
 

فرهنگ »ی شناسد. بنا بر اندیشهشناسی نمیمرز روشنی میان هنر و جامعهمدرن معماری پست

ی میان تجدد و سنت در که با تولید روزافزون دانش و تکنولوژی همراه است، فاصله« جهانی

گیری از پارادایم تکثرگرایی هنری دیگر چالشی بر سر راه خالقیت نیست و بهره های آفرینشگفتمان

سازد. این پژوهش ماع واژگان غیرهمسان را در فرهنگی مونتاژگونه ممکن میقطعیت، اجتو عدم

سعی دارد به درک الگوی مونتاژهای هنری و رابطه انکارناپذیر آن با هویت و سنت در جامعه ایرانی 

های دیرپای ملی و مذهبی نیز وابسته های نوجویانه، به گفتمانرغم اندیشهبپردازد. این الگوها، علی

های غرب و هویت ملی در ی جایگاه خالقیت هنری پست مدرن را با حفظ رهیافتد و مسئلههستن

های آن با توصیفی است که داده-اند. پژوهش حاضر یک مطالعه تحلیلیهنر معاصر ایران طرح کرده

ای های آن به روش تحلیل مضمون در روابط میان انگاشتهآوری شده و یافتهشیوه سندکاوی جمع

های پژوهش حاکی از آن است که وابسته و واسطه مورد بررسی قرار گرفته است. یافته اصلی،

تغییرات سریع امکانات جدید، فرصت پذیرش آراء متناقض با هویت ملی را برای مخاطبانشان کم 

های فرهنگی امان نشانهمدرن، تولید و مصرف بیی پستهای جهانی جامعهکند. چرا که از نشانهمی

لیت اخالقی هنر مسئوکشند. در نتیجه بنا بر یش میوجهی را پ هایی که روایات چندنشانهاست؛ 

توان مفاهیم هنری معاصر را با الگوی مونتاژ، های رایج محلی، میمدرنیستی، با حفظ گفتمانپست

 بپردازد.ی فرهنگ جهانی مدرنیستی به اشاعهای خالقانه بیان کرد تا مانند کاالی پستبه شیوه
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 یرانبا تأکید بر الگوی مونتاژ در هنر معاصر ا« پست مدرنیسم»ت در مکتب شناسی و خالقیزیبایی

 زادهامرئی، محمدرضا شریفسوده عشقی،سید مصطفی مختاباد 

 مقدمه

آن و رسیدن به شأنی  ی فردیمنش خودکیشانهمدرن در مسیر افول از شناسی در اثر هنری پستخالقیت و زیبایی

ای فرهنگی متشکل از عناصر سرخوشانه و کند و با پیکرهای را دنبال میشکنانهگفتمانی، معیارها و مفاهیم شالوده

کند. بنا به خاصیت گفتمانی متناقض، مفاهیم سنتی را با اقتباس و تلفیق میراث گذشته، در ساحتی جدید خلق می

که موجب انحالل  یآید. باززی زبانی به دست میمدرنیستی، معنای آثار هنری در نگاهی بافتاری و در بافضای پست

نوعی مدرن بهی آثار هنری پستشناسانهییها در جهت خلق زیباروایتشود. بنابراین اهمیت خردهمتون در یکدیگر می

که در بحث از آنجایی طلبد. ازتکثر اجتماعی و فرهنگی را میی شکل بیان هنری و انتقال مفاهیم مالتقاط مونتاژگونه

شناسانه و اخالقی وجود ندارد، آثار هنری این دوران در ارتباط های زیباییمدرن، مرز میان ارزششناسی پستجامعه

خالقیت  ی پژوهش حاضر مبنی بر بررسی جایگاهشوند. اما بنا به رویکرد ویژهمدرنیستی تولید میبا فرهنگ پست

ی حفظ میراث اصیل خود است و نگاهی مدرنیستی در هنر معاصر ایران و با توجه به اینکه ایران کشوری با دغدغهپست

حل مناسبی تواند راهرسد الگوهای تلفیق و مونتاژ در تصاویر هنری، میهای غالب جهانی دارد، به نظر میسوی جریانبه

های آنالوگ و رن در ایران به شمار برود. این الگوهای مونتاژ به کمک تکنیکمدبرای فهم و تفسیر زبان هنری پست

 اند.ی فرهنگی پرداختههای چندهویتی و نو از دل گذشتهی فضاسازیدیجیتال در عکاسی و تصویرگری به ارائه

بررسی خواهد شد.  شدهبندیتحلیلی، واکاوی منابع اطالعاتی ردهـدر این پژوهش، با رویکرد کیفی و روش توصیفی

اند. اما به دلیل کیفی و ادراکی بودن، شدهآوری ی سندکاوی جمعای و اینترنتی به شیوهاین اطالعات از منابع کتابخانه

های علی و غیرکمی ی آماری به دست نیامده است، بلکه از اشباع نظری متون حاصل شده و به دلیل انگاشتاز جامعه

نگرفته است. در ادامه، با روش تحلیل مضمون، الگوهای کیفی موجود در کدهای زبانی گیری صورت پژوهش، نمونه

ای )الگوی مونتاژ مدرن(، وابسته )خالقیت هنری( و واسطهشناسی پستهای اصلی )جامعهمندرج در هر کدام از انگاشت

را بر اساس هدف و سؤاالت  هادر هنر معاصر ایران( تفسیر خواهند شد تا بتوان مضامین کلیدی مشترک میان آن

 به دست آورد.  های مؤثری در خصوص این پژوهشپژوهش، تحلیل و بررسی کرد و یافته

های برانگیز آن بر اساس مؤلفهشناسی، خالقیت و جایگاه چالشدر باب سوابق مطالعاتی مسائل مربوط به مباحث زیبایی

ی پسامدرنیسم و جامعه»(، 1391ت. در کتاب جیمسون )مدرنیسم، در منابع مختلفی سخن به میان آمده اسپست

دهد که مدرنیسم کالسیک چیزی مربوط به گذشته است که پسامدرنیسم جایگزین ، این مسئله را توضیح می«مصرفی

شناختی را در بردارد و شود، مرگ مؤلف است. در نهایت، این بحث معضلی زیباییآن شده و آنچه موجب آن می

فرد تجربه و ایدئولوژی را زیر سؤال برده است. همچنین به مباحثی مانند تفکر ریزوم، روایتبخشی صربهساختارهای منح

گرفته است و نیز به مفاهیم دیگری چون کلیت در فضای مدرن شکلمجدد که در اثر قلمروزدایی در اَبَرفضای پست

بندی مدرنیته و صورت»آن، در منابع دیگر چون شده است. عالوه برگشتی سوژه اشاره مدرن، پایان تاریخ و گمپست

بندی مفاهیم صورت(، به1385تألیف نوذری )«های تکامل اجتماعیمدرنیسم: در بسترهای تکوین تاریخی و زمینهپست

مدرنیته و پست»شده است. در کتاب دیگری از همین نویسنده به ناممدرن پرداخته ی مدرن و پستکلی در دو حوزه

اثر « سیار-تکه و تفکرزدگی جدید؛ هویت چهلافسون»در کتاب  و« هاها، کاربستمدرنیسم: تعاریف، نظریهپست

شده است و عالوه بر آن، مشکالت شناسی و هنر و فلسفه اشاره ی جامعهاول در حوزهبه اطالعات دست (،1393شایگان )

ی، بیان گردیده که در اثر ارتباطات مدرن دچار افسون زدگی افسونجوامع بشری در عصر فرامدرن تحت دستمایه

برد تا شکنانه بهره میهای شالودهکند و از روششناسی میهای انسانی را درمانشوند و نویسنده، آسیبجدید می
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 یی ایدهرابطه»کتاب در  (1394های چندگانه را در یک فضای بینامتنی مطرح نماید. در نگاه دیگر، تابعی )هویت

توان با بحران مشروعیت معتقد است با توجه به تنوع موجود در محصوالت هنری قرن بیستم، می «پسامدرن و عدم تعین

های ماهیت شناختی را گرایی در تعریف و تبیینی دوران، همساز و همنوا شد و عدم تعین با تنوعدر دیدگاه فلسفه

وضعیت پسامدرنیته )تحقیق در » ( در کتاب1393هاروی ). همچنین ها قلمداد کردترین جنبهی مشترک آنعمده

-از مدرنیته به پسامدرنیته در فرهنگ معاصر و همچنین به دگرگونی سیاسی ، به گذار«های تحول فرهنگی(خاستگاه

اصر ی معپردازد. در رابطه با جامعهی فضا و زمان در این وضعیت میداری اواخر قرن بیستم و تجربهاقتصادی در سرمایه

ی پیشرفت در غرب با پیامد متفاوت آن ، به معضل تضاد میان انگاره«توسعه و تضاد»( در کتاب 1384پور )ایران، رفیع

در ایران پرداخته است. در ادامه در باب ماهیت تصاویر فتومونتاژ که محصولی از التقاط تکنولوژی و هنر در دوران 

و مقاالت به جایگاه فتومونتاژ به لحاظ تاریخی، سیاسی، اجتماعی و  معاصر است، در منابع متفاوتی از جمله کتاب

نشینی های چندگانگی همفتومونتاژ و استراتژی»ی مثال در مقالهعنوان شده است. بهشناختی پرداخته ساختارهای روان

تألیف «اه دوران معاصر، خاستگ«فتومونتاژ»(، و عکس؛ خاستگاه مدرنیسم 1384نژاد )ی مقیمنوشته «تکنولوژی و هنر

بردن از منابع موجود، نگاهی  شده است. در پژوهش حاضر ضمن بهره(، به مباحث باال اشاره 1391آبادی )کمالی دولت

ی عنوان الگویی برای شناخت فضای جامعه و فرهنگ حاکم در جامعهشناسی، بهی خالقیت و زیباییجدید در عرصه

 معاصر ایران بررسی خواهد شد.

 مدرنیسمتب پستمک

زدایی و هایی است که به دلیل ویژگی سیالیت، عدم قطعیت، مرکزیتای از گفتمانمدرنیسم مجموعهپست

مدرنیستی با دوری از عقالنیت ی پست(. جامعه197: 1394)تابعی،  جدگندر چارچوب تعریف نمی1تکثرگرایی

ای گرایانهتکثرگرایی، در پی یافتن حقیقت جدی و واقعگذارد که با خصلت ای از ادراک قدم میمدرنیستی، به حوزه

گیری مدرنیستی و بهرهی پسافرهنگِ پستهای مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و هنری نیست و با پدیدهدر عرصه

-428: 1385آمیز و روایات مونتاژگونه است )نوذری، های سرخوشانه، تناقضهای پیشین، به دنبال ترکیباز سنت

ای، ی پساصنعتی یا فراصنعتی باید نام برد. در چنین جامعهمدرنیستی، از یک جامعهی پستدر تعریف جامعه .(436

شده در آن، به فرهنگ انگاشت مهمی است که با توجه به دوری از عقالنیت مدرنیستی و محوریت مفاهیم طرح

ی مدرنیستی، به یک های اصیل جامعهرزشآورد و با نفی ارجاعات داللتمند و اخودمحوری و خودمرجعی روی می

های چنین جوامعی در گستردگی شکل روابط انسانی و کوچک آید. بنابراین مؤلفهگسیختگی فرهنگی گرفتار میروان

ی پساصنعتی ی صنعتی بر فناوری ماشین استوار بوده است، جامعهبررسی است و اگر جامعهشدنِ بُعد زمان و مکان قابل 

 فکری تأکید دارد که تبعات آن تولید اطالعات و دانش است.بر فناوری 

 

بررسی است، نفی روایات کالن و جایگزینی کاربردهای زبانی و ای قابل مفهوم دیگری که در شناخت چنین جامعه

الن اکنون مردم دلیلی برای پذیرفتن روایات ک 2زعم لیوتارشناسی است. به ی معرفت و زیباییروایات خرد در عرصه

که گیرند و علم نیز با تبعات ویرانگر جنگ جهانی دوم، زمانیندارند؛ زیرا روایات کالن، مشروعیت خود را از علم می
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 زادهسوده عشقی، سید مصطفی مختاباد امرئی، محمدرضا شریف

ای نیست. ی زیادی را به کام مرگ فرستاد، دیگر آن قهرمان اسطورهصاحبان قدرت و تکنولوژی به مدد عقل و علم عده

اعتقادی به روایات کالن از میان کشاند و مسوولیت آن در پی بیمی قهرمانی که آدمی را به سمت آزادی و شناخت

ها را جایگزین آن صورت فشرده و در کنار هم کارناوال عظیمی از روایترفته است. به این ترتیب، روایات خُرد به 

: 1392کنند )نوذری، زدایی میاند. همچنین روایات خرد از نظام زبانی، اندیشه و مبانی واقعیت عینی مشروعیتساخته

620.) 

نوعی اختالل روانی دچار ی انسانی را به مدرنیستی، سوژهی پستی جامعهبه دنبال این تحوالت، معماری پیچیده

ی عظیم اطالعات کامپیوتری و روابط چندملیتی که مدام به سمت کند. ارتباط با فرهنگ مصرفی، التقاط با شبکهمی

ی مدرن، دچار سازند. آن زمان که زبان سالم سوژهیی فاقد مرکز معین را برایش مطرح میشوند، دنیاسوژه حواله می

 4در مقام یک متفکر مارکسیستی 3شود. جیمسونگردد، اقتباس و تقلید جایگزین آگاهی اصیل میتجزیه و اشتقاق می

داند که های گوناگون میاز سبک های زمانی مختلفاین پیامد را به دلیل تهیشدن نیروهای تاریخی و جایگزینی تکه

گونه و سقوط و هزل 5در جوار یکدیگر، از اقتدار و اتحاد سابقشان کاسته شده است. از این رو رفتار شیزوفرنیک

 خورد.گر در پی بحران بازنمایی و سقوط مرجعی مشخص، پیامدی است که به چشم میهای داللتزنجیره

داند که موجب خلق فرهنگی شده است که بر پذیر میدرنیته را جریانی انعطافمدر مقابل این نظریات، هاروی، پست

زده است. در مسیر این  شناختی را دامنداری متأخر شکل جدیدی از حساسیت زیباییاساس منطق فرهنگ سرمایه

شود، پشت سر هم ه میهای مردم نیز بر اساس آنچه در تبلیغات این تولیدات دائمًا دیدتولیدات مداوم، عقاید و سلیقه

کند، بلکه به دنبال خلق معنای سطحی و گذرا است که ای پایدار خلق نمیگردد. چنین فرهنگی، اندیشهدگرگون می

آید. در یک دور از منطق عقلی به وجود می صورت متکثر و بههای گوناگون، فاقد اصالت و به از اختالط و مونتاژ سبک

ای پسافرهنگی تبدیل ای فرهنگی، به جامعهی تکنولوژی است، از جامعهعتی که بر پایهی فراصنعتی یا پساصنجامعه

ی خود به اوج لذتی دهد که از اعتالی یگانه و اصالت گذشتهها میشود و جهش از مرزها، ذاتی انقالبی به پدیدهمی

ست که تصاویر آن در کنار هم قرار هایی اخورد، مصرف نشانهرسند. آنچه در این روند به چشم میگرایانه میپوچ

(. این 17 -32: 1391دهند )جیمسون، های دیگری میسادگی محو و نابود شده و جای خود را به نشانهگیرند و به می

های مدرنیته سر برآورده و به دهد که از دل بحرانای مبتذل ارائه میمدرنیستی، کلیشهنگرش از فرایند خالقیت پست

پردازد تا بتواند مرکز جدیدی برای دنیای بدون مرکز کنونی به دست آورد. با این تفاوت مفاهیم آن می بازسازی مجدد

 7یدر اشیای حاضر و آماده 6دار هنری است که انقالب دوشانیسمکه این بار این فرآیند چندالیه و متکثر است و وام

مآبانه و احساسات عمیق هنری بر مفاهیم ای مقدسهی هنر کرده است. تا آنجا که تمام بینشمصرفی، وارد عرصه

های هنری پیشین مبدل شده است. در چنین فضایی گسست از از گرایش 8زودگذر و قراردادی و تقلید سبکی

دارانه ایجاد کرد که منجر به تولید شناسی کالسیک، اختالط نامتجانس فرهنگی را با هدف نوسازی سرمایهزیبایی

 شناسانه هنرمند پرداختهای مستقل تعهد زیباییای شد که با ظهوری آوانگارد، به فرافکنی در ارزشخالقانه هایواژه
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و اثر هنری را به تعهدات اخالقی در جامعه سوق داد. بنا بر چنین الگویی، حضور مفاهیم گذرا هرگونه حیات زیرمتنی 

چیز در ایهام و کنایه، اکم در آن تغییر داد و همه مدرنیسم بر طبق اختالط فرهنگی حرا به روابط بینامتنی در پست

 طبعی و پوچی قابل تفسیر گردید.طنز، سفسطه و تقلید، هجو، شوخ

 شناسی و خالقیت هنریزیبایی

ی اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن گرایانههای انتزاعدر گرایش شناسانهی زیباییشناسی فلسفی با تولد سوژهزیبایی

)تابعی،  «شناسی پرداختحکم در مورد زیبایی به 9ای به نام حس مشترکشد. این سوژه با اصل یگانهبیستم متولد 

گرفته شده است که به معنی ادراک حسی است )بووی به نقل  10شناسی از ریشه یونانی استتیک(. زیبایی87: 1394

(. این بدان معناست که تجربه زیباییشناسی در سیر اعتالی خویش باید از قلمرو حس 167: 1398از خمر و دیگران، 

 (.167: 1398خارج و به حوزهی معنایی و ذهنی وارد شود )خمر و دیگران، 

کرد. این مبنا عمل می« اندیشم، پس هستممن می»با عنوان  11معروف دکارتیدر راهبردهای عقلی، سوژه بنا بر اصل 

شناسی تأکید ورزد. این جایگاه شناسانه تغییر داده شد تا به جایگاه هنرمند برای تعریف زیباییبه راهبردهای زیبایی

اخالقی( و فهم )دانش عملی( نیز آن را از خِردِ عملی )داوری  12ای است که کانتشناسانهمبین فهم استقالل زیبایی

(. همچنین کانت، شناخت را محصول سه قوهی حس، فهم و عقل دانسته و 360: 1393متمایز کرده است )هاروی، 

میان امر مطبوع، امر خیر « زیبایی»ی نام میبرد. در حوزه« زیبایی»و « اخالق»، «شناخت»در آراء خود از سه حوزهی 

(. اما با تجاری 52: 1398داند )علیزاده و دیگران، ی امر زیبا را حس آدمی میو سرچشمهشود و امر زیبا تفاوت قائل می

ناچار با رویدادهای شناسی به نوزدهم، زیباییی شدن بازار و افول حمایت اشراف از محصوالت فرهنگی در سده

سانه فاصله گرفت. تحوالت شنااقتصادی، فرهنگی و سیاسی آمیخته شد و از قراردادهای قبلی در داوری زیبایی

-124: 1394شناسی جدید هنری تأثیر بسزایی داشته است )تابعی، ی ماشینی شدن، در هستیتکنولوژی و پدیده

شناسی در مدرنیسم را با توجه به پیامدهای اجتماعی تعریف زیبایی 13های تغییر و گذار، دادائیسم(، اما در این دوره128

ای از ناخودآگاهی پرداخت شدهویرانگر آن به سخره گرفت و به احیای نیازهای سرکوبو سیاسی جنگ و دستاوردهای 

ی کوالژ، تصاویری را در های روزنامه و به شیوهبرش گرایی مخفی مانده بود؛ دادائیسم با ترکیبکه پشت حجاب عقل

 شناسانه پدید آورد.یک اتوماتیسم روان

های متکثر و تنوع معانی های متنوع از واقعیتبازنمایی خیال در گزینشبه  14در ادامه چنین گزینشی سورئالیسم،

های متفکرانه مدرنیسم را ای رسید که تمام ژستبه نقطه 15های هنری مدرنیسم در پاپ آرتانجامید. امّا اوج فعالیت

ستقل مدرنیستی را به زندگی ی مشناسانهقیمت مورد انتقاد قرار داد و دنیای زیباییهای اجرایی تجاری و ارزانبا روش

پایان مدرنیسم در هنر پاپ و توسط اندی » 16ی آرتور دانتو:به گفته ی مردم کوچه و بازار نزدیک کرد.معمولی ذائقه
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 زادهسوده عشقی، سید مصطفی مختاباد امرئی، محمدرضا شریف

پرداخته که میان شی عادی و اثر هنری تفاوتی قائل نبوده و این  ی فلسفیاعالم شده است؛ زیرا او به گزاره 17وارهال

 (.376: 1393)ضیمران،  «مان هنری در غرب را به وجود آوردشکل جدیدی از گفت

جای فاعل زیباشناس مدرنیستی مرگ سوژه موجب نابودی ذهنیت در اثر هنری شده است و بهشناسی پستدر زیبایی

هایی ها و گسستگی از داوریعنوان منِ اندیشمند نام برده شد، نقدها و تمثیلی دکارتی از آن بهکه زمانی در اندیشه

در این  18ای که متأثر از جنبش پساساختارگرایی،شکنانهیابد. بنا بر چنین نگرش شالودهشناسانه در هنر راه میزیبایی

های در عرصه 19انداز باوریشناسانه، تحت تأثیر چشمی زیباییدوران است، تمام معیارهای تغییرناپذیر در عرصه

و بر اساس پارادایم عدم قطعیت، روابط  20(. بنا بر گفته چارلز جنکز87: 9313رود )هاروی، گوناگون به زیر سؤال می

: 1394شوند )تابعی، گرا میی سبکی و گفتمانی میان مخاطب و اثر هنری، جایگزین نظریات واحد و تمامیتگونهبازی

26.) 

گیرد، می قیت نیز صورتهمچنین در بحث مفهوم خالقیت باید به مفهوم خلق پرداخت؛ مفهومی که در جریان آن خال

ی ی تخیل بازگشایی شود. واژهاما خود این مفهوم به فرآیندی به نام تخیلورزی وابسته است. بنابراین الزم است واژه

ی ساز؛ در نوع اول بین تخیل و موضوع آن شباهت است و جنبهساز و غیرشبیهتخیل به دو گونه است: تخیل شبیه

آیند که برخالف انتظار است. ی آن به صورتی گرد هم میساز، تصورات آفرینندهغیرشبیهکارکردی دارد اما در تخیل 

انجامد اما تخیل بازآفرین این نوع تخیل دارای نوعی جهش است که به تخیل خالق در هنر و علم یا زندگی روزمره می

ات، ته باشد، لزوماً خالق نیست )گسازی داشصویر ذهنی قویی در بازآفرینی و شبیهتساز، هر چقدر هم که یا شبیه

1391 :183.) 

بخش داند. بدان معنا که ایزد بانوی هنر )موزها( الهام، خالقیت را فراسوی عقل آدمی می22در رساله ایون 21افالطون

داند که تخیل را به خالقیت را تا حدی زمینی کرده است و آن را فرایندی طبیعی می 23آفرینندگان است و ارسطو

کند. دهد. حسی که داوری همه حواس را بر عهده دارد و در باب زیبایی حکم هم صادر میرک پیوند میحس مشت

داند که کند. او نبوغ را واجد شرایط خاصی می، بحث خالقیت را ذیل نبوغ مطرح می«ی حکمنقد قوه»کانت نیز در 

آلیستی خالقیت و دهد و در تفکر ایدهشکل میکند و سبک نوینی را قواعد و هنجارهای جدید را برای هنر اعمال می

 (.290 -278: 1391نبوغ ریشه در ذهن آدمی دارد و معطوف به مؤلف است )گات، 

های کهن از تاریخ و هستی های اجتماعی و سیاسی باعث شد تا برداشتبا ظهور مدرنیته، خالقیت و نوآوری در نظام

ی نوعی واژههای انقالبی در خالقیت توسط هنرمندان رمانتیک، بهجنبش های متمایزی ایجاد گردد.به کنار رود و سبک

ی نامحدود گیری از گسترههای هنری مختلفی با بهرهفرهنگی و هنری بر اساس ابداع و نوآوری دست یافت. شیوه

بافته ی در همهاهای سنتی با حرکات پیوسته و زنجیروار جای خود را به شیوهآفرینش هنری سر برآوردند که کیفیت
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شناسانه دادند ای روانهای پیوسته بیرونی جای خود را به لحظههای گوناگون و زمانو چندالیه از حاصل جمع زمان

ی نقاشی کوبیسم، در نوسان شده مانند شیوهپیوسته، فشرده و ادغامهمصورت بهکه در آن گذشته و حال و آینده به

 هستند.

رود و معتقد است که ماهیت نبوغ، با بحث از مؤلف اثر به کار می»معتقد است که « مؤلف کیست»در  24میشل فوکو

)ضمیران، دشونبوغ، امروزه مرجعی تشریفاتی دارد و نبوغ و خالقیت به گفتمان تعلق خواهد داشت و از سوژه منحرف می

ی فردی به شأنی گفتمانی و شگردهایی ودکیشانهمدرنیستی، خالقیت از رویکرد خ(. بنابراین در هنر پست291: 1393

های آورد و فهم نبوغ در آن، به معنی تکرار انگارههای ادبی و دوری از اصالت و نوآوری روی میچون اقتباس و سرقت

های ادوار گذشته است. از این رو در تکوین اثر هنری اختراع و ابداع ضروری نیست و هنرمندان متعلق به سبک

های مدرنیسم را به سخره گرفتند تا به رهیافتی فراسبکی دست یابند. در جریان ن با این تکرار در واقع سبکمدرپست

 های جدید و متکثر از میراث گذشته است. با اینخلق هنری، فرایند خالقیت، جهشی سرکش در جهت ابداع هویت

ورزند، این است که آفرینش آنان تکراری نبوده مدرنیستی در خلق هنری، بر آن اصرار میهمه، آنچه هنرمندان پست

مدرنیستی بازی زبانی است که بر اساس سنت و بین آفرینش خود و هنرهای قبلی تمایز قائل هستند. هنر پست

ایه ی طعنه و کنساختارهای کالسیک را به عرصه 25های رمزآلود بستر ناخودآگاه فرویدی،پساساختارگرایانه با جناس

ها ها و به تعویق انداختن معنای آنهای زبانی در فرآِیند تولید نشانهگیری از بازیبا بهره، »کشاندآمیز میو لغزش ابهام

گونه رفتارهای هنجارشکن بیشتر (. این418: 1388)احمدی،  «یابدتری دست میبه روابط تازه26ی بینامتنیتاز رابطه

ای جدید و نامتعارف به خلق هنری بپردازد که این خود د به شیوهشامل تغییر قواعد مسلم صرفی و نحوی است تا بتوان

زدایی  کند، بسترمدرن را ممکن میممکن است گاهی موجب ابهام در روابط موجود باشد. در واقع آنچه فهم زبان پست

به هم مرتبط  پایان از متونی کهای بیجای مؤلف آن کندوکاو نموده و در رشتهاز آن است تا ناخودآگاه متن را به

 دهد.شده آن را مورد بررسی قرار  شوند، به منطق گفتمان و مکالمه شکل بدهد و در بینامتنیت مطرحمی

 

 

 

 الگوی مونتاژ در هنر

سازد. در این فن، هرگونه فن مونتاژ، قابلیت ساخت فضاهای چندوجهی را برای رسیدن به تعدد معانی ممکن می 

های آنالوگ یا دیجیتالی بعدی که به مدد قابلیتسه27سازی تصویر بر سطوح دوبعدی و اسمبالژهایتلفیق و دوباره

بازنمایی مفهوم واقعیت و قطعیت در علم و روشنگری زمانی عکاسی صریح به  شوند، موضوعیت خواهد داشت.ساخته می

شده با روش مدرنیستی به مدد تصاویر عکاسیمعطوف بوده است. با توجه به بحران بازنمایی، تردید و تناقض پست
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سازی تصاویر عکاسی صریح، برای بازتعریف واقعیت، در بررسی است. تکنیکی که با تلفیق و دوبارهقابل 28فتومونتاژ

در این زمان با توجه به تحریف و دستکاری د. شوسی مورد استفاده قرار داده میبیان اجتماعی، فرهنگی و سیاجهت 

ی عوامل تکنیکی در آن، با مرگ عکاسی صریح و شروع دوران پساعکاسانه در هنر مواجه در واقعیت عکاسانه و مداخله

هنر در این دوران، با نگاهی غیرالگوریتمی به خلق تصاویر (. با توجه به مسوولیت اخالقی 37 -38: 1393هستیم )بال، 

های واقعیت را بدون نشینی تصاویر، حضور توأمان تکههای فنی، جانشینی و همانجامد که با مهارتای میترکیبی

ردم (. هنرمندان چنین آثاری، عموم م42-52: 1384نژاد، سازد )مقیمی ارجاع معین در دنیای مجازی ممکن مینقطه

ی مؤلف، موقعیت انسان را در دنیای پر سازوکار را مخاطب خود قرار دادند و با حذف نبوغ فردی خویش و ابطال اسطوره

 (.66 -98: 1390اند )سانتاک، کنونی به نمایش گذاشته

ض همراه ا با تناقی انسانی رکنند که تولید فناورانه و تکثرگرایی اندیشهاین تصاویر برای مخاطبان دنیایی را ترسیم می

ر فتومونتاژهای زند. در تصاویهای دیداری را رقم میهای متعدد در ابرمتنای با موقعیت نسبی با جهشسازد و جامعهمی

کنندگان روایات شود که مصرفعنوان یک کاالی فرهنگی خلق می مدرنیستی مفاهیم، وابسته به زبانند و بهپست

ها است و سهم شناسی کالسیک در آفرینش آنریزی هستیایند. این خود نوعی برهمنمترکیب می چندوجهی آن را باز

(. جریان آوانگارد تخیل در 45: 1393گردد )شایگان، گونه منجر میتخیل در این میان به ترسیم الگوی معرق

فرینشی مبتذل به نظر ی چنین آبرد. البته گاهمدرنیسم، مرزهای متداول برای خلق تصاویر تخیلی را از میان میپست

ای صورت مقطعی معنا و مفهوم را در شیوهآید، اما هدف ایجاد لذتی است که دوام چندان طوالنی نداشته است و بهمی

گرداند. بنابراین خالقیت در پی ساخت غیرمنتظره بیان و سپس خود این مفهوم را تهی دانسته و آن را محو و زایل می

عنوان مرکزیت هیچ کند که به لکه با اقتباس از منابع گذشته، اَبَرفضایی را ایجاد میآفرینش چیز جدیدی نیست، ب

ی مصرفی مدرن را در هنر جامعهشناسی پستیابند. در این میان، مونتاژهای فضایی، تجلی هنر و زیباییواحدی را نمی

که روش لشناسانه نیست، بی زیبایییهتجز شود، صرفاًی این تحوالت خلق میهگذارند. هنری که در نتیجبه نمایش می

گرایی را بر عهده دارد که در آن تناقضات ی بازنمایی واقعیت کثرتولیت اخالقی شیوهئشناخت جهان است و هنر، مس

مدرن شناسی پستی زیباییگردد. در نتیجه ذائقهنژادی، جنسیتی، اجتماعی و فرهنگی در مرزهایی غیرواضح مطرح می

 خورد.زندگی واقعی گره می یبه عرصه

 

 صر ایرانمدرنسیم بر اساس الگوی مونتاژ معاپست شناسی و خالقیت مکتبزیبایی

 عنوان هنر معاصر ایران قابلشناسانه وجود ندارد. آنچه بهبرای آشنایی با هنر معاصر ایران، گریزی از رویکردهای جامعه

د که بر اساس رویدادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تحوالت شوی اخیر را شامل میبررسی است، هنِر چند دهه

عنوان هنر گوناگونی در آن صورت گرفته است. اما در ابتدا باید اشاره شود که در نامگذاری بخشی از این دوران به

 مدرنیسم در آنای است که پستهای زیادی در نظریات گوناگون وجود دارد. نخست نظریهمدرنیستی، چالشپست

                                                           
نیست. در دیکشنری  ق کمی بر سر تعریف کلمه فتومونتاژ در بین هنرمندان و مورخان وجود دارد. کلمه فتومونتاژ در دیکشنری آکسفورد واضحفتوا. 28

های سرهم کردن عکس ها در برش و دوبارهپنگوئن آمده است: تصاویر ترکیبی حاصل از چند عکس و یا مراحل ساخت آن. اما در آنچه مثاًل دادائیست

, Adesهای به کار رفته از آن است و تصاویر بهدست آمده، تخیلی، هنری و طنزآمیز یا کنایی است )برند، تعریف متفاوتی از تکنیکفتومونتاژ به کار می

1986 :8-9.) 
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پذیرش نیست. مدرنیسم هنوز در بافت سنتی ایران قابل ای دیگر، پستحلی برای بحران مدرنیستی است و در نظریهراه

اند، طبیعتًا قادر به هضم درستی درک نکردهزیرا آفرینندگان هنری و مخاطبان آثاری که هنوز جریان مدرنیسم را به 

هجری شمسی، تغییرات مدرنیزاسیون از غرب وارد  40ی د. در دههمدرنیستی نخواهند بوی پستهای پیچیدهمؤلفه

ایران شد و با حضور تلویزیون، تغییر در سیستم آموزش و سفرهای خارجی، تحوالتی سطحی در ساختارهای اجتماعی 

نماید؛  (. اما این تغییرات به لحاظ فرهنگی نتوانست تأثیرات عمیقی را ایجاد72-68: 1384پور، به وجود آمد )رفیع

ی ایرانی، در پی تجددگرایی و تقلید ی مردم در جامعهجای تالش برای ارتباط با تودهی نوظهور بهزیرا این پدیده

 (. 189-188: 1384های غربی بوده است )افشار مهاجر، دستانه از شیوهخام

های نه هنر معاصر ایران که در دهههای نوگرایای انقالب اسالمی و بعد از آن جنگ تحمیلی، با جنبشرویارویی پدیده

ی آن شکل گرفته بودند، یک جریان تاریخی قوی را در مقابل دوران قبل از انقالب قرار داد که وجه ممیزه 50و  40

ی رسیدن به (. بنابراین انگیزه212-210: 1394گرایانه بود )کشمیرشکن،های هویتی، مذهبی و ملیتوجه به ریشه

های غربی را در خود به همراه داشته باشد، نوعی سردرگمی در ی نوآوریهای ملی و همهجنبه یسبکی واحد که همه

ی گرای دوران مدرن برای هضم مفاهیم مورد پذیرش، جامعهها را به دنبال داشت. به همین دلیل، هنر فرمگزینش آن

حاظ محتوا قوت گیرد. از آنجا که تکامل جهانی شدن به لسازی برد تا در خالل فرایند ایرانیزهسوی بومیایرانی را به 

هنر نیز به لحاظ فناوری تولید آثار ی های بشری سایه افکنده بود، عرصهدانش و تکنولوژی در تمام شئون فعالیت

 29«هنر جدید»ی نصیب نمانده و در قالب هنرهای مفهومی و در عرصهمرز و محدوده بیهنری، از این امکانات بی

ی بیان هنری را از میان برده و باعث های شیوههای دیجیتال و... تمامی محدودیتامکان ضبط تصویر، رسانهابزارهای 

(. در واقع، زبانی که این 1531: 1395تولید کثرتی از مفاهیم اجتماعی، سیاسی به زبان هنر شده است )عرب بیگی، 

ها امکان حضور متن را در بسترهای مختلف فراهم آنکند جهانی بوده و خصلت تکثرگرایی در چنین هنری را خلق می

 ساخت.می

ها مربوط ی زندگی و ذهنیت آنمدرنیستی به شیوهی پستدیدگاه دوم در خصوص چالش هنرمند و مخاطب در عرصه

مدرنیسم های پیشرو و جهانی پستشود که گاهی درگیر سنت است. بنابراین توصیف وضعیتی که بتواند هم انگارهمی

های رود. در واقع، آنچه در انگارهرا شرح دهد و هم با زبان جامعه قابل تفسیر باشد، چالش مهمی به شمار می

مدرنیستی غرب تحت عنوان مرگ مؤلف، ساختارشکنی، تأویل متن اثر هنری و چندمعنایی بودن آن در ارتباط پست

معنایی هم کشیده شده ایران از تکثر معانی، به بیی هنر معاصر شود، از دریچهی ذهنی مخاطب تعریف میبا تجربه

دستانه، تنها مخاطب بلکه خود هنرمند نیز درک درستی از آثار هنری تولید شده ندارد و تنها با شیفتگی خاماست و نه 

قواعد نمایاند، به هم ریختن مدرنیستی میبه تقلید الگوی غربی پرداخته است. در نتیجه تنها چیزی که اثرش را پست

های نوجویانه نهایت، ظهور انگیزه (. در34-33: 1384های متکثر تصویری بوده است )گلشیری،ظاهری در ترسیم فرم

مدرنیستی، توانند بنا بر خصلت پستبه همراه تجربیات سالیان دور و نزدیک در ایران، موجب خلق آثاری شد که می

چسبانی اکنونیت اس مقتضیات مفاهیم خود بسترزدایی کنند و با تکههای مختلف را بر اسساختارزدایانه باشند و زمان

 بخشند.

                                                           
2 9 New Art 
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با تأکید بر الگوی مونتاژ در هنر معاصر ایران« پست  مدرنیسم»شناسی و خالقیت در مکتب زیبایی  

 زادهسوده عشقی، سید مصطفی مختاباد امرئی، محمدرضا شریف

شاه قاجار و گردد که توسط ناصرالدینای بازمیچسبانی شدههای تکهی الگوی مونتاژ در ایران، به سنت آلبومپیشینه

جار ی و فرهنگ دوران قای زندگآوری شده است و شواهد عینی ارزشمندی را از وقایع و شیوهزنان حرمسرای وی جمع

های تصویری دیگری که از فن مونتاژ، تکه چسبانی و (. عالوه بر این، نمونه164: 1387پور، کند )طهماسببازگو می

های مطرح این زمان اشاره توان به تصاویر کارت پستال شده رجال و چهرهاند، میتلفیق در این دوران استفاده کرده

هایی با موضوع شد. همچنین عکسرنشین جهت نگهداری در منازلشان خریداری میکرد که توسط قشر مرفه شه

ی تلفیق دو سوژه زائر و اماکن متبرکه شدند که در این تصاویر از شیوهزیارت که جهت یادگاری به مسافران فروخته می

 (.61 :1394کردند )قیدرلو،طور همزمان استفاده میزمینه، بهزمینه و پسبه ترتیب در پیش

نظر ی معاصر ایران را در نظر دارد، از دنبال کردن وقایع دوران گذشته صرفی حاضر که جامعهبا توجه به رویکرد مقاله

ی آن با این رویکرد بررسی خواهد شد. در بسیاری از تصاویر هنری معاصر شود و سیر تحوالت هنر مونتاژ و رابطهمی

به جهت تقلید و رونگاری مورد استفاده قرار نگرفته است، بلکه نمایش هویت ی تاریخی، ایران بهره بردن از حافظه

ی آنالوگ به های بومی، ابزارهای اجرایی از شیوهخورد. با وجود نگرشفرد ملی، قومی و مذهبی به چشم میمنحصربه

از آثار متأخر هنر مونتاژ  نمایی برخیی هویتهای نوین دیجیتالی ارتقا یافته است. بنابراین نقدی که به شیوهشیوه

ی افراطی و بدون توجه به مفاهیم هنری گذشته، شود، این است که در آثار هنر مونتاژ شرقی و ایرانی، استفادهوارد می

ماندگی ی هنرها و شناخت اقالیم و باورهایشان، صرفاً تصویری از عقبی بستری مناسب جهت تفسیر اندیشهجای ارائهبه

. در توجیه چنین نقدی بر هنر معاصر Stamps,2013: p.29)خورد مآبی ساختگی به چشم مییاجتماعی و غرب

ی آن را در ایجاد تصویری که با حفظ های از تقلید به نام تقلید سبکی اشاره کنیم و انگیزایران، الزم است به شیوه

شوند، ویر فراتر از زمان و مکان منجر میی بینامتنیت گذشته و حال به یک تصهای آثار هنری گذشته از رابطهارزش

های موجود در ناخودآگاه زبان هنر معاصر ایرانی، دیگر، آثار هنر مونتاژ معاصر ایران، با بازیعبارتیبررسی کنیم. به

های نوین، به یک اجتماع متکثر و ها و اعتقادات ایرانی را به همراه دستاوردهای حاصل از رسانهها، عادتروزمرگی

 30گاهی متناقض، از واژگان تصویری مبدل ساخته است. چنین نگرشی در آثار هنرمندان معاصری چون بهمن جاللی،

بررسی است. آنان مفاهیمی از عناصر زندگی روزمره، تاریخ، اشیای مصرفی روزانه و مراسم آیینی قابل  31صادق تیرافکن

و سایر ترفندهای فن مونتاژ در تصاویر،  34بندیسرهم 33دستکاری، 32های تلفیق،اند و به روشرا از هویت ایرانی برگزیده

 شمول درآمیختند.با نگاهی امروزی و جهان

های انسانی را به شکل قالیچه ی دیجیتالی پیکرهبا تکنیک چیدمان به شیوه« ی انسانیقالیچه»صادق تیرافکن در اثر 

ملی، فرهنگی و اجتماعی ایرانی را در نگاهی نوظهور رقم بزند  کند تا از طریق این عنصر بتواند، هویتایرانی ترسیم می

(. او معتقد بود برای نمایش هویت در آثار هنری معاصر الزم نیست گذشته را عینًا تکرار کرد، بلکه یادآوری 1)تصویر 

ی او را برای مخاطب شدهی برداشت ایرانیزهای نمادین کافی است. بنابراین فرم قالیچه در نگاه اول، غلبهآن به شیوه

های ایرانی و ظرافت موجود در هنر سنتی ایران های روی فرش یادآور نقشه فرشآورد و تکثیر نقوش آدمبه وجود می

                                                           
 .تصویر خیال استگنج پیدا و : های اوعکاس ایرانی، از مجموعه( 1388)الی ( 1323)بهمن جاللی  30
ی انسانی ی هویت از دست رفته ما و پردهمجموعه: عکاس ایرانی، هنرمند مفهومی، از جمله آثار او( 1392)الی ( 1344)صادق تیرافکن،  31

 .است
3 2 synthesis 
3 3 manipulation 
3 4 assemble 
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است که با ظرافت و دقت ابزار دیجیتالی در اینجا پیوند خورده است. از این رو با نوآوری در ایجاد تصویری که در نگاه 

شناسی تکنولوژیکی مأنوس یباییی زرا حفظ نموده است، مخاطب را با دستاوردهای خالقانههای فرهنگی اول اولویت

، تیرافکن به (2)تصویر « از دست رفتِن هویتِ ما»ی کند. همچنین در مجموعهسازد و او را با اثر خود همراه میمی

 پردازد.توصیف تأثیر فرهنگ جامعه مصرفی غرب بر هویت جامعه ایرانی می

 

 

، اثر صادق تیرافکن، چاپ دیجیتال روی «ی انسانیقالیچه(: »1تصویر )

 مترسانتی 100×120کاغذ عکاسی 

 

، اثر صادق «از دست رفتنِ هویتِ ما(: »2تصویر )

 1388-1389تاریخ اثر:  88,9*109,2تیرافکن، ابعاد 

گردد و تصویر های متعدد مینشانه هایش، باعث اختالل و سردرگمی هویت بینامان نشانهفرهنگ غرب با مصرف بی

ی های انسانی که تمرکزشان روی سر و نیمهگذارد. بنابراین تیرافکن با تصویر هویتروشنی از آینده را پیش رو نمی

های غربی اعم از هدفون و سبک گرایی و آرایههایی از مصرفباالیی چهره قرار گرفته است در کنار گزینش، سمبل

ای را با ذهنیت ایرانی و اشکال فرهنگی آن در تناقضات ارزشی با غرب به خش پایینی تصویر، چهرهآرایش چهره در ب

ی مصرفی، به دلیل گسترش اما به جهت اینکه الگوی مفهومی جامعه .(Stamps,2013: p.32) نمایش گذاشته است

ی مشابهی از حیث تکثرگرایی در گفتمان اندازهاگذارد، چشمی جغرافیایی را کنار میاطالعات و دانش، مرز و محدوده

 خورد. هنری این آثار در غرب و شرق به چشم می
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 زادهسوده عشقی، سید مصطفی مختاباد امرئی، محمدرضا شریف

 .اثر صادق تیرافکن« مانگم کردن هویت(: »4اثر صادق تیرافکن                  تصویر )« هاکثرت(: »3تصویر )    

جلب شد. او با استفاده از کالژهای  (، توجه تیرافکن به مشکل رشد زیاد جمعیت ایران2006) 1385همچنین سال 

(. ایدهی فرش 3را پدید آورد )تصویر  (Multitudes« )هاکثرت»دیجیتال و استفاده از استعاره فرش انسانی، مجموعه 

ای وسیع و با ارتباطات دهد به او اجازه داد تا مجموعهاش توضیح میهای نمایشگاهیگونه که در یکی از کاتالوگهمان

ی اسرار فرهنگ پارسی است. فرش سمبل فرهنگ، چندفصلی ها را به نمایش بگذارد. فرش، مجموعهدرونی از ایده

اگونی و استمرار، چه در زمان و چه در تاریخ است. در نتیجه تیرافکن به شدت درگیر این موازی بودن بودن، غنا، گون

ای درخشان، با افرادی بوده است که از آن استفاده و در عین حال به هم پیوستن این شی سمبلیک و به صورت پیچیده

 .35کردندمی

های (، تصاویر و سمبلThe Loss of Our Identity) «گم کردن هویتمان»مجموعه دیگری از کالژهای دیجیتال 

صدا های مونتاژ شده به آرامی از بی(. این عکس4دهد )تصویر های ایرانیان معاصر قرار میفرهنگی را در برابر ویژگی

داند، بلکه یک مشکل جهانی کند که تیرافکن آن را تنها یک نگرانی مختص خاورمیانه نمیکردن زنان صحبت می

نگاه سوژه، نافذ   اللفظی این آثار باشد.تواند تفسیر تحت، می«شدنشدن و نه برای شنیدهبرای دیده»مداد میکند. قل

 .36است شدههایی تزیینی از امتیاز مردانه پوشانده که دهانش با موتیفاست، در حالیبه سوی مخاطب دوخته شده 

ی کاخ جامانده از گنجینهای بهرا با اصالح نگاتیوهای شیشه« یالتصویر خ»های در نگاهی دیگر، بهمن جاللی مجموعه

تلفیق ایجاد کرده است. او تصاویر مختلفی از آن دوران را از بسترهای خود جدا  ی قاجاریه با شیوهگلستان در دوره

ی لی، پرتره، جال3(. در تصویر 31: 1391کرده تا به زبان بصری جدیدی در بازترکیب این تصاویر دست یابد )محمدی،

آمده، تضادهای اجتماعی دستگیر مونتاژ کرده است تا از تصویر بهزن قاجاری را با تصویر دیگری از مردان پهلوان کشتی

ی جنسیت در آن دوران را در بستر ترکیبی تازه به نمایش بگذارد. در این تصویر، قواعد صرفی و در خصوص سلطه

رغم نگاه زمخت گذشته به زن که در کند که بهای تغییر میانه، به رخوت ژست زنانهنحوی زبان جامعه از اقتدار مرد

یجادشده در اپستو پنهان بوده است، اکنون سعی در بیان الگوهای جدیدی برای مخاطبانش دارد و ناگزیر با ابهام 

در هنر ایران، ذکر این نکته  گشاید. بر اساس چنین نمودهاییای برای تأویل و تفسیر میامنههای متضادش، دترکیب

های دینی، های مطرح هنر معاصر ایران عالوه بر نگرش غالب غربی، تأثیرات گفتمانحائز اهمیت است که در گفتمان

ی تصویری موجود، توان نادیده گرفت. لذا با توجه به حافظهگیری تصاویر هنری را نمیمردمی و قومیتی در شکل

اسالمی را با فرهنگ ـگیرند، ضمن تأثیر بر اذهان ایرانی، عناصری از فرهنگ ایرانیاژ شکل میتصاویری که با الگوی مونت

ها و ثر تکنیکشمول در گستردگی و تکای غالب و جهانمشروعیت شیوهگذارند و به دلیل عدمجهانی به اشتراک می

 کنند.ای تعاملی برقرار میمحتوای اخذشده، رابطه

                                                           
3 5 . http://akskhaneh.com/ 
3 6 . http://akskhaneh.com/ 

http://akskhaneh.com/
http://akskhaneh.com/
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 سانتیمتر 40*40، اثر بهمن جاللی، ابعاد «مجموعه تصویر خیال»(: 5تصویر )

 گیرینتیجه

محور سروکار دارد. بنا بر تکثر گرایی و روابط گفتماننخبهشناسی با مفهوم ضدهنر و ضدمدرنیسم در باب زیباییپست

ای نداشته و در عوض با لهمدرن، مداخشناسی، در روند خالقیت هنری پستی زیباییحاصل از این فرآیند، فهم سوژه

های صریح و گرایانه و گذرا، از سوی داللتشناسی مؤلف در ارتباط بوده و بر اساس مفاهیم التقاطنفی استقالل زیبایی

ی مثابهها بازتعریف و در تصاویر مونتاژگونه، کشیده شده است. اما فرایند خالقیت بهروایتهای کالن به خردهروایت

گیری از تقلید هزلی و داند که با بهرهعنوان واسطی میمدرنیستی، نقش هنرمند را بهی پستر رویهآفرینش هنری د

پردازد. بنابراین، رها ی اقتباس هنری، به بازتولید سبکی از دل منابع پیشین میهمچنین تقلید سبکی بر اساس شیوه

ها در یک اَبَرفضا، توانسته به یک های پیشین و با تلفیق آنگیری از شیوهی بهرهی ابداع و نوآوری، با اندیشهاز انگیزه

های فرهنگی، اجتماعی تبع این امر بتواند، جهانی نامتجانس را در آمیزش و اختالط جنبشدست یابد تا به فراسبک 

های تخیلی، و سیاسی، وارد جهان مؤلف کند و بر احساسات وی در فرآیند آفرینندگی پیشی بگیرد. بر این اساس وانمود

کند. شده فتومونتاژ به زبان هنر تصویر میقطعیت در تصاویر دستکاریهایی از جهان مجازی را با پارادایم عدمنشانه

ترتیب چنین تصاویری مصداق بارزی است از تجسم فهم انسانی از کاالیی فرهنگی که در روند دریافت شدن خود اینبه

های شود و بر اساس روایات چندوجهی در الگویی مونتاژگونه با روشرکیب میکنندگان )مخاطبان(، بازتتوسط مصرف

گیرد. در نهایت به دلیل فقدان مفهوم نبوغ ی ایدئولوژی فرهنگی، مورد تفسیرهای متعدد قرار میآمیز یا بر پایهاوهام

نظام اخالقی حاکم موج صرف در خالقیت آفرینش چنین تصاویری، الگویی از ابتذال، سردرگمی و تنوع، بر اساس 

شناسانه های جامعههای ابتدای بحث، برای بررسی جریان هنر معاصر ایران، از مؤلفههای دادهزند. اما در باب رهیافتمی

گرایی و سازد؛ زیرا نخبهمدرن از چنین هنری را ممکن میپوشی کرد. این مسئله خود کلید فهم پستتوان چشمنمی

اند، به کنار رفته است و تحت تأثیر های غربی بر هنر معاصر ایران وارد کردهاز آنچه گفتمان خالقیت فردی در تأثیر

ی ی مصرفی، هنر را از جایگاه عالی آن به درون تودهی آن در جامعهکنندههای مجذوبقطعیت و مؤلفهپارادایم عدم

پردازند، برای رسیدن ایران به فعالیت هنری می ها که در داخل مرزهایخصوص آنکشاند. هنرمندان ایرانی بهمردم می

های غربی، از جمله هنر پاپ و امکانات ی شیوهگرایانههای مردمبه یک رویکرد جهانی در زبان بیان آثارشان سرمشق

های نمایشی آن حرکت اند تا به سمت تجددگرایی و جذابیتمتنوع و نوین اجرایی در هنرهای مفهومی را جدی گرفته

های مذهبی های مطرح در گفتمانطور قطع، به دلیل تعلقات ذهنی هنرمند و مخاطبان آثار نسبت به ارزشد. اما بهکنن
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 زادهسوده عشقی، سید مصطفی مختاباد امرئی، محمدرضا شریف

اند، پارادوکسی اساسی در سیر هنر معاصر از منظر مفاهیم ها زیست کردهو قومیتی  و همچنین بسترهایی که در آن

خواهد گرفت؛ زیرا بین مفاهیمی چون هویت و اصالت ایرانی  شمول آن قرارهای جهانشناسانه بر سر راه ارزشجامعه

شناسی شود. در نتیجه آسیبمدرنیستی، تضادهای انکارناپذیری مشاهده میهای پستقطعیت گفتمانو عدم

تری در مورد آن صورت پذیرد. آید و الزم است مطالعات جدیهای هنری معاصر ایران امری ضروری به شمار میساخت

ی مثبت این ممکن است به لحاظ کیفی دچار ابتذال یا تقلیدهای کورکورانه از اسلوب غربی شود اما در رویهچرا که 

ای از اصالت و توانند خلق شوند که هم نمایندههای معاصر انکارناپذیر است، آثاری میتحوالت هنری که در جریان

هایی که هنر مونتاژ در ایجاد گیری از خاصیترهتجلی سنت و هویت ایرانی در سطوحی جهانی باشند و هم ضمن به

های متداول جهانی نیز حرفی برای گفتن داشته آورد، در سطح گفتمانناپذیر به وجود میالگویی از تضادهای آشتی

سازی عمیق اذهان ایرانی به مدد امکانات جهانی شدن و تبیین الگوهایی در هنر و باشند. بنابراین گذر زمان و آماده

نشینی عناصر گوناگون را با تلفیق و دستکاری و اقتباس نوآورانه شناسی از جنس مونتاژ که قابلیت جانشینی و همامعهج

آورند، بدون ایجاد خط فاصله و تقلیدهای کورکورانه به هنرمند ایرانی این امکان را خواهد داد تا بدون به وجود می

 نی باشد.ی فرهنگ جهازدگی، در پی اشاعههراس از غرب
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