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 چکیده

پردازی خود انعکاسی و بنابراین با به چالش کشاندن چگونگی هنر  شکنی و نظریه رنیسم، با داشتن دو ابزار شالوده مد  : پستلهئبیان مس

که   ؛کندهای نوین در برنامه هنر تأکید میها، بازتولید قدرت مسلط بر جامعه و تأثیر فناوریمدرنیسم، بر تنوع هنر، توجه به برابری و تفاوت 

حات هنر  الط آیند. هدف پژوهش: این مقاله، ضمن نقد و بررسی اصشمار می ه ب  ( مدرنیسم  پست)پاسخگوی نیازهای فراگیران در عصر کنونی  

های هنر منتج از این  ح هنر، ویژگیالرویکردهای اص   ئۀمدرن و ارا  های فلسفی پسترابرت مادول در عصر پست مدرنیسم، با طرح دیدگاه 

ای و اسنادی به بررسی  هبرداری از منابع کتابخانه: پژوهش حاضر به روش فیشمورد امعان نظر قرار داده است. روش پژوهشدیدگاه را  

ح مدیریت اجرای  الاص  ه هر گونه تغییر در هنر، از قبیل  گیری: نتایج به دست آمده حاکی از آن است کنتیجهپردازد.  موضوع مورد پژوهش می 

ساسی و تأثیرگذار منتج تواند به تغییرات ااجرای هنر محور و یا مشارکتی، با در نظر داشتن تفکر مدرنیستی نمی  تغییر هنر، کنترل آن،

مدرنیسم، پاسخگوی نیازهای واقعی فراگیران   از فضای مدرنیستی به دنیای پستهایی هستند که با گذر  حات، پروژه ال این اص  ۀگردد. عمد 

توجهی به نیازهای عاطفی، روحی و معنوی انسان شد. مدرنیسم نتوانست دنیای آرزوهایی  ساحتی بودن آن باعث بی نگری و تک نیستند. مادی 

 و اعتبار خود را از دست داد. پستارتباط برقرار کند    انسان و شهر و تاریخ   اکه برای انسان مدرن ترسیم کرده بود به واقعیت تبدیل و ب

ا بهره گرفتن از هنر متعارف  های مدرنیسم روی کار آمد و بها و ایدئولوژی روایت پایان دادن به فرا  ۀو با اندیشر تقابل با این بحران  مدرنیسم د

 . ها، به تفکر جدید برای حل این بحران پرداختخوانی آن دوباره   و  سیک و دستاورد قدما و ارتباط آن با عرصه مدرن و به نوعی بازخوانیالو ک

 ، هنر مدرنیسم. پست مدرنیسم  ،ول ر مدرن، هنرمند، رابرت مادپست    واژگان کلیدی:
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 مقدمه 

  پارادایم   شکستن  حال  در  دنیا  که  است  دست  در  شواهدی

  ند؛ اثابت   و  سخت  گذشته  از  کمتر  قدرت  الگوهای.  است  مدرنیسم

  رونق   حال  در  جدیدی  صنایع  ظهورند؛  حال  در  جدید  هایفناوری 

  های قدرت   شوند؛می  خلق  تازه  هایفرهنگ  هستند؛  گرفتن

  باور   سرعتی  با  تغییرات  این  همۀ  و  گیرند؛می   پا  جدید  سیاسی

  کند   بینیپیش   واقعاً  تواندنمی  کسهیچ.  روند می   پیش  نکردنی

  که   عصری  در.  داد  خواهد  رخ  اتفاقاتی  چه  آینده  دهۀ  در  که

  رسد می  نظربه  است، پذیری انعطاف و تغییر آن ویژگی بارزترین

  شرایط   با  سازگاری  و  تغییرات  قافلۀ  از  تربیت  و  تعلیم  نظام  که

(  2005  کومار،  و  2007  و  2005  چنگ،)  است  مانده  عقب  جدید

  تواند نمی  دیگر  کند،می  هارائ   مدرن  هنری  برنامۀ  که  چیزی  و

  آماده   مدرن  پست  عصر  در  بیشتر  توسعۀ  و  بقا  برای  را  آموزاندانش 

 . سازد

  مورد   در  هنری  ریزانبرنامه  که  ایگسترده   تجربۀ  و  دانش  رغمبه

  منابع   ساختار،  اما  دارند،  هنری  هایبرنامه   در  مؤثر  تغییرات  اجرای

  برنامه   تغییر  فرآیندهای  و  اهداف  موجود،  مدرنیستی  هایسنت   و

 دلیل، همین به . کندمی  روبرو خاصی هایمحدودیت  با را هنری

  توانند نمی  جامعه  و  جوانان  واقعی  نیاز  رفع  برای  همیشه  مدارس

 . باشند  برخوردار  الزم  مطلوبیت  از

 و  دانش  که  است  معتقد(  2000)  آیزنر  رابطه،  همین   در

  بروز   برای  را  فرصتی  گونه  هر   شده،  مشخص  قبل  از  هایفعالیت

  در   بحران  به  توجه  با  عالوه،به.  بردمی   بین  از  خالقانه  هایایده 

  ، هنری   برنامۀ  اصالحات  یندفرا  در  ویژهه ب  و  آموزشی  لمسائ

  ، هنری   برنامۀ  مطالعات  پیرامون   فراوانی  انتقادی  هایبحث

  این   از  شده؛  برانگیخته  هنری  برنامۀ  تغییرات  و  هاپردازی تئوری 

:  چون   مضامینی  با  را  هنری  برنامۀ  رشتۀ  حوزه،  این  دانشمندان  رو

  گودلد، )  چیستی  بحران  دارای  ،( 1994  آیزنر،)   شکلبی   یقلمرو

  گسیختگی   دارای  مانده،  گل  در  سردرگمی،  و  اغتشاش  ،(1991

  گین،   مک  ،1999  هلبوویش،  ،1998  رید،)  تفرقه  و  اختالف  و

 .کنندمی  توصیف(  1999  وستبری،  و  1999

  هنری  هایبرنامه  که کردند  اعالم( 1999)  راگا مثل  افراد، برخی

  و   عالیق  چندپارگی   نقیض،  و  ضد  هایمباحثه   از  انباشته

  دیگری   افراد.  است  عمل  و  تئوری   بودن  جدا  مورد  در  هایینگرانی 

و کرده   فرض  است  جریان  در  امروز  آنچه  مثابۀ  به  را  آینده   اند 

  را   شماریبی   یهافرصت   و  مخالف  عقاید   و  پیچیده  هایتناقض

  هایی پیشرفت   حتی  و  آموزش  ،هنری   برنامۀ  تحلیل  و  بررسی  از  که

  در   دهد،  رخ  آینده  در  است  ممکن  هنری  برنامۀ  مدیریت  در  که

  تمرکز   تمام  هنری  ریزانبرنامه  که  رسدمی   نظربه.  گیرندنمی   نظر

  حاصل   افزایش  به  رو  هایمرج   و  هرج  کنترل  صرف  را  نیرویشان  و

  و   اساسی  مواردی  به  توجه  از  و  نموده  هنری  برنامۀ  اصالحات  از

 (.1999  وستبری،)  اندمانده   غافل  ترمهم 

  های برنامه   اصالحی  هایپروژه  بردپیش   برای  ریزانبرنامه   امروزه

 از  بسیاری  به  نسبت  اما  اند، گرفته  پیش  در   هاییشیوه   هنری

  توجه   بی  دارند،  تأکید  هاآن  بر  هاست یمدرن  پست  که  مواردی

  چیزی   چه  کجا  در  جوانان  که  موضوع  این  ،حاضر   حال  در.  اندبوده 

  گرفته  نادیده  اصالحی  هایبرنامه   در  گیرند،می  یاد  چگونه  و  را

  اصالح :  قبیل  از  هنری  هایبرنامه  در  تغییر  گونه  هر.  شودمی

  اجرای   آن،  کنترل  ،هنری  هایبرنامه   تغییر  اجرای  مدیریت

  داشتن   نظر  در  با  مشارکتی،  یا   و  محورمدرسه   هنری  هایبرنامه 

 منتهی  تأثیرگذار  و  اساسی  تغییرات  به  تواندنمی  مدرنیستی  تفکر

  مدرنیستی   هایپروژه   ،هنری  هایبرنامه   تغییرات  عمدۀ.  گردد

  فراگیران   به  آنچه  مدرن،  پست  سمت  به  دنیا  حرکت  با  که  ؛هستند

  دنیای   در  زندگی  برای  آنان  واقعی  نیازهای  به  نسبت  آموزد،می

 . نیست  پاسخگو  مدرنیستی  پست

 مدرنیسم   پست مفهوم

  ندارند پمی  که  است  متفکرانی  اندیشۀ  عصیان  مدرن،  پست

  پاسخگوی   کالسیک  و  مدرن  فلسفی  هایدستگاه   و  هامکتب 

  به   که  است  مفیدی  اصطالح  مدرن  پست.  نیست  امروزی  انسان

  به   رو  و  کلی  هایقضاوت  فهم   برای  چارچوبی  عنوانبه  حال  هر

  ایدۀ (.  2004  گریجسون،)  رود می   کار  به  جهان  مورد  در  افزایش

  ها، نگرش   در  اساسی  تغییرات  کنندۀمنعکس   مدرن  پست  جهانی

  در  دوم جهانی  جنگ از بعد که است علمی هایرشته و هاسبک 

  این (.  2004و  2002  گلدستون،)  است  شده  پدیدار  غرب  فرهنگ

  فرانوگرایی،   پسانوگرایی،:  مانند  متفاوتی  اشکال  به  فارسی،  در  واژه

  پست   و  فرامدرنیته،  پسامدرنیته،  پساتجددگرایی،  پسامدرنیسم،

  مدرنیسم،   پست(.  1379  نوذری، )  است  شده  ترجمه  مدرنیته

  هفدهم   قرن  روشنگری  دوران  از  بعد  که  اروپاست  در  فکری  چالش

  دربارۀ   است  ناباوری  و  تردید   همانا  آن،  و  گشت  پدیدار

  منظوره   چند  جنبشی   مدرنیسم  پست  ،دیدگاه  این  از.  هافراداستان 

  را   خویش  که  ایعقیده   و  دانش   از  را  خود  نارضایتی  که  است

  با  مدرنیسم  پست(.  1996  گود، )  داردمی   اظهار  انگارد،می  جهانی

  و   منسجم  پیوسته،  هم  به  کلیتی  مثابۀبه   جهان  به  نگرش  نفی

  قطعی  هایپاسخ  و نهایی هایحلراه  گونه هر انتظار  نفی فراگیر،

  به   ناباوری  و  پلورالیسم  و  گراییکثرت   روحیۀ  عنوانبه  باالخره  و
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  عقل،   مرجعیت  دانش،  مشروعیت  بردن  سؤال  زیر  با  و  مدرنیسم

  های اندیشه   حاکمیت  و  طبیعت  و  جهان  در  انسان  محوریت

  نوذری، )  است  آورده  پدید  جهانیان  افکار  در  تحولی  مسلط،

1379.) 

 نقد  را  مدرنیستی  مفاهیم  نوزدهم  قرن   در  که  متفکرانی  نخستین

  اعتقاد   عدم  مدرن،  عقل  نقد  با  نیچه.  بودند  هایدگر  و  نیچه  کردند،

  تمرکز  و  هاتفاوت  بر  تأکید  ذاتی،  هایارزش  و   غایی  حقیقت  به

  انسان،  بر تکنولوژی سلطۀ کشیدن  چالش به با هایدگر زدایی؛ و

  و   نجاریان)  ساختند  فراهم  را   مدرنیسم  پست  اندیشۀ  ظهور  زمینه

  هفتاد   دهۀ  در  مدرن  پست  شکوفایی  اوج  اما(.  1382  همکاران،

  دریدا،   وفوکو    لیوتار،:  نظیر  فرانسوی  فیلسوفان  که  بود  میالدی

  مدرنیسم   پست  که  هرچند.  دادند  قرار  انتقاد  مورد  را  مدرنیسم

  ولی   گردید،  آغاز  هنر  با  ارتباط  در  هم  آن  و  فرانسه  در  بیشتر

 و  هارشته  سایر  به   هنر،  بر  عالوه   نیز  و  اروپا  از  خارج  به  سرعتبه

  کاربرد   آمریکا  در  مدرنیسم  پست   اکنون  و  یافت  گسترش  نیز  علوم

  ریزی،   برنامه  مدیریت،  آموزشی،  نظام  در  و  یافته  ای  حرفه  و  عملی

  - هنری  های  گذاریسیاست   صنایع،  و  زیست  محیط  دهی،سازمان 

(.  1376 آذرنگ،) دارد مؤثری نقش زنان  های جنبش و فرهنگی

  ولی   نیافته،  کاربردی  جنبۀ  هنوز  مدرنیسم  پست  اندیشۀ  ایران،  در

  یافته   بروز  متفکران  هایاندیشه  و  افکار  در  آن  مضامین  تدریجهب

 . است

  قرار   تأثیر  تحت   را  بشر  زندگی  تمام  مدرنیسم  پست  نگرش  امروزه

  و  فرهنگی نیروی یک فلسفی، جریان یک نگرش این.  است داده

  گرایی، گزینش  که(  1370  احمدی،)  است  ذهنی  چارچوب  یک

  متعدد   اشکال  و  گراییچندفرهنگ  پیچیدگی،  قطعیت،  عدم  ابهام،

 فتحی ) دهدمی قرار  تأکید مورد را متون و جهان از  فهم و درک

  مدرنیسم   پست  است  معتقد(  2002)  کلیو(.  1386  واجارگاه،

  متفکران   آثار  در  که  است  جدیدی  اجتماعی  و  فلسفی  دیدگاه

 مختلفی  قلمرو  در   که  همچنان  دیدگاه،  این.است  شده  مطرح

  ل مسائ  به  اجتماعی  علوم  و  فرهنگ  هنر،   سیاست،  فلسفه،:  چون

 هاپرسش   نیز  تربیت  و   تعلیم  عرصۀ  در  پرداخته،  ایتازه   مباحث  و

  اینجاست   سؤال  حال.  است  آورده   میان  به  را  جدیدی  هاینگرش   و

  برخی   دارد؟  وجود  فکری  مکتب   دو  این  میان  ارتباطی  چه  که

  دیگر   برخی  و  دانند؛می  مدرنیسم  علیه  جریانی  را  مدرنیسم  پست

.  دانند می  مدرنیسم  تکمیل  و  تداوم  عنوانبه   را  مدرنیسم  پست

  برای   راهی  یافتن  برای  تالشی  را  مدرنیسم  پست  نیز  دیگر  گروهی

  است   آورده  وجود  به  مدرنیسم  که  شمارندمی  هاییبحران   از  خروج

 (. 1379  نوذری،)

  مناظرۀ : »دارد  می  اظهار(  1373)  عضدانلو  باال،  موارد  با  ارتباط  در

  از   دو  هر  که  مدرنیسم،  پست  و  مدرنیسم  فکری  مکتب  دو  جدی

 با 1980 دهۀ اوایل از هستند، غرب معاصر دوران خلف فرزندان

  به   را  خود  تیز  شمشیر  آن  در  که  هابرماس  اهمیت   پر  سخنرانی

(.  28  ص،)   «شودمی   آغاز  بود،   گرفته  مدرنیته  طرفداران  سمت

  های پایه  علیه  تهدیدی  ،مدرن  پست  که  کندمی  عنوان  ایشان

  به   بخواهیم  اگر  است  معتقد(  1995)  رورتی.  است  دموکراسی

  است   الزم  کرد،  می  ترسیم  مدرنیسم  که  یابیم  دست  هاییاندیشه 

  کند، می  مطرح  مدرنیسم پست که لیمسائ و هاتأمل  تردیدها، به

  واقع،   در  خود  این  بگیریم؛  جدی  را  کار  این   و  بیندیشیم

  سومی  طیف عالوه،به. بود خواهد  مدرنیسم حرکت کنندۀتحکیم

  نظر   در  جریانی  عنوانبه  را  مدرنیسم  پست  که  دارند  وجود  نیز

  های بست بن   زیرا  است،  ضروری  بسیار  وجودش  که  گیرندمی

  معتقد (  1984[ )26]لیوتار  خود  مثالً  دهد؛می    نشان  را  مدرنیسم

  فراهم   مدرنیسم  بسط  و  نقد  برای  منظری  مدرنیسم  پست  که  است

  بخشی   مدرنیسم،  پست  که  دارد  اعتقاد  او  اساس،  این  بر.  آوردمی

  بلکه   نیست،  مدرنیسم  پایان  معنا،  این  به  و   است  مدرنیسم  از

  که   است  معتقد  نیز(  1381)  باقری.  است  آن  آغازین  وضعیت

 نیست  چنین  تجدد  بعد  ما  حرکت  یک  عنوانبه  مدرنیسم  پست

  نوعی   معنای  به  بلکه  باشد؛  مدرنیسم  از  بعد  تاریخی  مرحلۀ  که

  اذعان   باید  البته،.  است  مدرنیسم  مبناهای  یا  هاآرمان   در  بازنگری

  دنیایی   خلق  به  دستیابی  در  مدرنیسم  ناکامی  خاطر  به  که  کرد

  مدرنیسم   پست  به  هابعضی  امروزه  بود،  داده  را  اشوعده   که  بهتر

 . (2008  ،من  بروگ  و  نیکرباکر)  نگرندمی   اعتمادیبی  با  هم

 

 مدرنیسم  پست هایویژگی 

  گذرا  طوربه  مدرن پست عمدۀ هایویژگی  به است الزم اینجا در

  هرچه   ینیتب  در  را  ما  واقع  در  بخش،  این  طرح  لزوم.  شود  ایاشاره 

  را   هایویژگ  این.  کرد  خواهد  یاری  نظر  مورد  اصالحات  بهتر

 :کرد  بیان  زیر  هایمقوله   در  توانیم   اختصاربه

 یاصل   فرض:  کالن  های  روایت  یا  هافراروایت   دربارۀ  گراییشک 

  دالوری )  هاستفراروایت   یا یتکل  به  اعتقاد  عدم  یسم،مدرن   پست

  با   تا  یستن  برتری  سخن  یچه  بنابراین  ؛(1382یوتار،ل  از  نقل  به

 سخن  هیچ  فوکو  باور  به.  شود  روشن  دیگر  هایسخن   سرانجام  آن

 یفراوان   و  یگون گونه   عوض  در  یست،ن   یندفرا  و  یجهان   نظری  و

  باقری، )  است  یمحل   و  ویژه  لمسائ  دربارۀ  هانظریه  و  هاعقل

 ی جهان   الگوی  یک  ارائۀ  به  قادر  عقل  ایشان،  یدۀعق  به(.  1381
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  خاص   و  یمحل   الگوهای  به  تواندیم  تنها  بلکه  یست؛ن   معتبر  و  واحد

  ها یستمدرن  پست بنابراین(. 1998 وایت، و هرست) نماید اقدام

 یاخالق   اندیشۀ  که  باورند  این  بر  ی،جهان   عقل  و  هافراروایت   انکار  با

(.  1980  فوکو،)  یردگ  انجام  یجهان   ینۀزم  یک  در  تواندینم  یزن

  مدرن،   مفهوم  مدرنیسم  دوران  در  که  است  آن  بر(  1991)  هوالب

  مشروعیت   خود  به  جامع،  و  کالن  روایت  با  که  است  معرفت  نوعی

 اندیشه  این  با  مبارزه  به  مدرنیته   پست  بنیاد،  این  بر.  بخشد

  لحاظ   از–  و  نقد،  را  گراییکلیت  اندیشۀ  شدتبه  و   برخاسته

  کند می   محکوم  را  خودکامه  رژیم  گونه  هر  –فکری   و  سیاسی

 (.1998  وایت،  و  هرست)

 بر  یمبتن  ایاندیشه  یسممدرن  پست:  متضاد  هایانگاره   بر   تأکید

  ضد   و  هاارزش   تمایل  مدرن،  پست  اندیشۀ.  است  متضاد  هایانگاره 

  ارزشمند   هنجار  یچ ه  که  یمعن   بدین  برد؛یم   یانم   از  را  هاارزش 

  به   بتواند  که  ندارد  وجود  معتبر  یخارج  یتواقع  یچ ه  و  معتبری  و

  نفی (.  1379  سجادی،)  کند  کمک  ما  اعمال  و  رفتارها  هدایت

  ها، روایت   همۀ  به  نگرش  مدرن،  پست   اندیشمندان  نزد  هافراروایت 

  ای گونه   فراروی،  جامعۀ  گونه،  بدین.  نظرهاست  و  ها  داستان

  اما   شنید،  توانمی   را  هادیدگاه   همۀ  آن  در  که  است  چندآوایی

  دیگر   بنابراین،.  دانست  برتر  دیگری  از  تواننمی  را  یک  هیچ

  بلکه   داشت؛  نخواهد  وجود  ارزش  ضد  و  ارزش  نام  به   یمفهوم 

  بدین .  کندیم  ینیتع   را  بد  و   خوب  ها،ینهزم   دیگر  یا  فرد  یتموقع

 یارزش  مراتب سلسله گونه  یچه مدرن پست یزیکمتاف در گونه،

پایۀ    بر  و  است  متغیر  و  یالس   ،ارزش  مدرن  پست  در.  ندارد  وجود

  ین هم  بر(.  1996  ی،موراسک )  شود  یم   یرتفس  شرایط  و  متن

  گرایانه واقع   هایجنبه   بر  گاه  یچه  یآگاه   و  دانش  اینان  نزد  اساس،

  های جنبه  به  تواندینم  گاه  یچه  دانش  بنابراین.  بود  نخواهد  استوار

  است   نمادین  یرغ   امری  دانش،  چراکه  شود،  منجر  گرایانهواقع 

 : بنابراین  ،( 1998  وایت،  و  هرست)

. یمکن  یم   یانب   گفتار  و  زبان  در  را  آن  ما  و ماست  آن  از جهان  -

.  است  خودمان  فردی  تجارب  است،  جاری  ما  زبان  بر  که  آنچه

 یتواقع .  است  نهفته   بریم،  یم  کار  به  که   یلغات  و  ما  زبان  در  جهان

  منطبق   دارد،  وجود  ما  برای  که  ییتواقع   با  را  خودش  باید  نفسهیف

 (. 1379  سجادی،)  سازد

  ی، معن  بدین. است  متضاد هایانگاره   بر یمبتن  و  متعدد جهان،  -

  که   است  هاییداستان  محصول  داریم،  یقتحق   از  ما  که  تصویری

 یم، کنیم   خلق  ما  که  هاییداستان   چون  بنابراین،.  یمگوییم   ما

  ما   هایداستان   چون  و  است؛  متعدد  یزن   جهان  پس  است،  متفاوت

 و  ی نف  را  همدیگر  هاداستان   این  است  ممکن  پس  است،  متفاوت

  دارد،   وجود  جهان  دربارۀ  که  یحقایق   اساس،  این  بر.  کنند  رد

  شده؛   ساخته  جهان،.  بود  خواهد  یرمشترکغ   یزن  یاتواقع  و  ناقص

 (. 1997پارکر،)  است  شده  کشف  نه

 یتذهن   و  نگرش  بنیاد،  یسممدرن   پست  یدۀعق   به:  زبان  بر  نگرش

  از   هاانسان   یعنی  ؛کرد  گزارش  زبان  پایۀ  بر  بایستیم   را  انسان

  ذهنیت  دارای  زبان  طریق  از  و  کنندمی   اندیشه  زبان  طریق

.  یستن  کلمات  به  وابسته  تنها  معنا  هامدرن   پست  نظر  از.  شوندمی

  )وابسته(   معنا  بلکه  ؛ندارند   دنبال   به  را  معنا  خود  خودی  به  لغات

 کنیممی  برقرار  کلمات   و  لغات  بین   ما  که  است  ارتباطی  نحوۀ  به

 ینۀزم  به   زبان  در   یمعن  ،سخن  دیگر  به(.  1386  واجارگاه،  فتحی)

  است   وابسته  آن  در  موجود  هایرابطه   نوع  و  یاجتماع 

 (. 1381باقری،)

  ین ب  از واقع،  در:  گراییوحدت  گونه  هر  با  مخالفت  و  یگرایکثرت

 دانستن   مهم  و  دیگران  به  نگرش  گشایراه   ،گراییکلیت  رفتن

 یگونهگون  با  یسممدرن   پست  یمعن  این  به  هاست؛فرهنگ  دیگر

  ی، فرهنگ  تنوع  اندیشۀ  یاصل  جوهرۀ.  است  خورده  گره  یفرهنگ

  شمار به  فرهنگخرده   اگرچه  است؛  دیگر  فرهنگ  و  هویت  پذیرفتن

  و   یابد  یم  یاربس   یتاهم  ویژه،   و  خرد  فرهنگ  سان،بدین .  آید

 یفرمهین   و  1381باقری،)  شود یم   یرهچ   جامعه  بر  گراییکثرت

  تنوع،   بر  یدتأک  با  هامدرنیست  پست  رو،  این  از(.  1383ی،فراهان 

  های گروه   و  هاتمدن  و  هافرهنگ  دیگر  به  توجه  انشعاب؛  تکثر

  از   دفاع  جوامع،  در  موجود  تکثر  و  یفرهنگ  و  یانسان   مختلف

  خود   شعار  را...  و  اقلیت  نژادهای  زنان،  دیدگان،ستم   و  مظلومان

  باوری یت مرجع  و  اقتدارگرایی  مرکزگرایی،  گونه  هر  با  داده،  قرار

 . ورزندمی   مخالفت

  از   ایمجموعه   آنکه  از  پیش  مدرن  پست  که  باورند  این  بر  برخی

  فکر   طرز  یا  نگرش  نوعی  بیشتر  باشد،  منسجم  هایفعالیت   و  اصول

 فتحی)  است  قبول  قابل   و  موجه  بسیار  دیدگاه  این  البته   که  است؛

 مبتنی  ولرهنر رابرت ماد  نظریۀ  تعریف  اگرچه(.  1386  واجارگاه،

  ؛ است   ممکن غیر  برخی  اعتقاد به  حتی  یا  دشوار  ،مدرن  پست  بر

  نظریۀ   هایجنبه  از  بسیاری  توانمی  که  است  این  حقیقت  اما

ماد  در  مدرن  پست رابرت    و   کرد  درک  و  توصیف  را  ولرهنر 

 .گرفت  کار  به  ولرهنر رابرت ماد  در  را  آن  با  مرتبط  هایایده 

 ( نوگرایی) مدرنیسم 

  فرانسه   در  ،(1880)  نوزدهم  قرن  80  دهۀ  اواسط  در  مدرنیسم

  ابتدا   در  مدرنیسم.  یافت  ادامه  میالدی  1970  تا  و  گرفت  شکل

  هنری   آثار از بود عبارت مدرنیسم. شدمی  نامیده آوانگارد مکتب



 

 فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی

 1401 بهار، 3، شمارهدومدوره 

 
  نوزدهم  قرن آکادمیک و تاریخی رسوم و آداب به که هنرمندانی

  قدیمی   اکنون  پیشین  هنری  عادات  بودند  معتقد  و  بودند  معترض

  در 2بودلر   شارل  به  توانمی  هنرمندان  این  از.  است  افتاده  مد  از  و

  اشاره   نویسندگی  در  4فلوبر   گوستاو  و  نقاشی  در 3مانه   ادوارد  شعر،

 .کرد

  این  بر. شودمی گذاریپایه  هنرمند خالقیت اساس بر مدرن هنر

  با   مدرنیسم  در.  است  هنرمند  فرد  به  منحصر  مخلوق  هنر،  اساس،

  و   هاسنت  آن  در  که  شویممی   مواجه  زندگی  از  متفاوت  ایتجربه

.  شودمی  تحلیل  و  تجزیه  ایموشکافانه   صورت  به  جامعه  باورهای

  نسبیت   نظریۀ  مانند  علمی  هایپیشرفت   با  هنری  تحوّل  این

  که   بودند  عقیده  این  بر  هنرمندان.  بود  زمانهم  اینشتین  آلبرت

 رفتن  بین  از  حال  در  علم   پیشرفت   با  انسانی  هایمحدودیت   اگر

  سال   15  در  بنابراین.  شود  حاصل   تحوالتی  باید  نیز  هنر  در  است،

  شکستن   به  دست  هنرمندان  و  نویسندگان  بیستم،  قرن  ابتدای

 .زدند  موسیقی  و  نقاشی  ادبیات،  در  قدیمی  قوانین

  1970  تا  1870  تقریبی  دورۀ  در   شده  خلق  آثار  شامل  مدرن  هنر

  هنر »  به  را  خود  جای  بعدبه   1970  سال  از  مدرن  دورۀ.  است

 . داد  «معاصر

 مدرن  هنر

  خود  گستاخانۀ نقاشی "مانه ادوارد" که سالی ،1863 سال اکثراً

  پاریس   در 5رفوزی   د  سالن  آکادمی   در  «چمنزار  در  ناهار»  نام  با  را

  اساس  بر نقاشی این. دانندمی  مدرنیسم آغاز گذاشت، نمایش به

بود   رنسانس  دوران  در  رافائل  از  اثری شده  »خلق    در   ناهار. 

  آورترین رسوایی  عنوان  و  شد  واقع  انتقاد  مورد  شدتبه   «چمنزار

 . کرد  خود  آن  از  را  دوران  آن  اثر

 
 2 .Charles Baudelaire 

 3 .Edouard Manet 

 4 Gustave Flaubert 

 5 Salon Des Refusés 

 6 Land Art 

 7 Fauvism 

 8 Action Painting 

 9 Screen Printing 

 10 Pop Art 

 
 

 

 

 

 

 

 مدرن   هنر اصلی هایویژگی 

  تعریف   که  است  زیاد  حدی  به  مدرن  هنر  گستردگی  و  تنوع

 به  ادامه  در  اما  است،  دشوار  بسیار  آن  برای  واحد  هایویژگی

 :پردازیممی   آن  بارز  صفات  از  برخی  بررسی

کالژ    نظیر  هنر  از  هاییگونه   بار  نخستین  برای  مدرنیسم  در  -

  ژانرهای   ،(کاری   وجورجفت)  اسمبالژ  تکنیک  ،چسبانی()وصله

 توسعه  نمایشی   هنر  و  6زمینی  هنر  انیمیشن،  عکاسی،  مختلف

 .یافت

  خود   آثار  در  جدیدی  مواد  از  مدرنیست  سازانمجسمه   و  نقاشان  -

  روی   را  چیزها  دیگر  و  روزنامه  از  هاییتکه  هاآن.  کردند  استفاده

 زندگی در کاررفتهبه  قطعات و هاتکه  یا چسباندندمی  نقاشی بوم

 . کردند  می  جور  و  جفت  اسمبالژ،  هنر  کمک  به  را  روزمره

کردند؛  می   استفاده  خود  آثار  در  هارنگ  از  پرمعنی  شکل  به  هاآن  -

   7فوویسم  سبک  نظیر

  چاپ )  کرومولیتوگرافی  نظیر  جدیدی  هایتکنیک  مدرن  هنر  در  -

 به ...  و  9اسکرین   سیلک  چاپ  8کنشی  نقاشی  ،(پوستر  چندرنگۀ

 . آمد  وجود

  و   کوبیسم  فوویسم،  مانند  جدیدی  هایسبک   مدرنیسم  دوران  در

  از  جدیدی  سبک  نیز  آلمان در  و  شدند خلق  پاریس  در  اورفیسم

 . شد  خلق  اکسپرسیونیسم  نام  به  نقاشی

 : از  عبارتند  مدرنیسم  هایجنبش  ترینمهم 

  اکسپرسیونیسم،   فوتوریسم،  کوبیسم،  فوویسم،  امپرسیونیسم،

   10عامه   هنر  و  انتزاعی  اکسپرسیونیسم  سورئالیسم،  دادائیسم،
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 : از  عبارتند  مدرنیسم  هنرمندان  ترینبزرگ 

  مونک   و  کاندینسکی  ،(امپرسیونیسم)  سزان  پل  و  مونه  کلود

  پیکاسو   پابلو  و  لژه  فرنان  گریس،  خوان  ،(اکسپرسیونیسم)

  دالی   سالوادور  ،(انتزاعی  سبک )  موندریان  پیت  ،(کوبیسم)

  روی   و(  انتزاعی  اکسپرسیونیسم)   نیومن  بارنت  ،( سورئالیسم)

   (.عامه  هنر)  لیکتنستاین

 ( پسانوگرایی) مدرنیسم پست

  بعد   مدرنیسم  پست  آید،برمی  «پست»  پیشوند  از  که  طور  همان

  طور به .  است  آمده  وجود  به  بیستم   قرن  دوم  نیمۀ  در  و  مدرنیسم  از

  نویسندگی،   نقاشی،  معماری،  در  سبکی  مدرنیسم،  پست  کلی

  پیشینیان   دستاوردهای  و  کالسیک  هنر  از  که  است...  و  عکاسی

دورۀ    در.  است  ایستاده  مدرنیسم  مقابل  در  و  گرفته  بهره  هنر  در

  نقاشی،   سازی،مجسمه  مانند  مختلف  هنرهای  مدرنیسم،  پست

. رفت  بین  از  بینشان  مرزهای  و  شده  تلفیق  یکدیگر  در..  و  عکاسی

  هنری   آثار   در  گراییعقل  و  عقل   به  مشخص  صورتبه   مدرن،  پست

  قحطی   و  جنگ  از  ،ما  عصر  بدبختی   که  بود  معتقد  زیرا  ؛کرد  حمله

 و  عقل  نتیجۀ  همگی  ،عواطف  و  احساسات  رفتن  بین  از  تا  گرفته

  را   آن داشت  سعی  مدرنیسم  که  است  عقالنی  فرهنگ  از  استفاده

  دهۀ   اوایل  در  مدرنیسم  پست  جنبش .کند  تحمیل  جهان  همۀ  بر

  کامپیوتر،   تلویزیون،  جمله  از  مختلف  هایرسانه   رواج  با  ،1970

  وجود   به  تکنولوژی  افزون  روز  پیشرفت  همچنین  و  مجالت  و  ویدئو

  هنر   شد  موجب  که  کامپیوتر  ظهور  از  پس  خصوصبه  ؛آمد 

  سعی   جنبش  این.  بگیرد  خود  به  گرافیکی  قالب  و  شود  دیجیتالی

  شکل  به بتواند که جایی تا داشت؛ هنری آثار کردن ترجذاب  در

  مورد   و  گذارد  اثر  مخاطبان  فکری  و  ذهنی  ساختار  روی  عمیقی

  و   محبت  روی  بیشتر  هنری  جنبش  این .گیرد  قرار  عموم  پسند

 مسائلی  به  و  کند می  کیدتأ  خودپرستی  از  پرهیز  و  دوستیانسان 

  با   مخالفت  آزاد،  اقتصاد  دموکراسی،   بشر،  حقوق   جمله  از

  زمان   آن  در  زیرا  ؛کندمی  توجه  زیست  محیط  حفظ  و  نژادپرستی

  و   آرامش  دنبال  به  مردم  و  بود  یافته   پایان  تازگی  به  جهانی  جنگ

 . بودند  جنگ  از  پس  اصالحات  و  صلح

  گرایی مکان   و  مکان  نفی  هنری،  سبک  این  مهم  هایویژگی  از  یکی

  هنرمندان   واقع،  در.  است  روانشناسی  و  خیال  به  توجه  عوض  در  و

  انتقال   را  انسانی  پیچیدۀ  مفاهیم  خود  آثار  در  مدرن  پست

  آثار   در  را  اجتماعی  و  سیاسی  مسائل  همچنین  هاآن.  دهندمی

  و   سیاسی  مسائل  از  مدرن  هنر   کهدرحالی   ؛دهندمی   بازتاب  خود

 
 

 از  باید  که  بود  معتقد  مدرنیسم  پست  جنبش . بود  خالی  اجتماعی

  برای   قدیمی  سنتی  و  کالسیک  هایفرم   و  مدرنیسم  تلفیق

  بارز   هایویژگی  از  یکی.  جست  بهره  هنری  آثار  کردن  ترجذاب 

  های سبک   ترکیب  و  پیشین  هنرهای  به  بازگشت  مدرنیسم،  پست

  پست   هنر  در.  است  مختلف  هایفرهنگ  و  مختلف  دوران  از  متنوع

  از   قدیمی  هنری  هایسبک   کنار  در  پیشرفته  تکنولوژی  مدرن،

  و   محتوا  بیشتر  دوره  این  در  .گیردمی   قرار  جهان  مختلف  نقاط

 . هاآن  شناختیزیبایی  تا  است  نظر  مد  هنری  آثار  تاثیرگذاری

  پست   بلکه  ؛دانست  جدا  مدرنیسم  از  تواننمی   را  مدرنیسم  پست

  برای   هاییجواب   دنبال  به  و  مدرنیسم  دل  از  برآمده  خود  مدرنیسم

 . است  مدرنیسم  معضالت  حل

 مدرن   پست هنر بارز هایویژگی 

  پست   هایمجسمه  و  هانقاشی:  عموم  برای  بودن  درک  قابل   -1

 آثار  اکثر  در   ویژگی  این.  بودند  تشخیص   قابل  سرعت  به  مدرنیست

  فهم عامه   و  شفاف  صورت  به   که  شودمی  دیده  مدرنیسم  پست

  فوری   مفهوم  رساندن  مکتب،  این   اصلی  اهداف  از  یکی   و  هستند

  مدرن   پست  هنر  بارز  ویژگی(  مینیمالیسم)  گراییساده .  است  اثر

 .هستند  رتدیرفهم  آثار  این  نیز  مواردی  در  اما  است

  برای   ،بازیافتی  و  دورریختنی  مواد  حتی  ،چیزی  هر  از  استفاده  -2

  و   سازانمجسمه  از  برخی  مثال،  عنوانبه :  هنری  آثار  خلق

  های المپ  با  را  خود  آثار(  کاری   وجورجفت )  اسمبالژ  هنرمندان

 . اندساخته ...  و  قدیمی  هایلباس   کنسرو،  قوطی  نئونی،

  پست   در:  است  ترمهم   اثر  خود   از  ایده  مدرن  پست  هنر  در  -3

  همین  به است، اثر  خود از ترمهم  بسیار اثر پشت ایدۀ  مدرنیسم،

 . دارد  شهرت  نیز  مفهومی  هنر  به  هنر  این  دلیل

 لو ررابرت ماد  

  نقاش، (  1991  ژوئیه  16  ۀ درگذشت  -  1915  ژانویه  24  ۀزاد)

  و   پیشرو  نویسندۀ  و  متفکر  عنوانبه   ویراستار،  و  نویسنده  چاپگر،

  اکسپرسیونیسم   مکتب  نقاشان  میان  در  ،سخنگو  طورهمین

  و   اکسپرسیونیسم  از   ترکیبی  وی  کار.  استشده   شناخته  انتزاعی

  رنگی   پالت  با  همراه  کنشی  هاینقاشی   هایقلم   پرانرژی  ضربات

  او   .است  انتزاع قدرت  و  "رنگ  میدان "  نقاشی  های رنگ   از  متنوع

  با   را  اروپایی  فلسفۀ  و  شناسیزیبایی   ،خود  تفکرات  و  هانوشته   در

 . آمیختمی  هم  در  آمریکایی  تفکر  و  سنت  سادگی   و  انگاریمثبت



 

 فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی

 1401 بهار، 3، شمارهدومدوره 

 
  آنجا   در  و  شد  استنفورد  دانشگاه  وارد  1932  سال  در  مادرول     

 تأثیر  هایشنوشته   و  هانقاشی  در  بعدتر  که  خواند  فلسفه  و  ادبیات

 که   جایی-  هاروارد  از  فلسفه  دکتری  گرفتن.  گذاشت  سزاییبه

  برایش   پرل  دیوید  و  دووز  جان  هد،  وایت  نورث  آلفرد  هاینوشته 

  هنرمند   که  شد  او  نهایی  تصمیم  موجب  -کردمی   توجه  جلب

  داشتن   برای  پدرش  اصرار   دنبال  به  ابتدا  در  حال  این  با . شود

 کرد مکان نقل نیویورک به 1940 سال در بیشتر  ثبات   با شغلی

  تحصیل   شاپیرو  میر  نظر  زیر  کلمبیا  دانشگاه  هنر  تاریخ  رشتۀ  در  و

  های سوررئالیست   از  گروهی  با  را  جوان  مادرول  شاپیرو.  کرد

  آندره   دوشان،  ارنست،  ماکس  برتن،  آندره)  تبعید  در  پاریسی

  ها سوررئالیست   با  مادرول  که  زمانی  دورۀ  این.  کرد  آشنا(  ماسن

  شیفتۀ   شد  موجب  و  بود  تأثیرگذار  اش  هنری  روند  بر  بسیار  گذراند

  که  بود همانی تکنیک این. شود بداهه صورتبه  نوشتن و نقاشی

  جکسن   مانند  انتزاعی  اکسپرسیونیسم  گروه  نقاشان  دیگر  به  وی

 .کرد  منتقل  پالک

 فکری   بلوغ  دوران

  1941سال  در  ماتا  روبرتو  با   وی  که  مکزیک  به  سفری  از  بعد     

  مکزیکی   هنرپیشۀ  ماریا،  اولش  همسر  با  آن  در  که  سفری-  داشت،

 . داد  قرار  خود  اصلی  هدف  را  نقاشی  مادرول  -شد  آشنا

  اولین   به  داد  انجام  مکزیک  در  مادرول  که  هاییطراحی      

  جوهر   و  خودکار  با  هاطراحی  این.  شد  تبدیل  وی  مهم  هاینقاشی 

  دهندۀ   نشان  بودند،  مکزیکی  طراحی  دفتر  اسم  به  و  شده  اجرا

  و   اندانتزاعی   ذاتاً  حال  عین  در  ولی  وی،  بر  سوررئالیسم  تأثیر

 .دنکنمی  متعادل  بداهه  با  را  خشک  بندیترکیب

  را   نقاشی  در  (روانی  خودکاری )  بداهه  تکنیک  که  بود  کسی  ماتا

  بهره   روش  این  از  اغلب  هاسوررئالیست .  کرد  معرفی  مادرول  به

  مانند   آمریکایی  نقاشان  دیگر  بر  فکر  طرز  و  تکنیک  این.  بردند می

  برگشت   از  بعد.  گذاشت  فراوانی  تأثیر  کرسنر  لی  و  پالک  جکسن

    گونۀ   خالق  تکنیک  گسترش  برای  را  زمانی  مادرول  مکزیک  از

 . کرد  سپری  اشکاری بداهه 

  نقاشی   در  هاامریکایی   که  بود   این  شدم  متوجه  که  چیزی»     

  تمام   بنابراین  نداشتند؛  خالقی  ایدۀ  هیچ  اما  بودند  توانا  بسیار

.  کردندمی  کپی   آن  از  داشتند،  عالقه  مدرن  هنر  به   که  کسانی

  داشتیم   نیاز  ما  که  چیزی  تنها.  کردمی  کپی  پیکاسو  از  دیکونینگ

  حرکت   به  را  ظرفیت  این  بتواند   تا  بود  خالقانه  باور  و  ایده  یک

  بود   خالق  ایدۀ  این  و  شود  مبتکرانه   نقاشی  یک  موجب  و  درآورد

 .«بودیم  هاآن   یرودنباله   همیشه  ما  نداشتیم،  ما  و  داشت  اروپا  که

  مهمی   بسیار  نقش  مادرول  رابرت  1940  دهۀ  اوایل  در  بنابراین     

  یا )  انتزاعی  اکسپرسیونیسم  جدید  جنبش  گذاردن  بنیان  در  را

  1950  انتهای  تا  1940  ۀده  اواخر  از.  کرد  ایفا(  نیویورک  مکتب

  شمال   در  ماونتین  بلک  دانشگاه  در  ابتدا.  کردمی  تدریس  مادرول

  مشغول   شعرای  و  نقاشان  گروه  یاعضا   از  یکی  عنوانبه  کروالینا

  تدریس   به  مشغول  نیویورک  هانتر  دانشکدۀ  در  سپس  آنجا،  در

  و   شاگردان  از  نولند  کنت  و  راشنبرگ  رابرت.  شد  هنر   تاریخ

  مارک   و  نیومن  بارنت  مادرول،  رابرت  1948  در.  بودند  وی  متأثران

  را   جدیدی  جنبش  هنرمندان،  از  دیگری  تعداد  همراه  رتکو

 در   نه  مدرن  هنر  آیندۀ»  که  بود  این  هاآن  باور  که  کردند  تأسیس

  جدید   نوعی  در  بلکه  است  محض  انتزاع  در  نه  و  سنتی  پیکرنمایی

  دانش   و  احساسات عمق  تواندمی   که  است  انتزاعی  سمبولیسم  از

  طرح  اولین مادرول سال همین  در «.کند بیان را بشری تجربۀ و

  برای   مرثیه  تأثیرگذار  مجموعۀ  به   بعدها  که -اثر    یک  کوچک

  مدت   تا  که  موضوعی  داد،  انجام   را  -شد  تبدیل  اسپانیا  جمهوری

 . پرداخت  آن  به  1991  در  مرگش  از  قبل  کوتاهی

 انفرادی  نمایشگاه اولین

  هنرمندان   دیگر  و  دکونینگ  ویلم  پالک،  جکسون  با  مادرول     

  اکسپرسیونیسم )  نیویورک  مکتب  مرکزیهستۀ    آمریکایی

  نمایش  نخستین مادرول 1942 در. دادندمی  تشکیل را( انتزاعی

  در   را  خود  انفرادی  نمایشگاه  اولین  وی.  کرد  برگزار  را  آثارش

  سالمن   ،مشهور  دارکارخانه   برادرزادۀ-،  گاگنهایم  پگی  گالری

  هنرمندان   گیریشکل   در  حیاتی  نقشی  که  کسی  و  گاگنهایم

 کنندهتغذیه  سوررئالیست   هنرمندان   و  انتزاعی  اکسپرسیونیست

  - بود  کارشان  آغاز  در  نیویورک  مکتب  اصلی  حامی  و  داشت  آنان

  دارهای گالری  با  بعدتر  کمی و  کرد  برگزار  « قرن  این  هنر  گالری»

 در.  کرد  همکاری  کوتز  سمیوئل  و  جنیس  سیدنی  مانند  مهمی

  بود   ایموزه   اولین(  MoMA)  مدرن  هنرهای  موزۀ  سال  همان

 . کرد  خریداری  را  کارهایش  از  یکی  که

 آثار 

  هنری   هایمجله   از  بسیاری  برای  مادرول  ،دوره  این  طی  در     

  نوین   هنر  اسناد  نشریۀ  همچنین  ؛کردمی   ویراستاری  یا  نوشتمی

  منتقدانی   و  هنرمندان  توسط  شده  نوشته  مقاالت  مجموعه  که-

.  کردمی  سرپرستی  را  -بود  مندریان  پیت  و  آرپ  هانس  مانند

  نوگرا   هنرمندان  و  دادا  شاعران  و  نقاشان  عناوین  با  نیز  هاییکتاب

  تحصیالت .  درسان  چاپ  به(  راینهارت  داَ  اتفاق  به)  امریکا  در

  هنرمندان   دیگر  از  را  وی  اشلغوی   هایمهارت   و  مادرول  آکادمیک
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  مادرول   تا  شدمی   موجب  و  کردمی  جدا  انتزاعی  اکسپرسیونیسم

  با .  شود  شناخته  آمریکا  آوانگارد  هنر  یپیشرو   سخنگوی  عنوان  به

  عنوان به نیویورک مکتب در همکارانش بقیۀ و مادرول حال، این

  الهام   یکسانی  منابع   از  هاآن :  بودنند  یکدیگر   مانند  هنرمند

  برای   ویژه  روشی  به  ،مشابه  هایراه  کردن  طی  با  و  گرفتندمی

  از   متأثر  بسیار  مسیر  این  در  مادرول.  رسیدندمی  تصویر  ایجاد

  هنرمندان   نگاه  از  را  هنرشان  و  بود  میرو  و  ماتیس  پیکاسو،  کارهای

 .دیدمی   ،ماتا  روبرتو  مانند  سوررئالیست،  ترجوان 

 گیری نتیجه

مادول،  آیندۀ  دربارۀ  گفتگو رابرت    که  است  پیچیده  کاری  هنر 

  متولّیان   اگر  اما  ؛(2000  موریس،)  است  خاص  توجهی  نیازمند

  جوانان   یادگیری  با  مرتبط  لمسائ  به  بخواهند  درسی  هایبرنامه 

  ( ولرهنر رابرت ماد  انتخاب  و  شمول  ارتباط،  چون  لیمسائ  یعنی)

  که درحالی.  است  ضروری  مواردی   چنین  به  توجه  کنند،  توجه

مادول   تاریخچۀ  بررسی رابرت   ایجاد  که  دهدمی  نشان  هنر 

  اما   است؛  دشوار  مدارس  موجود  ساختارهای  در  معنادار  تغییرات

  بزرگی   و  مهم  بسیار  لمسائ  شده،  ایجاد  تغییرات  و  اصالحات  اکثر

  جوانان   که  این  جمله  از  اند؛گرفته  نادیده  تغییرات  مورد  در  را

  در   را،  چیزی  چه  هاآن  هستند؟  کسانی  چه  مدرسه  در  موجود

  درسی   هایبرنامه   اصالحات  اگر  گیرند؟می   یاد  چگونه  و  کجا

  چون   لیمسائ  به  ،باشد  مدارس  مدرنیستی  ساختارهای  بر  )مبتنی(

  و   ورزد  اصرار  جامعه  بر  مسلط  قدرت  بازتولید  درسی،  هایرشته

  نگیرد،   نظر  در  را  تکنولوژی  تأثیر  و  معنادار  یادگیری   ها،تفاوت 

  و   شده  ترنامربوط   جوانان  واقعی  زندگی  با  اصالحی  هایبرنامه 

  طور به  و  اصالحی  درسی   هایبرنامه   در  شکست  و  اشتباه  ابهام،

  آموزشی   نظام  رو،  این  از  .بود  خواهد  محتمل  آموزشی  نظام  در   کلی

  در   مطرح  درسی  هایبرنامه   اصالحات  بر  تأکید   با  تواندمی  ما

  بیشتر   چه  هر  موجود  شرایط  به  توجه  با  مدرنیستی،  پست  دیدگاه

 . نماید  اقدام  فراگیران  واقعی  نیازهای  نمودن  برآورده  راستای  در

  موجب   که  دارد  تأکید  مباحثی  بر  ،مدرن  پست  هنر رابرت مادول

زیبایی   بوم شناختی،  سیاسی،  تاریخی،  فرهنگی،  آگاهی  افزایش

رابرت    هنر   نوع  این  که  معنی  بدین  شود؛می   الهیاتی  و  شناختی

  واقع،   در.  است  متکی  انسان  حیات  کلی  شرایط  و  بافت  به  ولرماد

  در   را  افراد  که  باشد   ایگونه   به  باید  ولر هنر رابرت ماد  محتوای

  نوعی  دنبال به باید ولرهنر رابرت ماد. دهد قرار «شدن» یندفرا

  یک   در  آموزان  دانش  و  معلمان  شود  باعث  که  باشد  تحولی  تربیت

  . بپردازند  لمسائ  بررسی  به  کشف،  به  امیدواری  و  اکتشافی  سفر

  ، محیطیزیست  لمسائ  به  نسبت  حساسیت  و  آگاهی  همچنین،

رابرت    در  مدرن  پست  پیشنهادهای  از  مسلمی  هایبخش  هنر 

ما.  هستند  ولرماد رابرت    منظور   به  ،مدرن  پست  ول درهنر 

  و   ایمذاکره   ،یادگیرنده  با  معلم  گفتگویی  روش  دوبارۀ  کارگیریبه

مادول  زیرساخت  در  همچنین،.  است  تعاملی رابرت    پست   هنر 

  منحصر   را  یادگیری  است و  مخالف  کلیت  با  برنامه  نوع  این  مدرن

  است،   ایرشته میان   هنر رابرت مادول  داند.نمی   دانش  انتقال  به

  مالک   تنها  و  داندنمی  دیگری  اهداف  از  از   بهتر  را  هدفی  هیچ

  افشاگر   داند،می  دیگری  و  ابهام   تنوع،  تفاوت،  به  توجه  را  برتری

 چنین  نتیجۀ  زیرا  کند؛نمی  هارائ  نهایی  حلراه  هیچ  اما  است،

 . داندمی  سرکوبگر  نظامی  ایجاد  را  هاییتالش 

  دریافت   یمدرنیسم  پست  دیدگاه  از  نیز  نکته  این  ضمن  در

 -فلسفی نگاه در که میزان همان به مدرنیسم پست که ؛شود می

هنر    در  است،  مبهم  هاییقسمت   در  و  گسترده  خود  اجتماعی

  توجه  با توانمی البته. ندارد منسجمی دیدگاه نیز ولررابرت ماد

  آید، می  دست  به  فکری  جریان  این  متفکران  دیدگاه  از  آنچه  به

ماد  کلی  خطوط رابرت    مدرنیسم   پست  دیدگاه  از  را  ولرهنر 

  پست   ولرهنر رابرت ماد   که  رسدمی   نظربه   رو،  این  از.  کرد  ترسیم

  ها این  که  نماید  بررسی  تواندمی  را  لهمسئ  چهار  ،مدرنیسمی

 : از  عبارتند

  ها، مدرنیست   پست  نظر  از:  هافراروایت   گرایانۀ  اقتدار  ماهیت    -1

  و   اشخاص  دنیا،  روی  به  را  خود   درهای  باید  مشروع  هایفراروایت 

  بیان   اجازۀ  که  هاییتحلیل  برای  را  زمینه  و  بگشایند  جوامع

  فکر   روی  به  را  راه  آنکه  بدون  و  کنند  فراهم  دهد،می  را  هاتفاوت 

  پست .  کنند  ترغیب  را  خالق  تفکر  کنند،  سد  سازنده  عمل  و

  مشروع   راه  آن  و  دارد  راه  یک  دانستن،  که  را  نظر  این  هامدرنیست 

  کدام   کنیم   تعیین   باید  ما  که  کنندمی  ادعا  بلکهپذیرند؛  نمی  است،

 . دارد  تناسب  خاص  نیازهای  و  عالیق  با  دانستن  دربارۀ  رویکرد

  که   اندعقیده   این  بر  هامدرنیست   پست:  دیگران  به  توجه    -2

  اینک .  کنند  آماده  دیگران  صدای  شنیدن  برای  را  خود  باید  مدارس

کنندگان  مربیان ماد  تدوین  رابرت    نویسندگان   و  ولرهنر 

  باید   بلکه  بشنوند،  را  دیگران  صدای  باید  تنها  نه  درسی  هایکتاب

 . کنند  آغاز  را  دادن  فرا  گوش

  پست   طرفداران(:  آموزشی  تکنولوژی)  اطالعاتی  جامعۀ     -3

  ها، رایانه   از  استفاده  با  تنها  نه  اطالعات  فناوری  گویندمی  مدرنیسم

  بلکه   است،  درنوردیده  را  مرزها  فاکستله  هایروش   و  هامودم 

  خود   سلطۀ  تحت  نیز  را  پرورش  و  آموزش   اطالعاتی  ابزارهای

  جدید   فناوری  حد  چه  تا  کنیم  معلوم  باید  ما.  است  درآورده
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  بر   مبتنی  تجارت  منافع  خدمت  در  حد  چه  تا  و  است  بخشآزادی 

 . است  کشیبهره 

 و  هنر  مدرنیسم  در:  روزمره زندگی   در   شناسیزیبایی  و   هنر    -4

  قانون   و  اخالقیات  علم،  از  را  خود  راه  ،تخصص  نام  با  شناسیزیبایی

  دوبارۀ   پیوند  طرفدار  مدرنیسم  پست  که درحالی   است؛  کرده  جدا

  مسئلۀ   چهار به توجه با و رو این از.  است  یکدیگر به هاحوزه  این

  را   زیر  ضروریات  مدرنیسمی  دیدگاه  که  رسدمی  نظربه  شده،  بیان

 : باشد  داشته  دنبال  به  تواند می   ما  برای  هنر رابرت مادول  در

 و  معلم  مشارکت)  گفتمان  طریق   از  ولرهنر رابرت ماد  تدوین  -

  نظام (  یفک  چه  و  کم  چه)  که  است  ارزشمندی  نکتۀ(  آموزاندانش 

 . یردگ  قرار  توجه  مورد  باید  و  کرده  غفلت  آن  از  یفعل  یآموزش 

  امر   یانمتولّ  که  است  هاییگزاره  دسته  آن  از  انتقادی  تفکر  -

هنر رابرت    بنابراین،  ندارند؛  یچندان   توجه  آن  به  کشور  آموزش

  نگرش   پرورش  یسم،مدرن  پست  از  تأسی  با  بایستیم   مادول

 . دهد  قرار  توجه  مورد  را  علمی  باروری  و  یتخالق   بستر  در  انتقادی

  هنر رابرت مادول؛   ییسممدرن  پست  یاصالح   دیدگاه  به  توجه  -

با توجه  :  هاتفاوت  بر  ید تأک  و  جامعه  بر  مسلط   قدرت  یدبازتول   ی یعن

  ی زبان  و  دینی  ی،قوم   های  یتاقل  از  متشکل  ما  جامعۀ  اینکه  به

توجه    یگون گونه  این  به  باید  ولرهنر رابرت ماد  محتوای  در  است؛

  هنری   و  یفرهنگ   عناصر  و  باورها  مراسم،  شرح  گنجاندن  داشت.

  نهادن   ارج  راستای  در  یگام   ی،درس   متون  در  گوناگون  هاییتاقل

  منعطف،   باید  ولر هنر رابرت ماد  منظور،  بدین.  هاستیتاقل  به
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Post-modern and Robert Motherwell 

 
 

Abstract  

 
Problem statement: Postmodernism, with its two tools of deconstruction and self-reflective theorizing and 

therefore challenging how modernism art, emphasizes the diversity of art, attention to equality and difference, the 

reproduction of dominant power in society and the impact of new technologies in the art program It meets the 

needs of learners in the present age (postmodernism). Aim of the research: This article, while criticizing the 

modifications of Robert motherwelll's art in the postmodern era, examines the characteristics of art resulting from 

this view by proposing postmodern philosophical views and presenting approaches to art correction. Research 

Method: The present study examines the research topic by taking notes from library and documentary sources. 

Conclusion: The results indicate that any change in art, such as: management of art change management, its 

control, art-based or participatory performance, with modernist thinking can not lead to fundamental and effective 

changes. To be. Most of these reforms are projects that do not meet the real needs of learners by moving from a 

modernist to a postmodern world. Madding and its one-dimensionality caused neglect of human emotional, 

spiritual and spiritual needs. Modernism failed to make the world of dreams it had drawn for modern man a reality 

and to connect it with man, the city, and history, and lost its credibility. In the face of this crisis, postmodernism 

came to power with the idea of ending the metanarratives and ideologies of modernism, and with the use of 

conventional and classical art and the achievements of the ancients and its connection with the modern arena, and 

in a way re-reading them, thinking New payment to solve this crisis.  

 

Keywords: Postmodern, Artist, Robert Motherwell, Postmodernism. 

 


