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چكيده:
     هر دو مكتب رمانتيسيسم و پست مدرنيسم تأثيرات شگرفي بر تحوالت انديشه ها، تفكرات و سبك هاي هنري و ادبي در 
تاريخ جامعه ى غربي گذاشته اند. در اين مقاله تشابهات مكتب پست مدرنيسم و مكتب رمانتيسيسم از سه منظر بررسي شده اند، 
هرچند هدف اين نيست كه بصورت قطعي انديشه هاي پست مدرن را از نظر تشابه به رمانتيسيسم ثابت نماييم؛ لذا در اين مقاله 
كوشش شده تا ويژگى هاى دو مكتب در حوزه ى زيبايى شناسى به صورت محدود تحليل شود تا نخست چارچوبى براى ارزيابى 
اهميت و نقش هر دو مكتب ارائه شود و دوم با چگونگى تكوين تاريخى تصورى كه از آن ها در تاريخ هنر وجود دارد؛ آشنا شويم. 
اين مقاله  با مطالعه و تحليل مفاهيم مطرح شده در حوزه نظرى آغاز مى شود و از روش توصيفى بهره گرفته است. لذا باتوجه به 
ماهيت موضوع و مؤلفه هاى مرتبط، رويكرد حاكم اين پژوهش ماهيتاً بنيادى است و متن حاضر نوعى نگاه به موضوع هايى است 
كه جنبه هاى ذهنى و پيش فرض هاى مهمى درعصر فعلى دارندكه براى ارزيابى و تحليل آثار هنرى، پس از تعيين مشخصه هايى، 

مورد بررسى قرار مى گيرند. 
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مقدمه
    بحث « پست مدرنيسم» (postmodernism) مربوط به يك مرحله ى پيشرفت جامعه ى 
امروزي در غرب است. كلمه ى(Post) يعني ((بعد))، به اين معناست كه ما در(( بعد)) زندگي 
مي كنيم و هنوز در آغاز چيزي نيستيم. دوره اي است كه در آن انتخاب هاي مداوم وجود دارد 
مي توان  را  پديده  اين  از  بخشي  كرد.  دنبال  آن  در  نمي توان  را  بادوامي  و  ثابت  روش  هيچ  و 
حاصل انفجار اطالعات، دوره ى دانش سازمان يافته، ارتباطات جهاني و سايبرنتيك تلقي نمود. 
اما با وجود اين، برخي از متفكران، فالسفه و هنرمنداني كه به اعتقادات مدرنيستي خود پاي 
بي دوام  و  گذرا  مدرنيته،  نظريه هاي  مقابل  در  را  پست مدرنيسم  مكتب  نظريات  هستند،  بند 
مي دانند و آن را ”رمانتيك و گذشته گرا" مي دانند. «پست مدرنيسم در برخي زمينه ها مترقى 
محكوم  گذشته اش"،  به  "متمايل  و  انفعالي  وضع  بخاطر  ديگر  موارد  در  اما  مي شود،  ناميده 
و  رمانتيك  انديشه هاى پست مدرن،  تجدد،  انديشه  يا"باضوابط   .(10 :1375 مي گردد»(جنكز، 

گذشته گرا هستند"(طباطبايى،1377: 23). آيا چنين است؟ 
 ،(Rationalism)در اين مقاله سعي مي شود كه حداقل از سه منظر و رويكرد يعنى خردگرايى
گذشته گرايى(Historism) و  كثرت گرايى(Pluralism)، اين مسئله بررسي شود. در همين 
رابطه مؤلف معتقد است كه تشابهاتى دربعضى از رويكردها در اين دو مكتب ديده مى شود و اين 

برچسب ها را نمى توان بيهوده تلقى نمود. 
ستيز با خردگرايي 

    1-1. رمانتيست ها در دوران خود با روح اصلي فلسفي روزگار خود، يعني خردگرايي مخالفت 
كردند و با نمايندگان و انديشمندان اين تفكر، همراهي نكردند و به جاي آن به ستايش از نيروي 
الهام و احساس و رؤيا در آفرينش اثر هنري پرداختند؛ حتي در مواردي، زيبايي را در مقابل با 
خردباوري قرار دادند. آنچه متفكران و هنرمندان مكتب رومانتيسيسم تجويز مي كردند و آن را 
اساسي مي شمردند اين بود كه از هرگونه تصنع و هنرنمايي كه نتيجه ى استفاده از عقل و خرد 
بود روي برگردانند و آن را سد راه بازگشت به طبيعت و احساس بدانند، آن ها اعتقاد داشتند كه 
اگر انسان به طور طبيعي رفتار كند و عنان انگيزه هاي خود را رها سازد، به سعادت مي رسد و 
شر و فساد از بين مي رود. لذا آنان هرچه را كه مي توانست واكنشي شديد و عاطفي وهيجاني 
بر  انتقاد  دامنه ى  بعد  به  سال 1750ميالدى  از  دادند.  قرار  توجه  مورد  برانگيزد؛  آن ها  در  را 
فالسفه ى خردگرا وسيع تر شد و رفته رفته بر عده كساني كه بيشتر پاي بند احساسات بودند 
افزوده گشت. هنرمندان در اين دوره احساسات را بر عقل ترجيح دادند و به حزن و اندوهي كه 
بر ادبيات رمانتيك حاكم شد متمايل شدند. از طرف ديگر آن ها اعتقاد داشتند كه در روح آدمي، 
احساس بيش از انديشه، نفوذ دارد و با كشف و شهود مي توان به كشف ناشناخته ها و اسرار 
تأثر و احساسات انساني موجب  رسيد. شلينگ1 از فالسفه اين دوران گفته است: «هيجان – 
پيدايي هنر مي شود». همچنين شلگل2 در قطعه هاي آتنائوم مي گويد« آنچه هنرمند مي سازد نه 

هنر است و نه اثر هنري، بلكه حس است و الهام و غريزه» (احمدى، 1375: 127).
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   « جهان از نظر رمانتيك ها تصوير نمادين روح بود و روح در قلمرويي فراتر از خرد شكل مي گرفت  
از اين رو رؤيا اهميت يافت... به همين دليل دنياى دروني آدمي اعتبار داشت» (احمدى، 1375:  
129). لذا درك اهميت ذهنيت هنرمند و آفريننده در بنيان فكري فلسفي رومانتيك ها مورد 
توجه قرار مى گيرد و در نتيجه اين« جنبة مركزي حضور هنرمند در انديشه رومانتيك ها ما 

 .(45 :1991 ،Jameson)«را به موضوع مهم نسبت نيت مؤلف با متن يا اثر هنري مي رساند
   شلينگ در جايي ديگر نيز گفته است: « هنرمند با زبان نمادين سروكار دارد. او به اسطوره 
او  ديگر  طرف  از  شده...  حساب  و  منطقي  خردورزي  يا  و  فلسفي  تفكر  به  تا  است  نزديك تر 
هم  با  نزديكي  نسبت  بلكه  نيستند  جدا  يكديگر  از  دين  و  هنر  كه  مي دهد  حكم  قاطعيت  با 

دارند»(احمدى، 1375: 144). 
   لذا مي بينيم كه رمانتيك ها در ضديت با برداشت سنتي از خرد، با ارائه طرح نويي كه از عقل 
همراه با تأمل و تعمق داشتند، از پيشروان راستين نقادي به مدرنيته بودند « آن ها الهام هنري 
را از لحظه اي از زندگي عقالني انسان مي دانستند و مدعي بودند كه اين از چشم روشنگران دور 
مانده است. درواقع آنان تصوير كامل ترى از خرد و نيروي ادراك درسر داشتند و درست به همين 
دليل رومانتيك ها، آگاهي را تعمق مي دانستند». « اما اين فاصلة رومانتيك ها از خرد روشنگري نه 
به معناي انكار كامل عقل بلكه به معناي طرحي نو و به نظر خود آن ها كامل تر از خرد بوده... آن ها 
معتقد بودند كه ذهن شاعرانه، طبيعت را بهتر از ذهن علمي مي شناسد»(احمدى، 1375: 130).
    به عنوان مثال، ادبيات گذشته براي نقاشان، سرچشمه الهام شده بود چرا كه ميدان تازه اي از 
موضوعات و هيجانات و برداشت هاي ذهني و عاطفي را در برابرشان مي گستراند. به همين خاطر 
در نهضت رومانتيك، هنر و ادبيات بيش از هر دوره ى ديگر، رابطه ى تنگاتنگ و بيشتري پيدا 
مي كنند و آثار مختلف با مفاهيم و جلوه هايي از احساسات آميخته به وحشت و شيفتگي، رنج و 
شقاوت جسماني، گوشه هاي تاريك روح، نمادها و رمزها در اسطوره هاي كهن، ايمان عاطفي به 
عالم دين، صحنه هاي تاريخي، خيال پردازي، سوانح وحشت انگيز، استفاده از توهم و الهام پذيري 

و استفاده از جزئيات تاريخي و طبيعي بوجود مي آيند. 
   2-1. در قرن بيستم، عقل انسان به شكل يك اسطوره ى شفابخش و ناجي درآمد. «اسطورة 
عقل در ابعاد قابل توجهي پديدار شد و تمام جوانب حيات آدمي در شكل دهي به زندگي متعالي 
بر محور خرد شكل گرفت»(Young, 1988: 65). اما سپس تناقضي به وجود آمد كه ميان 
پيشرفت مستمر دانش و فناوري از يك سو و كاهش و حتي نفي عقل و خرد از سوي ديگر 
است. لذا همه ى گرايش هاي جديد (پساساختارگرايى3، ساختار شكني4، پست مدرنيسم، مكتب 
فرانكفورت5 و...) به رغم اختالف ها و تناقض هايشان در حذف عقل و ناديده گرفتن و در تنگنا 
قراردادن آن، اتفاق نظر دارند. به عنوان مثال مكتب فلسفي فرانكفورت در دهه ى چهل اين قرن 
توسط فيلسوفاني مانند ماكس هوركهايمر6 و دوستش تئودور آدورنو7 تأسيس شد. كوشش اين 
مكتب برتبلور يك «نظريه ى انتقادي» متمركز بود كه محور اساسي اش، نقد عقل، به ويژه نقد 
عقل ابزاري است8. «اين عقل ابزاري همان است كه در قرن بيستم چيرگي يافت و غرب را به 
پيشرفتي از فناوري كه به آن دست يافت، رساند و نيز باعث سلطه وسيطره استعمار گرديد و 
جايگاه فرد و فرديت را باال برد» (آدورنو و هوركهايمر، 1384: 21). ميشل فوكو9  در اين زمينه 
مي گويد كه«فلسفه غرب از دوران دكارت بر پايه تاويل خاصي از معناي  ذهنيت دكارتي استوار 
است. او براي نخستين بار باور ديرپاي فلسفي ناشي از همبستگي عقل و رهايي و ترقي را مورد 
ترديد قرارداد و مدعي شد كه تركيب و آشتي ميان اشكال جديد قدرت و دانش به ظهور اشكال 

جديد سلطه مدد رسانده است» (شايگان، 1376: 199).
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   لذا بسياري از متفكران مثل هايدگر، نيچه، دريدا، فوكو و...  در قبال مدرنيته موضع گرفتند و 
به نوعي به عقل ستيزي گرويدند. به عنوان نمونه « مبارزه دريدا، با لوگوس مداري تفكر غربي 
است. او سعي مي كند تا نشان دهد تا هيچ مبدا آغازيني وجود ندارد، همة تفكر مانند ساخت 
خود زبان است و زبان مفهومي است كه از ارتباط جزء به جزء كلمات و جمالت بوجود مي آيد و 
فكر هم همين طور است. هيچ مركزيتي در آن وجود ندارد... به هرحال اين گونه افكار سرانجام 

خردستيز مي شوند»(شايگان، 1377: 21). 
   همچنين آدورنو در كتاب ديالكتيك روشنگري نوشته است: « هنر توده اي و محصوالت صنعت 
فرهنگي، كاركرد ذهن مخاطب را نيم خودكار مي كنند. آن ذهن را در اختيار خود مي گيرند و 
عنصر رهايي بخش هنر يعني خيال پردازي را به شدت محدود مي نمايند. بدين سان معناهاي 
ضمني محدود مي شوند و همه چيز قابل پيش بيني مي گردد. مخاطب فقط مصرف كننده فكر 
مي شود و امكان تفكر مستقل را از كف مي دهد و اثر هنري به رمزگان قراردادي و شناخته شده 

خود فروكاسته مي شود»(احمدى، 1375: 224). 
   آدورنو همچنين خردباوري مدرنيته را ايمان به خرد ابزاري خواند و مخاطرات آن را گوشزد 
كرد. او نشان داد كه ديدگاه اسطوره اي در روزگار مدرن باقي مانده و سرمايه داري، آرمان هاي 
سود طلب خود را با آن توجيه مي كند. «او مصائب انسان مدرن را نتيجه مدرنيته دانست و تاكيد 
كرد كه هنر مدرن عليه اين مصيبت ها و سرچشمه هاي آن ها موضع دارد»(احمدى،1375: 35). 
كه  دارند  اعتقاد  هابرماس10  به ويژه  و  فرانكفورت  مكتب  كه«اصحاب  داد  تذكر  بايد  را  اين  اما 
بسياري از اصول مدرنيته از دكارت تا هگل و ماركس، امروزه قابل تعميق است ومي توان با توجه 
به آن ها پرسش هاي جديدي مطرح كرد ... لذا نقد خرد مدرنيته به معناي تعميق بخشيدن به 
 :1985 ،Foster)«خرد روشنگري و رفع اشكاالتي است كه انديشمندان تجدد، آن را نديدند

  .(35
گذشته گرايي 

   1-2 . مكتب رومانتيسيسم، شامل طرز تفكري است كه به انحاي گوناگون جلوه پيدا كرده 
است و مفهوم آن وسعتي به مراتب بيشتر دارد. در اين دوره تمايل عمومي به داستان ها و اساطير 
پر حادثه گذشته مخصوصاً در دوران قرون وسطايي و توجه به خاطره هاي محو شده و دور افتاده 
گوتيك از شاخصه هاي عالقه به گذشته آن مي باشد. از آن جا كه هنرمندان رومانتيك بر ضد زمانه 
خود طغيان كرده اند، لذا به يكي ازمرحله هاى زمان گذشته روي آوردند و نسبت به آن احساس 
پيوند مى كردند، در نتيجه آن ها به احياي شيوه هاي مختلف گذشته پرداختند و با بازيافتن و به 
كاربردن قالب هايي كه مطرود و يا متروك بودند، اساس شيوه ى رومانتيسيسم را برقرار نمودند. 

يا  كوچك  معبدي  آن  از  گوشه اي  در  انگلستان،  در  باغ سازي  شيوه هاي  در  مثال  عنوان  به     
موجب  تا  مي شد،  ساخته  و  طراحي  پيچك ها،  و  بوته ها  از  انبوهي  زير  در  مصنوعي  خرابه اي 
برانگيختن خاطرات و عواطف غم انگيز شود. در نيمه ى دوم قرن هيجدهم در فضاي توجه و 
رويكرد به گذشته با كشف دوباره ى هنر يونان و حفاري و كشف شهرهاي پمپي و هركوالنوم 
آثار  حفظ  و  عتيقه ها  آورى  جمع  باستان شناسي،  علم  به  همگاني  توجه  جلب  و  شدت  باعث 
تاريخي گرديد، تا اندازه اي كه باعث سرمشق و الهام بخش كارهاي مختلف هنري گرديد از جمله 
دروازه براندنبورگ در شهر برلن به تقليد سردر ورودي در آكروپليس و يا بناي پانتئون پاريس 

به تقليد معابد باستاني رم ساخته گرديد.                                                  
   در حوزه ى نقاشى مي توان به كارهاي ترنر11، جان كانستبل12، آنتوان رافائل منگس13، گوين 
در  كه  نمود  اشاره  فريدريش17  و كاسپارداويد  وست16  بنجامين  وين15،  ماري  ژزف   ، هميلتن14 
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وصف مطابق با واقعيت با حداكثر استفاده از جزئيات تاريخي و پيروي كردن از تصور آرماني 
سانحه اي  كردن  تلفيق  با  همچنين  آنان  گماردند.  همت  تاريخي  نقاشي  اجراي  در  «پوسن»18 
فردي با خواص عاطفي و رمزي اسطوره اي كهن و اشارات مربوط به باستان شناسي، آثاري با 
احساس و هيجاني به وجود آوردند. به طور كلي نقاشان اين دوره نسبت به دوره هاي باستاني 

تمايل شديد نشان مي دادند.
    عالقه به گذشته، باعث ايجاد سفرهاي فراوان در بين هنرمندان و نويسندگان اين دوره گرديد. 
آنان غالباً به سفرهاي واقعي و يا خيالي به سرزمين هاي دور دست و تاريخي مخصوصاً به طرف 

شرق و مكان هاي باستاني مي رفتند. 
    همچنين رويكرد رومانتيك ها به گذشته و يونان باستان ريشه در برداشت آن ها از همبستگي 
مفهوم دين با آزادي بود«   آنان مي خواستند قلمرو سرمدي را دوباره بازيابند، قلمرويي كه با طبيعت 
انساني خوانا بود و روزي آشكار بود اما امروزه به چشم نمي آيد... در نهايت جنبش رومانتيسيسم 
جزكوششي براي يافتن آن قلمرو سرمدي نبود، تالشي نااميدانه براي يافتن معنويتي گمشده، 

تالشي در دل دنياي مدرن كه جنبه نااميدانه اش آن را زيبا مي كند»(احمدى، 1375: 132).
    2-2. يكي از ويژگي هاي پست مدرنيسم، عالقه به گذشته به عنوان يك مرجع مي باشد. شايد 
يكي از اتهام هاي اصلي آن به عنوان رومانتيسيسم جديد، همين گناه عالقه به گذشته اين مكتب 
 باشد. اصًال يكي «از تعاريف سبك هنري پست – مدرنيسم، همين انتخاب و تركيب سنت هاي 
صورت هاي  به  مدرن  پست  هنرمندان  و  متفكران   .(38  :1375 است»(جنكز،  حال  و  گذشته 
مختلف در اين رابطه اظهار نظر كردند، از جمله لوى اشتراوس19 كه از منتقدين جدي مدرنيته 
نظام هاي  به  نهايت  در  و  است  بيراهه  تجدد،  سياسي  كه «فسلفه  مي گويد  و  مي رود  شمار  به 
توتاليتار مي رسد. از نظر او يك راه حل وجود دارد و آن بازگشت به دوران قديم يا سنت فلسفه 
سياسي قديم است»(ساراپ، 1382: 62). همچنين يكي ديگر از متفكران اين مكتب به نام فوكو 
« تمام تالش خود را به شناسايي تاريخ تفكر غربي معطوف مي كند. در واقع كتاب هاي فوكو، 
بازنگري مجدد به تاريخ فكر و به گسست هاي آن است و باالخص به دوران هاي گذشته كه فكر 
در چه قالب هايي مسلط بود و چگونه شناخت تبديل به قدرت شده است و به قولي او جز بازنگري 
به تاريخ، حرف تازه اي نمي زند» (طباطبايى، 1377: 21). در واقع پست مدرن ها سعي مي كنند كه 
با بقاياي مكاتب فكري و فلسفي كه در دست دارند، فضاي تازه اي بسازند و در اين فضاي جديد، 
فرهنگ هاي گذشته همه ملل و نحل ونوآوري هاي فناوري علوم جديد روي هم انباشته شده است. 
دراقع بازنگري هايي روي فرهنگ و مكتب هاي فلسفي گذشته مي شود  كه آقاي دكتر شايگان آن را 
« خاطرة تذكر دهنده» ناميده اند. يعني « فكري كه سعي مي كند تمام مراحل گذشتة تاريخ را از نو 

بازنگري كند و از نو بررسي نمايد» (شايگان، 1377: 18). 
   از نظر اين مكتب، انسان درجهاني پيچيده زندگي مي كند كه در آن نه مي توان گذشته ها و 
زيبايي هاي مرسوم آن را انكار كرد و نه حال و واقعيت اجتماعي و فناورى امروزي. به عنوان مثال 
« معماري  مدرن اعتبارش را تا اندازه اي بخاطر شكست در ايجاد ارتباط موثر با شهر و تاريخ از 
دست داد. اما در معماري پست مدرن اين گذشته گرايي به طريقي متعارف و بصورت ايهام در 
قالب هاي پيشين استفاده مي شود، اما گذشته را احيا نمي كنند» (جنكز، 1375: 16). باز به عنوان 
مثال برادران كرير20 از اصول كنگره بين المللي معماري مدرن به دليل نابود كردن بافت تاريخي 
شهرهاي اروپا انتقاد كردند. اين برادران فهرستي از اقدامات سياسي و معمارانه پيشنهاد نمودند 
كه رئوس آن عبارتند از: حفاظت كالبدي و اجتماعي مراكز تاريخي شهرها، استفاده از فضاي 
شهري به عنوان مهم ترين عنصر سازمان دهنده ى شهر، تأكيد بر مطالعات ريخت شناسانه و گونه 
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شناسانه در طراحي و بازسازي بدنه سنتي خيابان ها، ميدان ها و محله ها و بازگشت به عناصر 
اوليه معماري نظير ستون ها، ديوارها و سقف ها. همچنين آن ها نشان مي دهند كه چگونه سنت هاي 
گوناگون مي توانند بر يكديگر به طرق مثبت تأثير گذارند. آن ها در طراحى هايشان براي بازسازي 
شهرهايي نظير برلين و واشينگتن نشان مي دهند كه چگونه مي توان بافت از بين رفته شهري تاريخي 

را ترميم كرد و يك دسته فضاهاي سنتي داراي تناسبات صحيح را به اين هسته قديمي افزود. 
   همچنين در اين رابطه،« هنرمندان پست مدرن اعتقاد دارند كه فرهنگ مدرن «زمان» و «عمق» را 
در ساخت بناها از دست داده است حتي اگر زيبا هم باشند؛ درحالي كه در گذشته، ساختمان ها زمان 
مي بردند و معناي عميق تري داشتند؛ لذا آن ها براي ادراك دوباره سنت وطريقه صحيح استفاده از آن 
در تركيب حقيقي با تكنيك و وضعيت حال تالش مي كنند اما اين تالش و عالقه به گذشته منجر به 
وضعيتي متناقض نما شده است. جايى كه تقريباً هر سبكي از گذشته را مي توان و مي شود احيا كرد 
كه باعث ايجاد خصوصياتي از قبيل دورگه سازي، دوگانگي و يا هم زيستي، ابهام و يا حتي پيچيدگي 
مي شود. شايد بتوان گفت كه اين كار نوعي اقتباس و تطابق است و نه احيا»(جنكز، 1375). اين 
خصوصيت شايد ناشي از اين است كه« برخالف باور مدرنيسم كه در درونش اغلب انحصارگراست 
در وضع فعلي و دنياي پست مدرن، سياست هاي جديد درهاي باز و به رسميت شناختن تفاوت ها و 

ارزش هاي فرهنگي (كثرت گرايي) ظهور پيدا كرده است» (پاول، 1379: 94). 
   درهمين رابطه استفاده از موضوعات وقايع تاريخي، درگيري با تمثيل و روايت ، پيچيدگي و ابهام از 
خصوصيات مشتركي است كه در نقاشي دو سبك رومانتيسيسم و  پست مدرنيسم ديده مي شود. اگر 
موضوع هنر براي مدرنيست ها اغلب روند هنر بود، براي پست مدرنيست ها تاريخ هنر مي باشد كه در آن 
ممكن است حاوي يادآور يك واقعه تاريخي باشد .اين يادوارگي و پيش افتادگي در كنار زمان حال قرار 
مي گيرند. همچنين بسياري از نقاشان پست مدرن، درگير با تمثيل و روايت مي شوند، اما از طرف ديگر 
به خاطر آموزش هاي مدرنيستي كه ديده اند، آثار آن ها همراه با انتزاع و واقعيت  بنيادي زندگي مدرن 
مي باشد كه در آن انگيزه هاي واقع بينانه واقتصادي غالبند. اين كار به آن پيچيدگي و ايهام مي دهد، به 
عنوان مثال در بعضي از نقاشي ها، فنون مدرنيستي مثل كالژ و تركيب بندي تخت و گرافيكي را با سنن 
رنسانس در هم مي آميزند. اين خصوصيات باعث تمايز و عدم تشابه با آثار دوران رومانتيسيسم مي شود. 
بعضي از هنرمندان اين سبك مثل اد نردروم21 از سنت كالسيك براى به تصوير كشيدن وضعيت 
فرهنگي معاصر سود مي جويند و در بعضي مواقع اين آثار چنان ارائه شده اند كه يادآور اجراي كامل 
سبك رمانتيسيسم مي باشد؛ به عنوان مثال مي توان به تابلوي « كشتي هسته اي» اثر ايين هميلتون 
فينلي 22 اشاره نمود. در اين تابلو،« باله سياه يك زير دريايى قطبي در درياچه اي مصنوعي، در مقابل 
سنگ قبري قرارگرفته است كه عنواني بر آن حك شده است. ابهام باله و سنگ مزار سياه، سكوت اسرار 
آميز درياچه اطراف، وحشت، خرابي و زيبايي را بصورت همگام القا مي كنند»(جنكز، 1375). تأثيري 

مشابه تأثيرات آثار رمانتيسيسم!
كثرت گرايي 

بيان،  و  تحقيق  آزادي  آمد،  وجود  به  رمانتيسيسم  دوره ى  در  كه  كثرت گرايي؛  پرتو  در   .3-1   
دوشادوش انتقاد به پيش رفت و سده هيجدهم نيز به عصر انتقاد موسوم پيدا مي كند و داوري هايش 
خطاب به ارزش هاي رسمي و قراردادي صادر مي شود و به  دنبال آن هنرمندان و متفكران اين عصر 
به نظريه جستجوي آزادانه هويت نفس و تجربه شورانگيز روح و احساس شخصي معتقد مي شوند. 
بحث هاي پرشوري در زمينه ى نهادهاي اجتماعي و هنري در زندگي صورت مي گيرد و معيارهاي 
تازه اي بروز پيدا مي كند. بدين منظور در اين دوره هر اثري كه بتواند عواطف لذت بخش آدمي 
را برانگيزد و محرك احساس و تداعي معاني شاعرانه شود با ارزش تلقي مي شد. به هر حال اين 
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تفكرات، زمينه ى پيدايش تكثرگرايي را فراهم نمود. از نشانه هاي كثرت گرا بودن مكتب رمانتيسيسم 
پيچيدگي و آشفتگي است كه در  مقابل مكتب كالسيسيسم قرار مي گيرد. مكتب كالسيسيسم داراي 
قواعد و اصول معيني بود كه اغلب مورد توافق پيشوايان بزرگ آن بود، ولي در مكتب رومانتيسيسم با 
آراى مغايري روبه رو مي شويم؛ به عنوان مثال در زمينه ى معماري، ما با گونه هاي مختلفي از سبك ها 
روبه رو مي شويم. اشتياق به هنر چيني مخصوصاً باغ هاي چيني در انگلستان، طبيعت گرايي، تمايل 

به دوره گوتيك (نئوگوتيك)23، و دوره كالسيك يونان و روم باستان (سبك نئوكالسيسيم)24 وغيره. 
  بدين ترتيب چندين احياي تقريباً همزمان سبك ها در اين دوره به چشم مي خوردند. اين تغيير 
آرا حتي در بين متفكران مرمت آثار تاريخي هم ديده مي شود؛ به عنوان مثال مي توان به اختالف 
ديدگاه هاي جان راسكين25 انگليسي و ويوله لودوي26 فرانسوي اشاره نمود؛ يعني از رها كردن يك 
اثر تاريخي به حال خود تا اعمال حد اعالي مداخله در وضع آن براى مساعد كردنش در جواب 
گويي به نيازهاي زمان حال كه دو راه متضاد رفتار با يك بناي تاريخي را عرضه مي كند. اين كثرت 
گرايي ناشي از ديدگاه هايي است كه متفكران اين دوره درباره ى هنرمند و اثر او داشتند. از نظر 
آن ها، هيجان، تأثر و احساسات انساني موجب پيدايي هنر مي شود و اثر هنري شرحي است از تكوين 
شخصيت يا روح در حال شكل گيري هنرمند است، لذا اين جنبه مركزي حضور هنرمند و نسبت 
آن با معناي اثر، منجر به فن تأويل يا هرمنوتيك رمانتيسيسم گرديد. همچنين رمانتيك ها براي 
شناخت نيت و مقصود واقعي هنرمند در يك اثر هنري، به زندگي اجتماعي و حيات دروني و معنوي 
او اهميت دادند. لذا در اينجا، با نوعي كثرت گرايي در نيت مؤلف يا هنرمند روبه رو مي شويم. در اين 
دوره شاليرماخر27 و ديلتاى 28 از پيشروان هرمنوتيك رمانتيك بودند. متن يا اثر از نظر آنان قطعاً 

معنايي حتمي دارد، هرچند ممكن است كه اين معنا آسان كشف و دانسته نشود. 
  2-3. يكي از خصوصيات و حتي تعريف پست مدرنيسم، وجهه ى كثرت گرايانه آن است. در 
حقيقت همان گونه كه در دوره ى رمانتيسيسم مشاهده مي شود، سبك پست مدرن واحدي وجود 
ندارد، گرچه كالسيسمي غالب (يا هويت غالب) در آن به چشم مي خورد. اصوالً يكي از تعاريف 
اين است كه « پست مدرنيسم حركتي است كه در حدود 1960 در قالب دسته اي از خيزش هاي 
كثرت گرايانه، مدرنيسم را ترك كرد»(جنكز، 1375: 25). بزرگترين تحول در جهان پست مدرن، 
سياست جديد درهاي باز مي باشد كه تأثير نويني بر حقوق اقليت ها و ديگري بودن درجهان 
گذاشت و باعث به رسميت شناختن تفاوت ها گرديد و اين برخالف باور مدرنيسم است كه در 
هسته اش اغلب انحصارگرا بود. از نظر پست مدرن ها؛ « در اين دوره هيچ مكتبي مسلط نيست، 
انسان همه مكتب ها را آزموده است و همه آن ها را در دورنماي گسترده نظاره مي كند... انسان 
امروزي در جستجوي نگاه جديدي به دنياست به همه چيز توجه دارد، به همه علوم اقبال دارد ... 
بدين ترتيب آگاهي گسترش يافته ولي هنوز قالب خود را پيدا نكرده است... تيزاب نقد، همه 
مكتب هاي گذشته را تجزيه و تحليل كرده ولي چيز جديدي را جايگزين آن ننموده است... تمام 
مصالح در يك دورنماي عظيم در كنار يكديگر قرار گرفته اند و مانند سينما در برابر چشم همه 
ما عرض اندام مي كنند ولي ما نمي دانيم كدام تصوير درست و كدام نادرست است... و معلوم 

نيست چه كسي حقيقت را مي گويد...»(شايگان، 1377: 19).
نقش  جديد،  هرمنوتيك  در  دارد.  مستقيمي  نسبت  نيز  جديد  هرمنوتيك  با  كثرت گرايي    
مخاطب براساس توان هاي فكري و فرهنگي اش آشكار مي شود؛ براين اساس، اثر يا متن، چون 
تأويل مي شود معناي خاصي مي يابد، معنايي كه دستاورد دريافت مخاطب است. از اينجاست كه 
اهميت مفهوم مكالمه و گفتگو كه يكي از شاخص هاي مهم كثرت  گرايي است، در مكتب پست 
مدرنيسم دانسته مي شود. براين اساس ذهن انسان هيچ گاه مجرد و تك نيست، بلكه همواره در 

پست مدرنيسم يا نئورمانتيسيسم



دوفصلنامه، دانشكده هنر دانشگاه شهيد چمران اهواز
شماره اول - بهار وتابستان91

48

مكالمه با ديگران است. اين مكالمه گاهي در وضعيت گفتاري و گاهي در رابطه با متن يا تصوير 
قرار مي گيرد. از نمايندگان مهم اين حوزه هانس گئورگ گادامر29 و پل ريكور30 هستند.  در 
زمينه هنر، اين كثرت گرايي به نوبه خود باعث ايجاد خصوصياتي از جمله ايهام، گزينش  گرايي 
و استفاده از نماد و استعاره در آفرينش اثر مي شود. ايهام به خاطر تقليد از سبك هاي گذشته، 
اما بر پايه فنون جديد، استفاده از زبان ساده براي مقبول شدن در خاص و عام، گزينش گرايي 

از اساس و قاعده عمل كردها، سليقه هاي متفاوت، فرهنگ ها و بوم هاي مختلف. 
    هنرمند پست مدرن بايد اين عوامل را كه ممكن است ناهم گون هم باشند در قالب يك اثر هنري 
سازمان دهد. هم چنين پست مدرنيست ها برخالف مدرنيست ها كه نماد و استعاره را كنار گذاشته 
بودند، با تمثيل و روايت در خلق آثار هنري، دوباره به آن روي آوردند كه نشان دهنده ى توجه آنان بر 
جنبه ى معنايي در زيبايي شناسي مي  باشد. در انتها بايد گفت از نظر هنرمندان پست مدرن، مخصوصاً در  
زمينه ى معماري، ديدگاهي كه در اين زمينه وجود دارد، اين است كه اين كثرت گرايي اساسي است 
براي طراحي يك زندگي خوب كه موافق با مذاق فرهنگ هاي متفاوت و ديدگاه هاي مختلف مي شود. 

نتيجه
    شكل حركت تاريخي در اروپا، مصداق بارزي است از كنتراست تضاد رويكردها. دراين راستا 
جامعه بر حالت متعادل قرار نمي گيرد. هر گرايشي از آنجا كه به نوبه خود واكنشي در برابر 
گرايش رايج پيشين است، از وجوه افراطي و تفريطي خالي نيست. مفهوم ديگر اين رويكرد آن 
است كه هيچ گرايش اجتماعي عمًال به صورت ناب و خالص متحقق نمي شود و مستمر نمي ماند. 
اين پيدايي حالت عمل و عكس العمل در طول تاريخ به صورت هاي بارزي جلوه پيدا كرده است؛ 
مانند دوران قرون وسطي و بعد از  آن رنسانس و سپس آغاز عصر خرد، بعد دوران رومانتيسيسم 

و سپس آغاز عصر مدرن و پس از آن دوران پست مدرنيسم. 
   انسان داراي وجوه مختلفي است كه بارزترين آن به صورت عقل و دل تعبير مي شود. هرگاه 
انسان به صورت افراطي به يكي از وجوه خود بپردازد و آن را غالب كند، وجهه ديگر كه مغلوب 
شده، سر برمى آورد تا حالت تعادل را دوباره برقرار كند. گرايش رمانتيكي و توجه به احساس، 
هيجان، خيال، الهام، كشف و شهود و اخالقيات، جزو فطرت و سرشت انسان مي باشد. در دوران 
كالسيسيسم و عصر خرد و عصر مدرن به اين مسائل به عنوان اينكه ضد اصول خردورزي است 
مقابله شده و در مقابل، جنبش هاي رومانتيستي نيز به صورت هاي مختلف، تا عصر فعلي با تأثير 

بر تفكرات و تحوالت، امتداد يافتند. 
   منظور از ستيز با خردگرايي در هر دو جنبش رومانتيسيسم و پست مدرنيسم به معناي انكار 
كامل عقل و خرد نيست، بلكه هردو، طرحي نو جهت تعميق بخشيدن و رفع اشكاالت، دست 

به نقد خرد مدرنيته زدند. 
  اگر نگاه به گذشته از نظر مدرنيست ها، حرام بود و امر جديد و نو ارزش داشت، در هر دو 
جنبش رومانتيسيسم و پست مدرنيسم، گذشته گرايي و استفاده از سبك ها، وقايع و آثار گذشته، 

دوباره به عنوان منبعي از الهام جهت خلق جديد آثار مورد توجه قرار مي گيرد. 
    در پرتو كثرت گرايي، هر دو جنبش رومانتيسيسم و پست مدرنيسم به مكاتبي بسيار پيچيده و آشفته 
تبديل شده اند و درون خود برخالف مكاتب كالسيسيسم و مدرنيسم كه اصول و قواعد معيني داشتند، 

اغلب آراى مغايري دارند كه از انسجام برخوردار نيست و در برگيرنده ى ايده هاي متنوعي است. 
مثل  گذشته  شيوه هاي  كامل  احياي  با  رمانتيسيسم،  سبك  در  معماري،  زمينه ى  در    
نئوكالسيسيسم و گوتيك مواجه مي شويم؛ اما درشيوه ى پست مدرن به جاي احياي سبك هاي 
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گذشته، نوعي اقتباس، گزينش، تلفيق و تركيب آن ها در يك قالب جديد همراه با استفاده از 
مصالح و فناوري فعلي و با توجه به نيازها و واقعيت هاي اجتماعي كنوني ديده مي شود كه باعث 

تمايز معماري دوران پست مدرن با دوران رومانتيسيسم مي گردد. 
   در زمينه ى نقاشي، استفاده از موضوعات تاريخي و حتي اساطيري، درگيري با تمثيل و روايت، 
پيچيدگي و ايهام از خصوصيات مشترك دو سبك رمانتيسيسم و پست مدرنيسم مي باشد؛  اما در سبك 
پست مدرنيسم اين يادوارگي در كنار زمان حال قرار مي گيرد و باتوجه به واقعيت هاي زندگي مدرن و 
انگيزه هاي واقع بينانه و تكنيك هاي جديد، باعث عدم تشابه كامل با آثار دوران رمانتيسيسم مي شود، 

هرچند كه كم و بيش با آثاري كه در آن روح رمانتيك به شدت جريان دارد مواجه مى شويم.
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