی از

 در سبک این آغازگرِ هنرمندِ .نکند یا کند تغییر، بوده

 هنرمند، "دالی سالوادر"، نمایش ی صحنه لباس طراحی

 همراه به میالدی1۹2۸ سال در که بود االبعادی جامع

 یعنی سورئالیستی فیلم ترین شاخص، "بونوئل لوئیس"

 خودش، فیلم این در "دالی". ساخت را "آندلسی سگ"

 این در. بود دار عهده را فیلم های صحنه و لباس طراحی

 وقوع به، هم با متجانس نا مضامینی با تخیلی داستانی، فیلم

 داستان های شخصیت که است حالی در این و می پیوندد

 هایی فیلم در امّا. باشند می رئالیستی کامالا ، یشانهالباسو

 البسه توان می "سورئالیستی" های شخصیت و مضامین با

 را مشاهده شرط و قید بی و العاده خارق خیاالت با هایی

 خود مخاطبان ذهن در که ها فیلم این ی جمله از. کرد

 و کودک گروه های فیلم برخی به توان می، شدند ماندگار

) "عجایب سرزمین در آلیس": همچون بزرگساالن نوجوان و

 [22]لباس طراحی شده باالهام ازنقاشی بوسه و امید: 27شکل  [22]لباس طراحی شده باالهام ازپرتره امیلی فلوژ : 26شکل 

 [22]طراحی لباس باالهام ازنقاشی پیکاسو باطراحی ویکتورورولف : 28شکل 
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پلکان "، (میالدی1۹3۹)  "اُز شهر جادوگر"، (میالدی2۰۰۹

( میالدی2۰12 )"کارنینا آنا" و( میالدی1۹۸6) "مارپیچ

 برنده ها فیلم این غالب که است توضیح به الزم. کرد اشاره

 درجه ترین ممتاز)"لباس اسکار" ی ویژه جهانی جایزه ی ی

که در شکل  اند گردیده( جهان سینمایی های فیلم هنری ی

تصاویری از طراحی لباس شخصیت های فیلم که  2۹

 . [23]. ارائه گردیده است، براساس سورئال طراحی شده اند

 

  
 [23کارگردان تیم برتون]، های فیلم آلیس در سرزمین عجایبطراحی لباس شخصیت: 29شکل 

 طراحی لباس سورئال -6

از لباس طراحی شده با الهام از نقاشی تصویری  3۰در شکل 

نام ، نفت) که بعدها شاملو آن را رگهای زمین رگهای ما

( از ایران درودی هنرمند سورئال ایرانی )این اثر . گذاری کرد

را هنرمند به سفارش شرکت لوله کشی نفت اجرا کرده 

دراین اثر هنرمند نفت رابه صورت رگهایی که از . است(

ند را که در واقع قلب تپنده زمین است را با زمین بیرون میز

که در حال ، کشدمیظرافت خاصی از موضوع به تصویر 

سوختن است و در عین حال از طریق لوله هایی به خانه 

 شود. میهایی هدایت 

ی به کار هارنگدر طراحی این لباس مفهومی با توجه به 

 و قرمز، سفید، ی سیاههارنگرفته در تابلو نقاشی از 

وشن یی که به صورت ابر و بادی و سایه رهاپارچههمچنین 

گر دودی که درواقع نمایان. استفاده شده است، رنگ شده

که  و همچنین گل سرخی شوددیده میاست که در نقاشی 

نده زمین همان قلب تپ دهندهنشان، مرکز لباس قرار دارد در

 . است
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ی ایران هانقاشیگل یکی از نمادهای بکار رفته در اکثر 

ید بخش جاودانگی و نو، زنانگی دهندهنشاندرودی است که 

 طراحی این لباس برای نشان دادن به همین دلیل در. است

 در پایین لباس. قلب زمین از نماد گل استفاده شده است

هایی که از هایی کشیده شده است که توسط رگطرح خانه

 . شوندگیرند سیراب میگل سرچشمه می

تصویر طراحی انجام شده با الهام از نقاشی عروسی  31کل ش

( است. این نقاشی را ایران درودی بعد از 16جاویدان) شکل 

فوت همسرخود کشیده است. به گفته او )درد به سکوت 

آمد، فریادم صدا نداشت. مردمک چشمانم، به اعماق خاک 

رفت تا بستر او را آماده کنم. سوختم و ذوب شدم(. به 

یر خودش لباس عروسی را از ریزش یخهای آب شده تفس

 [. 21برزمین گسترانده است]

تصویری از طراحی لباس مفهومی بر اساس : 3۰شکل

 نگارندگان -رگهای ما، رگهای زمین نقاشی

تصویری از لباس طراحی شده با الهام از نقاشی عروسی : 31شکل 

نگارندگان  -جاویدان  

ی بکار رفته در نقاشی استفاده شده هارنگدراین طراحی از 

های مزار در تصویر برای فرم همچنین از فرم سنگ. است

استفاده از تور بلند در تصویر اشاره . لباس استفاده شده است

نور . دارد به دامن عروسی که هنرمند به تصویر کشیده است

 حی اینکه در طرا، عروج است دهندهنشانباالی تصویر 

در باال تنه لباس با رنگ سفید درخشان نشان داده  لباس

 شده است

 نتیجه گیری -7

سالوادور دالی و ایران درودی  آثاردر مقایسه تطبیقی بین 

 آثارمی توان به این نتیجه رسید که یکی ازمشخصه های 
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او تکرار شده  آثاردالی استفاده از اشیاء بوده و در برخی از 

منطق و خرد و نظم طبیعی را ی خود هانقاشیاو در . است

کند وکیفیت رویایی بودن و شبح گونه را به آن القا رد می

 خود برای رساندن پیام های اجتماعی و آثاردالی از . کندمی

جمله این نمادها می  از. کردمیسیاسی به بینندگان استفاده 

 پروانه ها و، حشراتی چون مورچه ها، توان ذوب ساعت ها

استفاده از پرتره شود. میش دیده آثاردر بعضی از  ..ملخ هاو

ی خود را هاترساو . ش نیز مشهود استآثارخود در

دالی طنز و شوخی را  .درکارهایش نیز به تصویرمی کشید

ی جدی و پر صالبت هاحالتداد و از  دست مایه کارخود قرار

امروزه همچنین . ش اثری نیستآثارلوه های زندگی درج

. طراحان زیادی در زمینه مد مفهومی کار می کنند

هنرمندان معروفی  آثاری طراحی شده با الهام از هالباس

لباس الهام گرفته ، پیکاسو و ونگوک، همچون سالوادور دالی

لباسی است به ، دالی زرافه درحال سوختن سالوادورازنقاشی 

طراحان لباس . باشدمی رنگ قرمز همراه باکشوهایی بازشده

الکساندر ، ایوا سن لورن، آگاتا رزی دالپردا همچونمعروفی 

رولف به طراحی لباس مفهومی با الهام ویکتور و ، مک کوئین

مد به  و نمایش اند که در دنیایرداختهپ مطرح نقاشان آثاراز 

 . خوردجشم می

نمایان شده که گویی کل  ایگونهبه  آثاردرودی فرم  آثاردر

 نمایی می جهان هستی همین است و سوژه در مرکز خود

عمل تالقی آسمان و زمین رسم  مرکزیت سوژه ها در. کند

که نقاش به آن ، امکان امید است هانقاشینور در . شده است

و  کندمیروح بیننده حرکت  ذهن و چشم دوخته که در

 چشم بیننده درکامال . کندمیدرعمق جان او نفوذ 

در واقع حرکت . حال حرکت است ی درودی درهانقاشی

خود و  خواهدنمیاو . اوست آثاریکی ازخصوصیات بارز 

صدایی  هیج کالم و مخاطبش سکون و مرگ را تجربه کنند؛

سوژه . کندمیاطمینان را منعکس ن، همانند صدای سکوت

نرمی حس ظرافت و ، ی این هنرمندهانقاشی بیشتر گل در

 دهندهنشانهمچنین . اختصاص داده استبه خود  را

قدرتمند بودن است که درسخت ترین شرایط روییده و 

جاودانه بودن و ، زنانگی گل تمثیلی از. سرزنده است

 . همچنین نویدبخش است

 به نباید سوررئالیسمشود، می مد از صحبت همچنین وقتی

 تمام وجود با هاسوررئالیست. شود گذاشته کنار کامل طور

 برخی شک بدون، مردانه جنبش یک عنوان به خود شهرت

 فلسفه دلیل به هم، بودند بیستم قرن افراد تأثیرگذارترین از

 باید معاصر مد طراحان اما. متمایزشان شناسیزیبایی هم و

 نقوش چرا و چیزی چه اینکه مورد در بیشتری بسیار دقت

 هر مانند، مد. کنند بیان، کنندمی هدایت را سوررئالیستی

 و براون. دهدمی مستمر سازیبازمتن به را خود، هنری شکل

 یشانهاطرح اینکه از قبل بایداز طراحان معروف  کوئینمک

 با را سورئالیستی ستیزیزن از اینشانه هر، بیاید صحنه به

 . کردندمی حذف، مدرن روزرسانیبه یک
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مراجع-8  

، رموسسه فرهنگ معاص، دایره المعارف هنر ،.ر[ پاکباز 1]

  13۸۷، ویراست جدید، تهران

، مد و لباس در قلمرو هنر مفهومی ،.[ عابدینی راد ش2]

  13۹۹، چاپ و نشر نظر، موسسه فرهنگی پژوهشی تهران
[3] Marija kertakova M, the influence of ideas of 

surrealism in fashion design, tekstilna industriji, 

january 2019. 

 ،.خجسته فر ز ،.ح محمدی ،.1اکرامی  ،.محمدی و [4]

رویکرد  با لباس و مد صنعت بر موثر عوامل شناسایی

 ساجین فناوری و علوم - علمی مجله، زیست محیط پایداری

  .13۹۹ بهار1۰ ،شماره، جدید دوره، پوشاک و

 خودبینی تأثیر ،.منفرد ا کنجکاو ،.پندری م [ محمودی5]

، صنعت پوشاک در پوشش سبک به اطمینان بر مصرفکننده

- دوره - پوشاک و نساجی و فناوری علوم علمی مجله

  .14۰1 بهار41- پیاپی شماره1- شماره11

 رسیبر ،.ح رسولی ،.چی ا عتیقه ،.ساالری م ،.کشتگر م[ 6] 

 هفتمین، فروید زیگموند نظریات براساس سورئالیسم نقاشی

سالمی دانشگاه آزاد ا، مدیریت و اقتصاد المللی بین کنفرانس

 13۹5، رشت

: مقانتشارات ، آشنایی بامکتب سورئالیسم ،.خردمند م [۷] 

 13۹، تبیان رسانی اطالع و فرهنگی موسسه

 فرهنگی موسسه، دالی سالوادور زندگی و نقاشی، ریاحی ه

  [۸]. 13۹۰، و نشر نظر چاپ. پژوهش تهران

) به انگیزه 2۰۰4دالی : صورت خیال ،.بدری م [۹]

، هنری، مهر)فرهنگی نشریه، یکصدمین سال تولد دالی(

  .13۸2، 21شماره، اجتماعی(

مطالعه تطبیقی سه تابلوی . (13۹1) ،.ف. شاکری س[ 1۰]

 وسیمون، دالی سالوادور، داوینچی لئوناردو اثر شام آخر

، مجله کیمیای هنر، پترسون ازمنظرنمادشناسی مذهبی

  13۹1، 5شماره
[11] https: //www. honarist. 

com/ 2۰22/1۰/1۸ /salvador-dali/  

روزنامه ، (14۰۰-1315) درودی ایران: [ زندگینامه12]

  14۰۰آنالین همشهری 

  2۰۰4، مؤلف: ناشر( نقاشی آثار) شنوا چشم ،.[ درودی ا13]

. تهران، درودی گفتگو با ایران ،.ساوجی م [ مظفری14] 

  13، نشرثالث

[15] https: //www. rooziato. com/1396104453/ -لباس

  .15/10/2022,/مفهومی

هنر مفهومی در طراحی  ،.خشنویسان ب ،.[ مجلسی م16]

، 64 -5۷ص ، 1شماره ، دوره جدید، مجله جلوه هنر، لباس

13۸۸ 

 هانیج آکادمی، دالی سالوادور آثار بررسی و گرافی [ بیو1۷] 

 و انسانی علوم المللی بین مجله، فناوری و مهندسی، علوم

  .2۰21، 15 شماره، اجتماعی

 آثار نمادشناسی ،.دالوریان ه ،.م پور [ حسین1۸]

 ورسالواد آثار بر تمرکز با فمینیستی منظر از سورئالیستی

، فرهنگ در اسالمی ایرانی هنر های جلوه ملی همایش، دالی

، دانشگاه گیالندانشکده هنر و معماری ، اسناد و علوم

13۹۷.  

 [19] Pine J, New Skin, a New Land!: Dalí’s 

American Metamorphosis, Carleton University,2008.  

 .نشریه کلک، دالی زندگی نامه سالوادور ،.[ شفیعی ک2۰]

  13۸2، 144پیاپی  24شماره 

  13۸1، نی نشر. تهران، نقطه فاصله دو در ،.[ درودی ا21]

[22] Eireos Curras Marta, Art- Inspired Designs: 

When Fashion and Classic Paintings Marge in 

Catwalk- Mess Magazine, october 2019. 

م بازخوانشی بر ساختار سبک سورئالیس ،.شهرام فر ف [23]

شد پایان نامه کارشناسی ار، در طراحی لباس سینمای ایران

زاد دانشکده هنر و معماری دانشگاه آ، طراحی پارچه و لباس

 . 13۹3، اسالمی واحد یزد


