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 مقدمة: 
منذ منتصف القرن العشرين وتحديداً مع 1نشأت فنون مابعد الحداثة متأثرة بالتطورات واألحداث المتالحقة التي شهدها الغرب

حروب وصراعات داخلية في عدة دول، أثر كبير نهاية الحرب العالمية الثانية، وقد كان لتلك الحرب وما تزامن معها وتالها من 

على الفكر الغربي الذي وقف عاجزاً أمام آلة الحرب الضخمة وحالة الفوضي التي أحدثتها وهذا التناقض الواضح بين مظاهر 

ة ونقاد الفكر الحداثة والمدنية الُمدعاه ومظاهر التدمير على أرض الواقع. خلَف هذا الوضع موجه من التشاؤم والسخط بين فالسف

الحداثي ذو النزعة العقالنية وكانت استجابة الفنانين سريعة نحو التعبير عن تلك األزمة السياسية واإلجتماعية والفكرية بشتى 

، فكما تبنت الفنون الفلسفة العقالنية لحركة التنوير في الماضي القريب، تم التحول الي الفلسفة الوجودية والنزعة الذاتية الوسائل

االمركزية وثقافة العولمة كدعائم مميزة للبُنى الفكرية للغرب في القرن العشرين، تلك الدعائم التي شحذت خيال الفنانين وملكاتهم 

االبداعية بل وأدواتهم الفنية بوسائل تعبير جديدة، تبدلت فيها الصورة البصرية المعتادة لألعمال الفنية واتسعت وانفتحت على 

ا الكم من المعرفة المتراكمة المتاحة بسهوله واالحداث المتالحقة والتطور التكنولوجي الهائل لتصل الي حدها مصراعيها أمام هذ

األقصى كما في فن األرض وفن السيبرانية، وحدها األدني كما في الفنون األختزالية وفنون الجسد على سبيل المثال. أعتمد 

بكونه  من المتلقي محور وهدف لها في ذاتالوقتت على مخاطبة العقل وجعلت الحداثة على الفكرة بشكل عام وركز مابعدفنون

والتي  ارتبطت فنون مابعد الحداثة بالمراحل الفنية السابقة لها واالحقة عليها. كما حامالً للفكرة باالساس وُمستقبالً لها وُمشاركاً بها

ولذلك كان من الضروري وضع من القرن العشرين وحتي اآلن  يطلق عليها )بعد ما بعد الحداثة( والتي سادت في الربع األخير

والتركيز على مدى  تحديد النسق الفكري الذي يربط بينهمو مابعد الحداثة –التحديث  –الحداثة  –إطار معرفي دقيق للمصطلحات 

 مناخ الثقافي للقرن العشرين .طار المعرفي والالتعبير عن اإلوقدرتهم على تناقضهم  /تكاملهم

 :مشكلة البحث

 يحاول البحث اإلجابة على بعض التساؤالت: 
 مابعد الحداثة ومتي وأين نشأت ؟    ماهو اإلطار الفكري النظري لفنون -

 ثة ؟ماهي السمات العامة للفنون في مرحلة مابعد الحدا -

 لتي تعبر عن مرحلة مابعد الحداثة ؟اماهي االتجاهات والمذاهب الفنية  -

 فروض البحث:
 فنون مابعد الحداثة هي إمتداد لفنون الحداثة.أن -

 انعكاس لحالة المجتمعات الغربية بعد الحرب العالمية الثانية.فنون مابعد الحداثة هي أن -

 على الفكرة وتتجاوز األشكال الفنية المعتادة. أن فنون مابعد الحداثة تعتمد-

 عائم اتجاة مابعد الحداثة. د أن ثقافة العولمة والتطور التكنولوجي المتسارع هما-

 

 ./ الوصفي / التحليلي المنهج التاريخيمنهجية البحث:

 النصف الثاني من القرن العشرين.حدود البحث:

 

 أهمية البحث:
كيف بدأت وتوضيح وتكمن أهمية البحث في دراسة األسس الفلسفية والفكرية التى قامت عليها فنون مابعد الحداثة في الغرب وأين 

فاهيم ما بعد حداثية الفرق بينها وبين مرحلة الحداثة ثم تحديد السمات العامة لفنونها واستعراض االتجاهات الفنية التي تبنت م

َدة والتنوع التي قدمتها على مدى الج لالستداللالجديدة التي قدمتها ومن ثم تناول نماذج من األعمال الفنية  وتوضيح القيم الجمالية

 ومدى تعبيرها عن ثقافة هذا العصر.
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