
105

پُست مدرنیسم و تأثیرآن در هنردرمانی*
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)تاریخ دریافت مقاله: 98/8/11،تاریخ پذیرش:99/6/23(

چکیده
جنبش پُست مدرن در دهة1960 به عنوان واکنشی عليه مدرنيسم پدید آمد که مهم ترین وجهة تمایز آن با دوران های 

قبل، نوع نگاه آن به واقعّيت و نگرش انتقادی نسبت به قطعّيت علوم و حقایق بود. فرهنگ پُست مدرن بيانگر یک نظریة 

نظام مند و فراگير نيست، در این دیدگاه، واقعّيت برای افراد، متفاوت بوده و براساس ادراک، فرهنگ و زبان آن ها مشخص 

می شود. براین اساس، شالوده شکنی از مهم ترین مظاهر پُست مدرن به شمار می رود که نه تنها در گفتمان زیبایی شناسی، 

بلکه در علومی چون روان شناسی تأثيرگذاشته است. هدف این پژوهش، مطالعة نظری و بررسی تأثير ویژگی های 

پُست مدرنيسم در هنر درمانی پُست مدرن به شيوة توصيفی- تحليلی است. پرسش اصلی پژوهش این است که هنر 

درمانی پُست مدرن تا چه ميزان با مفاهيم مطرح در جهان بينی پُست مدرن ارتباط دارد. در این پژوهش، فرض بر آن 

است که مفاهيم مطرح در پُست مدرن، به طور مشخص به هنردرمانی پُست مدرن راه یافتند. نتایج حاصل از این پژوهش 

موید آن است که ساختارشکنی سازه های اجتماعی، اهمّيت واقعّيت های چندگانه، اهمّيت وجهة اجتماعی هنر، فعاليت 

گروهی و مبتنی بر گفتمان، کثرت گرایی، اهميت تاویل مخاطب، استفاده از استعاره، ایهام و کاربرد رسانه های مختلف در 

خلق آثار هنری از مهم ترین ویژگی هایی است که در هنردرمانی پُست مدرن مطرح و به کار گرفته شدند.

واژه های کلیدی
 پُست مدرن، هنردرمانی، ساختارشکنی، سازه های اجتماعی، واقعّيت های چندگانه.
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هنردرمانی مدرن، به عنوان یک روش علمی از اواخر قرن 19 آغاز و تا 
زمان حاضر ادامه یافت که نتيجة آن، رواج فردگرایی و رد سنت بود. در این 
دوران اهميت عقل، منطق، استعدادهای بالقّوه، ضمير ناخودآگاه1 و آزادی 

.(Malchiodi, 2003) فردی مطرح شد
 فلسفة پُست مدرن در پاسخ به دیدگاه های فردگرایانة مدرن پدید آمد 
که شعار اصلی آن نفی فراروایت ها2 و ساختارشکنی3 قالب های تثبيت شدة 
اجتماعی بود. این دیدگاه بر  اکثر حوزه های هنری، علمی و روان شناسی، 
از  تا  زیادی کردند  روان درمانگران، تالش  این زمينه،  تأثيرگذاشت. در 
روش پُست مدرن برای درمان بيماری ها بهره جویند. آنها مسير درمانی 
را از تفسيری فردی و یک سویه به سمت همکاری گروهی و اجتماعی 
پُست مدرن،  هنردرمانی  دادند.  سوق  واحد  ایدئولوژی  بر  تمرکز  عدم  و 
نمی داند  آنها  کودکی  دوران  تأثيرمسائل  تحت  تنها  را  افراد  مشکالت 
بلکه مسائل مختلف فرهنگی، اجتماعی، سياسی، جنسّيتی و نژادی را 
در بروز مشکالت فردی مؤثر می داند )Burt, 2012, 23). در این روش 
درمانی، درمانگر به یافتن راه حل مشکالت که ریشه در مسائل اجتماعی 
دارد می پردازد. بر این اساس، فرایند خلق هنری براساس افزایش آگاهی 

انسان ها نسبت به مسائل اجتماعی، فرهنگی، سياسی و غيره مورد توجه 
قرار می گيرد   (Hugan, 2012, xiii). هدف اصلی این پژوهش، مطالعة 
ارتباط  یافتن  و  تأثيرویژگی های مطرح در پُست مدرن  بررسی  و  نظری 
آن با هنردرمانی پُست مدرن است. از اهداف فرعی این پژوهش تحليل 
روان درمانی پُست مدرن و بررسی چند اثر هنری معاصر براساس اصول 
مطرح در پُست مدرن است. بنا بر فرضية نگارنده گان، انتظار می رود که 
مفاهيم مطرح در فلسفة پُست مدرن، به طور مشخص به هنردرمانی و روان 
درمانی پُست مدرن راه یافته باشند. بدین منظور، ابتدا به روش توصيفی- 
تحليلی به بيان دیدگاه های مطرح در پُست مدرن و مباحث ساختارشکنانه 
پرداخته و پس از آن به بررسی تطبيقی این مفاهيم در روان درمانی و 
هنردرمانی پُست مدرن و نهایتاً به بررسی و تحليل سه چيدمان پُست مدرن 
براساس مباحث هنردرمانی پرداخته ایم. ضرورت پژوهش ایجاب می کند 
بنابر ناشناخته بودن هنردرمانی پُست مدرن در ایران، با روش های نوین 
هنردرمانی پُست مدرن آشنا شده و از آن در خدمت کمک به سالمت 

جسمی و روانی افراد بهره گيریم.

مقد  مه

روش پژوهش 
این مقاله مبتنی بر تحليل مفاهيم مطرح در پُست مدرن و ارتباط آن 
با هنردرمانی به روش تحقيق تحليلی- توصيفی است. گردآوری اطالعات، 
ترجمة کتب،  اینترنتی،  منابع  اسناد مکتوب،  از  استفاده  با  کتابخانه ای 
مقاالت و تحليل شخصی شکل گرفته است. ابزار تحليل، مبتنی بر مباحث 
ساختارشکنی مطرح در رویکرد پُست مدرن و تطبيق آن با هنردرمانی و 

روان درمانی پُست مدرن است.

پیشینۀ پژوهش
انجام نشده،  پُست مدرن  هنردرمانی  با  ارتباط  در  پژوهشی  ایران  در 
بيان  آزادی  در  اهمّيت  دليل  به  رویکرد  این  مختلف  کشورهای  در  اما 
کتاب های  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  مسائل،  به  نسبت  آزاد  نقد  و 
نورکراس،  و  )پروچاسکا  روان درمانی«  »نظریه های  چون  متعددی 
 )1379 )کری،  روان درمانی«  و  مشاوره  کاربست  و  »نظریه  و   )2007
و  پُست مدرن  جمله،  از  درمانی  روان  مختلف  روش های  بررسی  به 
روان درمانی  و  »مشاوره  مقالة  در  کيميایی  پرداخته اند.  فمينيست4 
پُست مدرن« )کيميایی، 1388( به بررسی سه حوزة مشاورة پُست مدرن 
بازسازه گرایی7 و  اجتماعی6  سازه گرایی  سازه گرایی5،  از  عبارتند   که 

»از  عنوان  با  مقاله ای  در   .(Byrne, 1995( 8بایرن پيتر  است.  پرداخته 
عمق به سطح، هنردرمانی به عنوان یک گفتمان در دوران پُست مدرن« 
ضمن بيان شاخه های مختلف مدرنيسم و مقایسة ویژگی های مدرن و 
پُست مدرن، هنردرمانی پُست مدرن را به عنوان یک عمل گفتمانی جدید 
معرفی می کند. سيمونه آلترميوری9 و همکارانش در دو مقالة )1998) 
Muri-Alter و )Muri-Alter (2007 به  بررسی ویژگی های هنردرمانی 
پُست مدرن پرداخته اند. آنها با ذکر نمونه هایی از آثار هنرمندان معاصر، 
آنها  می دانند.  هنرمندان  این  آثار  از  الهامی  را  پُست مدرن  هنردرمانی 

اسالید،  نشان دادن  هنردرمانگر،  آموزشی  پروژة  از  بخشی  که  معتقدند 
بحث های هنری و مالقات گروهی از نمایشگاه ها و موزه ها می باشد و هنر 
داده  ربط  هنرمند  زندگی شخصی  تاریخی- اجتماعی  چارچوب  به  باید 
شود. اندرسنAnderson, 2001( 10) در مقالة »درمان های مشارکتی و 
 شخص محور پُست مدرن« به بررسی روش درمان گروهی کارل راجر11

 می پردازد که تأکيد اساسی بر خودسازی دارد. وی درمان را وسيله ای 
جهت کشف احساسات و برخورد صحيح نسبت به مشکل می داند که 
باعث افزایش خودشناسی و ظرفيت حل مسأله در فرد می گردد. اليویا 
گود12 (Gude, 2004 ) در مقالة »قوانين پُست مدرن« با ارائة نمونه های 
تصویری، به بيان روش های خاّلق برنامه ریزی درسی به روش پُست مدرن 
بورت13 هلن  توسط  که  پُست مدرنيسم  و  هنردرمانی  کتاب   می پردازد. 

هنردرمانی  آغاز  بررسی  به  اول  فصل  شد در  )Burt,   2012) ویرایش 
فروید14 فعاليت های  و  مدرن  دوران  به  مربوط  را  آن  و   پرداخته 

 و یونگ15 می داند و در ادامه با برشمردن ویژگی های هنردرمانی مدرن، به 
تشریح هنردرمانی پُست مدرن و ارتباط آن با فمينيسم می پردازد. نویسنده، 
درمان  برای  پُست مدرن می داند که خود،  را یک روش  روایت درمانی16 
 )Hugan, 2012( 17مراجعين اش از آن استفاده کرده است. سوزان هوگان
در مقاله ای با عنوان »تجدید نظر در روش های هنردرمانی فمينيست« 
به طور اجمالی، به مقایسة هنردرمانی مدرن و پُست مدرن می پردازد و 
هنردرمانی پُست مدرن را با تمرکز بر ساختارهای اجتماعی و سياسی، 
به عنوان گفتمان رایج این عصر می شناسد. نوآوری پژوهش حاضر، بررسی 
و تحليل مفاهيم مطرح در رویکرد پُست مدرن در دو حوزة روان درمانی، 
هنردرمانی و تحليل سه اثر معاصر ایرانی بر این اساس است. الزم به ذکر 
است هيچگونه پژوهشی در حوزة هنردرمانی پُست مدرن و تحليل آثار 

هنری بر اساس آن در ایران انجام نشده است.

مبانی نظری پژوهش
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تحلیل واقعّیت از دیدگاه پُست مدرن
یکی از پيش فرض های اساسی پُست مدرن که آن را از دوران مدرن 
متمایز می کند، نوع نگاه آن به واقعّيت18 است. پُست مدرن نگرشی انتقادی 
نسبت به قطعيت علوم و حقایق دارد، چنانچه   واقعيت عينی، مطلق و قابل 
شناسایی را مورد تردید قرار داده و آن را امری نسبی، ذهنی، وابسته به 
زمينه، چندبُعدی و کثرت گونه در نظر  می گيرد. بر این اساس، واقعّيت در 
بيرون نيست که یافت شود،    بلکه در درون هر یک از ما ساخته می شود 
و به ادراک ما از واقعّيت، ساختار فرهنگ و زبان وابسته است. از منظر 

پُست مدرن، حقيقت 19 مقوله ای ایجادشدنی است نه کشف شدنی.

بررسی ادراک، زبان و فرهنگ از دیدگاه پُست مدرن
ادراک20 : ادراک هر فرد از واقعّيت، محصول نگرش او به زندگی است. 
هر فرد واقعّيت را به شيوة خودش می سنجد و تجربه می کند بنابراین 
پُست مدرن،  جهان  می شود.  رد  جهان  در  مطلق  واقعّيت  یک  وجود 
جهان واقعّيت های چندوجهی و متکّثر است که »از تعامل بين اندیشه و 
 محيط حاصل می شود«  (Rigazio, 2000) . به قول هنری دیوید ثور21

 »چيزی که شما به آن نگاه می کنيد اهمّيت ندارد؛ چيزی که می بينيد 
اهمّيت دارد« )پروچاسکا و نورگراس، 2007، 563(. ادراک فردی ما از 
واقعّيت، تحت تأثيرفرهنگ، قومّيت، نژاد و ساختارهای اجتماعی است. در 

کل، آگاهی ما از واقعّيت به گونه ای اجتماعی ساخته می شود.
فرهنگ 21: پُست مدرن، بيانگر یک نظریة نظام مند، جامع و فراگير 
رایج  از فرهنگ  برداشت های متنوع  تعابير و  بر دریافت ها،  بلکه  نيست 
و ترسيم نمایی از کثرت پدیده های مرتبط به هم ارتباط دارد )نوذری، 
1392، 62(. در تفکر پُست مدرن به موضوعاتی چون جنسّيت، قومّيت، 
اقتصاد و سياست که در  فرهنگ، زبان و سيستم های بزرگ تری چون 
مدرنيسم بدان پرداخته نشده بود توجه شده است. بر این اساس، هر فرد یا 
فرهنگی، واقعّيت را به شيوة خودش می سنجد؛ پس افراد و فرهنگ ها را با 

معيار خودشان می توان فهميد نه با یک معيار قالبی و عينی.
زبان 22: بنابر فلسفة پُست مدرن، افراد به منظور ساختن واقعّيت های 
درونی خود از زبان استفاده می کنند. در  واقع  اندیشيدن، نوعی گفتگو با 
خود است که در چارچوب زبان شکل می گيرد. یکی از شاخص ترین افراد 
در این زمينه ویتگنشتاین23 است که به نقش زبان در شکل گيری واقعّيت 
اشاره می کند. بنابراین، نوع کلمات و شيوة گفتار هر فرد، بيانگر واقعّيت های 
درونی شده و دریافت های او از واقعّيت است.به همين ترتيب برداشت های 
مخاطب به هنگام مواجهه با یک اثر، رویداد و حتی برخورد، برگرفته از 
از هيچ چيز  تحليلی  اساس، هيچ  براین  اوست.  و فرهنگ  زبان  ادراک، 

نمی تواند کامل و نهایی باشد.
براساس آنچه بيان گردید، می توان شالوده شکنی را  از مهم ترین مظاهر 
پُست مدرن به شمار آورد که در سه دهة آخر قرن بيستم نه تنها در گفتمان 
زیبایی شناسی24  بلکه در بيشتر علوم از جمله    روان شناسی تأثيرگذاشت. در 
حالی که رویکردهای تحليلی موجود در گفتمان مدرنيته در تالش برای 
کشف و آشکارساختن اصول کلی، عام، جهانشمول و قطعی است، رویکرد 
شالوده شکنی در تالش برای حذف و کنارزدن این قبيل اصول عام بوده و 

در مقابل بر تنوع، کثرت، تفاوت، تناقض، نسبّيت و تغيير تأکيد دارد.
نظر  به  بنا  است.  شالوده شکنی  پيامد  مهم ترین  فراروایت ها  نفی 

ليوتار، در برابر انسان پُست مدرن، دیگر نشانه هایی از افق تعميم بخشی، 
کلّيت بخشی، جهانی شدن و رهایی عمومی به چشم نمی خورد. به زعم 
وی »هماهنگ بودن با زمان و هم سوبودن با گردش ایّام، همانا آزادبودن از 
قيد روایت های کالن یا فراروایت هاست. در پی فروپاشی نظام های کلّی و 
فراروایت ها، نوعی تجدید روایت از فرهنگ صورت می گيرد که بر ارتباطات 
و تأثير پيام مخاطب تأکيد می ورزد. در کنار فردی شدن مالک های نقد 
بارز  ویژگی های  از  و گروهی که  روابط محفلی  به  و تشخيص، گرایش 
جنبش  یک  مشخصاً  پُست مدرن،  می یابد.  گسترش  است،  پُست مدرن 
اجتماعی است که در قالب جنبش های اجتماعی جدید و برای آنها کار 
می کند؛ آنها با ستم، سرکوبی و بی عدالتی عليه زنان، رنگين پوستان و 
دیگر انسان ها مبارزه می کنند و تمامی توان خود را در خدمت جنبش های 
و  سبزها  جنبش  محيط زیست،  طرفداران  جنبش های  فمينيستی، 
جنبش های   طرفدار صلح و خلع سالح هسته ای به کار می گيرند )همان، 

.) 44-36

روان درمانی پُست مدرن
از زمان فروید به بعد که روان شناسی به عنوان یک علم مستقل مطرح 
و  فلسفی  دیدگاه  تأثيریک  تحت  درمانی  روان  رویکردهای  همة  شد؛ 
جهان بينی مستقل ایجاد شدند. روان درمانی پُست مدرن نيز تحت تأثير 

فلسفة پُست مدرن پدید آمد.
سازه نگری  اجتماعی:  سازه نگری  اجتماعی،  دیدگاه   درمانی 
را  واقعّيت  یک  از  آگاهی  آگاه،  فرد  است  معتقد  که  است  پُست مدرن 
از اوست؛ نمی تواند کسب کند. واقعّيت در بيرون  که عينی یا مستقل 
اجتماعی  به صورت  ما  از  یک  هر  درون  در  بلکه  شود  یافت  که  نيست 
ساخته می شود که حاصل تعامل فرهنگ، ادراک و زبان است. بنابراین 
هرکس، شخصا و به طور فعال در ساختن واقعّيت خود، مشارکت دارد. 
شخصی26 سازه های  شناختی  نظریة   1995 سال  در  کلی25   جورج 

 را بيان کرد. او بدین ترتيب، انسان ها را به صورت دانشمندان کنجکاو و 
آماتوری می بيند که به طور فعال دنيای خود را تعبير می کنند. انسان، 
دنيا را به وسيلة سازه های شخصی خود، نه توسط واقعّيت عينی تعبير 
درمان های  از  نمونه ای   .)564  ،2007 نوکراس،  و  )پروچاسکا  می کند 
بر سازه نگری اجتماعی، درمان های راه حل محور27،  بانفوذ مبتنی  بسيار 
قّصه درمانی، درمان های حساس نسبت به جنسّيت28 و درمان های چند 

فرهنگی29هستند.

بررسی ادراک، زبان و فرهنگ در روان درمانی پُست مدرن
آگاهی از واقعّیت متکی بر ادراک: آگاهی هر فرد از واقعّيت، محصول 
نگرش اوست که ذهنی و اجتماعی بوده و مستقل از فرایند مشاهده نيست. 
بر این اساس در روان درمانی، درمانگر نمی تواند  به طور مستقيم از بيماران و 
مشکالت آنها آگاه شود، بلکه صرفاً می تواند از برداشت خود نسبت به آنها 
آگاه شود زیرا نظریه ها، زبان ها و فرهنگ های مختلف، برداشت های بسيار 
متفاوتی را از یک درمانجو و وضعيت او به بار می آورند. سازه نگری اجتماعی 
بر واقعّيت درمانجو، صرف نظر از این که منطقی است یا نه، تکيه دارد. آنها 
درمانجو را به عنوان کارشناس زندگی خود در نظر می گيرند. درمان های 
راه حل مدار، نمونه ای از این طرز تلّقی به شمار می روند که مراجع را تشویق 

پُست مدرنيسم و تأثيرآن در هنردرمانی
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می کنند تا فارغ از چگونگی پدیدآمدن مشکل به دنبال یافتن راه حل ها و 
تقویت آنها باشند.

آگاهی از واقعّیت متکی بر زبان: در درمان های پُست مدرن، زبان، 
ابزاری برای توصيف واقعّيت های مورد نظر افراد است، ما جهان را تنها 
از راه زبان می شناسيم. آنچه در تفکر پُست مدرن، معنا را خلق می کند، 
شکل های زبان و استفاده از آن در روایات و قّصه هاست. بر این اساس، 
درمان، فرایندی است که از طریق گفتگوهای درمانی حاصل از تعامل 
درمانجو و درمانگر صورت می گيرد. بنا به نظر ویتکنشتاین، واقعّيت، برای 
افراد در محدودة زبان و کلماتی شکل می گيرد که از آنها استفاده می کنند. 
در واقع اندیشيدن، نوعی گفتگو با خود است و این گفتگو در چارچوب زبان 
شکل می گيرد. این جمله، پایه گذار رویکردی شد که امروزه به عنوان روایت 
درمانی  می شناسيم. در واقع قّصة فرد، تعيين کنندة حقيقت و نوع نگاه او به 
مشکالت است )بوستانی پور، 1397(. در این رویکرد، درمانگر سعی می کند 
تا با تغيير زبان و کلماتی که فرد به هنگام اندیشيدن از آنها استفاده می کند 

مشکالت، اضطراب ها و در نهایت، نوع نگاه او به جهان را تغيير دهد.
در این زمينه، درمانگران راه حل مدار و قصه درمانگران، وارد گفتگو با 
درمان جویان می شوند تا از موضع »من نمی دانم« در رابطه ای مشترک و 
بدون تحميل عقاید و نظام ارزشی خود، امکانات و تجربيات منحصر به فرد 
را در آنها برانگيزند. در تمام نظریه های سازه نگر اجتماعی، بر گوش دادن 
به درمان جویان، بدون قضاوت یا سرزنش کردن، تایيد یا ارزش گذاری کردن 
آنها تأکيد می شود. آنچه در این فرایند مهم تر از فنون و ارزیابی کردن است، 

گفتمان و همکاری مشترک درمانگر و درمان جوست.
آگاهی از واقعّیت مبتنی بر فرهنگ: سازه های اجتماعی،  مفهومی 
اساسی در درمان های پُست مدرن به شمار می روند که حکایت از باورهایی 
دارند که به صورت هنجار، وارد قالب زندگی ما شده اند. باورهایی که اکثریّت 
افراد جامعه، به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه به آنها اعتقاد داشته و خود را 
ملزم می دانند که به آنها پایبند باشند. نمونه ای از درمان های چند فرهنگی 
و فمينيستی، به این مهم اشاره می کنند که چگونه قالب های کليشه ای 
مربوط به جنسّيت که توسط خانواد ه ها آموزش داده می شوند می تواند 

در شکل گيری اختالالت و در آیندة فرد تأثيرگذار باشد )همان، 1397(.

هنردرمانی پُست مدرن
هنر، ابزاری جهت به مبارزه طلبیدن شرایط اجتماعی

به  فرد  که  شد  آغاز  عقيده  این  با  پُست مدرن،  درمان  شروع  نقطة 
تنهایی، تحت تأثيرتجربّيات دوران کودکی خود در خانواده نيست بلکه 
تحت تأثيرمسائل فرهنگی، قومی، نژادی، جنسّيتی و سياسی، حتی اگر 
به طور مستقيم از تأثيرآنها آگاه نباشد، است (Burt, 2012, 23). بنابراین 
»درمان در رویکرد پُست مدرن، انعکاس دهندة تعّهد به یک عمل اجتماعی 
است«  (Alter-Muri,  1998). هنردرمانی پُست مدرن به طور کل سياسی 
است که از هنر، به عنوان ابزاری جهت بيان و انتقاد از زمينه های فرهنگی 
و اجتماعی استفاده می کند؛ اجتماعی که در آن، درد، بيماری، ناتوانی، 
در  هنری  فّعال  راستا،  این  در  می شود.  تجربه  نابرابری  و  بدنامسازی 
جست وجوی راهی است تا شيوه های غالب و ناعادالنه را در جامعه به 
مبارزه بطلبد. مشکالتی چون ناکارآمدی تجهيزات و امکانات پزشکی و 
روانپزشکی تا محرومّيت گروه های اجتماعی مانند زنان، فقرا، افراد بيکار و 

ناتوان، مهاجران و حتی همجنس گرایان. این هنر، در یک نمایش عمومی 
و به روش تعاملی،   جهت ایجاد تغييرات اجتماعی طراحی می شود و ممکن 
است از روش های مختلف بصری یا ترکيب نوشته و تصویر به منظور ایجاد 

.(Hugan, 2012( تغييرات جدید استفاده کند
نياز دارد. هنری  زیبایی شناسی صرف،  به هنری، ورای  پُست مدرن، 
در پاسخ به نيازهای اجتماعی انسان ها. در این راستا، فّعاليت هنردرمانی 
فمينيست، در دهة60 و70، سالمت ذهنی زنان را تنها نتيجة تجربيات 
شخصی زندگی آنها نمی داند بلکه آن را به زمينه های اجتماعی زندگيشان، 
به مسائلی چون عدالت اجتماعی ربط می دهد. واژة فمينيست، درمان را 
به حوزة سياست و مناظره می کشاند. بر این اساس، شرکت کنندگان در 
فعالّيت های هنری، هنردرمانی را صرفاً به منظور ابزاری جهت بيان دردها 
نابرابری های  بلکه آگاهانه،  به کار نمی برند  یا پریشانی ذهنی و فيزیکی 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زنان را زیر سؤال می برند. این روش خود 
بيانگری، نوعی کاتارسيس به شمار می رود که به زنان اجازه می دهد به بيان 

محرومّيت های خود بپردازند.
ایجاد  سياسی  زمينة  و  درمان  از  ترکيبی  درمانگر،  رویکرد،  این  در 
می کند. او در حالی که بيشترین تمرکز را بر یافتن راه حل درمان دارد 
افراد را وادار به فکر کردن در مورد فشارهای زندگيشان می کند تا گامی 
موثر، جهت زندگی بهتر بردارند. هنردرمانی پُست مدرن فرایند خلق اثر را 
بر اساس افزایش آگاهی انسان ها نسبت به مسائل اجتماعی مورد توجه قرار 
می دهد (Ibid., 2012, xiii(. با این دیدگاه، مرزهای بين هنر اجتماعی، 

سياسی و هنر به عنوان درمان را در هم شکسته می شود.

هنر، ابزاری جهت بیان واقعّیت های چندگانه 
معنا یا واقعّيتی که ما به حوادث، تجربيات و یا به مردم نسبت می دهيم، 
مربوط به خود آن چيز نيست بلکه ثمرة آن چيزی است که به گونه ای 
اجتماعی ساخته شده و در زبان، مکالمات و شيوة زندگی اجتماعی ما شکل 
گرفته است. بنا به نظر راجرز: »تنها واقعّيتی که برای من قابل فهم است، 
 Rogers, 1980,( »جهانی است که هم اکنون، درک و تجربه می کنم
96(. واقعّيت در زمان های مختلف به شيوه های مختلف و توسط افراد به 
گونه های متفاوت ادراک می شود. »اینها نقشه های ادراکی است که ما با 
 Rogers, 1951,( »آنها زندگی ميکنيم و این نقشه ها هرگز واقعی نيستند

 .)256- 486
نشان  واکنش  آن  است که در چهارچوب  واقعّيتی  ما  ادراکی  حوزة 
می دهيم و اغلب به طور قابل توجهی در درمان، خود را نشان می دهد و 
زمانی که ادراک، تغيير می کند واکنش ما نيز عوض می شود. ممکن است 
واقعيتی با حواس پنجگانة ما حس نشود و فقط زمانی ما موفق به دریافت 
آن شویم که منفعالنه آن را بپذیریم نه به طور فّعال. از نظر راجرز نياز به 
داشتن »یک« واقعيت، اسطوره و تجّملی است که ما دیگر قادر به تحّمل 
آن نيستيم (Kirschenbavm et al., 1989b) . مهم این است که چگونه 

درمانگر به واقعيت مراجع، واکنش نشان می دهد.
یکدیگر  از  ترس  بدون  بشر  تا  بوده اند  منبعی  مختلف،  واقعيت های 
 Kirschenbavm et al.,  ( بگشایند  تغيير  ایجاد  بر  را  راه  و  بياموزند 
1989a(. تفاوت ها باعث غنی ترشدن انسان و خلق امکانات تازه می گردند. 
تالش برای یادگيری و دانستن تفاوت ها بهتر از تالش برای حل یا مذاکره 
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فردی  واقعّيت  یک  به عنوان  واقعّيت  اساس،  این  بر  آنهاست.  مورد  در 
براساس دیدگاهی ساختارگرا30، ساخته می شود نه به عنوان یک ساختار 

اجتماعی و دسته جمعی.
نفی   فراروایت ها،    ساختارشکنی    و   دوباره سازی: پُست مدرن، به طور 
وسيع، نقدی ایدئولوژیک نسبت به جهان و فراروایت ها، نسبت به خود و 
نگرش شّکاکانة مداوم نسبت به طبيعت، دانش و قدرت آن است. بر این 
اساس، پُست مدرن چالش گسترده ای را ارائه می کند و ما را بر آن می دارد 
تا در فرهنگ ها و سّنت های روان درمانی تجدید نظر کنيم. هنردرمانی 
پُست مدرن تأکيد دارد که تنها یک روش، ساختار یا یک رسانة منحصر 
به فرد در کار درمان وجود ندارد. این رویکرد، به دليل تأکيد و تمرکز بر 
روش های روایتی به راه حل مشکل فرد می اندیشد و تفسير کردن اثر را جایز 
نمی شمرد زیرا شرح و تفسير اثر هنری، بيشتر نشان از ویژگی های روانی 
مفسر دارد تا هنرمند. در نتيجه بنابر ویژگی کثرت گرایانة پُست مدرن، تمرکز 
بر یک ایدئولوژی و تئوری واحد رد می شود و از روش های بيانی مختلف 
استفاده می شود. در این مسير، هنردرمانگران به افراد کمک می کنند تا از 
پتانسيل های خالقة خود برای مقابله با سختی ها و افزایش اعتماد به نفس 
استفاده کنند. این دیدگاه، منجر به بسط و گسترش همکاری دو طرفه 
می شود تا شرایط ساختار شکنی سازه های تثبيت شده و دوباره سازی آن ها 
بهتر مهيا شود. بنابراین در »هنر درمانی پُست مدرن، پذیرفتن فراروایت ها 
یا استفاده از ایدئولوژی و تفّکرات جهانی و تجزویز معنا برای نمادها در آثار 

 .(Alter- Muri, 1998) »هنری، مردود اعالم می شوند

ارزش گذاری بر واقعیت فرد، »موضع من نمی دانم«
براساس  این فلسفه، همة افراد، توانایی هدایت زندگی خود به گونه ای 
که هم خود، رضایت داشته باشند و هم از نظر اجتماعی سازنده باشند 
را دارند. یک روش درمانی سازنده، رها کردن فرد است تا براساس دانش 
برسد  سازنده  انتخاب های  و  سالمتی  نفس،  به  اعتماد  به  خود  درونی 
)Kirschenbavm et al., 1989, xiv). انسان ها در درون خود گرایشی 
تغيير  و  درک  برای  وسيع  منابعی  و   (Rogers,  1980,  121( سازنده 
نگرش های اساسی خود دارند. آنها همچنين، تمایل به رشد و تشخيص 
بر  تمرکز  دارند.  را  سازنده  اهداف  سمت  به  حرکت  و  بالقوه  نيروهای 
خودسازی و تغيير شخصيت، هدف درمان را به سمت بلوغ فکری و حرکت 

از بودن به شدن یا آگاه شدن و پذیرفتن خود به طور عميق می کشاند.
با سازماندهی عملکرد خود  اول  به نظر راجرز، درمان در درجة  بنا 
فرد انجام می شود. درمان، نتيجة فرایند کشف احساسات و نگرش فرد 
)کاتارسيس احساسی(31 و منجر به درون بينی و افزایش خودفهمی می شود 
مشخص کردن  و  خودشناسی  کامل،  پذیرش   .(Rogers, 1940,   133)
مسأله  حل  ظرفيت  افزایش  و  مثبت  انتخاب های  به  منجر  احساسات، 

. (Kirschenbavm et al.,   1989,  23( می گردد
در درمان های تعاملی، مراجع به عنوان معلّم و متخصص زندگيش در 
نظر گرفته می شود. تجربة بيان شده توسط درمانگر، نشان دهندة دانش برتر 
او یا داشتن امتياز خاص نيست. درمانگر، نظرات، پيشنهادات و افکار خود را 
صرفاً به عنوان ابزار تعامل، ایجاد گفتگو و تغذیة ذهن مخاطب بيان می کند. 
است. وظيفة  آن  و هموار کردن  ارتباط  ایجاد  به  دعوت  او صرفاً  وظيفة 
درمانگر، تحميل دیدگاه خود یا تعيين روش زندگی برای مراجع نيست. 

 Anderson, 1997, Anderson( این موضع »ندانستن« ناميده می شود
(et al., 1988(. »ندانستن« یک موضع فلسفی است که به منظور دعوت، 
ایجاد و حفظ روابط تعاملی و برقراری گفتگوهای مولّد، انجام می شود. 
ندانستن، فقدان دانش یا وانمود به جهالت و اجتناب از دادن پيشنهاد به 
مراجع نيست بلکه یک موضع اخالقی است: این که »من بهتر از مراجعم، 
نمی دانم که او باید چطور زندگی کند.   »یا« من نمی خواهم از دانشم برای 
هدایت مراجعم در هر جهتی که می خواهم استفاده کنم بلکه هدف من 
گسترش گفتگو به منظور ایجاد فرصت است.« در این راستا، مراجع حق 
دارد اهداف زندگی خود را مشخص کند هر چند ممکن است با اهداف 

         .)Rogers, 1951( درمانگر در یک سمت و سو نباشد

هنر  ابزاری جهت  برقراری گفتمان و  شناخت   روایت های  مسّلط 
مشترک  واقعّيت  یک  به عنوان  گفتمان  پُست مدرن،  هنردرمانی  در 
بين درمانگر و مراجع مطرح شده )Alter-Muri, 1998) و از ابزارهای 
ارتباطی حائز اهمّيت است که صرفاً محدود به ارتباط کالمی نيست بلکه 
شامل هرگونه ارتباط ذهنی، تجربی، نمایشی و توصيفی است که منجر به 
تبادل ارتباطات و نتيجتاً فهم جهان می شود. کلماتی که افراد در گروه های 
اجتماعی مختلف به کار می برند و تصاویری که می کشند، وسيله ای برای 
به توصيف خود  افراد  بدینگونه  بيان احساسات و شناسایی خود است. 
می پردازند. در اثر همين تالش ها بود که به مرور، مسائلی که صحبت از 
آنها در جوامع مختلف با محدودیت همراه بود به عنوان نوع مشخصی از 
فردیّت، که توسط آن، افراد می توانستند خودشان و مشکالتشان را بيان 

کنند پذیرفته شد.
هویّت های  به عنوان  که  روایت هایی  فوکو،  نظر  به  بنا  بدین   ترتيب، 
جنسی ناسالم یا انحرافی، توصيف و به سادگی سرکوب می شدند به عنوان 
 Hugan, 2012,( یک واقعّيت با ثبات، تحليلی و قابل رویت پذیرفته شدند
ایده های حمایت شده از طریق  xvi(. در منطق پساساختارگرایی، این 
فرهنگ مسلّط به عنوان روایت های مسلّط یا فراروایت شناخته می شوند 
به طوری که افراد می پندارند که این روایت ها حقيقت بوده و دنيای خویش 

 .)White et al., 1989; White, 1991( را توسط آن تفسير می کنند
یکی از راه های مبارزه با روایت های درونی شده، قصه درمانی یا روایت 
درمانی است؛ که »یکی از ثمربخش ترین رویکردهای   روان شناختی به ویژه 
در حوزة افزایش سالمت روانی کودکان و نوجوانان شناخته شده است« 
 (Freedman et al., 1996; Mcleod, 2000, 1994; Payne, 2000)
این رویکرد وابسته به فرهنگ و مسائل اجتماعی است تا افراد را از روایت ها 
 Smith et al., 1997; White( و گفتمان های مسلّط زندگی شان جدا کند
et al., 1989; White, 1991(. بنيان نظری این رویکرد بر پایة فلسفة 
پسا ساختارگرایی و پُست مدرنيسم است و در گسترة وسيعی از شرایط 
 Parry et al., 1994,( به کار رفته است به طور موفقيت آميزی  درمانی 
Freedman, 1996(. در هنردرمانی با رویکرد روایتی، سعی می شود تا با 
طيف وسيعی از تکنيک های هنردرمانی خاّلق، مانند نقاشی، نمایش، شعر، 
موسيقی و مجسمه سازی به افراد کمک شود تا آگاهی خود را از روایت های 

درونی شده افزایش داده و به راه حل های جایگزین دست یابند.
رویکرد روایت درمانی توسط مایکل وایت32،  پایه گذاری شد. روش وایت 
براساس عينی کردن مشکل33 بود تا جایی که فرد نسبت به آن احساس 

پُست مدرنيسم و تأثيرآن در هنردرمانی
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قدرت کرده و از فشار آن رها گردد. وایت این روش را وجود خارجی دادن34 
ناميد. بدین ترتيب فرد می تواند هویت مشکل خود را به عنوان چيزی جدا 
از خود بشناسد تا بتواند بر آن غلبه یابد. در این روش درمانی، روان درمانگر 
با استفاده از استعاره ها و برچسب زدن ها به مشکل، مراجع را برمی انگيزد. با 
این حال، روش و شيوة برخورد روان درمانگران، بسيار متفاوت است. برخی 
از هنردرمانگران به واسطة هنر، به برون ریزی مشکل می پردازند. آنها با 
قرار دادن مشکل داخل یک اثر هنری، مثاًل یک مجسمه، نقاشی، طراحی 
و یا ماسک، آن را از وجود مراجع جدا کرده و از قدرت آن می کاهند تا 
فرد، خود را قدرتمندتر از آن ببيند. روایت درمانی به زندگی فرد به عنوان 
داستان یا روایتی که می تواند به شيوه های مختلف بيان شود معنا می دهد 
و به فرد، توان می دهد تا توانایی ایجاد تغيير در زندگی اش را به دست آورد  

.(Burt, 2012)

هنر، ابزاری جهت شناخت و درمان
به  متفاوتی  راهبردهای  از  روان شناسی  مختلف  رویکردهای  در 
منظور بهزیستی روانی35 و اصالح رفتار36 استفاده می شود. به بيان دیگر 
روان درمانی  خاصی  مداخالت  دارای  کدام  هر  روان شناختی  رویکردهای 
و  روان شناختی  رویکردهای  ترکيب  از  هنردرمانی  زمينة  در  هستند. 
روش های مختلف هنری در درمان استفاده می شود به عنوان  نمونه، رویکرد 
را  روان تحليلگری37  هنردرمانی     هنر،  از  استفاده  با  روان تحليلی فروید 
می سازد، رویکرد روان شناسی   وجودی و اگزیستانسيال38 هم در آميزش با 
هنر، رویکرد هنردرماتی وجودی را شکل داده است. روش پُست مدرن نيز 
در تلفيق با هنر، هنر درمانی پُست مدرن را ایجاد کرده که از ایده های خالق 
و چيدمان های خودانگيختة مراجعان در گشایش تعارضات روان شناختی و 
رهایی آنان از برچسب ها و مفروضات اجتماعی که مانع رشد و خودشکوفایی 
آنان است بهره می گيرد. این روش بيانی، وسيله ای جهت نيل به آزادی 
بيان، رهایی از قطعيت ها و باورهای از پيش تعيين شده، هویت بخشی 
به احساسات نادیدنی و همچنين خودشناسی است. هر چند روش هنر 
درمانی پُست مدرن، تعبير و تحليل یا معناگذاری بر نمادها در اثر را جایز 
نمی شمارد اما در ذهن و جان مراجع، ارتباطی نامرعی بين روایت های 
درونی شدة اجتماعی و عناصر تصویری ارائه شده در اثر شکل می گيرد 
تا بدین وسيله به بيان ناگفته ها یا احساسات سرکوب شدة درونی بپردازد. 
این نوع روش بيانی به خودی خود بيانگر احساسات افراد و نقد آنها نسبت 
به مسایل اجتماعی است که خود، درمانگر است. همچنين از روش های 
درمانی سازنده در این سبک، رها کردن فرد است تا براساس دانش درونی 
و واقعيت های پذیرفته شدة خود به اعتماد به نفس، انتخاب های سازنده و 
نهایتاً سالمتی برسد. بنابراین، آزادی در انتخاب ابزار و تکنيک های مختلف 
هنری، همچنين آزادی فرد در روش بيان، تصميم گيری در مورد حل 
مشکل یا روش کنارآمدن با آن از جمله تدابيری است که نهایتاً به درمان 

می انجامد. 

رابطه درمانی
تعامل  اساس  بر  پُست مدرن  هنر  رویکردی مشارکتی و تعاملی: 
اجتماعی39 شکل می گيرد (Mac Gregore, 1992). در این رویکرد، به 
جای تأکيد بر ایجاد اطمينان، هماهنگی و تایيد زیبایی شناسی مرسوم و 
سّنتی، سعی در ایجاد ایهام، عدم اطمينان و استفاده از عناصر ضد و نقيض 

می گردد. ویژگی های فوق، چشم انداز با ارزشی را برای هنر درمانی معاصر 
ایجاد کرده است. امروزه، هنردرمانگران از چارچوب های پُست مدرنيستی 
آثار هنرمندان معاصر و روش کار آنها، الهام فراوان گرفته اند. در طی جلسات 
درمانی، درمانگر و مراجع، شرکای مکالمه می شوند و با یکدیگر ارتباط دو 
جانبه بر قرار می کنند. بر این اساس، مراجع و درمانگر به طور ناخودآگاه 
در موقعّيت یادگيری دو طرفه قرار می گيرند تا یک پروژة مشترک را به 
ثمر برسانند. رویکرد درمانی پُست مدرن براساس روابط گروهی و گفتمان 

انجام می شود. 
بنابر دیدگاه تعاملی پُست مدرن، درمان، کم تر به شکل سلسله مراتبی 
است. وظيفة روان درمانگر، تسهيل این فضای ارتباطی و ایجاد ارتباط دو 
طرفه است. در طی این مراحل، درمانگر و درمان شونده هر دو در معرض 
تغيير قرار دارند. درمانگر، مرزهای محدود کننده را می شکند، فضایی خلق 
می کند تا بيمار مشکلش را درونی نبيند و تا حد ممکن از متخصصان و 
روش های درمانی متنوع، بهره می جوید تا خود به تنهایی مداخله گر در 
فرایند درمان نباشد. در طی جلسات، درمانگر باید مراقب باشد تا از پيش 
داوری خودداری کند. در این روش، تمامی اشکال خلق تصویر با هدف 
درمان و افزایش آگاهی اجتماعی، جایز شمرده می شود. در نتيجه، مرزهای 
بين هنر، هنر اجتماعی، هنر سياسی و هنر به منظور شفا و درمان در هم 

 .(Malchiodi, 2003( شکسته می شود
اهمّیت مخاطب: همکاری و به اشتراک گذاشتن تجربيات   مخاطب با 
هنرمند در روند خلق معنا به هایدگر40 نسبت داده می شود که در هنر، 

. (Jonos, 1997) تأکيد بر ایجاد تعامل و ارتباط داشت
متن،  چگونه  که  دارد  وجود  نظر  این  پُست مدرن  رویکرد  در 
هم  می تواند  مخاطب  یا  بيننده  چگونه  و  دهد  شکل  را  معنا  می تواند 
پُست مدرن،  هنردرمانی  رویکرد  در  آن.  بينندة  هم  و  باشد  اثر  خالق 
او  گوناگون  برداشت های  و  هنری  اثر  خلق  فرایند  در  مخاطب  اهميت 
کاتسوشيگه41 ناکاهاشی  نمونه،  به عنوان  می شود.  شمرده  جایز  اثر،   از 

 هنرمند معاصر ژاپنی، در پروژه ای به نام زیرو که اشاره به جنگجویان 
زیرو42 و خلبانانی دارد که در جنگ دوم جهانی کشته شدند از این روش 
بيانی استفاده کرد )Morse. 2004(. او بنا بر خاطرات دوران کودکی 
خود در ساخت ماکت هواپيما، 1300 تصویر با مقياس بسيار کوچک از 
جنگنده های زیرو تهيه کرد سپس از داوطلبانی که به گونه ای با این حادثه 
در ارتباط بودند دعوت کرد تا او را در ساختن و چسباندن ماکت هواپيما 
یاری کنند. پس از ساخته شدن ماکت، ناکاهاشی از تماشاگران خواست تا 
نظرات، داستان ها، روایت های شخصی و احساسات خود را بيان کنند و در 
پایان از آنها درخواست نمود تا وی را در حمل هواپيما به محلی در خارج 

   . (Alter-Muri, 2007( از ساختمان و دفن آن یاری کنند

عدم اهمّیت ایده های زیبایی شناسی مرسوم
رویکرد پُست مدرن، هنردرمانگر را تشویق می کند تا به ارزیابی مجدد 
دیدگاه خود نسبت به هنر پرداخته و بداند که هيچ تفاوت معنی داری 
بين هنرهای زیبا، صنایع دستی، هنر مردمی و هنر خام وجود ندارد. این 
رویکرد، ایدة زیبایی شناسی را در هنردرمانی به زیر سؤال می برد. براین 
اساس، بسياری از هنردرمانگران، معتقدند اثری که در جلسات هنردرمانی 
به وجود می آید؛ هنر نيست بلکه شکل ساده ای از تصویرسازی گرافيکی 
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 .(Alter-Muri, 1998) است
تحّول متقابل43: از نقطه نظر تعاملی، درمانگر، عامل تغييرنيست، او 
مراجع را تغيير نمی دهد، بلکه تأکيد بر فرایندی مداوم و دوطرفه است، 
نه تغيير یک فرد. تخصص درمانگر در خدمت ایجاد فضای مناسب برای 
تعامل و گفتگو است تا در طی این فرایند تحولی، روان درمانگر و مراجع، 

.(Anderson, 2001( هر دو متحول شده و رشد کنند
قابلّیت انعطاف44: بنابر فلسفة پُست مدرن، در هنردرمانی پُست مدرن، 
انعطاف و نفوذپذیری زیادی وجود دارد. این انعطاف در ساختار خانواده، 
زندگی خصوصی و عمومی و استفاده از فضاهای ترکيبی خانه و محيط 
کار، موقعيت های خودجوش و تخيلی مختلفی را برای هنردرمانگر فراهم 
مثال،  به عنوان  دهد.  نشان  واکنش  بهتر  مراجع  نيازهای  به  تا  می کند 
بسياری از هنردرمانگران به منظور همراهی با نيازهای مراجعان بزرگسال 
در منزل با آنها کار می کنند. اشتياق آنها به انجام این روش درمانی، نشان 
دهندة واقعيت پُست مدرن و مرزهای نفوذپذیر و روان آن، نسبت به دوران 
مدرن است. هنردرمانی پُست مدرن به دليل خصلت تکّثرگرایانه و قابل 
انعطاف بودن، چندین روش درمانی را به کار می گيرد این روش ها تمایز 
این روش،  را در هم می شکنند. در  بين کار در خانه و محيط کارگاه 
تمامی اشکال خلق تصویر به منظور تسهيل فرایند شفا و تقویت جنبه های 

اجتماعی جایز شمرده می شود. 
استعاره ها، ایهام، عدم ارائۀ معنای روشن و قطعی: استفاده از 
روش روایتی در جلسه های هنردرمانی منجر به تقویت ارتباط درمانی 
پُست مدرن  هنردرمانی  از  مهمی  بخش  استعاره ها  از  استفاده  می شود. 
محسوب می شوند که به درمانگر اجازه می دهند که وارد ساختار داستان 

زندگی مراجع شود. 

تحلیل جنبه های مختلف هنردرمانی در سه اثر پُست مدرن
تصویر 1، اثر کیانا محبوب: در )تصویر 1(، هنرمند بر آن است تا 
با کنار هم قراردادن عناصر ناهمگن، به چيدمان احساساتی چون خشم، 
شادی یا دلهره بپردازد. احساسات ناشناخته، همانند کالفی محکم بر وجود 
انسان امروزی پيچيده و او را به مجموعه ای از کارهای مختلف و شاید 
متناقض وا می دارند. به زعم هنرمند، فهرست طویل کارهای چندتایی که 
در طول روز به منظور رهایی از افکار و احساسات مختلف، خود را ملزم  به 
انجام آن می دانيم، همانند طناب طویلی است که به دوردست و پایمان گره 
می خورد. این چرخه، مداوم و تمام نشدنی است، در این راستا، پناه بردن 
به خلق اثر هنری، تنها راه حل نجات و تنها دستاویز نيرومند، جهت هویت 
بخشی به احساسات نادیدنی و نهایتا خودشناسی است. استفاده از ابزار و 
تکنيک های مختلف در خلق اثر، گویا تأکيدی است بر عدم قطعّيت و تأکيد 
بر ویژگی ثکثرگرای پُست مدرن که مخاطب را با تردید، تاویل های مختلف 

و عدم قطعّيت مواجه می سازد.
با قراردادن  تصویر 2، اثر فهیمه حقیقی: در )تصویر 2( هنرمند 
تعدادی پستانک در یک ظرف شيشه ای، مخاطب را با تردید مواجه می سازد 
که چه رابطه ای می تواند بين این اشياء و تصویر سيگار روی دیوار باشد. 
هنرمند با قراردادن روایتی در کنار اثر، سرنخ هایی به بيننده داده و امکان 
رمزگشایی را برای او ميسر می کند: او استفاده از پستانک را تداعی کنندة 
سرپوش گذاشتن بر حرف های ناتمام و به عنوان ابزاری جهت خاموش کردن 
فریادهای دوران کودکی می داند. گویا در کودکی با حربة ایجاد آرامش 
و درمان زیاده روی در خوردن، ما را به مکيدن پستانک و خاموشی وا 
داشته اند. از نظر فروید این بازة زمانی، مرحلة دهانی نام دارد و کسانی که 
به راحتی این مرحله را پشت سر نگذارند سيگاری می شوند. هنرمند در 
این جا، ارتباطی بين سيگار، پستانک و فریادهای خاموش شده می یابد. 
در کودکی به اجبار، پستانک در دهانمان گذاشته اند تا فریادهایمان را 
خاموش کنند و در بزرگسالی خود، به دلخواه، سيگاری بر دهان می نهيم تا 
دهان بندی باشد بر حرفه ای نگفته و بر آرام یا خاموش کردن احساساتمان. 

تصویر 3، اثر فهیمه حقیقی: هنرمند از طریق جریان سّيال ذهن و 
بدون استفاده از گام های منطقی با چيدمان تصاویری از خاطره ها، اصوات و 
متنها می تواند به راه  حلی مناسب، جهت بيان ناگفته ها دست یابد. حقيقی در 

پُست مدرنيسم و تأثيرآن در هنردرمانی

تصویر 2- دستاویز، 1398. مأخذ: )موزة هنرهای معاصر اصفهان(

تصویر 1- پناهگاه، 1398. مأخذ: )موزة هنرهای معاصر اصفهان(

تصویر 3- درگاه، 1398. مأخذ: )موزة هنرهای معاصر اصفهان(
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تصویر3 با کالژ عناصر نامرتبط که از ویژگی های بارز هنر پُست مدرن است، 
تالش می کند تا پيام خود را به مخاطب انتقال دهد و مخاطب، مختار است 
تا آزادانه و بنا بر دانش، ادراک، فرهنگ و زبان خود به برداشت های مختلف 
برسد. در این تصویر، دهان به عنوان مهم ترین درگاه، جهت برآورده کردن 
نيازهای جسمی )غذاخوردن(، روحی )صحبت کردن( و بيان واقعّيت های 
چندگانه مطرح شده است. واقعّيت هایی که برگرفته از فرهنگ، ادراک 
و زبان هر فرد و همچنين فرا روایت هاست. فرا روایت هایی که به عنوان 
گفتمان غالب، از طرف اجتماع و خانواده به افراد تحميل می شوند. هنرمند 

با این چيدمان، گویی اعتراض خود را نسبت به فراروایت های درونی شده و 
یا حرفه ای بيهوده که این عضو، درگاهی برای اظهار و بيان آن است بيان 
می کند. همان طور که قبال بيان شد در هنردرمانی پُست مدرن، تحليل اثر 
جایز نيست و مخاطب می تواند برداشت های متفاوتی از اثر داشته باشد. 
بنابراین در بررسی فوق، بر آن شدیم تا روایت های هنرمندان را بسط و 
گسترش دهيم. روش بيانی پُست مدرن، بيانگر احساسات هنرمند و نقد او 
نسبت به مسایل اجتماعی است که خود، درمانگر است و می تواند با اصالح 
قوانين همر اه باشد و یا صرفاً، منجر به خود شناسی و پذیرش مشکل شود. 

نتیجه

 مدرنهنر درمانی پست مدرنروان درمانی پست یسممدرنپست 
 های هنر درمانیتجدیدنظر در دیدگاه درمانیهای روانتجدید نظر در سنت های مدرنواکنش علیه دیدگاه 1

های درونی و روایت های اجتماعیساختارشکنی سازه ساختارشکنی 2
 شده

  شده درونیاجتماعی و های ساختار شکنی روایت

 عدم تعمیم، پیشداوری و تفسیر اثر هنری دهیها و عدم تعمیمحذف فراروایت ها و ایدئولوژی واحدحذف فراروایت 3
من تحلیل واقعیت بر اساس دیدگاه مراجع، موضع  تحلیل واقعیت بر اساس ادراک، فرهنگ و زبان 4

 دانم، عدم پیشداورینمی
 تحلیل واقعیّت بر اساس دیدگاه مراجع

 شناسی مرسومهای زیباییعدم اهمیّت ایده - شناسی مرسومهای زیباییعدم اهمیّت ایده 5
 قابلیّت انعطاف قابلیّت انعطاف قابلیّت انعطاف 6

فیلم، بازدید از دیدن اهمیّت فعالیّت گروهی)بحث،  اهمیّت فعالیّت گروهی، همکاری مشترک اهمیّت فعالیّت گروهی 7
 نمایشگاه، تکمیل اثر(

 استفاده از مخاطب در تکمیل اثر گران دیگردرمانعدم تفسیر فردی، کمک از روان اهمیّت تاویل مخاطب 8
های فرهنگی انتقاد از زمینه ،مبارزه با شرایط اجتماعی های اجتماعیتوجه به مسائل و واقعیّت 9

 های فمینیستی و چندفرهنگیدر قالب رویکرد
هنر ابزاری جهت تعهد به یک عمل اجتماعی و مبارزه با 

 های فرهنگیشرایط اجتماعی و انتقاد از زمینه
شده به کمک های درونی تثبیتروایتو اصالح حذف  گریاهمیّت روایت 10

و تغییر کلمات  کردن ونوشتن، صحبت
 درمانی()روایتاصطالحات

شده به کمک ثبیتهای درونی تروایتو اصالح حذف 
 های هنریفعالیّت

استفاده از تنوع، کثرت و تناقض در قالب کاربرد  11
 ایهام و استعاره

ها به مشکل با انجام ها و برچسب زدناستفاده از استعاره ها در درمانها و برچسباستفاده از استعاره
 کارهای هنری

 

جدول 1- بررسی تطبیقی دیدگاه های مطرح در پُست مدرن، روان درمانی و هنردرمانی پُست مدرن.

فلسفة پُست مدرن براساس ویژگی هایی شکل گرفت که به ساختارشکنی 
ارزش ها، باورها، روایت های حاکم و به طور کل سازه های اجتماعی انجاميد 
و همة علوم و رشته ها را درنوردید. رویکرد هنردرمانی پُست مدرن نيز از این 
فلسفه تأثيرزیادی گرفت. به طوری که اصول مهم هنر درمانی پُست مدرن 
تأثيرآثار  تحت  همچنين  و  فلسفه  این  بر  حاکم  تأثيرجهان بينی  تحت 
براساس  پُست مدرن  هنردرمانی  شد.  پایه گذاری  پُست مدرن  هنرمندان 
فعاليت های گروهی در قالب گفتمان دوطرفه، به بررسی روایت های درونی 
افراد که ریشه در فراروایت های حاکم بر اجتماع دارد، می پردازد.  شدة 
بنابراین، برخالف دوران مدرن، از پذیرفتن ایدئولوژی و تفکرات جهانی، 
سرباز  زده و در جست وجو یا تجویز معنا برای نمادها در آثار هنری نيست. 
بر طبق فلسفة پُست مدرن، حقيقت واحدی بر جهان حاکم نيست تا با 
توسل به آن به اصول عام و جهانشمول در مورد زندگی انسان دست یافت، 
بلکه واقعّيت به تعداد انسان های کرة زمين و بر اساس دیدگاه های متفاوت 
آنها معنی می شود. بر این اساس، واقعّيت زندگی هر فرد براساس ادراک، 
ساختارهای فرهنگی جامعه و در قالب گفتگوهای زبانی و کالمی بيان 
می شود. به همين دليل به نگرش و طرز تلقی همة افراد، احترام گذاشته 
می شود. لذا در جلسات هنردرمانی، هنردرمانگر از تحميل عقاید خود به 

مراجع خودداری می کند زیرا براساس این دیدگاه، هر فرد متخصص و 
کارشناس زندگی خود است. در طی جلسه های هنردرمانی که براساس 
یک برنامة منسجم شکل می گيرد و تعامل هنردرمان گر با مراجع و یا حتی 
مخاطب را در بر دارد منجر به خودشناسی و یادگيری دو طرفه می گردد 
درمان در رویکرد پُست مدرن، انعکاس دهندة تعهد به یک عمل اجتماعی 
است بنابراین، هدف اصلی هنردرمانی پُست مدرن، شناخت و اصالح سازه ها 
و ساختارهای اجتماعی از طریق خلق اثر است. بنا به دیدگاه تکّثر گرای 
پُست مدرن، تمرین های هنر درمانی، آزادانه و با کمک رسانه های مختلف 
هنری انجام می شود. درمانجو با رسيدن به شناخت بيشتر نسبت به خود و 
جامعه و انجام تمرین ها، در حد توان به اصالح سازه های درونی شده فردی 
و اجتماعی می پردازد و در غير این صورت، شرایط خود را به عنوان یک 
اصل غير قابل تغيير می پذیرد و با آن کنار می آید. در این رویکرد با آگاهی 
از این که هر تئوری روان شناسی و هرتمرین و یا برداشت، ویژة یک فرهنگ 
و یا یک دورة تاریخی خاص است و این احتمال  وجود دارد که مراجعان 
در جلسات هنردرمانی از فرهنگ ها، خانواده ها، روحيات مذهبی، جایگاه 
اقتصادی مختلفی باشند از تعميم دادن نتایج کار خود به دیگر گروه ها و 
یا حتی از فردی به فرد دیگر خود داری می کنند. بررسی های انجام شده 
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حاکی از آن است که ویژگی های مطرح در پُست مدرن به روان درمانی و 
هنردرمانی پُست مدرن راه یافته است. بر این اساس، هنردرمانی پُست مدرن 
از نحوة ارائة آثار هنرمندان پُست مدرن و شيوة کار آنها بهرة فراوان گرفته 

است. در زمينة پژوهش های آتی، انتظار می رود تا از هنر درمانی پُست مدرن 
در درمان مشکالت روحی و جسمی در جامعة ایرانی استفاده و روش های 

متنوع آن استفاده شود.

پُست مدرنيسم و تأثيرآن در هنردرمانی

پی نوشت ها

1. Unconscious.
2. Metanarratives.
3. Deconstruction.
4. Feminist.
5. Constructivism.
6. Social Constructivism.
7. Co constructivism.
8. Peter Byrne.
9. Simone Alter-Muri.
10. Anderson.
11. Carl Rogers.
12. Olivia Gude .

 Helene Burt( .13) هنردرمانگر، در مؤسسة هنردرمانی تورنتو کانادا.
14. Sigmund Freud.
15. Carl Gustav Jung.
16. Narrative Therapy.
17. Susan Hogan.
18. Reality.
19. Truth.
20. perception.
21. Henry David Thoreau.
22. Culture.
23.Language.
24. Ludwig Josef Johann Wittgenstein.
25. Aesthetic Discourse.
26. George Kelly.
27. Personal Constructs.
28. Solution Oriented Approaches.
29. Feminism therapy.
30. Multi Cultures Therapy.
31. Constructivist view.
32. Emotional catharsis.
33. Michael White.
34. Objectify the Problem.
35. Externalization.
36. Psychological Well-being.
37. Behavior Modification.
38. Psychoanalysis Approach.
39. Existential Psychology.
40. Social Interaction.
41. Martin Heidegger.
42. Nakahashi Katsushige.
43. Zero.
44. Mutual Transformation.
45. Flexibility.
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Postmodern movement emerged in the 1960s as a reaction 
against modernism, the most important differences which 
distinguished it from previous periods were its attitude to 
the reality and critical attitude towards the certainty of sci-
ence and truth. In this view, reality differs for individuals 
and is determined by the perception, culture and language. 
In this view, each person’s perception of reality is the prod-
uct of his attitude to the life, so the existence of an absolute 
reality is rejected. Postmodern culture does not represent a 
systematic and pervasive theory because every individual 
or culture measures reality in its own way; so they can be 
understood by their own criteria, not by a standard and ob-
jective one. People also use language to construct their in-
ner realities, so each person’s words and manner of speech 
reflect the internalized realities and their perceptions of re-
ality. Based on what has been said, deconstruction can be 
considered one of the most important postmodern manifes-
tations that has influenced not only on aesthetics discourses 
but also in the sciences such as psychology in the last three 
decades of the twentieth century. This approach seeks to 
eliminate and abolish universal principles and emphasizes 
diversity, plurality, differences, contradiction and relativity. 
Accordingly, postmodern psychotherapy also came under 
the influence of postmodern philosophy. Social constructiv-
ism is a postmodern view of therapy that believes reality is 
not outside to be found; it is built within each of us and so-
cially constructed through the interaction of culture, percep-
tion, and language. So everyone is personally and actively 
involved in making his own reality. The purpose of this 
paper is to study and investigate the impact of the features 
proposed in postmodernism on postmodern art therapy in 
an analytical and theoretical way. The main question is to 
find in what extent postmodern art therapy is related to the 
concepts in postmodernism. In this study, it is assumed that 
the concepts discussed in postmodern philosophy are spe-
cifically applied to the postmodern art therapy. The results 

of this study confirm that the deconstruction of social struc-
tures and internalized narratives, the importance of multiple 
realities, the importance of social aspect of art, group and 
discourse-based activities, pluralism, the importance of au-
dience interpretation, the use of metaphor and etchings as 
well as the use of different medias in creation of artworks 
are among the most important features that have been intro-
duced and applied in postmodern art therapy. Postmodern 
art therapy began as a means of combating social condi-
tions, with the idea that individuals are influenced not only 
by their childhood experiences in the family, but also by 
culture, ethnic, race, gender, politic and other issues in the 
life. In this context, art was used as a means of expressing 
multiple realities to establish mutual discourses and com-
munication as well as identifying and eliminating the domi-
nant narratives of life. In this way according to post modern 
art therapy all people have the ability to lead their own lives 
in ways that are both satisfying and socially productive.

Keywords
Postmodern, Art Therapy, Deconstruction, Social Construc-
tivism, Multiple Realities.
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