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ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ "ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎدر" راﺑﺮت وﻧﭽﻮری و اﺛﺮ "ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ واﻗﻌﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ" ﺑﺮوس ﻧﻮﻣﻦ

ﺗﺤﻮﻻت رخ داده در ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎری ﻃﯽ دﻫﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺷﺪن ﺳﺒﮏ ﻓﺮاﮔﯿﺮ و راﯾﺞ ﻣﺪرن ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺤﻮﻻت ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در ﺗﻔﮑﺮ و زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد و ﺟﻬﺎن در ﻏﺮب داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ از آن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﯾﮏ ﺳﺒﮏ ﯾﺎ ﺷﯿﻮۀ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻨﺮی ﯾﺎ روﯾﮑﺮد و ﻧﻈﺮﯾﻪ ،ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از
ﺟﻬﺎن ﻫﻨﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺮﻣﺸﻖ و ﭘﺎراداﯾﻢ ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ از دل ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﺮﺑﯽ از دﻫۀ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ
ﺑﺮآﻣﺪه اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ روﯾﮑﺮدی ﺧﻄﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﭘﺎراداﯾﻢ ﻣﺪرن و ﻣﻌﻤﺎر ﻣﺪرﻧﯿﺴﺖ ﻣﯿﺲ وان درروﻫﻪ و
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﯿﻨﯿﻤﺎﻟﯿﺴﺖ دوﻧﺎﻟﺪ ﺟﺎد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻧﮕﺮش ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن ،راﺑﺮت وﻧﭽﻮری و ﺑﺮوس ﻧﻮﻣﻦ ﻣﯽروﯾﻢ.
از آنرو ﮐﻪ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﺘﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺳﺨﺖﺧﻮان ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻄﺒﯿﻖ دو ﺣﻮزۀ
ﻣﻌﻤﺎری و ﻫﻨﺮﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ،زﻣﯿﻨۀ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﺘﯽ در ﻫﻨﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد .ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾۀ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﺘﯽ در دو
ﺣﻮزۀ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز را ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوهﺑﺮ ﻃﺮحﮐﺮدن ﻧﻮﺷﺘﺎری ﺑﯿﻦ رﺷﺘﻪای ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻨﺮ و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک در دو
ﺣﻮزه ﻧﯿﺰ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ.

وﯾﻼ ﺳﺎوا
ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺣﺎﻟﺖ ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺸﺨﺺ و زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﯽ آرﻣﺎنﻫﺎی
ﻣﺪرﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازد .ﻣﺪرنﻫﺎ زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻘﺪ داوری ﮐﺎﻧﺖ ﺑﯽﻃﺮﻓﺎﻧﻪ و ﺑﯽﻏﺮض و ﻋﺎری از ﺷﺎﺋﺒﻪ و ﻋﻼﻳﻖ
روزﻣﺮه ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻫﻨﺮ ﺑﺎ ﻗﻠﻤﺮو اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺳﺎﺧﺘﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻫﻤﯿﻦ ﺣﻮزهﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در آن ﺷﺎﻫﺪ ﺗﮑﺜﺮ و ﺗﻨﻮع ﺳﺒﮏﻫﺎ و ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎ ،ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ ،ﻧﺴﺒﯽﻓﺮضﮐﺮدن
ارزشﻫﺎ و اﻧﺤﻼل ﻫﻮﯾﺖﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﻧﻬﻀﺖ ﻣﺪرن
روﯾﮑﺮد ﻧﻬﻀﺖ ﻣﺪرن در ﻣﻌﻤﺎری ﺟﺪاﯾﯽ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺳﺒﮑﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮدﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﻣﻌﻤﺎراﻧﯽ
ﭼﻮن ﻟﻮﮐﻮرﺑﻮزﯾﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎ و ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ اﻟﮕﻮی زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻫﺪاف ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﺗﻨﺪ و اﻓﺮاﻃﯽ ﺑﻮد از ﺟﻤﻠﻪ رد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﺗﺰﯾﯿﻦ و اﺷﺎرات ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺳﺒﮏﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ در ﻣﻌﻤﺎری و ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدن ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺪرن و ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ در ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎﻫﺶ و ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﺠﺮﯾﺪ و ﺑﯿﺎن ﻧﺎب ﺑﻮد .در

ﺳﺎل  1927ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﻄﻮط راﺳﺖ ﺳﻘﻒﻫﺎی ﺻﺎف و ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﻗﺎب ﻓﻠﺰی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺒﮏ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﻪ
اﻟﮕﻮی ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺪرن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺳﺒﮏ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺮآورده از ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ ،ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ وﯾﮋۀ
ﺑﺎوﻫﺎوس ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮی آﻣﻮزش ﺑﻮد ﻣﻌﻤﺎراﻧﯽ ﭼﻮن ﻟﻮﮐﻮرﺑﻮزﯾﻪ ،ﻣﯿﺲ وان در روﻫﻪ و ﮔﺮوﭘﯿﻮس 1را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد.

ﻣﯿﺲ واﻧﺪر روﻫﻪ
اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎران زﯾﺮ ﻧﻔﻮذ زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻧﺎبﮔﺮا و ﻧﺌﻮﭘﻼﺳﺘﯿﺴﯿﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ ارﺟﺎﻋﺎت ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﻤﺎری را ﺣﺬف ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﻪ ﺣﺠﻢ و ﺳﻄﺢ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و از ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت ﭘﺮﻫﯿﺰ و ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﻞ و اﻧﺘﺰاﻋﯽﮐﺮدن ﻣﻌﻤﺎری ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.

"ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎرﻧﺰورث "2ﻣﻌﻤﺎر" :ﻣﯿﺲ وان در روﻫﻪ"3
ﻟﻮدوﯾﮏ ﻣﯿﺲ واﻧﺪر روﻫﻪ ﻣﻌﻤﺎر آﻟﻤﺎﻧﯽ ) (1969-1886از رﻫﺒﺮان ﺟﻨﺒﺶ ﻧﺎبﮔﺮاﯾﯽ و ﺳﺒﮏ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ در ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺪرن ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .وی ﺑﻌﺪ از ﮔﺮﯾﭙﯿﻮس ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎوﻫﺎوس را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ .وی ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ارﺟﺎﻋﺎت ﺑﯿﺮوﻧﯽ را از ﻣﻌﻤﺎری ﺧﻮد
ﺣﺬف ﮐﺮد و ﺗﺎ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﺴﻢ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ .ﻓﺮمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وی ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﻋﻼوهﺑﺮ ﺳﺎدﮔﯽ ارزش ﭘﺮوﺗﻮﺗﯿﭗ داﺷﺖ و ﺑﺮای
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﺻﻨﻌﺘﯽ آﻣﺎده ﺑﻮد .ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻦ ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻧﻔﺮه ﮐﻪ ﻣﯿﺲ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺪ ﻫﻤﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﺗﮏ ﺧﺎﻧﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺰرگ
ﺷﺪه ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت دو ﺑﻨﺎ .ﻣﯿﺲ در ﻓﺎﺻﻠۀ ﺳﺎلﻫﺎی  1919ﺗﺎ  1923ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﺮوژه اﻧﺠﺎم داد ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﺎ
ﺟﻬﺸﯽ ﺧﯿﺮهﮐﻨﻨﺪه در ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺎدهﺳﺎزی ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی او ﺻﺮﻓﺎ اﻧﺘﺰاﻋﯽ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺗﯿﺴﻢ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺻﺮف راﯾﺞ در
آن ﺳﺎلﻫﺎ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت دﻗﯿﻖ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺸﻮﯾﺎت و زواﺋﺪ را از ﻣﺘﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺳﻨﺘﯽ زدود و ﯾﮏ ﻗﺪم از زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﺻﺮف ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺖ.
وان در روﻫﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻨﺎﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪه ،آﻧﭽﻪ از اﺻﻮل و ﻋﺎدات ﻣﻌﻤﺎری از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد را
ﺣﺬف ﮐﺮد و ﻓﻀﺎی ﻣﻌﻤﺎری را ﺷﺴﺘﻪرﻓﺘﻪ و ﻓﺎرغ از ﺣﺸﻮ و زواﯾﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﺎن ﺑﻮم ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺎﻧﺪﯾﻨﺴﮑﯽ در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن
ﻗﺮار داد ،اﯾﻦ ﺳﻄﻮح ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎده و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﺎب در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی وان در روﻫﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮمﻫﺎ و رﻧﮓﻫﺎی ﺧﺎﻟﺺ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی
ﮐﺎﻧﺪﯾﻨﺴﮑﯽ ،ﺑﺎزﺗﺎبﻫﺎی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺮی داﺷﺖ.
"ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎرﻧﺰورث" و وﯾﻼی"ﺗﻮﮔﻨﺪﻫﺎت "آﺛﺎر ﻣﯿﺲ وان در روﻫﻪ و "وﯾﻼی ﺳﺎوا" اﺛﺮ ﻟﻮﮐﻮرﺑﻮزﯾﻪ از ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ و ﻣﻌﺮف ﻣﻌﻤﺎری
ﻣﺪرن در ﻧﯿﻤﻪ اول ﻗﺮن  20ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ارزشﻫﺎی ﻓﻨﯽ دارای ارزشﻫﺎﯾﯽ ﻫﻨﺮی و زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ راﯾﺞ دوران ﺧﻮد
ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻌﻤﺎران ﻣﺪرن ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻓﺮمﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهﺷﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و از ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻧﻈﺮی
ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺌﻮﭘﻼﺳﺘﯿﺴﯿﻢ و ﭘﻮرﯾﺴﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎرﻧﺰورث اﺛﺮ ﻣﯿﺲ واﻧﺪر روﻫﻪ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺲ وان در روﻫﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﺪارد ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾﮏ ﺳﻘﻒ ،ﮐﻒ ،ﭼﻬﺎر دﯾﻮار ﺷﯿﺸﻪای ،ﻫﺸﺖ ﺗﯿﺮﭼﻪ و ﯾﮏ ﺗﺮاس،
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺗﮏ اﺗﺎﻗﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻤﺘﺮ از آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای
ﻫﻤۀ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺷﯿﺸﻪای اﺳﺖ.
اﻣﺮوز ﮐﻤﺘﺮ ﺧﺎﻧﻪای از ﻣﯿﺲ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ دورهﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﮐﺎر ﺣﺮﻓﻪای وی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی
اداری ﺑــﺰرگ و ﺷﯿﺸــﻪای ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﺳــﯿﮕﺮام را ﺳــﺎﺧﺖ .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫــﺎی ﺑــﺰرگ و ﺷﯿﺸــﻪای و ﻋــﺎری از ﻫﺮﮔــﻮﻧﻪ ارﺟــﺎع ﺗــﺎرﯾﺨﯽ و
زﻣﯿﻨﻪﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻨﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن را از ﻣﺤﯿﻂ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﻟﮕﻮﻫﺎﯾﯽ ﯾﮑﺴﺎن را ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺎرﮐﺮدی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ در واﻗﻊ
در اﯾﻦ دوره اﻟﻮﯾﺖ ﺑﺮای ﻣﻌﻤﺎران ،ﮐﺎرﮐﺮد اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﺎری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻌﻤﺎری ﮐﺎرﮐﺮدﮔﺮای ﻧﺨﺒﻪﺑﺎور اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ دارای ﭘﻼن
آزاد اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل اﺗﺎﻗﯽ ﻧﺪارد و ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی داﺧﻠﯽ آن ﺑﺎ دﮐﻮراﺳﯿﻮن داﺧﻠﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

دوﻧﺎﻟﺪ ﺟﺎد
دوﻧﺎﻟﺪ ﺟﺎد از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﻣﯿﻨﯿﻤﺎل آرت ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﻨﺮی و ﺧﻠﻖ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی و ﺣﺠﻢﻫﺎی
ﮐﻤﯿﻨﻪ داﺷﺖ .ﺟﺮﯾﺎن اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﯿﻨﯿﻤﺎﻟﯿﺴﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻣﯽﺗﻮان در ﮐﺎرﻫﺎی رﯾﭽﺎرد ﺳﺮا و ﺗﻮﻧﯽ اﺳﻤﯿﺖ )ﻣﻌﻤﺎری ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮد ﻓﺮاﻧﮏ
ﻟﻮﯾﺪ راﯾﺖ ﺑﻮد و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺠﺴﻤﻪﺳﺎزی آﻣﺪ( و در اداﻣﻪ در ﺟﻤﻊ وﺳﯿﻌﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﭼﻮن ﺳﻮل ﻟﻮوﯾﺖ و دان ﻓﻼوﯾﻦ و
دﻧﺎﻟﺪ ﺟﺎد ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﺮد.

دوﻧﺎﻟﺪ ﺟﺎد
آﺛﺎر "ﺑﺪون ﻋﻨﻮان" ﮐﻪ ﺟﺎد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﯾﮏ ﻧﻮار ﻋﻤﻮدی از ﺟﻌﺒﻪﻫﺎی ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎی
ﻣﻨﻈﻤﯽ در اﻣﺘﺪاد ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮدی ﺑﻪ دﯾﻮار ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،در آﺛﺎر ﺟﺎد وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻧﻈﺎمﻫﺎی آرﻣﺎﻧﯽ در رواﺑﻂ رﯾﺎﺿﯽ و
ﻣﻨﻄﻖ را ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ آﺛﺎر ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺴﻂ ﺳﺎدهﺳﺎزی و ﻓﺮم ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺪرﻧﯿﺴﺖﻫﺎی ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﺴﺖ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮد ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﺪرﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻨﻄﻖ ﺳﺎﺧﺘﺎری اﻧﺘﺰاﻋﯽاش
ﺑﻮد ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﺎﮐﯿﺪش ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺑﻠﮑﻪ در ﺗﺒﻌﯿﺖ اﺟﺰا از ﮐﻞ ﺑﻮد .ﺟﺎد ﺧﻮد ﭼﯿﺰی را ﻫﻨﺮ ﻣﯿﻨﯿﻤﺎﻟﯿﺴﺘﯽ داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ" :ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻨﮑﻪ
ﺷﺒﯿﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ اﺳﺖ"
ﺟﺎد ﻋﻤﻮﻣﺎ اﺷﮑﺎل و ﺣﺠﻢﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ رﯾﺘﻢدار و ﺗﮑﺮارﺷﻮﻧﺪهای در اﺑﻌﺎد ﺑﺰرگ از آﻫﻦ و آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم و ﭘﻠﮑﺴﯽ ﮔﻠﺲ و ﭘﻮﺷﺶﻫﺎی
ﯾﮑﺪﺳﺖ رﻧﮓ ﺷﺪه ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و آﺛﺎری ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ و در ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ آﻓﺮﯾﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎﯾﯽ از
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭼﯿﺪه ﺷﺪه در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺛﺎﺑﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ وی ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﮑﺮار رﯾﺘﻢ ﺗﻘﺎرن و ﺗﻮازن را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی رﯾﺎﺿﯽوار در
آﺛﺎرش ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد ﭘﺲ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ از ﺳﻨﮓ و اﻟﻮار ﻧﺘﺮاﺷﯿﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻫﻨﺮیاش ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﯾﮏ ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎی اﯾﻦ دو ﺣﻮزه در اﯾﻦ ﺑﺮﻫﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﯾﻢ.

ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ
ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ اﺻﻄﻼﺣﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﭘﺲ از دﻫﻪ  1960در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ،ﻫﻨﺮ ،ادﺑﯿﺎت و ﻓﻠﺴﻔﻪ.
ﻣﻔﻬﻮم ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن اﺑﺘﺪا در ﻣﺒﺎﺣﺚ ادﺑﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻃﺮح ﺷﺪ .ﺑﻌﺪﻫﺎ ﭼﺎرﻟﺰ ﺟﻨﮑﺴﺂن را در ﻣﻮرد ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺑﺮای آﺛﺎر راﺑﺮت
وﻧﭽﻮری ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد .وﺟﻮد آرا و ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺘﻔﺎوت ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪام ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﯾﺎ از آﻧﻬﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد از دﻻﯾﻞ ﻧﺒﻮد
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺪون و ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺮای ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ اﺳﺖ .ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ از ﺳﻮﯾﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ را رد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر
ﻧﻮآوری در ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎ و ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻫﻨﺮی و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻈﺮﯾﺴﺖ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺳﻨﺖ را
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﻣﯽداﻧﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ رو در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ در ﻏﺮب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻈﺮﯾﻪ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻫﻨﺮ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده
اﺳﺖ .در ﻋﺮﺻۀ ﻫﻨﺮ ﺑﺼﺮی ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺘﻮان از ﺳﺒﮏ ﯾﺎ ﺳﺒﮏﻫﺎی ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﯾﺎد ﮐﺮد .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ
ﺻﻮرت واﮐﻨﺸﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺼﻠﺖ اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﻣﯿﻨﯿﻤﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻧﻈﺮی ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﻫﻤﺴﻮ اﺳﺖ .ﻫﻨﺮ ﭘﺴﺖ
ﻣﺪرن در ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ ﻫﻨﺮ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﻫﻤﻮاره ﻣﺸﻮق ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪﮔﺮاﯾﯽ و ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ و ﻗﺒﯿﻠﻪای و ﻫﻨﺮ ﻋﻮام ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ﺗﻤﺎم واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺸﺮ را واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن اﯾﻦ درﯾﺎﻓﺖﻫﺎ ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ
واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ را واﻧﻤﻮدﻫﺎﯾﯽ )ﺑﻮدرﯾﺎر( در ﻋﺼﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآورﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎﮐﻨﻮن اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻫﺮ اﻣﺮ ﻣﻄﻠﻖ و ﻣﺤﮑﻤﯽ ) ﻓﺮا رواﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺎرﮐﺴﯿﻢ و (...را از ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﻫﯿﭻ اﻣﺮی ﻗﺎﻋﺪهای را
ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ دوﮔﺎﻧﮕﯽ و اﯾﻬﺎم ،اﻟﺘﻘﺎط ﺳﺒﮏﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و اﺿﺎﻓﻪﺷﺪن ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت ﻧﺌﻮﮐﻼﺳﯿﮏ ﺑﻪ ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺪرﻧﯿﺴﺘﯽ
ﺳﻌﯽ در اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻧﺨﺒﻪﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺪرﻧﯿﺴﺘﯽ دارﻧﺪ.

ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎدر راﺑﺮت وﻧﭽﻮری
ﻣﻌﻤﺎری ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن را ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺎﯾۀ ﺷﮑﺴﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﺒﮏ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ در ﻣﻌﻤﺎری ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد .در دﻫۀ ﺷﺼﺖ
ﻣﯿﻼدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺒﮏ در ﻣﻌﻤﺎری ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔﺮدان ﻟﻮﯾﯽ ﮐﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم راﺑﺮت وﻧﭽﻮری آﻏﺎز ﺷﺪ.
راﺑﺮت وﻧﭽﻮری ﻣﻌﻤﺎر ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ  1925اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻫۀ ﺷﺼﺖ ﻣﯿﻼدی ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن در ﻣﻌﻤﺎری را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان واﮐﻨﺸﯽ اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﺨﺒﻪﮔﺮای ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد و ﮐﺎرﮔﺮدﮔﺮاﯾﯽ ،ﺑﯽﻋﺎﻃﻔﮕﯽ ،ﺑﯽروﺣﯽ و ﺧﺸﮑﯽ را ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺪرﻧﯿﺴﺘﯽ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ داﻧﺴﺖ .وﻧﭽﻮری از  1947ﺗﺎ  1950در داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺮﯾﻨﺴﺘﻮن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮد و ﺗﺎ  1958ﺑﺎ
ﻟﻮﯾﯽ ﮐﺎن ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺖ .ﻟﻮﯾﯽ ﮐﺎن را در ﻣﻌﻤﺎری ﺣﻠﻘﻪ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ و ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﺎن در ﻋﻤﻞ ﻣﻌﻤﺎری
ﻣﺪرن را در ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ و ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ از ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ رﻓﯿﻊ و ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ رﺳﯿﺪ .آﺛﺎر ﻟﻮﯾﯽ ﮐﺎن ﻣﺠﺎﻟﯽ را
ﻓﺮاﻫﻢ آورد ﺑﺮای ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﻓﺎرغ از ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺑﺤﺚﻫﺎی ﮐﻬﻨﻪ و ﻧﻮ .از ﻧﻈﺮ وﻧﭽﻮری ﻣﻌﻤﺎری ﺗﻨﻬﺎ
ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻧﯿﺴﺖ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ دارای ﯾﮏ ﻓﺮم ﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﻧﭽﻮری ﺳﺒﮏ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ را ﻣﺮدود ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ
ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺎرج
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎدر واﻧﭽﻮری
ﺧﺎﻧۀ ﻣﺎدر اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن در ﻣﻌﻤﺎری و ﻧﻤﺎد آن اﺳﺖ .آن ﺧﺎﻧﻪ را راﺑﺮت وﻧﭽﻮری در  1962ﺑﺮای ﻣﺎدر ﺧﻮد ﻃﺮاﺣﯽ
ﮐﺮد .وﻧﭽﻮری در ﻃﺮح ﺧﻮد از ﻧﻤﺎدﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﺎم ﺷﯿﺐدار ،ﭘﻨﺠﺮه ،ﻗﻮس ،ﺳﺮدر ورودی و ﻟﻮﻟۀ دودﮐﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ در
آﻣﺮﯾﮑﺎ ،از ﻧﻤﺎدﻫﺎ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ در ﻏﺮب ،در ﻧﮕﺎه اول اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺧﺎﻧۀ
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻃﺮاﺣﯽ ﻏﯿﺮﻣﺘﻘﺎرن و ﭘﯿﭽﯿﺪه در اﯾﻦ ﺑﻨﺎ آن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻨﺎﺳﺐﻫﺎی ﻧﺎب ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ .ﻋﻨﺎﺻﺮی ﻣﺜﻞ ﺳﻨﺘﻮری ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻗﻮس ﮔﺮد و آراﯾﺶ ﻏﯿﺮﻣﺘﻘﺎرن ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ ﺑﺎم ﺷﯿﺐدار و ﺳﺮ در ورودی و ﻟﻮﻟﻪ دودﮐﺶ ﻫﻢ
ﮐﺎرﺑﺮدی و ﻫﻢ ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ ،ﻫﻢ ﻣﺘﻘﺎرن و ﻫﻢ ﺑﺪون ﺗﻘﺎرن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ دﯾﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دارای ﯾﮏ ﻓﺮم و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺗﮑﻮﻧﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺷﻬﺮی ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ،ﻣﯿﺪان ،ﮐﻮﭼﻪ ،ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ ،ﺳﺮﻣﺎ،
ﮔﺮﻣﺎ ،ﺻﺤﺮا و ﺟﻨﮕﻞ و ﻧﺤﻮه زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ،ﻫﻤﻪ در ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﭘﻼن اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻃﻮری ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی درون ﺧﺎﻧﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺘﯽ داﯾﺮهوار
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎرﻧﺰورث ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺷﻔﺎف و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺼﻮﯾﺮ  6دﯾﺎﮔﺮام ﺣﺮﮐﺘﯽ ورودی
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،دﺳﺘﺮﺳﯽ درون ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺣﺮﮐﺖ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮم ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر در ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪهاﻧﺪ .ﭘﻼن اﯾﻦ ﺑﻨﺎ در ﻋﯿﻦ ﺗﻘﺎرن ،ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن اﺳﺖ .در ﺧﺎﻧۀ ﻣﺎدر راﺑﺮت وﻧﭽﻮری "ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ" و ﭘﯿﭽﺪﮔﯽﻫﺎ و
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد ﺧﺎﻧﻪ را دارد ﺑﺮﺧﻼف و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﮕﺎه ﻣﺪرﻧﯿﺴﺖﻫﺎ در اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت اﻣﺮی زﯾﺎده و ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺬف ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﺎرﮐﺮدی ارﺟﺤﯿﺖ دارﻧﺪ ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﻋﺮض ﭘﻠﻪﻫﺎی ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ اول ﺑﺮای دودﮐﺶ ﺷﻮﻣﯿﻨﻪ
ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎرﻧﺰورث ﮐﻪ ﻟﺬت وﺣﺪت را از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺬف ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺧﻄﻮط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و اﻧﺘﺰاع ﺑﻪ
دﺳﺖ آورده ﺑﻮد ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﻮﻋﯽ از وﺣﺪت را ﺑﺨﺸﯿﺪهاﻧﺪ.

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﭘﻼن
ﺧﺎﻧۀ ﻣﺎدر وﻧﭽﻮری ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎرﻧﺰورث ﮐﻪ ﭘﻼﻧﯽ آزاد و ﯾﮑﺪﺳﺖ داﺷﺖ ،دارای ﭘﻼﻧﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﻤﺖ راﺳﺖ
ﻓﻀﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ،ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ،ﻧﺎﻫﺎرﺧﻮری و در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺗﺎق ﺧﻮب و ﺣﻤﺎم ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت اﯾﻦ ﺑﻨﺎ از ﺧﻄﻮط ﻣﻮرب ﺑﻪ ﮐﺮات ﺷﮑﻞ ﻋﻨﺼﺮی ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .درﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره ﻫﺸﺖ ﺧﻄﻮط ﻣﻮرب و
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ داﺧﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره ﻧﻪ ﺧﻄﻮط ﻣﻮرب در ﻧﻤﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﻧﺪ.
وﻧﭽﻮری در ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ اوﻟﻮﯾﺖ اﺻﻠﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮدﮔﺮاﯾﯽ ﻧﺪاده اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﻌﻠﻘﺎت ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻦﻣﺎﯾۀ اﺻﻠﯽ ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ.

ﻫﻨﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ
ﻫﻨﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻗﺎﻟﺐ و ﻧﻈﺮﯾﻪای در ﻫﻨﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از اواﺧﺮ  1960و ﭘﺲ از ﻣﯿﻨﯿﻤﺎﻟﯿﺴﻢ و در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ آن ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .در ﻫﻨﺮ
ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ،ﻣﻔﻬﻮم اﻫﻤﯿﺖ دارد و ﻧﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اراﺋﻪ آن .ﻓﮑﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی
ﻣﺘﺪاول ﻫﻨﺮی در ﻫﻨﺮﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﻣﺮی ﻏﯿﺮﺿﺮوری ﺳﺖ .ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﻧﮕﺎرهﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺷﺎن را ﺑﻪ ﻣﺪد ﻣﻮاد
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺣﺘﯽ ﻧﺎﻫﻤﺨﻮان ﻣﺜﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻋﮑﺲ ،ﺳﻨﺪ ،ﻧﻤﻮدار ،ﻧﻘﺸﻪ ،ﻓﯿﻠﻢ ﯾﺎ وﯾﺪﯾﻮ و ﺣﺘﯽ زﺑﺎن ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
دﻫۀ ﺷﺼﺖ ﻣﯿﻼدی ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎه ﻫﻨﺮﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻨﺮ ﺑﺤﺚ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ .رﯾﺸﻪﻫﺎی آن را ﻣﯽﺗﻮان در
اوﻟﯿﻦ "ﺣﺎﺿﺮ آﻣﺎدۀ" دوﺷﺎن  1917ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای اﻣﮑﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ از زﺑﺎن راﯾﺞ ﻫﻨﺮ ﺑﻮد و در آن ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻓﺮم ﮐﻢ و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﻫﻨﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ را ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای اﺣﯿﺎ و ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﮐﺮدن ﺣﺎﺿﺮ آﻣﺎدهﻫﺎی
دوﺷﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد.

ﻫﻨﺮﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺼﺮیﮐﻪ ﺷﺎﺧﺼۀ ﻫﻨﺮ ﻣﺪرن و ﻣﺸﺨﺼﺎ ﻣﯿﻨﯿﻤﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ ﺑﻮد را رد ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﺧﻮاﻧﺪن را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .در

ﻫﻨﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪن اﺳﺖ ﮐﻪ رودرروی دﯾﺪن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﻫﻨﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ زﺑﺎنﻣﺤﻮر دﻫﻪ  60و اواﯾﻞ
 70ﻫﺪﻓﺶ اﯾﺠﺎد ﻫﻨﺮ از راهﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮد ،روﯾﮑﺮدی ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن ﮐﻪ از ﺗﻤﺎم ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ در ﻫﻨﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و اﻟﺒﺘﻪ
ﺑﻪ آن واﮐﻨﺶ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن داد ﺑﻪﻃﻮرﺧﺎص ﻫﻨﺮﻣﻔﻬﻮﻣﯽ از آزادیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻨﯿﻤﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ در ﺣﻮزۀ ﻓﺮم ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮدﻧﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻣﺮدﻣﯽﺗﺮ و ﻋﺎﻣﻪﭘﺴﻨﺪﺗﺮ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﺴﻞ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان )ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ( و ﺗﺤﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﻋﺮﺻۀ ﻫﻨﺮ و ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻈﺮی درﺑﺎرۀ ﻫﻨﺮ ﭘﺪﯾﺪآوردﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﭘﺪﯾﺪهاﯾﯽ رﺟﻮع ﮐﺮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻣﻮﺿﻊ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ آن واﮐﻨﺶ ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺻﺤﻨۀ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت در ﺣﻮزۀ ﻫﻨﺮﻫﺎی
ﺗﺠﺴﻤﯽ ﮔﺬر از ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﻮد و ﻧﻤﺎد ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک ،ﻣﻨﺘﻘﺪ ﻧﺎمآور اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻠﻤﻨﺖ ﮔﺮﯾﻨﺒﺮگ
ﺑﻮد .ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﺴﻢ ﮔﺮﯾﻨﺒﺮﮔﯽ ﻫﻢﺳﻨﮓ و ﻫﻢﻃﺮاز ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻮد .ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﺴﻢ ﮔﺮﯾﻨﺒﺮﮔﯽ ﻣﺤﺘﻮای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﯽرﺑﻂ
ﻣﯽداﻧﺴﺖ و آن را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﺎبﺑﻮدن را آﻟﻮده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﺴﻢ ﮔﺮﯾﻨﺒﺮﮔﯽ ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﻠﯽ ﻣﺤﺘﻮا و ﺑﻪ
ﻃﻮرﺧﺎص ﻣﺤﺘﻮای ﺳﯿﺎﺳﯽ را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﺮد و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ در دوران ﻣﮏ ﮐﺎرﺗﯿﺴﻢ و ﺟﻨﮓ
ﺳﺮد ﻗﺮار ﻣﯽداد .ﺑﺮای ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﭘﺴﺖﻣﯿﻨﯿﻤﺎل و ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﭼﻬﺮه ﮔﺮﯾﻨﺒﺮگ ﺗﺠﺴﻢ ﺗﻤﺎم وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺬﻣﻮم در ﻫﻨﺮ و ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻞ ﺑﻮد .وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻧﺨﺒﻪﮔﺮاﯾﯽ ،ﻧﮕﺎه ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺒﯽ و ﻧﻔﯽ دﯾﮕﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،اﺳﺘﻌﻤﺎری و ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺧﻮد آﯾﯿﻨﯽ ﯾﺎ
ﺟﺪاﯾﯽ ﻫﻨﺮ از ﺣﻮزهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﻔﻬﻮم ﻗﻀﺎوت زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ در ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ راﯾﺞ ﺑﻮد ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﻪ اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ﻧﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻗﺎدر ﻧﺒﻮد ﻣﻮﺿﻌﯽ اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﮕﯿﺮد .ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﺪ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮمﮐﺮدن و درﮔﯿﺮی ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﺮﻣﯽ و ﻣﺎدی رﺳﺎﻧﻪ
ﻫﻨﺮی ﺧﻮد در ﺳﮑﻮﺗﯽ ﺑﯽﮐﻼم ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮوﮐﺎﺳﺘﻦ ﻣﺤﺘﻮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺑﺰاری اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻄﺮح
ﺑﻮده در ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻨﺮ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺪاوم و در آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﯿﮑﺎﺳﻮ و ﺟﺎﮐﻮﻣﺘﯽ و دﮐﻮﻧﯿﻨﮓ ﻫﻢ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﺎ روﯾﮑﺮدی ﺳﯿﺎﺳﯽ
و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻤﯿﻖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﻧﺴﻠﯽ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﻃﻮل دﻫۀ  1960ﺑﻪﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت اﮐﺎدﻣﯿﮏ ﺑﻮد .ﻫﻤﺰﻣﺎن آﻣﻮزش ﻫﻨﺮ و ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺮﺑﻮط )ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎ ،ﻣﻮزهﻫﺎ ،ﻣﺠﻼت،
دﻻﻻن( رﺷﺪ ﺳﺮﺳﺎمآوری ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﮐﻨﺎر ﺷﮑﻞ ﺗﺎزهای از ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی رادﯾﮑﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻃﺒﻘﺎت
ﻣﺮﻓﻪ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ورود ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻓﺮدﯾﻨﺎن دوﺳﻮﺳﻮر و ﻧﺸﺎﻧﻪﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻃﻮل دﻫۀ  1960ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻫﻨﺮ و ﺑﺎور اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ دﯾﺪاری ﻧﺎب ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ در ﻧﻘﺎﺷﯽ اﻧﺘﺰاﻋﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺪرﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ﻣﻬﻢ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﺪ در واﻗﻊ ﻧﺘﯿﺠۀ ﯾﮏ
ﮔﻔﺘﺎر اﻧﺘﻘﺎدی ﭘﯿﭽﯿﺪه درﺑﺎره ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﯽواﺳﻄﻪ ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮد .در اﯾﻦ دوره اﺳﺘﻮدﯾﻮ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﺗﺎق ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﺷﻮد و زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ راﯾﺞ ﻣﺪرﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎری و از
ﻣﺪاﻓﺘﺎدﮔﯽ و اﻣﺮی ﻏﯿﺮﺿﺮوری ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪ.
ﻣﯿﺮاث ﻫﻨﺮﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻓﻀﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮑﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺗﻤﺎم ﻗﺮاردادﻫﺎی ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﯿﺎن ﻫﻨﺮ ﻋﻮام و ﺧﻮاص
ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﺎرب ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻫﻨﺮﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ارﺟﺎع داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ در زﻣﺎن ﺧﻮدآزادی ﺑﯽﻗﯿﺪ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺟﺎ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ.

ﺑﺮوس ﻧﻮﻣﻦ4
ﻧﻮﻣﺎن از ﻣﺘﻨﻔﺬﺗﺮﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ دﻫﻪﻫﺎی  70و  80اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع و ﺿﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻮﻫﺮۀ اﺻﻠﯽ و ﻋﻤﺪه
ﮐﺎرﻫﺎی اوﺳﺖ .ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر اﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﻧﺌﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﻫﻨﺮ
ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﭘﺎپ ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽﺷﻮد.

" ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ واﻗﻌﯽ ﺑﺎ آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﺮﻣﻮز ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ" اﺛﺮ ﺑﺮوس ﻧﻮﻣﻦ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻻﻣﭗﻫﺎی ﻧﺌﻮن در ﮐﻨﺎر ﻫﻨﺮﻣﻔﻬﻮﻣﯽ و زﺑﺎن ،ﻓﻀﺎﯾﯽ ﭘﻮﯾﺎ و ﭘﺮ ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻧﺌﻮنﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و ﺗﺠﺎری را در
آﺛﺎر ﺑﺮوس ﻧﻮﻣﻦ ﭘﺪﯾﺪ آورده ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻫﻢ از ﻓﺮم ﻣﯿﻨﯿﻤﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻫﻢ از ﻣﺤﺘﻮای )ﺑﯽﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ آن( ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺤﺘﻮاي
اﻧﺘﻘﺎدي را ﻣﻄﺮح ﻛﺮده ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ وﻇﺎﻳﻔﻲ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎﻳﻲ در ﻗﺒﺎل ﻣﺮدم دارد و ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ ﺟﺪاﻳﻲ ﻣﻴﻨﻴﻤﺎﻟﻴﺴﺖﻫﺎ از
زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ .ﻓﺮمﻫﺎﻳﻲ ﻣﻨﺤﻨﻲ و داﻳﺮهوار را ﺑﺎ زﻳﺒﺎﻳﻲﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻮﭼﻪ و ﺧﻴﺎﺑﺎن و ﻻﻣﭗﻫﺎي ﻧﺌﻮن
ﻫﻤﺮاه ﻛﺮده ﺗﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮم ﻧﺎب و ﺧﻄﻮط ﺻﺎف و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻴﻨﻴﻤﺎﻟﻴﺴﺘﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
آﺛﺎر ﻧﺌﻮن او از ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﺠﺎری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺗﻼش دارد ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪاﯾﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ
را ﮐﻪ از ﭼﻬﺎرﭼﻮبﻫﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽرود ﻣﻄﺮح ﺳﺎزد .ﺟﻨﺒۀ دﯾﮕﺮ آﺛﺎر ﻧﻮﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده وﺳﯿﻊ او از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و

ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻼف ﺟﺎد و ﺣﺘﯽ وارﻫﻮل ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻫﯿﭻوﺟﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﺷﮑﻠﯽ روﺷﻦ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺤﺮزی
ﻧﺪارد ﻫﺮ اﺛﺮ ﻗﻄﻌﻪاﯾﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪﻓﺮد اﺳﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮد را دارا اﺳﺖ.

آﻧﭽﻪ اﯾﻦ آﺛﺎر ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽدارﻧﺪ ﻃﺮد ﻗﻬﺮآﻣﯿﺰ ﻫﻤۀ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ واﮐﻨﺸﯽ ﺑﻪ وﺟﻪ ﮔﺴﺘﺎخ ﻫﻨﺮ ﻣﯿﻨﯿﻤﺎﻟﯿﺴﻢ و
ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ اﺳﺖ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ را در ﮐﻨﺎر وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎﻧۀ ﻣﺎدر راﺑﺮت وﻧﭽﻮری در ﺟﺪول ﺷﻤﺎرۀ دو ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ
دادهاﯾﻢ .در اﯾﻦ اﺛﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺪون ﻋﻨﻮان دوﻧﺎﻟﺪ ﺟﺎد ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺧﺎﻟﯽ از ﻣﻔﻬﻮم ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺎ اراﺋۀ ﺟﻤﻠۀ
" ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ واﻗﻌﯽ ﺑﺎ آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﺮﻣﻮز ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ" ﻣﻮﺿﻌﯽ اﻧﺘﻘﺎدی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﻨﯿﻤﺎﻟﯿﺴﺖ و ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ اﺗﺨﺎذ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎدر وﻧﭽﻮری ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ در ﮐﻨﺎر ﻣﺮدم و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی راﯾﺞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﺛﺮ
وارد ﻧﻮﻋﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻓﺮم از ﻻﻣﭗﻫﺎی ﻧﺌﻮن راﯾﺞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻫﻨﺮ و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻓﺮمﻫﺎی ﻣﻨﺤﻨﯽ و داﯾﺮهوار ﺑﺮﺧﻼف ﺧﻄﻮط راﺳﺖ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﺛﺎر ﺑﺪون ﻋﻨﻮان دﻧﺎﻟﺪ ﺟﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎدر وﻧﭽﻮری از ﻧﻮﻋﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﺎﻣﻪﭘﺴﻨﺪ و آﺷﻨﺎ ،ﻣﺘﮑﺜﺮ و داﯾﺮهوار ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮﻗﺮاری ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻋﺎم را دارد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺪرﻧﯿﺴﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  2ﺑﻪ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﯾﻦ
روﯾﺎروﯾﯽ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ و ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ در دو ﺣﻮزۀ ﻣﻌﻤﺎری و ﻫﻨﺮﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن را داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮآوریﻫﺎ و اﺑﺪاﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ دﺳﺖ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .در ﻧﻈﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﭘﺴﺖ ﻣﺪرن ،ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ و ﺑﺎور ﺑﻪ آن دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﮐﺎرﮐﺮد ﭘﯿﺸﯿﻦ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻘﺎم
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ارزشﻫﺎﯾﯽ ﻧﻘﺶ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ رﺑﻂ روﺷﻦ و ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ ،ﻓﻘﻂ در درون ﻣﻮزهﻫﺎ و
ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎ ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻣﺪرﻧﯿﺴﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺨﺒﻪﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺪرن ﺑﻪ ﺗﺠﺎرﺑﯽ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ و
دور از ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺮدم رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .از اﯾﻨﺮو در ﻫﺮ دو ﺣﻮزه واﮐﻨﺸﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﻢ .ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ
ﮐﺜﺮتﮔﺮا و ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و از ﻧﻈﺮ ﻫﻨﺮی ،ﺿﺪ زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺪرﻧﯿﺴﺘﯽ و ﺿﺪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻫﻨﺮ از زﻧﺪﮔﯽ ،از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ رادﯾﮑﺎل و از
ﻧﻈﺮ ﺗﺌﻮری ﺑﯿﻨﺎرﺷﺘﻪای و ﻧﻈﺮﯾﻪﻣﺤﻮر در ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎی ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎ در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮا و ﻓﺮﻣﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻧﺶ و ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻨﺮی دارای زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﻴﺴﻢ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺤﺘﻮا ﺳﻌﻲ در ﻧﺰدﻳﻚﺷﺪن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺮدم و از ﻟﺤﺎظ ﻓﺮم ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آزادي
در ﻓﺮم در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﺻﺎف و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺪرﻧﻴﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺧﻄﻮط ﻣﻨﺤﻨﻲ روي آورد .اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎ را ﻣﻲﺗﻮان در ﻫﻨﺮﻫﺎي دﻳﮕﺮ
ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﻴﺴﺘﻲ ﻧﻴﺰ دﻧﺒﺎل ﻛﺮد و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻌﻤﻴﻢ را دارﻧﺪ.
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