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 چكیده 

انتزاع گرایی فزاینده ی نقد  کند و هدفشیظهور م مدرن هجامع در بطن سمیمانند مدرن به که است یانیجر سمیمدرن پست

از آثار هم چنان  با این وجود، در دوران پست مدرنیسم، تمایل هنر به سمت فرم های انتزاعی، در میان برخی .است سمیمدرن

چگونگی استمرار آنها در  و مشاهده می شود. این پژوهش با هدف یافتن دالیل این مسأله به بررسی شیوه های مدرنیستی

انجام  دوران پست مدرن می پردازد. روش گرآوری اطالعات به صورت کتابخانه ای است و تحقیق با شیوه ی توصیفی تحلیلی

در  «انتزاع» اند و نقشدهید یسمیمدرن آموزش مدرن پست شتر هنرمندانیب ی از آن است کهیافته است. نتایج تحقیق حاک

بیان . اما می شود مشاهده نیز سمیمدرن در پست تیسیمدرن یهاكیو تکن وهیش رو تداوم نیاز ا . ار استانک بدون آثارشان

 رب که آنچهها، خود نقدی است بر ناب گرایی مدرنیسم. در این میان  کنایه آمیز پست مدرنیست ها در به کارگیری این شیوه

 سوی به  «فرم» را از توجه که است مدرنیسم پست درکثرت و  گراییالتقاط  نقش ،گذاردیمرا  ییجدا یدو بنا نیا تیّماه

 .کشاندمی «محتوا»

 

  محتوا.، شیوه، انتزاع، ییگرا قاطت، السمیمدرن پست: واژگان كلیدی
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 مقدمه 

از  یکیآکهادم از مطالعهات یاطههیح عنهوان بههکهه  است یادهیچید پیعقا تر، مجموعهقیدق انیب هب ای واژه سمیمدرن پست  

 واعدر انه کهه اسهت یرا مفههومیهرسهد، زینظهر م دشهوار بهه سهمیمدرن پست فیتوص» .است دار گشتهیپد 08 ی دهه اواسط

 ی، مهد و تکنولهوژ،ارتباطهات شناسهیجامعه ،اتیه، ادبلمی، فهیقی، موسیهنر، معمار لیاز قب مطالعاتی یهاطهیاز ح یاگسترده

 (klages,2005) «.است شده انینما

 3،کنایهه2قیضهن، 1بر تقلید یدشکأو ت است ژانری ثابت تمایزات ر ونه واال و پایین اشکال میان منکر مرزبندی مدرنیسم پست   

از  خصهو  )به وناپیوستگی گسیختگی ، از هم، ناخودآگاهیپذیری ، از انعکاسمدرن پست . هنر و اندیشهاست بودن 4و فکاهی

کیهد أت اختار و ثبهاتو فاقهد سه انسهانی از مفاهیم عاری موضوعات و به کرده حمایت   زمانی تقارنو  (، ابهامروایی ساختارهای

 ورزد.می

 هیّ ، کلدگاهید نیا بر اساس .است در حرکت عصر اطالعات درون به سرعت به دارد که یفراصنعت در جامعه شهیر انیجر نیا    

 ، از درونشده ودند، متحولب داده شکل غرب یایدن به دوم یجهان جنگ انیاز پا که یو اجتماع ی، اقتصادیاسیس یساختارها

در ایجاد این تحوالت نقشی بسزا داشته  5قدر مسلم آنست که علم نوین پاشند.یفرو م از هم یتمام و به قرار گرفته مورد حمله

 است.

 یاگونهه ب دگاهید نیا از که رودیتر مااز آنها فر حال نیو در ع است تهیو مدرن سمیمدرن ادامه سمیمدرن پست از طرف دیگر    

 میتعل سمیمدرن یهاو روش اصول ، در ابتدا بر اساسو فلسفه ی، معماراتیّآغازگر در ادب یها سمیمدرن . پستاست نقادانه

    (18 ،1331جنکز، )فراتر رفتندهاآموخته نیاز ا 6«یدوگانگ» جاد خصلتیاو  گذشته هب رجعت ، با از آن افتند و پسی

 

   مدرن هنر پست

 یاجتماع یاه هدیو پد یاسیس جدا از مسائل ،یهنر ینهیدر زم سمیمدرن پست که ذکر است به ز الزمیاز هر چ شیپ   

 یهاعرصه بهابتدا  دهیپد نیبودند. ا یکیو تکنولوژ یاجتماع راتییتغ مدرن پست یریگشکل یاصل هنی. زماست خود نبوده انزم

 . خود گرفت به یهنر و قالب شکل از آن و پس افتی راه یاجتماع مختلف

 ؛ بلکههاست مدرن جامعه «از پس» آن گاهیجا که ستین ور جامعهاز تطّ یاا مرحلهی جامعه نوع كی یبرا ینام مدرن پست    

 یههاو فرهنگ ها و ارتباطهاتهیدر سهرما یتکنولهوژ شدن یو جهان یو تکنولوژ ا تحولب یجیتدر انطباق قیاز طر مدرن جامعه

 یجههان»نهد یفرآ جه یدر نت طیشهرا نیها .اسهتقرار گرفتهه مدرن پست طیو در شرا شده ، در اجزا خود متحولیه محل یجهان

 پسهت نظرها دربهاره و اختالف گوناگون اتینظر رغم ی، علتینها. در است شده یجار مختلف درجات به جوامعهمه در 3«شدن
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در نقهد  سمیمدرن یمنته ؛کندیظهور م مدرن جامعه در بطن سمیز مانند مدرنین سمیمدرن پست شود کهیم ، مالحظهسمیمدرن

   .سمیدر نقد مدرن سمیمدرن و پست تهیمدرن

قاً در یو دق است نهاده بود گام منتظر آن که یآرمان یجهان به نیهنر نو سرانجام آمد کهینظر م به نیچن 1168 در دهه 

، یگراستاكوود بود، دوران تنامیو جنگ دوران 1168 ده  .دیفرو پاش از هم سمیمدرن آرمانشهر خود بود که ورود به آستانه

بر  یدر پ یپ یهاحرکت ، دورانییدانشجو یهاشورش ، دورانطلبانه صلح یهاییمایاهپر ا، دورانبکو انور، دیگر یپیه دوران

 شدن یدو قطب راثیم یعنیسرد،  جنگ راثیم به گوناگون یهاروند واکنش اوج نیچن هم .ینژاد ضیو تبع یضد نژاد پرست

، علم ،در فلسف  بلکه الملل نیب و روابط استیدر س مسلحانه ازعاتنو م یار هستهیو غ یاهسته حاتیدر تسل ، نهجهان

 هیّکل یستیکمون . در اردوگاهیستیالیسوس سمیو رئال یهنر انتزاع نیب اتیو ادب ردر هن نیهمچن و و اقتصاد یشناسجامعه

 .شدیم خته، مطرود شناتی بودنسیفرمال و« انحطاط» لیدل به هنر مدرن اشکال

 انتزاع با مشخصه هنر مدرن ،غرب در اردوگاه بود. در مقابل سمیالیسوس میسیرئال د، سبكییأو مورد ت یرسم تنها سبك  

 یهاسبك هیکل .قرار گرفت تیو مورد حما افتی تیآوانگارد رسم عنوان ، بهسمینمالیو م یانتزاع سمیونیدر اکسپرس  ندهیفزا

قرار  تید و حماییأمورد ت ی، همگلآسپچونهنرکا و... تا آرت و آپ آرت مانند پاپ 1138و  1168 یهادهه یز طین یدبع

 کردند. هنر پست استفاده كیدئولوژیابزار ا مثابه خود به هشد رفتهیسرد، از هنرپذ جنگ انیر در جریدرگ گرفتند. دو طرف

گر قرار یکدیسرد در برابر  در جنگ ، کهدر شرق یستیالیسوس سمیو رئال در غرب سمیمدرن به قد و واکنشن اوج مثابه به مدرن

بنگرد.  شناختیرا م شتر آنیپ که یزیچ هدید به ردر هن ستخوایگر تماشاگر نمید دوران نیدر ا .گرفت بودند، شکل گرفته

 یکاف یتکنولوژ یهاینوآور بود که افتهیآمد و تماشاگر درینظر م به یر ضروریز و غیآمها اطنابفرم نیتر خالص یگر حتید

 نبود. 

و  بهود و خلهو  شهده یو انتزاعه ، سهادهاز حد کاهنده شیخود ب طرهیس در اواخر دوران سمیمدرن که است آن هم تیّواقع 

 لسهوفانیاز ف یکهی 0یوه له یبرنهارد ههانر بهود کهه شهده دهیکشه ییجا ود. کار بهب خود گرفته به كیکادمآ یشکل آن یسادگ

       (118، 1308 ،یباغ )قره «.ندارد  وجود  یگرید  یادآز چیه فرم یبرا شدن قائل امروز جز احترام»: گفتیم یفرانسو

 شود تا جاییمی ها خالصهفرم با این و بازی هنری هایفرم به داختندر پر هااز رشته در بسیاری هنر مدرناز  بزرگی بخش   

 یجماعت ، شتر مردمیب (114و113، 1304 ،)تابعی.انگارندمی با فرمالیسم را مترادف ، مدرنیسم تاریخ از پژوهندگان گروهی که

 یعنی ،و اساس تماشاگر، اصل به اعتنابی  یآورند. هنر انتزاعینم سر در یانتزاعد از هنرینام «مردم هتود»را انآن توانیم که

 د.یورزید میکأو ساختار ت بود و بر فرم نهادهسو  كی را به انسان

 که فرمالیستی» .فرود و هم بود اوج بود هم آغاز شده گرایان با انتزاع که تیسخورد. فرمالی خود شکست در اوج اما مدرنیسم

 هنر مدرن و هستی تدر ماهیّ اساسی تحولی گذر از آن بود که بستیوجود آوردند بن به آن مالیستمینی و حامیان هنر آبستره

 بنابراین. انداخت جریان به در آن نوآورانه عتنو بتوان بود که بازنگذاشته نوآوری بازی ادام  برای راهی طلبید. هنر آبسترهمی را
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 تحول این بود. آن شناسان  ماهیت یا هستی معنا درهمان و بازنگری تحولدهد  نجات هنر را هستی توانستمی که تنها راهی

، ی)تابع .ددیگر تغییر دا از نوع نماییهنر سوی را به و هنر مدرن گرفت شکل مفهومی با هنرهای آرت و سپس پاپ ناچار در به

 (126ه120 ،1304

 یرو در سالها نیاز ا پدید آید. ایریشه هایدگرگونی از نقاشان و آثار بسیاری شد تا در نگرش سبب تازه دریافت همین

مانند  ، ظاهر شدند وركیویدتاً نمکا و عیهنر آمر در صحنه یانتزاع سمیونیاز اکسپرس پس یها و مکاتبسبك 1135تا  1168

اولد  کالس ،نیشتانختیل یرو ،نبرگشرا رابرت آرت پاپ ؛نیفالو دان ،درونالد جا ،سیمور رابرت، استال فرانك نیمالیسممی

کتور یو آرت آپ ؛ارهولو یاند ،زنکیستور مزیج، ید هاکنیوید ،نیاد میج، اجتیک ران، انایندیا ترراب، جاسپر جونز، نبرگ

  .مینهاپا سیو دن وثسکا جوزف سمیپچوالسکلوز و کان و چاك یآلفردلزل سمیفتورئال ؛یلیرا تیجیو بر یاسارلو

 ی. سنداست یانتزاع سمیونیدر اکسپرس محض از انتزاع بازگشت سمیمالینیاستثناء م ها بهسبك نیا یاصل یمشخصه  

 نتلمک گاهیپا به نسبت واکنش دادن و نشان تیّضد مدرن پست هنرمندان و پردازان هینظر هزیانگ که برآن است 1نیرینا

از  پس آنان سمیفرمال که است بوده یفرا رو راج وبلی، کالیسیانگل نمنتقدا یهانوشته یعنیاو  یشگیاند یر بنایو ز نبرگیگر

کلمنت  (113، 1308، قره باغی) .ر گذاشتیثأت و نقاشان سندگانیاز نو یاریبس رو ب افتی کا راهیآمر به دوم یجهان جنگ

نقطه مقابل  پست مدرنیسم را1131در سال  مدرنیسم آمریکایی مطرح است، گرینبرگ که سالهاست به عنوان نظریه پرداز

 «دن ناشی شده است.ش نزول مالکهای زیبایی شناختی که از آزادسازی فرهنگ در نتیجه صنعتی» تمامی عالیقش دانست:

و عناصر و  از قطعات ژانرها و استفاده نیمرزها ب از محو ساختن است عبارت آنها در مجموع اشتراك وجوه (28 ،1331 ، )جنکز

 یشناسییبایاثر، طرد ز كیدر  یظاهر تصادف به یو کالژها گوناگون یهاومیاز مواد و مد و طنز، استفاده  گرانیآثار د یهاالمان

اعتقاد  به .«پایین»و«باال» فرهنگ یهایگذار و طرد ارزش البداهه یف یهاتیدر برابر خالق یباشناختیز یهاهیو نظر یرسم

 سمیمدرن را به حمله نینخست که افتی ییگرا مفهومدر ،ترعقب توانیرا م مدرن هنر پست یربنایاز ز یاعمده بخش نجنس

 رهیزنج با همراه،ریفراگ ییگراد،حضور التقاطیهنر جد نیا یاصل یژگیو که باور است نیبر ا یآغاز کرد. و

 (51:  1308،)جنسن.هاستازسبكیسردرگم

 یز مرزهاین یهنر یهابودند و جنبش یاجتماع هاییمرزبند زدودن یدر پ یاجتماع یروهایبعد ن به 1168 از ده   

 انیدر م و صد البته گرفتیم ار محدود انجامیبس یکار در سطح نیا بردند. قبالً در هنر مدرنیم نیرا از ب یشناسییبایز

و  جان یب تیو بازار، از طبع کوچه مردم بینکار خود را از  آنها موضوع ،مدرن هنرمندان یو حت كیکالس هنرمندان اعتراض

 درست نیا که کردندیم انتخاب یمعمول کوچه كیدر  یمرد دار از حرکتیناپا لحظه كیا از ی ،و... وهیم بشقاب كی،  دست دم

و  «مرز هنری» ختنیر هم کرد: بهیدا مینمود پ وجه نیتریکالیراد به مدرن در پست ها بود و اکنونكیکالس انتخاب بر عکس

 در آن که ییجاد فضایو ا یر هنریبا غ یهنر . التقاط«یمتعال»با  «یمعمول» و امتزاج «ر هنرمندیغ»و  «ندهنرم». «یر هنریغ»
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 مدرن خود پست ز در دستین مسئله نیا د حلیتر خواهد شد.کلو مشکل مشکل ،گام به گام یر هنریو غ یهنر نیب قضاوت

 شود.یم یر هنر کاماًل فردیغو   هنر  نیب صیتشخ  نقد و مالك آن ج یدر نت  که یهنر ریو غ یهنر مالك شدن ی: فرداست

 . جنبشهنر است یزیبود هر چ یمدع ارهولو یاند که یدر حال ندهنرمند همه کرد کهیادعا م یز هنرمند آلمانیبو وزفی   

، «کنسرو کمپل یقوط» و «لویرب یهاجعبه»از  ارهولو خواندند. برداشت دهیفا یرا ب سمیفرمال سرانجام آرت ر پاپینظ ییها

خود از  یتهایروا با ارائه آرت پپا آنها. هنرمندان فرم تیّدر اهم د تا تعمقیطلبیرا م یو فرهنگ یاجتماع یرهایشتر تفسیب

را  و عوام نخبه ، مخاطبانو پست یهنر متعال انیهنر، مرز م یهاها و موزهیز برگر در گالریکنسرو و چ ی، قوطر کارتونیتصاو

 بردند.  انیاز م

 کوشش 81ولفوبود. تام دیتزا در حال مالیینم ییگرا انتزاع سمت به آن و حرکت «هنر یهنر برا»و شعار  سمینقد مدرن  

لفظ نقاشی »کننده سرگرم  درکتاب انههوشمند یرا با طرز آنان یستیلماینو م یانتزاع و جنبش و روزنبرگ برگ نیکرد گریم

 .بی اعتبار سازد ( 1135) 11«شده

منتشر  12«مدرن پست یمعمار زبان»  عنوان تحت مدرن یمعمار هیعل یرگذاریثأت کتاب 1133 چارلز جنکز در سال 

 یاهایرو کرد که جنکز اشاره ،کتاب نیشود. در ایآغاز م کتاب نیانتشار ا با مدرن پست هنر معاصر، دوره خی. در تارساخت

 ولفو ،یمعمار جنکز درباره کتاب یدر پ  .استمنجر شده عوام حاصل یب یها خواست به هیمانند لوکوربوز معمارانی یآرمان

بود.  متمرکز شده سمیمدرن یاشهیش مکعب یمعمارر بار ب این که نوشت 1102  سالرا در  13«از باوهاس تا خانه یمان» کتاب

 هاسوبا یجهان از جنگ شیپ هو مدرس هی، لوکوربوزهدر روه انو  سیم یو معمار ساختمان اصول طعنه لف بهوو کتاب نیدر ا

 کند. اشارهیم فیتوص« هنر انیپا» را به ارهولو 41نتو کند. آرتور دایرد م ،بود کرده مکان نقل متحده التیا به را که آلمان

 چند دهه در طول سمیمدرن یجیتدر شیفرسا . دانتو معتقد استاست سمیمدرن یعنی یهنر انیجر كی یمنطق انیپا دانتو به

 (40، 1306، )برتد.یرس انیپا هب «لویبر جعبه های» با عنوان وارهول شگاهیبا نما 1164 افتاد و در سال اتفاق

 در سال سمیها از مدرنیگردانیها و روواکنش نیبا نخست  مدرن پست یز مانند معمارین مدرن هنر پست زاز نظر جنک  

  نئو ایماژیست و ایآوانگارد ، ترانسیلیو تمث یاسیس سمی، رئالسمیونی، نئواکسپرسسمی، فتورئالسمیپر رئالی، هاآرت در پاپ 1168

 .بود زیطنزآم یدگیدایدن كی یعنی آن با همراه تیو ذهن یانهج ر دهکدهیثأت تحت مدرن پست یآغاز شد و همانند معمار

 انتزاع جهیدر نت سمیمدرن نامد. شکستیم« سمیمدرن شکست»جنکز  که در برابر آنچه است یواکنش سمیمدرن پست 

ا ی خوا  به آن نیمخاطب و محدود شدن مردم از عامه شتر آنیب هر چه دور شدن یاز نظر اجتماع جهیو در نت نآ ندهیفزا

 د آمد.یپد نخبگان

 پست بودن«یدو وجه»او .کندیم فینامد تعریم بودن «یدو وجه» که آن یدوگانگ را با خصلت سمیمدرن جنکز پست  

   «مدرن یسنت»   ای «مدرن ه هم یسنت هم»سو و كیاز 15«ه نخبگان عامه»یا  «نخبگان ، همعامه هم» یمعنا را به سمیمدرن

 کند.یم فیگر تعرید یاز سو
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 دههد.یم میز تعمهیهن یتجسهم یهنرها را به آن سپس که است یدر معمار سمیمدرن پست جنکز درباره هینظر اساس نیا   

 پنداشته مدرن پست که یاز آثار یاریدارد. بس کننده سردرگم و اما آشفته کوتاه یانهیشیپ یتجسم یبر هنرها سمیمدرن پست

ز یهآماغراق ینحو را به سمیمدرن اصول را همانی، زستیمدرن پست خر هستند و نهامت ستیمدرن قتیدر حق ،شوندیم دهیا نامی

 كیهفاسهتر، فردر ماننهد ههل ینیستند. مثالً منتقهدین سمیمدرن پست)کثرت گرایی( 16یستیپلورال رو اصولیکنند و پیم دنبال

  .ستندین مدرن پست طیاز نظر جنکنز واجد شرا شمارندکهیم مدرن را پست یوتار آثاریار و لی، بودرسونیج

 نیتر، عمهدهسهمیجنکهز، پلورال دهیهعق بهه .اسهت مهدرن پسهت یاصل هدف سمیمدرن ها، برخالفوحدت به دنیبخش کثرت 

 ییگرا کثرت یاصل لیو دل یفرهنگ یهابا تفاوت متناسب است ی، سبکییگرا نشیرود.گزیشمار م به مدرن ر پستنه« سمیا»

 جههان نیو جانش ظاهر شده یروز و شبانه ینآ یاطالعات جهان در قالب که معاصر است یبا تکنولوژ با اتحاد آن دوران ندهیفزا

 بود. صنعت به یمتک گردد کهیم مدرن

 د. کثرتیگرد اشاره آن قبالً به که است و عوام از خوا  ، اعممردم با توده ارتباط مدرن پست ییگرا کثرت مهم لیاز دال 

 سوق است با آن عمالً مترادف که 13ییگرا التقاط سنت ندارد، به یبرتر یگریبر د یبا شناختیعنصر ز چیه که ی، از زمانییگرا

د و هر یایب یشتریها اعتبار بگر مجموعهید به تواند نسبتینم هااز ارزش یامجموعه چیه که رهگذر است نیشود. از ایم داده

 گردد. می  ینسب یزیچ

 قیو دق درست تینها یتواند بینم یسنجش چیه که است یعلم منطق نیاز ا برآمده مدرن در هنر پست ییگرا تینسب   

 یعیطب یهاندهی( در فرا)آشوب ینظم ی( و ب)شانس تصادف گاهیجا همچون یمیمفاه نیبر ا عالوه؛ 10(تیقطع عدم باشد )اصل

 خودش به نسبت علم نگرش در نحوه نیادیبن یرییانگر تغیب یهمگ که است سمیمدرن پست عصردر علم یهاگر جلوهیاز د

 مدرن پست باشد. منتقدانیم یریگجهیو نت استنتاج یبرا یعلم یهاروش تیز مشروعی( و ننینو علم به مدرن علم از ریی)تغ

 رو است نیباشند. از ا یهنر تیّدر ذهن ییمتناظرها توانند بدونینم یعلم یهامیادر پاراد راتییتغ لیقب نیا باورند که نیبر ا

 شود.یم دهید هم مدرن ، در هنر پستییگرا ، مثالً نسبتر نگرشییتغ نیا اثرات که

 متمرکز بود. پست یشناخت ییبایز ا وجهی، یهنر فرم انیو ب استقالل یبر رو خر کهأمت سمیو مدرن سمیدر برابر مدرن 

دارد.  فرق از مدرن شیبا هنر پ که یی، اما محتواییمحتوا بر جنبه یعنیدند یورزید میکأت یمعناشناخت ها بر جنبهستیمدرن

و  ی، نژادیتیقوم ،ی، طبقاتیمل یهاتیهو یرا حاوینامد. زیم 11«تیّهنر هو»را از نظر محتوا،  د هنر مدرنیستوفر ریکر

 . است یجهان و در سطح جامعه در سطح یتیجنس

 پردازان هیاز نظر ینظر برخ به .است سمیمدرن پست یمرکز مسئله تیهو کند کهیم اشاره نکته نیا به 1113 د در سالیر

، 28سنیها آندرئاس هی. مثاًل نظراست شده سمیمدرن عصر پست یاصل خصهشا ،هاتیّهو گونه نیا به نسبت نینو یآگاه نیا

 ؛ 22یجنس یهاتیّ؛ هوسمیالیامپردر برابر ژهیوبه 21یمل یهاتیّهوعبارتند از:  که ددهیم لیرا تشک« دهیپد»ا ی تیّچهار هو

و هنر  طهیفراتر از ح سنیها لیتحل رهیدا که نی. با ایر غربیغ یهاتیقوم ژهیو به24 یقوم تیّو هو23 یطیمح ستیز تیهو
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 یطیمح ستیدر ظهور هنر ز توانیاو را م لیتحل یهامصداق نیرد، با وجود ایگیدر بر م املکطور  را به مدرن پست فرهنگ

، کاماًل مشخص یهاتید بر هویکأت گونه نیکرد. ا دهمشاه یو نژاد ی، قومیجنس یهاتیانگر هویا در هنر بیو  یستیو هنر فمن

روگر، ک اباربار چون ی. آثار هنرمنداناست ستیدر هنر مدرن و جهانشمول ییهنر استعال كی به یستیمتضاد با اعتقاد فرمال

روند یشمار م به تیبارز هنر هو یها، نمونهپلترپیم و رابرت د سالیوی، دابلشنا انیکاگو، جولیش ی، جودنمشر یدننیس

.(Reed, 1993, 270-272) 

 

 

 مسیمدرن در پست تیسنیمدر یهاوهیش استمرار

از حد  شیب و نقش انتزاع ارزش آندارند و توافق باهم یدیکل نهیدر دو زم مختلف یهاستیمدرن»چالز چنکز  دگاهیاز د 

 توانیم گاه آن ،است ندهیفزا انتزاع هنر مدرن یاصل مشخصه که میریاگر بپذ (حال16، 1331)جنکز،  «است یباشناسیز مهم

 یچسبان تکه هاروش نیا یکی ازاند  هبود و انتزاع فرم در جهت ؛شد کار گرفته به سبك نیدر ا که یهاكیو تکن روش گفت

 دهیبر کاسو و ژرژ براكیپ ،یبردند. در نقاشیکار م را به اسلوب نیا و سورئالست ستی، دادئستیکوب هنرمندان کهاست  ()کوالژ

 وةیبا ش فن نیساختند. ایم گر متصلیکدی به شانیها یرا در نقاش خارج جهان یهاپاره ر تکهید و سایو جرا نیعناو

 شعرشان یفضا را به یاتفاق یورود گفتگوها بود. آنها اجازة سهیمقا قابل وتیال اس یت ایر نیآپول ومیر گینظ یسندگانینو

 (42و  41 ،1308گز ، یبستند. )رودریکار م به را در ساختار شعر و نثرشان یالت و بازار و اصطالحات کوچه دادند و زبانیم

اثر – دینما جلوه لیکار اص كی همچون یول شده استفاده یتیها و عناصر عاره ویاز ش نتیجه ی کار اثری می شد که در آن

ر یو تصاو از کلمات وجمزم یهاوار نگارهیو شعار در پوستر و د ، عکسغاتی، تبلیکیستیل مثالً در آثار ال -25تقلیدی یا پاستیش

و  صحنه ی، طراحیقی، موسیگریاز باز هزند ی، کالژفیلیاگید یئگاثر سر« پاراد» 1113 ا بال یشدند  ختهیآم در هم یانقالب

 (55و  54 :1308گز ، یربود. )رود لمیف

 جهیدر نت ،کنندیم توجه انتزاع ر بهیاند ناگزدهید یستیمدرن آموزش هاستیمدرن پست جنکز از آنجا که زچارل دهیعق به 

 مدرن هنر پست معنا که نیا داد. به نسبت سمیمدرن آثار پست به ( راگرایی ، تصنعییگرا وهی)ش «سمیمنر»ه یصیخص توانیم

 به سمیمدرن پست شد نگرش اشاره آن به نیاز ا شیپ که گونه رد. اما همانیگیکار م را به ستیهنر مدرن یهاكیو تکن روش

ظهور  مدرن جامع  در بطن سمیمانند مدرن به سمیمدرن تگر پسید . از طرفاست متفاوت سمیکار با مدرن یو محتوا مسائل

 یمعنا به سمیمدرن پست گفت توانیرو م نی. از اسمیدر نقد مدرن سمیمدرن و پست تهیدر نقد مدرن سمیمدرن یکند، منتهیم

  .است تهیو مدرن سمیمدرن یهایکاست اصالح یمعنا به سمینقد مدرن بلکه ستین تهیو مدرن سمیمدرن ینف

 

 راهكارهای پست مدرنیستی در حل بحران انتزاع گرایی
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داشتند و  همراه ز بهین یبار سفأت جینتا بلکه ،نشدند شرفتیپ خلق تنها موجب لقو ع علم بود که آن سمیمدرن مشکل كی 

، و دوم اول یجهان ی، جنگهامرگ یهاها و جوخه، اردوگاهییکافکا كهولنا و شبح جز کابوس است نبوده یزیچ ستمیب قرن»

 تیریمد تحت یهمگ تر کهیتوتال یهانظام مختلف و انواع یطیمح ستیز عی، فجایما، ناکازاکیروشیه، ، هالوکاستتسیوشآ

، یی، رها، عقلر علمینظ ییها ارزش ؛گرفتیم صورت یوشنگرر یهاارزش نام نها بهیا شوند و تمامیم و گردانده اداره ییعقال

 ( 1331،16،پاول) !« شرفتیو پ یآزاد

ار دشوار یبس مدرن اتیهنر و ادب درك رفته . رفتهیهنر معضالت یعنیروبرو بود،  یگرید با معضالت سمیمدرن نیبر ا عالوه 

 .شد 26«یمترق سمیمدرن» به لیتبد سمیمدرن بود که یهنگام آن دند و اوجیگرد

«. ییبازنما بحران» همچون هایی بحران حل ،و مدرنیسم مدرنیته معضالت حل جهت است یتالش مدرنیسم پست در واقع

طنز  به دست آنها کردن محکوم یبرا کشد ویم چالش را به سمیمدرن یهاارزش سمیمدرن پسترو نیاز ا(13 ،1308، )نوذری

 این برای حل مدرنیسم پست که راهکارهایی32 ویل نایجل عقیده به .را به ریشخند می گیرد سمیمدرن یهاارزشو  زندیم

 گیرد عبارتند از:کار می بهبحران 

ها و ها، مکتبها، مضمونشهیاند ختنیآم هم بهو  کردن نیچ دست یمعنا به سمیمدرن در پست ییگرا التقاط  :ییگرا التقاط 

 و كیعناصر کالس ختنیآم هم به رنسانس . از دوراناست عمدی و فراآگاهانه یشکل متضاد و ناساز( به یه)گا یهاسنت

 راهی التقاطی هایروش گفت توانمی. است یحماس - یمذهب یزیآمدرهم كی لتونیم گمشده بهشت؛ داشت رواج تیحیمس

 .است نقیضه به دادن هستی برای

 بخش یك، آن بخش كی که است آن آثار دو رگه یژگیو و است بودن دو رگه یمعنا به سمیمدرن در پست واژه نیا:  ضهینق

در کنار  خواندن»شکل، ضهی، نقمدرن پست یدر عکاس پردازد. مثالًیانتقاد و اظهار نظر م به آن ا دربارهیو  کندیگر را رد مید

 باربارا کروگر که ییها عکس نمونه ،زدیآمیم هم ر بهیتصو و  متن که است یاگونه به و ردیگیخود م را به« گریر دیتصاو

ر ییگر تغید عکس به عکس كیاز  ثابت تیو فرد تیشخص اعتنا به یگر، بید مدرن پست عکاس كی، رمنش یدنیرد. سیگیم

 دهد. یم تیهو

اما  است نشده انیو در ظاهر ب ستین در متن که است ییوافهمعنا و  منظور رساندن به ند خود آگاهیفرآ كی :استهزاء ،طعنه 

 اندنیمعتبر نما یبرا دارد چرا که زگونهطن یشکل اغلب یستیمدرن پست یهاییابد. بازنماییم یآگاه از حضور آن مخاطب

هر  و تقیضه التقاطی هایروش .ستین لیقا ی( ارزشاتیا اخالقی یواقع )مانند جهان است یاز اثر هنر رونیب که ییها قتیحق

رو یمعما و تعب نشیتا در گز ددهیم نیرمرا ت مخاطب که است گونه نیراهکار بد نیاز ا یشکل.گیرندمی بهرهاین راهکار دو از 

 ود شود کهیم دهی( د1161) 21فاولز اثر جان 20«یفرانسو ستوان معشوقه» در نوول روش نیا خود مختار باشد. نمونه ،رهایتفس

 گذارد.یتماشاگر م یرو شیز را پیکامالً متما امکان
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 یخهود از نهادهها یینها اهداف به دنیرس یگر و برایز دیچ ر پوششیز زاستیچ كی فیتوص لیتمثه: ی، كنا، استعارهلیتمث 

 لیهتمث یژگیشود. ویم خوانده لیتمث عنوان به یسنت شکل به قیعهد عت تتوار یهااز بخش یاریبس .ندیجویسود م گوناگون

 «یگه هیدو سو» سان نیبخشد و بدیر را میاعتبار تصو همان واژگان بهکند و یم مبدل یشفاه یمعنا ماژها را بهیا که است آن

 گذارد. یم شینما به است مدرن اثر پست صهیخص معنا را که

از  یته است یزیشود چیم دهینام اشالك چه آن :03(چی)ك ، آشغالمبتذل - 03()اشالك بنجل ، ارزش یاء بیاش یریكارگ به 

 كی چیاما ک .کنندیم رنگ که یمانند عروسك یها، مانند مجسمهیعاد دمرم قهیو سل دندان و باب یهنر تیفیو ک ر ارزشه

. متظاهرانه و هم بد است هم که است یاقهیسل ،  معرفخا  ، با قصد و هدفاست و مبتذل ، آشغالاست باالتر از اشالك پله

 (38-35 ،1308، یباغ باشد.)قره شده چاپ آن یزا رویر مونالیتصو که یشرت یمثالً ت

در خود دارند  یستیمدرن تیحساس كیاز  ییها د، بخشینام مدرن آنها را پست توانیم که ینندگانیآفر یتمام هر حال به 

، ییجابجاد،یتواند باشد، تقلیم هی، کناتیحساس نیا حال. کندیز میمتما اگرانیرا از کار اح شانیکار ا که

 (23، 1331،معاصر )جنکز یهاوهیو ش از اهداف ا هر کدامی ینیب ، واقعاختالطوخابانت،یدگیچیپ

ار در جهت محتوا به ک سمیمدرن در پست سمیمدرن یهاوهیش امدوت که گفت نیچن توانیم گذشت کهچهآن به با توجه 

ناب گرایی مدرنیسم است .به عبارت دیگر پست مدرنیسم با به کار گیری  انکار  خلو  و و شان نفی گرفته شده است و ماهیت

 که  گذشته به بازگشت کند. حرکتیرا رد م سمیمدرن ییگراو نخبه خلو  یعنی «انتزاع» ،یانتزاعشیوه های مدرنیسم 

 سمیمدرن که یاگذشته ؛گذاردیم شینما را به« معنا یگ هیدو سو»و  است سمیمدرن پست زبان ز بهیآمهیکنا انیاز ب یانمونه

 سازد:یرا محو و نابود م گذشته دآوانگار» :دیگویم 32«سرخ گل نام» رمان نوشت یاکو در پ بود. امبرتو را کنار نهاده آن

 کند، منحلیگور را نابود میف ،رودیآوانگارد فراتر م از آن مدرنیسم . پسآوانگارد است یانمونه حرکت كی نوینیآو زگانیدوش

  (1104)اکو، «.هتسوخ مهین ، بومشده داده چاك ، بومدیسف ، بومانفرمل رسد، نقاشیم آبستره به کند،یم

ها   ، حجمیعمود یاقطعه مثابه به ، ساختمانیاپرده یوارهاید شکل به توانی، آوانگارد را میبصر یو هنرها یدر معمار 

 و صفحات ، سکوتژروبا سبك ی، کوالژهاگفتمان انیجر و انهدام ینابود در قالب اتی، در ادبدید یمتواز سطح اومنشورها ب

گر آوانگارد ید رسد کهیفرا م یا. اما لحظهمطلق کوتسرو صدا و س به تهیگذر از آتونال شکل به یقیدر موس و یمتجل دیپس

ا ید نظر یتجد د بهیبا گذشته که است نکته نیا قیتصد متضمن که ،دهدیم پاسخ مدرن پست ،شتر برودیتواند پینم مدرن

 .انجامدیم یو خاموش سکوت به گذشته ینابود آنکه لیدل تواند نابود شود بهیواقعًا نم را گذشتهیکند ز در خود اقدام یبازنگر

از هر  نکهیاز ا ی، حاکلوحانه ساده یاگونه به باشد، نه همراه هید با طنز  و کنایبا در گذشته ید نظر و بازنگریتجد نیا البته

 (Calinescu, 1987:276) .است یو خطا مبر گناه گونه

 پست .دهدیم هخود را ط یح ز بهیرا ن سمیمدرن بلکه سمیاز مدرن شیپ تنها گذشت  نه مسیمدرن رهگذر، پست نیدر ا 

 (25، 1331د. )جنکز،ی، تقلاش از مدرن شیاز اجداد پ کند و نهیرا انکار م اش یمستیب قرن نیصرفًا والد نه سمیمدرن
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د و یتول یهاو روش یاز تکنولوژ ییجو د.  بهرهید هولراو یاند آثار و آرت در پاپ توانیرا م مدرن پست یهابارقه نیاول 

قرار  وارهول ید آثار اندیتول هیما اندازد، دست مخاطره را به یاثر هنر ییکتایقرار بود  نیامیاعتقاد بن به که یکیر مکانیتکث

 نیلیمر برد. تکرار چهرهیم نیرا از ب آن ی، معنانشانه یاز رو یبردار نسخه داد که نشان وارهول“د: یگویار میبودر . ژانگرفت

 یو صنعت یکیمکان شبه یهاكیاز تکن ییجو بهره با یول» است ییبازنما انیو پا لنایژیار مرگ دادن منظور نشان و بهرمون

 یتمام (کوکا کوال یو بطر سوپ یوطقآشنا،  یهامکرر چهره زدن نقش یبرا نیاسکر لكیس چاپ گوناگون یها)روش

 هم کهی، اثرنالیژیو ار یکپ انیم یاثر ،معلق یاثر دادن دست به .ختیفرو ر کسرهیرا  ییهمتا یو ب بودن کهی یسنت یارزشها

و  یسنت معادالت یبر ضد تمام تازه ی، شورشکننده ییبازنما بود هم یانتزاع ، همنیماش ساخته بود و هم دستکار انسان

 (162 ،1308، یباغ )قره« .دیآیشمار م به سمیمدرن ییگرا و ناب خلو 

بود در  یکنشاو مدرن پست یمعمار که ییجا دیده می شود، یدر معمار یتجسم یاز هنرها شیپ ،سمیمدرن پست نمود اما   

 و قطعات میو مستق راسته خطوط هی، علیکارکرد اناتیجر هیعل ، اعتراضمدرن یمعمار ییو کارکرد گرا تیبرابر عقالن

 (60 ،1116، لا)کو .هابلوك چهارگوش

ها ستیو مدرن انیگرا تنس .شودیم دهید وضوح به سمیپلورال نقش ، برعکس مدرنیسممدرن پست یمعمار یهادر نمونه 

 را که ییها کنند. حکمیم را سرکوب ندارد و هر دو آن شرا خو ییگرا کثرت دو گروه نیاز ا كی چیه ،دارند مشترك وجه كی

 سبك یعنی  کنندیم نییروز، تع خود را روز به ا، سبكمعصر» ،«اند.... دروغ سبکها» :دیدر نظر آور صادر کرده هیلوکوربوز

 (40 ،1334)جنکز، « .نیماش یباشناسیو ز کردن یصنعت یبنابر م یواحد

 رند. نقهشیگیکار م گرا را به و نخبه یمردم یهاو چارلز مود، نشانه یونتور مدرن مانند رابرت پست  معماران باً همهیتقر   

شهود یم دهید یخوب به مختلف در سطوح زمان هم ارتباط برقرار ساختن یاستراتژ عنوان به مسیمدرن پست بودن «یدو وجه»

گهر )معمهوالً ید یزیهبها چ مهدرن یههاكیتکن بیه: ترکاسهت دهیهنام «مضاعف یرمزگذار»را  آن کزجن که است یهمان نیو ا

 مهدرن پست یبرقرار سازد. معمار طمورد نظر ارتبا تیو اقل مردم بتواند با عام  یمعمار منظور آنکه ( بهیسنت یساز ساختمان

کهرد و ههر دو  را اعهالم رنسهانس یمعمار كیکالس فرهنگ زوال ماند؛ کهیم ستینرم یمعمار به یدگیچیو پ یاز نظر سرزندگ

   (60 ،1301، در خود دارند )جنسن رایعمد هیطنز و کنا وجه كی

از  یکهی ز کهردنیبها دسهتاو سراسر جهان از هنرمندان یاریبس ،ستمیب قرن یانیپا در دو دهه یتجسم یهنرها حوزهاما در   

 نیهاز ا شیخهود په وجهود آوردنهد کهه به یآثار را هنرمندان نیدند. اینام سمیمدرن اثر خود را پست تیسیمدرن پست یهالفهمؤ

 پسهت بهه سهمیگهذر از مدرن دوران كیههستند و  دو رگه ینرمندانه سمیمدرن پست هنرمندان که رفتید پذیبودند و با مدرن

ا خهرد بهز یسهت و در کل گذشته به ها، بازگشتها و مشربمکتب یزیآمدرهم یاند. تکثر و چند گانگرا از سر گذرانده سمیمدرن

 باشد. سمیمدرن قلمرو پست تواند جواز ورود بهیم ییگرا و منطق یوربا
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 یابزارها ژهیو به ،اندکرده یآور شگفت راتییو تغ دهیگرد ار متنوعیبس مدرن پست انیدر جر یتجسم یهنرها مشارکت   

با  یطور تنگاتنگ به یساز و مجسمه ینقاش اعتبار که نیا به ه ایاند پارداشته یفرع ینقش یساز و مجسمه یدر نقاش سومرم

ر یغ یهافرم اند، در عوضدهیدار گرد لکه حاکم طبقه دست آلت عنوان آنها به عالوه به .اندشده تیهو صیتشخ سمیمدرن سنت

 (1301،د. )جنسنانشده یاسیار سیند، بسیفرآ نیو در ا آمده اول صف به یو عکاس دمانیچ چون سومرم

 

 بررسی چند نمونه پست مدرنیستی

 ، خاصهچند نمونه نجا بهیدر ا ستیما ن و مجال تصدر فر مدرن آثار پست فراوان یهانمونه به پرداختن که ییجا از آن

 .میپردازی، ماند هشد گفته تاکنون کهآنچه یبرا ییهامتناظر که ییآنها

 یهاآورد. قابیم را فراهم یستیمدرن هنر پست یاهضهیبارز نق یهااز نمونه یکی ابلشنا انیآثار جول ینقاش نهیدر زم  

شناور  ها، چوپچهیو قال از پوسترها، فرش هم به متصل یسطوح یرو،ها ها و عکسلمیاز ف از عناصر برگرفته یقیتلف یو بزرگ

 یهاتکه کردن و رنگ نهادن و با کنار هما ،از آثار یادر پاره (Reed, 1993, 272) .شکسته یسفال آنهاه ظروف نیترو معروف

 وهیو ش سمیآغاز مدرن یهاینقاش ض یو نق یپارود سو كیاز  ،كیو سرام ینی، چیو نعلبک وفنجان و بشقاب کاسه شکسته

را در  یماژ کلیا كیگر، ید یو از سو ،گذاردیم شینما ورا را بهس سمیلیپوآنت

 (1شکل)کند.یم لیها مستحفرم یهمگان یستگشک و درهم یپارگ

 

، رنگ و روغن ، بشقاب ،  3893در خلسه ،  سیاشنابل ، سنت فرانس انیجول -3شكل

 وركیوی، ن سیپ یمتر ، گالر یسانت 322×330بوم ،  یچوب وبتونه رو

 (Wood et el, 1993, 249)  
 

 و کنار هم ، تداخلمختلف بعرا از منا رشی، تصاود سالیوی، دابلشنا مشابه   

 یهای، نقاشیکیتکن یهاسینو شی، پیخبر یهاها، عکسکارتون قرار دادن

 و اشالك هنرعوامانه انواع نیتر( او در آثار خود فرودستReed, 1993, 272. )کندیم قیها تلفینوگرافرها و پولمی، فمعروف

 شینما را به انسان از فرهنگ یبخش آن هر تکه دهد کهیم دست به یژوالزد و کیآمیدر م یهنر سنت شکل نیتریرا با متعال

 ( 2 شکل)گذارد. یم

 

، پارچه و  کیلی، اكر 3890،  وانیسال ، برادر ح دیوید -3شكل

،  نیكجوس یمتر ، گالر یسانت 308× 234بوم ،  یرو یچوب یصندل

 (Wood et el, 1993, 250) وركیوین
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، یانیا ماری، کارلومارییایتالیا مدرن پست نقاش آثار سه به ،یتجسم یهنرها سمیمدرن پست فیتوص یچارلز جنکز برا   

  یورکیوین نیمخاطب یبرا شود، همیم با طنز مطرح آن بودن ییایتالیا در آثارشان کند کهیم نو اشارهیدموپاالیا و میساندورک

 ،«رم مکتب»زند، مثاًل اثر یم اسطوره ابداع به در آثار خود دست یانی.از نظر جنکز، ماریدرون ضرورت لیدل به و هم آنها

 یکاتوریگر کارید یو قسمت یهجدهم شدة شیپاست از آن یقسمت که است رم مدرن معاصر پست از مکتب استادانه یلیتمث

 .یانتقاد است

 رود و بهیم یانیمار چون یکسان سادة یهاهیکنا یفرا که است تاجیک نار مدرن پست نقاش نیتریجد معتقد است یو   

 یبند بیکوالژ و ترک یستیمدرن فنون که است گونه نیا اشوهیپردازد. او شیم سمیاز مدرن پس یوزامر یزندگ یتیماه مسائل

 یتیرا در تضاد با وضع اش یستیمدرن و علل هالوکاست طور که همان زد. درستیآمیم رنسانس را با سنن یکیفو گرا تخت

 همچون ییها را در کنار نشانه یستیمدرن ( موضوعاتوتیهرز ال نیاز زم )برگرفته« ، نهاگر نه»دهد. مثالً در اثر یتر قرار مسالم

 (34و  33، 1331 ،)جنکز .دهدیقرار م یاز توسکان یانداز و چشم ، نخل، کالغبره

 در فرم چه یالتقاط یساختارها انیب به 33«دانته یو یت» عنوان تحت پشیلیف تام اثر معروف به با اشاره لیو جلینا   

(PASTICHE)  در محتوا و چه(ECLECTICISM) را  دانته یاله یکمد دوزخ بخش تابک نیدر ا پسیلیپردازد. فیم

در طور  که است یدست یهاو چاپ توگرافی، لنگیگراور، اچ شامل کهن مانند متون به« دانته یو یت. »است کرده یرسازیتصو

 ییدئویو و یونیزیتلو و متن برنامه كی صورت اثر به نیگر اید . از طرفاست شده استفاده یرگریتصو یها براوهیش نیاز ا خیتار

 ((Wheale, 1995, 125,126.است شده ارائه هم

 ر کردنیتصو یجا ( بهبرگشنار و كی، بلینچی، داویچلی)مانند بوت دانته یاله یکمد یقبل رگرانیتصو برخالف پسیلیف    

 یهد، همانند پلد یم دست به دانته متن بر اساس که یشد تا گزارش برآن دارد نیرا مع یحد آنکه یو ب دانته اشعار حماسه

 یهالی، طنز نماد و تمثکهن یادب یهااز سنت نشیآفر نیند ایدر فرآ ید. وینظر آ به کهنه یهایگر و داللت حال زمان انیم

 (104 ،1308،یباغ . )قرهاست داده دست را به ختهیآم و هم یوندیر پاز هن یاو نمونه گرفته بهره یتمام به ییوسطا قرون

طرز بهیآثار و معتقد است سنیها ئاسآندر. هستند مدرن هنر پست یهالفهؤم دهندة نشان یاگونه ز بهیفر نیک آنسلم آثار    

بعد  آلمان از فرهنگ یبافت -شودیمحدود م مشخصیفرهنگیاسیسبافت كیبه مبهم

و  اخیر آلمان تاریخی از بخش است ترکیبی اغلب آثارش موضوعات و -تسیاز آشو

از  یاریبا بس اسیق آثار او کاماًل قابل(Wood et el ,1993 : 250 ). هایش اسطوره

 خود از ستیرومانت ز همانند اسالفی. او ناست كیعصر رومانت یاسیس یهاینقاش
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، تیاسملوسی ). جستیم معاصر بهره یدادهایو رو میمفاه انیب یبرا یسنت یاز ساختارها در استفاده هامیو ا یدگیچیپ

 (3)شکل  (238، 1302

 

 متر ، یسانت363×383بوم ،  یو كاه رو رهیچوب ، الك الكل ، ش یها دهی، رنگ و روغن ، بر3849، بدون عنوان ،  فریآنسلم ك -0شكل

 (3093، لندن)لوسی اسمیت، یدوفا یگالر

 

 

 و ارتباطات و صنعت یتکنولوژ یهایاز همانند ساز سلسله كیدر  تیدهد واقع نشان آنکه یز برایطنزآم سمیمدرن پست   

آثار  یپارود ینوع یترهالیر پآثا نمونه عنوان کند. بهیم استفاده« ینو ه هندس»ا ی 34«نئو ه گئو» وهیاز ش است شده« وانمود»

 شده گرفته تیعار به مدرن و پست مدرن فرهنگ یهاهیما از بن عناصر آن که اوست رنگ روتکو و مزرع  مارك یستیمدرن

 ( 4شکل. )است

 

، 3894منتشر شده از آن،  یبا مجرا ،دوزندانیترهالیپ -2شكل

 وركیویسانابند،ن یگالرمتر، یسانت385×053بوم، یرو کیلیاكر

 (360: 3093)قره باغی ،

از  شده ساخته است یانتزاع یاز نقاش یشکل« گئو-نئو »   

و  یز تصنعیچ همه در آن که رنگ كیبار یو نوارها سطوح

 انضباط» فوکو دربارة شلیم یهاتهو نوش 35«یوانمودگر» دربارة رایبودر یهاهیاز نظر برگرفته وهیش نی. ااست شده یزیر برنامه

 (212، 1308،یباغ . )قرهاست« هیو تنب

 مدرن هنر پست یگر از راهکارهاید یکیو محتوا  در مضمون و چه یکیزیدر ساختار ف ، چهیموقت از مواد و مصالح استفاده 

ها ارزش اعتبار شمردن یب آن یاصل و هدف پسند است عامه یماژهایاز ا د، برآمدهیآید میپد روش نیبا ا که ی. آثاراست

 یبارز هنر ب . نمونهاست شده داده یاو نگارخانه یاهنر موزه به سمیو مدرن یهنر سنت یاز سو که است یگاهیبا جا تیوضد

و  نامد. کار کونز، کمیم یرا اثر هنر آورد و آنید میپد چیو ک ، اشالكسكیاز تند یازهیکونز از آم جف که است ییزهایچ دوام

 عنوان به و بادکنك و عروسك یمصرف یو از کاال است دو شامپ مارسل« هحاضر ه آماد» ش یاند از همان برگرفته شیب

 (134، 1308، یباغ )قره ردیگیم خود بهره یهنر یهاسازه

 انیب یبرا لهیوس نیبهتر توانیرا م دمانیرا چی. زاست تمرکز در آمده نقطه عنوان به مدرن پست یدر هنرها دمانیچ   

 به راحتی ز هرگزین اشسندهینو را  آن یمحتوا که یند، متنیبیم متن صورت رابه جهان که دانست ه ایساختار شکنان ه یدیا

( 18، 1301،ر کنند.)جنسنیخود تفس درك را بر اساس جهان آزادند که خوانندگان سان نیدکند، ب رشیتواند کامالً تفسینم

 

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 

 14 

 یانیب یاز ابزارها . آنها اغلباست یار قدرتمند تئاتریبا عناصر بس یطیمح دمانیچ قطعه كیها ستینیفم یاز کارها یاریبس

 چالش را به ساختن مهو مجس کردن یدر نقاش انمرد جیرا سنت قیطر نیبدتا  کنندیم استفاده متعارف چندان د و نهیجد

  (205، 1302ت، ی)لوسی اسم بکشانند.

رو  چیه اثر به نیا (5)تصویر .است یکل یاثر مر  36«مانیاز زا سند پس» یتابلو ستیفمن هنرمندان ثار شاخصآ از جمله

ماژها، یها و اعکس به افزوده یها متن ر استیو سند و تصو تیبر روا یمتک بلکه ،ستین یمتجس متداول بر زبان یمبتن

و  زنان دربارة الکان یهالیو تحل هیتجز به سو نگاه كیاز  دارد که گونه شتبر یمونتاژ

 راتیثأت عنوان ،  بهتیفوکو برجنس شلیم یدهایکأگر از تید یدارد و از سو تیجنس

 (1308،108،یباغ رد )قرهیی گم بهره یو نهاد یاجتماع یهاگفتمان

 

 یمجموعه شوراها   06×39 ن،یو رز ی،لوح سنگ3848، مانیپس از زا ،سندیكل یمر -5شكل

 (393: 3093)قره باغی ، ،لندنیهنر

 

 را با هم و حال گذشته که مدرن پست یادو رگه از خصلتبارز  است یانمونه ینلیف لتونیهم نییآ دمانیاثر چ« آدرنو کلب »

و  ییابتدا کلب  به رشیوس درختان و برگ با شاخ ییها و سازه در درختان یگذارد: آغاز معماریم شینما کند و بهیر میدرگ

 (5، 1331)جنکز،مدرن یبا عناصر معمار آن بیترک كیمعبد کالس به سپس

اد ی به یری، تصواست ونیزیخود با تلو نفس مراقب  انگر بودا در حالی، نماكیپا جون اثر نم« ونیزیتلو یبودا» دمانیچ    

 یدر مرکز زندگ یمتعال تیمعنو نیگزیجا یکیالکترون یهابا رسانه مسحور شدن در آن ، کهعصر اطالعات منحصر به یماندن

 (01، 1301،نسن. )جاست شده

 که ر استیو تصو وند متنیپ در نظر گرفت سمیمدرن یهاوهیاستقرار ش عنوان به توانیم مدرن پست یدر عکاس که آنچه 

را  نآ زدة عادت رفصم ماژ، شکلیو ا کالم ختنیهولزر با درآم یدارد مثالً با بارا کروگر و جن و کوالژ گونه یالتقاط یتیخاص

 نیشود. هم کار گرفته به سنت همان و رمزگان د واژگانیبا سنت كینقد  هنگام دو برآنند که نی( ا6شکلاند. )کرده دگرگون

 چشمز بهین است گرفته« یطبقات شرم» با عنوان جواسپنس که ییها عکس تر در سلسلهیح صر یامیبا پ و کالم عکس زهیآم

  (03، 1308،یباغ ورد )قرهخیم

 

 3883،یاتاق اصل دمانیباربارا كروگر ،چ -6شكل

 (Wood et el, 1993, 249)وركیویبون ،ن یمار یگالر
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 اندقرار گرفته گر در کنار همید مختلف از متون ، کهمتون متفاوت یهازهیا آمیو کوالژ  اختالط شکل به اتیادبدررویکرد ن ای

 یسیپل گردد. رمانیم لیگر محو و زاید متون به فراوان و ارجاع گرید با کاربرد نافذ متون مولف و اصالت تی. فرددیده می شود

، دانست مدرن انیاز شکارچ مدرن پست یکاتوریرا کار آن توانیم که «سرخ گل نام» یعنیامبرتواکو،  ییوسطا قرون دوران

 ،گر )کوالید متون متعدد به حاتیو تلم گر و اشاراتیداز متون برگرفته یدایو ناپ پنهان اداتنها و استلقو از نقل پراست

1116 ،60) 

خود را دارد  خا  سمیمدرن پست ای هر دوره گفت توانیم که است نیکرد ا اشاره آن د بهیبا که یاناگفته نکته انیدر پا 

 مدرن ، دنبالیاز نظر زمان مدرن وتار، پستیل فرانسوا ژان دگاهیاز د .خود را دارد خا  سمیمدرن یاهر دوره هک یطور همان

داند و بر یم از مدرن ریذناپ كیتفک را بخش مدرن پست وتاریل .هست خود هم مدرن پست لمحا همواره تهیمدرن د بلکهیآینم

 نیاگر ا (16، 1304)تابعی، .است بوده و در تضاد با آن برخاسته مبارزه از خود به شیپ یهابا مکتب یهر مکتب که است آن

 ، رفته. مدرناست از خود بوده شیپ یزیچ« پست» هم« مدرن»خود  که میهست هم نیا رشیر از پذی، ناگزمیریرا بپذ هینظر

 شتر، پستیپ باشد که تواند مدرنیم یادهیپد خود برآمد. پس یبا باورها ، در مبارزهبودن مدرن تیّو ماه ذات سبب به رفته

 رد.یگیقرار م در آغاز آن بلکه ستین سمیمدرن انیدر پا سمیمدرن پست حساب نیو با ا است بوده مدرن

  یریگجهینت 

 پست اما نگرش ،ردیگیکار م به را بودند ندهیفزا انتزاع در جهت یهمگ را که مستیهنر مدرن یهاوهیش ،مدرن هنر پست   

به عبارت دیگر، تداوم شیوه های مدرنیسم در پست مدرنیسم در  .است متفاوت سمیکار با مدرن یمحتوا مسائل و به سمیمدرن

و ناب گرایی مدرنیسم است. در واقع پست مدرنیسم با جهت محتوا به کار گرفته شده است و ماهیت شان نفی و انکار خلو  

یعنی خلو  و نخبه گرایی مدرنیسم را رد می کند.  «انتزاع»به کارگیری شیوه های مدرنیسم انتزاعی مانند کوالژ و پاستیش، 

 ییها وهیبا ش ستیی پست مدرنیسنتز محتوا»ت از اس عبارتکند یاتخاذ م آثارش ی ارائه یبرا مدرن هنر پست که یروش

 «.یستیمدرن پست یراهکارها قیاز طر یستیمدرن

 

 نوشت ها ی پ

1- pastiche 

2- parody 

3- allegory 

4- irony 

5- new science  

6- double coding 

7- globalization 
8- Berndard Hanry levei  

9- Sandy Nairin 
10- Tom Wolfe 
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11- The Painted Word    

12.The Langnage of Pstmodern Architecture   

13- From Bauhaus to Our House 

14- Arthur Danto 

15- mass_elite   

16- pluralist 

17- eclecticism   

18- uncertainty   

19.art  of identity   

20.Andeas Huyssen    

21.national identities   

22.sexual identities   

23.enviromentalist   identity   
24.ethnic identities   

25- pastiche   

26- high modernism   

27- Nigel Wheale  

28- The French Leiutenant`s Woman   

29- John Fowles  

30- schlock 

31- kitsch  

32- The Name of the Tose   

33- TV Dante 

34- Neo_Geu   

35- simulation 
36- Post Partum Document  
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Abstract 

   Postmodernism is going to like Modernism emerges in the context of modern society and goal-

oriented abstraction growing criticism of modernism. However, in the era of post-modernism, art tends 

toward abstract forms, among some of the works still to be found. This study aimed to find the reasons 

for this is the modernist practices and how to sustain them in the postmodern era. Gravure method for 

library information and research is analytical descriptive method. The results indicate that more artists 

have been modernism, postmodern education and the role of "abstract" in his works without denial. 

The continuation of the practices and modern techniques can also be seen in postmodernism. But the 

ironic post-modern expression in the use of these practices, their critique of modernism pure 

pragmatism. In the meantime, what is the nature of the monument's removal, the eclecticism and plural 

in post-modernism, which highlights the "form" to "content" combined. 

 

 

Key Words: Postmodernism, Eclecticism, Abstraction, Style, Content  
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