پژوهشی دربارۀ مسئله «بازنمایی» در هنر پاپ
داود میرزایی
**
نعمتاهلل عبدی
*

تاریخ دریافت مقاله1392/09/10 :
تاریخ پذیرش مقاله1393/02/12 :

چکیده

اصطالح «بازنمایی» فرایندی است
این مقاله بر آن است تا مسئلة «بازنمایی» را در «هن ِر پاپ» موردِ بررسی قرار دهد .منظور از
ِ
ِ
تصویری اثر شناسایی میکند؛ واقعیتی که یا ،به
که طیِ آن مخاطب ،با قرار گرفتن در برابر اثر ،واقعیتی بیرونی را از د ِل عناص ِر
راستی ،در خارج سنّدیت دارد و یا چیزی شبیه به آن ِ
برای ذهنش آشنا است .بدین منظور ،با بیا ِن مقدمهای از جایگاه ِ «بازنمایی»،
های سدۀ بیستم ،یعنی تا ظهور جریان هنر پاپ در دهۀ شصت ،به دورهای حدودا ً
در سی ِر تاریخیِ هنرها ،از هن ِر غارها تا هن ِر نیمه ِ
شصتساله ،از دهۀ آخ ِر قر ِن نوزدهم تا دهۀ پنجاه ِ قر ِن بیستم میپردازیم که به دالیلِ مختلف ،عنص ِر بازنمایی در اث ِر هنری به
ُمحاق میرود .اما دوباره با ظهورِ هن ِر پاپ است که از آن اعادۀ حیثیت شده و عنص ِر آشنا (بازنمودی) دوباره به عناص ِر تصویری
بازمیگردد ،و در سی ِر تداومِ منطقی خود به یکی از مسائل محوری جریان پستمدرنیسم در هنر بدل میشود که تا کنون هم
استمرار دارد .در ادامه ،دالیل بنیادینِ هنری و اجتماعی این توج ِه دوباره به مسئله بازنمایی در هن ِر پاپ موردِ تحلیل و بررسی
قرار میگیرد و تکيۀ بحث نیز بر آثارِ هنرمندا ِن برجستۀ این جنبش یعنی جاسپر جانز ،رابرت راشنبرگ ،ریچارد همیلتون و جیمز
روزنکوئیست خواهد بود.
گری پسانقاشانه ،نشانه ِ
کلیدواژهها :بازنمایی ،هن ِر پاپ ،اکسپرسیونیس ِم انتزاعی ،انتراع ِ
های تصویری
* .دانشجوی دکترای فلسفۀ هنر ،دانشگاه بوعلیسینا ،همدان
** .استادیار دانشگاه پیامنور همدان
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بررسی مسئله «بازنمایی» در سی ِر
مقدمه:
ِ
تاریخی هنرها؛ تا پیش از ظهو ِر هن ِر پاپ
ِ
قبل از ورود به بحث ،بیان این نکته ضروری مینماید که
چون دغدغۀ محوریِ این مقاله بررسی مسئله بازنمایی
شصت دنیایِ انگلوساکسون (عمدتاً
ِ
پاپ دهۀ
در هن ِر ِ
آمریکا) است ،نگارنده ناگزیر شد ،با نگاهی کلی ،جایگا ِه
عنص ِر بازنمایی را در سی ِر هنریِ پیش از ظهو ِر هن ِر پاپ
مور ِد مالحظه قرار دهد تا از این رهگذر هم برایِ
جریان تحولی ،دقیقاً
خوانندگان آشنا و هم ناآشنا به این
ِ
ِ
ِ
عطف
مشخص شود چه اتفاقی در این بین رخ داده که
بازنمایی مسئله تا
عامل
توج ِه ویژه از سویِ هن ِر پاپ به
ِ
ْ
حد درخو ِر توجه محسوب میگردد ،بهویژه اگر در
به این ّ
سال
مقابل جریانی مور ِد توجه قرار گیرد که از حدو ِد ِ
ِ
ِ
عنوان
تحت
1890م تا اواخ ِر دهۀ پنجا ِه قرن گذشته
ِ
اکسپرسیونیسم
جنبش
خاص «هنر مدرن» آغاز شد و با
ِ
ِ
ِ
عالم
انتزاعی آمریکایی به اوج رسید و بر اث ِر آن،
ِ
ِ
بازنمایی ِ
ِ
عالم هنر به
تحت تأثیر عالقۀ
دل تابلو،
ِ
خارج در ِ
غالب ِ
میزان خود رسید .از این
خودبیانگریِ ذهنی ،به کمترین
ِ
بابت ،این مقدمه میخواهد چنین فضایی را تا ظهو ِر هن ِر
عنوان بستری
پاپ مور ِد بررسی قرار دهد و از آن به
ِ
پژوهش حاضر ،یعنی
اصلی
پرورش مسئله
روشن برایِ
ِ
ِ
ِ
پاپ دهۀ شصت ،بهره گیرد .با
بررسی بازنمایی در هن ِر ِ
ِ
پژوهش حاضر را آغاز میکنیم.
این توضیح
ِ
«بسیاری از آثار هنری ،بهنوعی ،نسخهبرداری یا
بازنمایی از اشیا ِء جهان واقعی هستند»( .شپرد:1383 ،
آغازین فصل دو ِم کتابِ مبانی فلسفۀ هنر
 )7این جملۀ
ِ
آن شپرد ،1با
عنوان «نسخهبرداری» 2است .وی تابلویِ
ِ
ِ
بحث خود در
مصداق
«گاریِ یونجه» اث ِر کانستابل 3را
ِ
فصل قرار داده است .وی در این فصل ،کیفیاتِ
این
ِ
ِ
بررسی نسخهبردارانه یا بازنمایانه را بررسی کرده
مختلف
ِ
است؛ فارغ از اینکه آیا اصطالح «نسخهبرداری» مناسبتر
است یا «بازنمایی» .4ما در سراس ِر این نوشتار از اصطالح
دوم استفاده خواهیم کرد و منظورمان از این اصطالح
طی آن مخاطب ،با قرار گرفتن در برابر
فرایندی است که ِ
دل عناص ِر تصویریِ اثر شناسایی
اثر ،واقعیتی بیرونی را از ِ
میکند؛ واقعیتی که یا بهراستی در خارج وجود دارد و یا

چیزی شبیه به آن برایِ ذهن آشنا است.
برگردیم به عبارتِ اولمان :بسیاری از آثا ِر هنری،
ِ
صحت این
جهان واقعی هستند.
بازنمایی اشیا ِء
گویی
ِ
ِ
تاریخی هنرها ،از
ادعا را میشود با نگاهی گذرا به سی ِر
ِ
انسان
زمان «هن ِر غار»ها تا دورۀ حاضر ،بررسی کرد.
ِ
ِ
غارنشین هر آنچه را در زندگی روزمرهاش میدید ،تا
توان تکنیکیاش یاری میکرد ،بی کم و کاست
آنجا که ِ
محل اسکانش تصویر میکرد .این
بر دیوا ِر غارهای
ِ
زندگی
نقاشیها
بازنمایی واقعگرایانۀ حیوانات و دالهایِ
ِ
ِ
انسانهای اولیه است .به این ترتیب ،باید نخستین آثا ِر
سنخ بازنمایی بدانیم؛ و
هنری به جا مانده در تاریخ را از ِ
سنخ بازنمایانه است .ما
برخور ِد ما هم با آنها از همین ِ
این نشانههایِ تصویری را بازنمو ِد حال و هوای همان
بررسی این آثار فرضیاتِ خودمان
دوران دانسته و برایِ
ِ
را بر همین اساس میچینیم .در هنرهایِ تصویریِ
ِ
مثل تمدنهای
جهان باستان،
بزرگ
تمدنهایِ
ِ
ِ
بینالنهرین ،مصر ،هند ،چین و ژاپن ،نیز همواره عناصری
وجود دارد که برایِ بیننده آشنا بوده و اشاره به واقعیتی
زندگی روزمره ،اعم از رسمی و یا مردمی،
ملموس در
ِ
قابل شناسایی در آنها
دارد و درواقع عناص ِر چشمآشنا و ِ
بازنمایی میشود .پس از اینها ،به هن ِر یونان و رو ِم
باستان میرسیم( .با وجو ِد تفاوتهایِ آشکاری که میان
ِ
بحث ما ـ مسئله
هنر این دو تمدن وجود دارد برایِ
بازنمایی ـ مشکلی پیش نخواهد آمد که هن ِر این دو
ذیل یک مجموعه بررسی کنیم) برایِ
تمدن را با هم و ِ
ایشان ،با توجه به نگا ِه اومانیستی که داشتند و آن را از
بازنمایی
تمدن همسایهشان ِک ِرت به ارث بُرده بودند،
ِ
ِ
زندگی او از اهمیت بسزایی برخوردار بود و این
انسان و
ِ
َ
بازنمایی از َمنظری آرمانگرایانه صورت میپذیرفت.
بهخصوص این نکته را میشود با مشاهدۀ پیکرههایِ
عمدتاً
انسانی بر جا مانده از آن تمدنها دریافت .ما در
ِ
این پیکرهها ،بازنمو ِد انسانهای ـ یا دالهایِ ـ آن دوران
را در هیبتی آرمانگرایانه درمییابیم و هنگا ِم مشاهدۀ
آنها ،چیزی آشنا به ذهنمان متبادر میشود که همانا
مسیحیت
انسان آرمانی است .در شمایلسازیهایِ صد ِر
ّ
قرون ُوسطا (هم رمانسک و هم گوتیک) داستان از
و
ِ
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(شمایل) مسیح
بازنمایی چهره و اندا ِم
همین قرار است؛
ِ
ِ
مریم مقدس و دیگر قدیسین ،به مد ِد دو بُعدینمایی،
و
ِ
رومی آن)
حالتی آرمانگرایانه (اما نه در معنایِ یونانی ـ
ِ
و بیپیرایه دارد که در بیشتر موارد ،هنرمند به مد ِد
دل
تکنیکهایِ بصری سعی در
فرانمایی آال ِم مسیح ،از ِ
ِ
مریم
این بازنمایی ،دارد .ما بازنمو ِد زندگی مسیح و
ِ
دل نشانههایِ چشمآشنایِ
مقدس و سای ِر قدیسین را از ِ
دوران رنسانس
موجود در این شمایلها میبینیم .هن ِر
ِ
هم به ت ََب ِع هنر یونان و رو ِم باستان سبک و سیاقی مشابه
جهان خارج روی
آرمانی
بازنمایی
در پیش گرفت و به
ِ
ِ
ِ
آورد و فقط آن را با حال و هوایِ مسیحیت درآمیخت و
اومانیسم با پوستینی دینی و به گونهای دیگر
همان
ْ
جلوه کرد .قالب همان بود ،و فقط موضوع دینی شد .ما
بازنمو ِد انسان و
جهان آرمانی را در نشانههایِ تصویریِ
ِ
هنر رنسانس میبینیم .در هنر َمنِریسم ـ شیوهگری ـ
آرمانی خود را از
آرمانی رنسانسی جنبۀ
بازنمایی
این
ِ
ِ
ِ
بازنمایی تصاویر ،که
اطوارگرایی عمدی در
دست داد و با
ِ
ِ
از پد ِر معنویِ خود میکالنژ ـ در دورۀ آخر کارش و بعد
از دیوارنگارۀ «داوریِ اخروی» در نمازخانۀ سیستین ،که
آن را بعد از سقفنگارۀ «آفرینش» ،در همان مکان ،خلق
گرایی مضمونی و
کرد ـ به ارث بُرده بود ،آن نوع آرمان
ِ
رنسانس پیشرفته را ،که کوچکترین کژی و
تکنیکی
ِ
ِ
انحراف از معیار را برنمیتافت ،به ُسخره گرفت .ما
بازنمو ِد آرمانزداییشدۀ انسان و جهان را در نشانههایِ
دل نشانههایِ تصویریی که
تصویریِ هن ِر این دوره ،از ِ
آشناست شناسایی میکنیم .هن ِر
برایِ چشمانمان
ْ
جهان خارج را با توجه به
دوران باروک و بهویژه روکوکو،
ِ
شرایطِ
اجتماعی اروپایِ اشرافیزدۀ قرن هفدهم و
ِ
هجدهم میالدی ،از نظرگاهی طبقاتی و پُر زرق و برق و
ا ِغواکننده بازنمایی میکرد .ما بازنمو ِد شرایطِ اجتماعی
هجدهم اروپا را از
و طبقاتی حاکم بر قرن هفدهم و
ِ
خالل دالهایِ تصویریِ هن ِر باروک و بویژه روکوکو
ِ
نوزدهم اروپا
قرن
قرن هجدهم و ِ
اوایل ِ
درمییابیم .اواخ ِر ِ
ِ
مصادف است با تحر ّکاتِ سیاسی و اجتماعی گسترده.
بنابراین ،هن ِر نئوکالسیک ،بازتاب و بازنمایِ واقعیت
ِ
کالسیک
بازنمایی
اصول
بیرونی آن روزگار است.
ِ
ِ

رنسانس اینبار از نظرگاهی سیاسی و آزادیطلبانه در
ِ
نهضت روشناندیشی جلوهگر شد و عمدتاً در
پرت ِو
6
5
شاهکارهایِ داوید و انگر نمود پیدا کرد .ما بازنمو ِد هنر
ِ
ِ
نهضت
خدمت سیاست و آرمانهای آزادیطلبانه و
در
نوزدهم) اروپا را در
هجدهم (و بخشی از
روشنگریِ قرن
ِ
ِ
نشانههایِ تصویریِ هن ِر نئوکالسیک درک میکنیم.
مثل جان کانستابل (که
مکتب رمانتیک نیز با بزرگانی ِ
در ابتدایِ این نوشتار اشارهای به او کردیم) و فرانسیسکو
گویا 12و دیگران ،با رویکردی که به «احساسگرایی»
(رمانتیسیزم) معروف است ،عناص ِر چشمآشنایِ طبیعت
مکتب
و زندگی را در پردههایشان بازنمایی میکرد.
ِ
رئالیسم هم با بزرگانی مثل دومیه 7و کوربه 8ادامۀ
منطقی همین سی ِر بازنمایانه تلقی میگردد و به اوج
ِ
میرسد .ما بازنمو ِد شرایط اجتماعی و هنر در خدمت
نوزدهم اروپا را در هن ِر رئالیسم میبینیم .در
اجتما ِع قرن
ِ
حالیکه هن ِر ناتورالیسم در همین دوره ،مانن ِد آیینهای
ن ُزدایانه ـ فقط
راستنما ـ نه آرمانگرایانه و نه آرما 
بازنمودی بیطرفانه از جهان و طبیعت ارائه و آن را
تقدیس میکرد .این رون ِد بالانقطا ِع بازنمایانه ،همانطور
که تا االن دیدیم ،تا اواخ ِر قرن نوزدهم ،یعنی تا ظهو ِر
اولین جرقههایِ امپرسیونیسم و پُست ـ امپرسیونیسم
ادامه دارد و ُرمانتیکهایی همچون ترنر ،9فردریش،10
کانستابل ،بلیک 11و گویا را باید آخرین حلقههایِ این
سلسله بهشمار آورد ،و حتی امپرسیونیسم و
پُستامپرسیونیسم را ـ با کمی اغماض ـ میتوان ،هنوز،
دارایِ رگههایی از بازنمایی به حساب آورد .تقریباً در
دوران پارینهسنگی تا
تما ِم رون ِد هنری برشمرده شده از
ِ
قرن نوزدهم ،عناصر یا دالهایی در تصویر هست که
آخ ِر ِ
چیزی چشمآشنا را برایمان تداعی میکند ،یا به بیانی
درون این عناص ِر
َرساتر ،ذهن ما واقعیتی بیرونی را در
ِ
دل
تصویری شناسایی میکند و ما اُبژهای خارجی را از ِ
شکلها و رنگها برداشت میکنیم که یا ،واقعاً ،در خارج
ذهن ما
سندیّت دارد و یا چیزی شبیه به آن برایِ
ِ
آشناست.
دوران دگراندیشی در این زمینه و
قرن بیستم،
ِ
ِ
اوایل ِ
گسست از نظام بازنمایانۀ قبل است .این مقدمۀ نسبتاً
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سنجش بهت ِر قدرتِ گسستهایِ رخ
مفصل مجالی برایِ
ِ
ِ
جنبش
قرن نوزدهم (همزمان با
پایان
داده در
ِ
ِ
ِ
پستامپرسیونیسم) فراهم میآورد .رنسانس گسستی
قرون وسطا و مدرنیته گسستی است از رنسانس
است از
ِ
و سنتهایِ هزارانسالۀ به ارث مانده از عه ِد باستان که
ما در مقدمۀ فوق سعی کردیم نشان دهیم که این میراث
همانا مسئله «بازنمایی» در هنرها است .جنبشهایِ
آوانگارد را ِه برونرفت از فضایِ رنسانس را میجستند،
فضایی دیداری و شنیداری که نسبت به تحوالتِ ژرفِ
زمانه بسیار تنگ و محدود و نارسا به نظر میرسید .با
این حال ،گسستن از یک سنت تا اندازهای شبیه است
به ترک عادتی که ،خوب یا بد ،برایِ ما آسایشبخش
شده است .در این شرایط دو را ِه حل وجود دارد :سازش
یا کودتا .گزافه نخواهد بود اگر اعتراف کنیم که
زیباشناسان همیشه اولی را برمیگزینند و هنرمندان
قرن
دومی را .هنرمندان مدرن و آوانگاردهایِ پایان ِ
میل به گذشته
رغم مخالفتهایِ موجود در ِ
نوزدهم ،علی ِ
و دلخوشکردن به یادبودها ،ابداع و تازگی و تکانههایِ
روح این
ناشی از نوآوریهایِ پیاپی را ارج میگذاشتندِ .
گسست به تمامی ،خود را از فاصلهگیریِ هرچه بیشتر از
ْ
عصارۀ عص ِر باستان ،یعنی بازنمایی ،به نمایش گذاشت و
حکم رسالتی
دل اثر،
به محاق
فرستادن عنص ِر آشنا از ِ
ِ
ِ
مقدس یافت و بدینترتیب عص ِر گسستها ،یا به تعبی ِر
جدایی
فنیتر عص ِر آبستره یا تجرید ،تفکیک و انتزاع و
ِ
ِ
مانیفست« :اث ِر هنری
موضوع از اث ِر هنری آغاز شد و
رهایی هنر از قی ِد توصیف و
نیازمن ِد موضوع نیست»،
ِ
استقالل مطلق به هنر را موجب شد (ژیمنز،
دادن
ِ
ِ
اوایل قرن،
 .)32 :1387اما این اتفاق چگونه افتاد؟ در
ِ
سخن مشهوری دارد با این مضمون
ا ِزرا پاوندِ 13شاعر،
ِ
که «تازهاش کنید!» (صحافزاده )123 :1388 ،نوربرت
لین ُتن در اینباره میگوید« :یک عنص ِر ثابت در هنرهای
این سدۀ پُر هرج و مرج و خارقالعاده ،همانا جستجویِ
پی اصالت و تازگی بوده است».
ظاهرا ً پایاننیافتنی در ِ
مثل
(لین ُتن )339 :1386 ،جنبشهایی
ِ
«اکسپرسیونیسم»« ،فوویسم»« ،کوبیسم»« ،هنر
«اکسپرسیونیسم
آبستره»« ،دادا»« ،سوررئالیسم»،
ِ
انتزاعی» ،و «انتزاعگریِ پسانقاشانه» (Post-Painterly

 )Abstractionگویی ،هر یک بهنوعی ،لبیکگویِ این
پیغا ِم ا ِزراپاوند بودهاند .بهعالوه ،احکامی که کانت 14در
قرن هجدهم در کتابش ،نقد قوۀ حکم ،داعیهدار آن بود،
یعنی:
 .1رضایتی که حکم ذوقی ایجاب میکند فارغ از هر
ُعلقه است (کانت)100 :1388 ،؛  .2زیبا چیزی است که
فارغ از مفاهیم ،بهمثابۀ رضایتی همگانی تصور شود
(همان)110 :؛  .3زیبایی ،صورتِ غایتمندیِ یک شیء
بدون تصوری غایتی ،در
است تا جایی که این صورت
ِ
شیء دریافته شود (همان)125 :؛  .4زیبا چیزی است
که بدونِ هیچ مفهومی بهمثابۀ متعلَ ِق رضایتی ضروری
شناخته شود (همان )150 :به تمامی ،زمینهساز شعا ِر
«هنر برای هنر» در
قرن نوزدهم به سردمداریِ
ِ
ِ
هیبت هن ِر
پارناسینها شده بود ،در ابتدایِ این قرن در
َ
اصیل و نوآور و مستقل یا خودآیین 15به میوه نشست و
روح این بازۀ حدودا ً شصتساله را (از  1890تا
سراس ِر ِ
1950م) درنوردید و نظریهپردازان فرمالیسم هم
مثل شکلوفسکی
(خصوصاً شاخۀ روسی آن با نمایندگانی ِ
و توماشفسکی) با عطف توجه از دنیایی بیرون به عناصر
و اجزایِ درونی خو ِد اثر و روابط حاکم بر آنها منهایِ
تما ِم داللتهایِ بیرونی ،اصالتی باورنکردنی به آن
یاکوبسن فرمالیست عبارت باال را
بخشیدند .گفتهای از
ِ
روشنتر میکند:
شاعرانگی هنگامی حضور پیدا میکند که واژه به
عنوان نمایندۀ
منزلۀ خو ِد واژة احساس شود ،نه به
ِ
فوران عاطفه.
صِ رفِ شیئی بیرونی و یا به منزلۀ
ِ
(هارلند)83 :1381 ،

میان عناص ِر
گویی در اث ِر انفجاری سهمگین گسستی ِ
ِ
واقعیت بیرونی رخ داده باشد .در تما ِم این
تصویری و
اوایل قرن تا دهۀ
مکاتب و جنبشهایِ هنری ،که از
ِ
میزان بازنمایی
قرن بیستم ادامه دارند ،کمترین
ِ
پنجا ِه ِ
عالم خارج در عناص ِر تصویری دیده میشود (یا به عبارتِ
ِ
بهتر ،اص ً
ال دیده نمیشود) ،یا با فر ِم ناب مواجه هستیم
(مث ً
هنرمندان
ال در آثا ِر کوبیستها و پوریستها و
ِ
ِ
کمک
فرانمایی احساسات به
آبستره و ساختگراها) ،یا با
ِ
فرم و رنگ (مث ً
ال در آثا ِر فوویستها و اکسپرسیونیستها
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و اکسپرسیونیستهای انتزاعی) .هنرمند ،خود را از قی ِد
ِ
واقعیت بیرونی رها کرده و ،بهگونهای ،به یک
بازنمایی
ِ
درونی خودش میباشد
آن دنیایِ
واقعیت برتر که از ِ
ِ
محصول توجه به
رسیده است :اصالت و نوآوری که
ِ
محصول «ذوق ِ» هنرمند
بیان بهتر،
ِ
خالقیت و نبوغ و ،به ِ
سوبژکتیویسم تف ّک ِر ُمدرنی به او داده بود
است و این را
ِ
قابل فهم ،به
که از دکارت به کانت و از او ،به نحوی ِ
هنرمن ِد قرن بیستم رسیده بود .در اینجاِ ،
وقت آن رسیده
ِ
واقعیت مشهو ِد
است که اشارۀ کوتاهی داشته باشیم به
زندگی روزمره در نیمۀ دوم سدۀ بیستم که همانا «جامعۀ
ِ
مصرفی شهری» است و ظاهرش با تولید انبوه ،طراحی،
تبلیغات ،و شیوههایِ نوین ارتباطی شکل میگیرد .بکوال
این واقعیت را با توجه به رأیِ مکلوهان ،اینگونه
زعم مک لوهان ،16آگاهی و
توصیف میکند« :به
ِ
میزان بیسابقهای تجربیاتِ
شیوههای ادراک ما را به
ِ
ِ
دست دوم و همزمانی و گوناگونی اطالعات از پیشفرآوری
و دستکاریشده تعیین میکنند .در واقع ،شعا ِر مشهو ِر
او «رسانه همان پیام است» بیانگر کوششهایِ هنری
ِ
واقعیت مشهو ِد مدرن است»( .بُکوال،
یافتن این
برایِ
ِ
 .)372 :1387در اتمسفر چنین دورانی بود که در دهۀ
پنجا ِه این قرن ،هنرمندانی پیدا شدند که به افراطیگریِ
اکسپرسیونیستهایِ انتزاعی در انکا ِر توجه به
دادن
ت
خلق اثر ،و اصال 
واقعیتهایِ مشهو ِد بیرونی در ِ
ِ
حد و حصر به هیجانات و َغلَیاناتِ درونی و مختصاتِ
بی ّ
آغوش واقعیت،
ذهنی خویش ،تاختند و دوباره به
ِ
ِ
مخصوصاً واقعیت اجتماعی ،که سیاست و اقتصاد را هم
در بَر میگرفت ،بازگشتند .این هنرمندان ،در واقع،
ِ
ِ
جهانی غرب و شرق،
بلوک
جنگ سر ِد دو
دوران
فرزن ِد
ِ
ِ
دوران سلطۀ نظا ِم
رونق اقتصادیِ ایاالتِ متحده،
دوران
ِ
ِ
ِ
شدن جهان در اواخ ِر دهۀ پنجاه و
سرمایهداری و صنعتی ِ
دوران
فرزندان
اوایل دهۀ شصت بودند و همچنین
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
آرامش هر چند ظاهریِ بعد از دو جنگ بزرگ جهانی.
ِ
دورانی که «مرد ِم اروپا» در
حال بازسازیِ خرابههایِ
ِ
زندگی خود بودند ،از «عنص ِر غایب» ،از «بیموضوعی و
ِ
پوچی» تن ّفر داشتند ،از تما ِم نشانههایی که یادآو ِر
(مثل آثا ِر
صحنههایِ فجیع و دلهرهآور و ویرانی باشد
ِ
دکونینگ و پوالک) رویگردان بودند و در یککالم« ،به

مخدری برایِ فراموشی و آرامش میگشتند» .هن ِر
دنبال ّ
این دهه ،هن ِر بازگشت به بازنمایی دنیای خارج ،بعد از
یک دوره رکو ِد حدودا ً پنجاه تا شصتساله است .بعد از
ِ
هنرمندان
اکسپرسیونیسم انتزاعی،
سبک انتزاعگریِ
ِ
ِ
20
19
18
ّ 17
پسانقاشانه
مثل استل  ،نیومن  ،آلبرز  ،بیل ،
ِ
22
نولند ،21راینهارت و دیگران ،با تابلوهایِ آرام و مرزهای
مشخص سطوح رنگی ،خواسته یا ناخواسته ،قدمی در
ِ
ِ
مثل
فروکش
آتش تند احساساتگرایان انتزاعی ِ
کردن ِ
ِ
25
24
23
دکونینگ  ،روتکو و پوالک برداشتند .ولی ،با وجو ِد
جنبههایِ صمیمی و ذهنآشنایِ این تابلوها ،هنوز
نشانهای که با قرار گرفتن در روبهرویِ این تابلوها
ذهن بیننده
تداعیگ ِر چیزی آشنا از دنیایِ بیرون در
ِ
منتقدین هنر،
باشد ،غایب بود .بسیاری از مورخین و
ِ
بهویژه لوسی لیپارد 26بر آن است« :این مسؤلیت به
هنرمندان پیشرویِ نیمۀ قرن میافتد که
گردن دو تن از
ِ
از یک سو ،میراثِ اکسپرسیونیسم انتزاعی را میشناختند
و آگاهانه در براب ِر آن موضعی جانانه میگرفتند ،و از
سویِ دیگر میراثخوا ِر دستآوردهایِ آوانگار ِد مارسل
دوشان 27ـ که در آن سالها به اسطورۀ قرن مبدل شده
پایان «حاضرـ
بود ـ بودند ،و بهتمامی ،قابلیتهایی بی ِ
آماده»هایِ  28او را درک کرده بودند»Lippard, 1974: 29.
هنرمندان دهۀ
ستایش
) .)14در یک نگا ِه کلی ،وی
ِ
ِ
1960م از آیرونی و کلبیگریِ متافیزیکی دوشان را
اینگونه توضیح میدهد:
جذابیتهایِ طن ِز کنایی یا فراطن ِز دوشان و
کلبیگریِ متافیزیکی او بسیار مور ِد توج ِه
هنرمندان دهۀ  60بود ...در یک بُرهه ،دوشان با
ِ
جهان
عالم هنر ،هرچه بیشتر به
ِ
دوری ُجستن از ِ
واقعی نزدیکتر شد و همین گرایش اوست که
هنرمندان پاپ قرار گرفت.
بسیار مور ِد ستایش
ِ
()ibid: 20

خیل بسیاری از این هنرمندان ،اما همانطور
میان ِ
در ِ
که در باال هم گفته شد ،از رهگذ ِر تالشهایِ دو هنرمن ِد
خاص ،یعنی جاسپر جانز 30و رابرت راشنبرگ 31و جریان
موسوم به نئو ـ دادا 32یِ منتسب به ایشان است که باید
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ِ
انقالبی
روح هنر پاپ را ،هم
تحت تأثی ِر دستآوردهایِ
ِ
ِ
دوشان و هم در ارتباط با آن خال ِء شصتسالۀ عنص ِر
آشنا در هنر ،درک کرد؛ که ادامۀ این مقاله به آن
میپردازد.

32

بررسی مسئله «بازنمایی» در هنر پاپ
ِ
با مقدمهای که دربارۀ تبا ِر مسئله بازنمایی در سی ِر
قرن
تاریخی هنرها ،از
دوران غارها تا حدو ِد دهۀ پنجا ِه ِ
ِ
ِ
اصلی این
بیستم میالدی ،ارائه شد ،رسیدیم به مسئله
ِ
ِ
بررسی مسئله بازنمایی در هن ِر پاپ
پژوهش که همانا
ِ
مطالب فوق ،به مد ِد معنایی که
است .اکنون با توجه به
ِ
اصطالح «بازنمایی» در ذهنمان نقش بسته است به
از
ِ
اصطالح هن ِر پاپ دامنۀ وسیعی
ادامۀ بحث مییپردازیم.
ِ
ِ
مشترک
از فعالیتهای هنری را شامل میشود .وجه
همۀ این فعالیتها تکیه بر تصاوی ِر رسانههایِ گروهی
بود .تما ِم نشانههای تصویری موجود در این آثار ،مصداقی
بطن زندگی روزمرۀ عامۀ مردم را تداعی
آشنا و حاضر در ِ
میکنند .مدلولهایی که برایِ ذهن مخاطب قریب و
آشناست .به طو ِر اخص ،همانطور که گفته شد ،وظیفۀ
دوش دو هنرمند بود به نامهایِ جاسپر
این تقریب به
ِ
جنوبی
جانز و رابرت راشنبرگ که هر دو در ایالتهای
ِ
عنوان
ذیل
آمریکا تعلیم یافته بودند .این دو را ،که بعدها ِ
ِ
جریانی موسوم به نئو ـ دادا قرار داده شدند ،باید نقطۀ
جریان هنر
انتزاعی متأخر به
اکسپرسیونیسم
گذار از
ِ
ِ
ِ
«بازخوانی
قول سمیعآذر:
پاپ در نظر آوریم .بنا به ِ
ِ
ذاتی آن،
فرهنگ معاصر و توجه به جایگاه نقش عناصر ِ
33
ِ
«ضدیت تمامعیار» با
همانن ِد «رسانهها» ،در
افراطی اکسپرسیونیستهایِ انتزاعی،
خودشیفتگیهایِ
ِ
این دو هنرمند و دوست را در طلیعۀ ظهو ِر هنر پاپ قرار
داد( ».سمیعآذر )192 :1389 ،بُکوال 34نیز همین عقیده
را دارد (بُکوال )370 :1387 ،و در تقسیمبندی
امثال این
تحولی هنرها ،کار
منحصربهفر ِد خود از چرخۀ
ِ
ِ
طی
دو هنرمند را تعبیر به «مرحلۀ رئالیستی» کرده که ِ
آن یک هنرمند توج ِه خود و بیننده را معطوف به
ِ
ادراک ما میکند (همان:
عقالنی
جنبههایِ روانی و
ِ
 )372و بیننده را وامیگذارد تا آن را تجربه کند .بر این
35
نگریستن»
مبنا ،حق داریم که بگوییم :شعا ِر «دیدن را
ِ

اصل راهب ِر
دوشان
(کابان )85-84 :1380 ،مارسل
ِ
ْ
زعم بُکوال ،هن ِر پاپ نیز در
رئالیسم مدرن است که به ِ
ِ
ذیل آن معنادار میشود .آنها ،درواقع ،مصمم به عدول
ِ
ِ
غالب مدرنیستی و ،یا به
جریان
از فردیت مقدسشدۀ
ِ
ِ
کردن نقاشی بودند .این نقش ،در
تعبیری دیگر ،متعارف
ِ
قابل بررسیتر است .تما ِم تالشهایی
آثا ِر جانز ملموس و ِ
که در دهۀ پنجاه ،آوازهای جهانی برایِ جانز رقم زد،
نوعی ستیز در براب ِر درون
گرایی اکسپرسیونیستهایِ
ِ
ِ
رمانتیک
انتراعی ،و یا به تعبیری بهتر ،در براب ِر کاربر ِد
سطح تابلو حذف کرده
نقاشی بود که موضو ِع آشنا را از
ِ
ِ
نفس احساسی تقلیل داده بود.
سطح یک
و به
حدیث ِ
ِ
وی میگوید:
نقاشی نه بازتابِ یک احساس است و نه وسیلۀ
صدو ِر یک بیانیه.
()Johns, 1958: 45

گفتمان دقیق و
طرح یک
او برآن بود که نقاشی
ِ
ِ
بیان چیزی ساده و بدیهی است.
پیچیده نیست ،بلکه ِ
(سمیعآذر )201 :1389 ،همین اظها ِر نظرهایِ سادۀ او
گویی
باعث شد وی حتی بیش از راشنبرگ از
شرححال ِ
ِ
ِ
اکسپرسیونیست انتزاعی فاصله بگیرد .از
هنرمندان
ِ
همین حیث او معتقد بود:
برایِ هنرمند بودن باید از همه چیز گذر کرد
مهمتر از همه از وسوسۀ هنرمن ِد خوب بودن.
()Johns, 1959 , 21

داشتن
اث ِر معروفِ او به نام «پرچم»( 36تصویر  )1با
ِ
رنگی قرمز و سفید و آبی ،یادآو ِر
حوزههایِ نواریِ
ِ
ِ
تابلوهایِ «کناره قاطع ِ» هنرمندان
سبک انتزاعگریِ
ّ
استل و نیومن و نولند است.
مثل
پسانقاشانه
ِ
(لوسیاسمیت )105 :1382 ،کا ِر او صرفاً نقاشی از یک
پرچم بود ،ولی او این کار را با کاربستی بسیار نقاشانه
انجام داد؛ با استفاده از تکنیکی بسیار پُرکار به نا ِم
«انکوستیک» 37یا ِ
رنگ مومی ).(Johns, 1959 b: 28
شدن
اتفاقی که اینجا ُرخ داده این است« :جایگزین
ِ
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تصویر « .1پرچم» ،جاسپر جانز (،)1958
(سمیعآذر)203 :1389 ،

عنص ِر آشنا به جایِ عنص ِر غایب» همان ترکیببندی و
همان حوزههای رنگی در اینجا بازنماگ ِر دالّی بسیار
آشناست:
«پرچم آمریکا» .جانز به سرا ِغ دیگر نشانههایِ
ِ
مثل «سیبل» و
همگانی و فراگیر نیز رفت .نشانههایی ِ
«اعداد» و «حروفِ الفبا» .در اینجا با مقایسۀ اثری از
عنوان «سیبل» (تصویر  )2و کاری از کنت نولند
جانز با
ِ
عنوان «کانتابیل» (تصویر  )3این تأثیرپذیری در
با
ِ
دادن هنر با زندگی
خدمت پارادایم جدید ،یعنی آشتی
ِ
روزمره به مد ِد عنص ِر آشنا و د ِم دستی ،به نحو ملموسی
قابل درک میشود .کا ِر جانز مستقیماً به عنصری آشنا و
ِ
همگانی به نا ِم سیبل اشاره دارد و رفتا ِر وی هم بر رویِ
بوم کام ً
ال نقاشانه است« :دیالکتیک مابین هنر و زندگی».
او خود در اینباره چنین میگوید:
ِ
سمت چیزهایی است که
گرایش من بیشتر به
زندگی (جهان) را معرفی میکنند ،و نه چیزهایی
که صرفاً روایتگر مشغولیتهای فردی است .هنر
عینیتگرا فقط مسائلی را ارائه میدهد ،بی آنکه به
قضاوتِ آنها بنشیند .متعارفترین چیزها ،پیش پا
افتادهترین و معمولیترین چیزها هستند .این
چیزها را میشود نمایش داد و بیهیچ مشکلی با
آنها ارتباط برقرار کرد ،بدون آنکه مجبور شد به
قضاوتِ آنها نشست .همواره پیش پا افتادهترین
چیزها هستند که از بدیهیترین مسائل صحبت
میکنند ،بی آنکه وارد جریان ارزشگذاری و نقد
زیباییشناختی شوند».

مخاطب
این اتفاق ،درواقع ،پاسخی بود به انتظا ِر
ِ
بودن عنص ِر آشنا در
دهۀ پنجا ِه آمریکایی که از غایب
ِ
عناص ِر تصویری ،بعد از یک رکو ِد حدودا ً شصت ساله ـ
یعنی بعد از پُستامپرسیونیسم در 1890م ،تا انتزاعگریِ
پسانقاشانه در 1950م ـ رنج میبرد .این پاسخ به نیا ِز
مخاطب از طرفِ هنرمندان در این دهه ،اصلیترین
دلیلی است که ُمنتقدان ،این جنبش را «هن ِر پاپ» یا
«هن ِر مردموار» نامیدهاند.
بنابراین ،حاال دیگر میشد روبهرویِ تابلو ایستاد و
زندگی روزمره و
چیزی را در آن شناسایی کرد که در
ِ
دل این تابلوها
دنیایِ بیرون برایمان آشناست .مردم در ِ
«مخدر ِ» خود را پیدا کرده بودند .چیزی در آنها بود که
ّ
به «زندگی» ،به «میهنپرستی» ،به
«روال عادیِ
ِ
عین حال،
روزمره» و به «آرامش» اشاره میکرد و ،در ِ
هنر هم بود .نیاز به مخدر و آرامش در اواخ ِر دهۀ چهل
و دهۀ پنجاه ،نیازی اروپایی تلقی میشد .بر همین
دقیق
اساس ،بسیاری بر این باورند که هن ِر پاپ به مفهو ِم
ِ
کلمه از انگلستان آغاز شد .ژوزه پیِر 38دربارۀ منشأ این
جنبش نظر جالبی دارد:
پاپ آرت اساساً جنبشی آمریکایی بود .مسلماً،
نمونۀ بار ِز مضامین و شیوۀ پاپ ،تا حدودی در
بازشناختنی آن ،بیرون از جغرافیایِ ایاالتِ
شکل
ِ
ِ
متحده ،و چند سال پیش از آنکه در این قاره
نگاران هنر
گسترش پیدا کند ،ظهور کرد .هم تاریخ
ِ
و هم جامعهشناسان بسیار عالقمندند که ظهور
این جنبش را به انگلستان و آلمان ،یعنی دو
ِ
فرهنگ یانکی ،ممکن
کشوری که در ارتباط با
است با قیدهایِ «قبل» و «بعد» همراه شوند،
نسبت دهند .حدود سال 1955م ،واژۀ «پاپ
ِ
مساعی تعدادی از
تشریک
آرت» نخست به
ِ
آمریکایی
هنرمندان انگلیسی ،به عالوۀ یک هنرمند
ِ
ِ
39
ساکن لندن به نا ِم کیتاژ اطالق میشد .این
ِ
هنرمندان در نقاشی و مجسمههایِ خود از موا ِد
خا ِم برآمده از انبو ِه مجالتِ مصور ،کمیکاستریپها،
تصاویر علمی ـ تخیلی ،راک اند ُرل و سینماسکوپ
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تصویر « .2سیبل» ،جاسپر جانز (،)5591

تصویر « .3کانتابیل» ،کنت نولند (،)1691

(سمیعآذر)402 :9831 ،

(لوسی اسمیت)76 :2831 ،

و سینهراما استفاده میکردند .از این روی ،به نظر
40
ِ
شرکت کرایسلر»
میرسد «ادایِ احترام به
نقاشی پاپ
(1957م) اث ِر ریچارد همیلتون ،اولین
ِ
سال 1955م
در انگلستان باشد .اما ،پیش از آن ،در ِ
ساکن دوسلدورف ،به نام
هنرمن ِد بیست و دو سالۀ
ِ
ُکنراد کالفک 41نخستین نقاشی خودش از یک
ماشینتحریر را ،که حاکی از بخشی از بدیعترین
زمان ما بود ،ارائه کرده بود.
کارهایِ
ِ
)(Pierre, 1971: 2

مرهون فعالیتهای
بنابراین ،ظهو ِر این جریان،
ِ
گروهی از هنرمندان ،منتقدان ،و معمارانی بود که خود
را «گروه مستقل» 42نام نهاده بودند .از معروفترین
اعضایِ این گروه میتوان به پیتر اسمیتسون 43و ریچارد
همیلتون 44اشاره کرد .لوسیاسمیت این گروه را چنین
شیفتگی
توصیف میکند« :بارزترین مشخصۀ این گروه،
ِ
ِ
فرهنگ عامیانۀ شهری و ،بهویژه،
حد و حصرشان به
بی ّ
نحوۀ ظهو ِر آن در جامعۀ آمریکایی بودُ .مسلّم است که
ِ
این شیفتگی تا ح ِّد زیادی ناشی از اثراتِ
جنگ جهانی
هنرشناسان اروپایی و خصوصاً
اذهان هنرمندان و
بر
ِ
ِ
انگلیسی بود» (لوسی اسمیت .)145 :1382 ،چرا که
ِ
ِ
خاک
خاک اروپا بود و
اصلی این نزا ِع فراگیر،
کانون
ِ
ِ
آمریکا ،اگرچه خود درگیر جنگ بود ،ولی به خاط ِر بُع ِد
مسافت ،بهنحو سیاستمدارانهای از گزن ِد ویرانی در اَمان
ماند و تقریباً ،بعد از دادا و سوررئالیسم ،مأمنی شد برای

اروپایی
اندیشمندان اغلب
پناه دادن به هنرمندان و
ِ
ِ
پاریس درگی ِر جنگ ـ که تا آن زمان
َرمیده از اروپا و
ِ
جهان هنر شناخته میشد .وی ادامه میدهد:
مرک ِز
ِ
ْ
مستقل آمریکا سرزمینی جذاب و
«برایِ اعضایِ گرو ِه
رؤیایی ،سرشار از زندگی ،سرشار از چیزهایِ خوب و
دیدنی ،از پالستیک تا ماشینهای برقی تلقی میشد .در
حالیکه اروپا ،عمیقاً ،در چنبرۀ ویرانهها و نابسامانیهایِ
ناشی از جنگ گرفتار بود( ».همان .)146 :بُکوال این
مظاهر آمریکایی را ،بهدرستی« ،استعارههایِ آیندۀ
آرمانی» تعبیر کرده است( .بکوال )402 :1387 ،در این
عنوان
بحبوحه ،یکی از نمایشگاههای گرو ِه مستقل با
ِ
جنبش
«فردا چنین است!» تأثی ِر بسزایی در استقرا ِر
ِ
امکان
پاپ آرت داشت 45.هدفِ این نمایشگاه این بود که
ِ
ِ
مختلف هنری را نشان دهد .دوازده
اتحا ِد رسانههایِ
گرو ِه مختلف ،هریک متشکل از سه شرکتکننده ـ یک
نقاش ،یک مجسمهساز و یک معمار ـ محیطِ خاص خود
همیلتون نقاش هم ،با
را در این نمایشگاه پدید آوردند.
ِ
همکاریِ جان مکهیل و جان ُولکر ،محیطی ساختند
محصول
بویایی
مرکب از پدیدههایِ بصری ،صوتی و
ِ
ِ
فناوریِ مدرن .سازۀ بیرونی این چیدمان تشکیل میشد
از یک آد ْمآهنی س هبُعدی به ارتفا ِع بیش از پنج متر با
چشمانی چشمکزن ،یک تصوی ِر بزرگشدۀ اسپاگتی،
پیکرۀ ایستادۀ مریلین مونرو در اندازۀ طبیعی،
چرخان مارسل دوشان و دیوارههایی
مجسمههای
ِ
پوشیده شده از طرح اُپ آرت و فتو ُکالژ .همیلتون خود
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های امروزین را بسیار جذابتر و متفاوتتر
تصویر « .4چه چیزی است که خانه ِ
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میکند؟» ،ریچارد همیلتون (( ،)1965لوسی اسمیت)132 :1382،

در اینباره اینچنین میگوید:

دربارۀ این سازه چنین میگوید:
در این فضایِ داخلی ،مخاطبان تصویر فیلمهایی را
بر رویِ پردهای مشاهده میکردند ،بوهایِ مختلفی
را استشمام میکردند ،وار ِد فضایی فانتزی
میشدند که شبیه فیلمهایِ علمی ـ تخیلی ،که
هیوالهایی از پنجرههایِ آن سرک میکشیدند،
بود .در ِ
کف این محیط ،پرت ِو رنگهایِ فسفریِ
شبنما در تاریکی میدرخشید و باعث میشد که
تماشاگران قدمهایشان را با احتیاط به زمین
بگذارند .در این بخش از چیدمان ،بینندگان مدام
فکر میکردند که جهت را گم کردهاند.
()Hamilton, 1970: 29

درواقع ،همیلتون و همکارانش میخواستند تأثی ِر
چندجانبه و ناشناختۀ رسانههایِ جدید و مظاه ِر زندگی
روزمره را نشان دهند .آنان با محیطی که به وجود آوردند
هنرمندان آینده نهادند .همیلتون
مادۀ خامی در اختیار
ِ
ِ
کاتالوگ این نمایشگاه به چاپ رسید
در بیانهای که در

قالب یکسری
ما نمیپذیریم که تصو ِر «فردا» در ِ
مفاهیم فرمالیتۀ خشک ،بیانشدنی باشد؛ ما نیازی
ِ
ِ
توصیف تصاویر سوبژکتی ِو پُرطمطراق نداریم،
به
توانش ادراکیمان را به منظو ِر
بلکه میخواهیم
ِ
بستن غنایِ موا ِد بصری ارتقا
پذیرش و به کار
ِ
بدهیم.
()Hamilton: 1954

همیلتون ،در نامههایی به دوستانش ویژگیهایِ
منحصربهفر ِد پاپ آرت را اینگونه برمیشمارد:
مخاطبان عام طراحیشده)؛ گذرا (را ِه
مردمپسند (برایِ
ِ
حلی کوتاهمدت است)؛ یکبار مصرف (به آسانی فراموش
میشود)؛ کمهزینه ،تولید انبوه ،جوان (به ِ
نیت جوانان)؛
شوخطبع؛ اغواگر؛ غلطانداز؛ جذاب؛ تجارتِ کالن []...
عنوان «چه چیزی
(بُکوال .)403 :1387 ،وی با تابلویی با
ِ
است که خانههایِ امروزین را بسیار جذابتر و متفاوتتر
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میکند؟»( 46تصویر  )4را نیز در این نمایشگاه شرکت
داده بود .تک ِ
تک دالهایِ موجود در این تابلو ،مدلولی
ذهن مخاطب تداعی میکند .اینجاست که
آشنا را در
ِ
باید نگا ِه بازنماگرمان را با «نشانهشناسی» بیامیزیم و
مدلولهایی را که این دالها به آنها اشاره میکنند ،در
ِ
آمریکایی دهۀ پنجاه و شصت بازشناسیم.
فرهنگ
پرت ِو
ِ
اکنون کمی جزئیتر به نشانههایِ موجود در این تابلو
میپردازیم .این تابلو ،درواقع پوستری است که همیلتون
به شیوۀ ُکالژ برایِ نمایشگا ِه «فردا چنین است!» تهیه
کرده بود 47:این اثر از موتیفهایِ حاضر ـ خواهم شد و،
به عبارتِ بهتر ،از نشانههایی ترکیب شده است که از
مثل
پیش پا افتاده و روزمرهای ِ
منابع غی ِر هنریِ متعدد و ِ
ِ
روزنامهها و مجالتِ زرد و غیره بُریده شدهاند و
همانطورکه مشخص است تصویری اجمالی و فشرده از
جهان غرب بازنمایی
زندگی و رؤیاهایِ انسانها را در
ِ
سینمایی آویختهشده به دیوا ِر اتاق؛
میکند :پوسترهایِ
ِ
َ
جادویی تلویزیون؛ غذایِ کنسروشده (فست فود)؛
جعبۀ
ِ
ِ
کردن راهپلهها به
حال تمیز
زنی که با
رضایت خاطر در ِ
ِ
وسیلۀ یکی از آخرین اختراعاتِ بشر یعنی جاروبرقی
عکس قابگرفتهای از آباء و
است؛ لواز ِم خانگی برقی؛
ِ
اجداد بر رویِ دیوار؛ رویِ جلد مجلۀ یانگ رومنس
مثل
 Young Romanceکه در وسطِ تابلو ُکالژ شده و ِ
یک تابلویِ نقاشی بر دیوار نصب شده است؛ مردی
ِ
چپ تصویر مربوط به مجلهای ورزشی
عضالنی در
سمت ِ
برچسب پاپ  POPدر
چوبی بسیار بزرگی با
که آبنبات
ِ
ِ
دست دارد؛ زنی برهنه که با حالتی ا ِغواکننده بر روی
عنوان نما ِد هالیوود ،با حالتی
س ّکویی نشسته و به
ِ
تحریککننده ،به مخاطب نگاه میکند؛ ضبطِ صوتی که
در ِ
پخش
حال
کف اتاق به
احتمال قریب به یقین در ِ
ِ
ِ
آهنگی پاپ و ُم ِد رو ِز دهۀ پنجاهی مثل رولینگاستون
ِ
شرکت خودروسازیِ فورد
یا بیتلز است؛ آر ِم بزرگشدۀ
که به دیوار آویزان شده است ،و ...تما ِم نشانههای موجود
حس مخاطب را
در این اثر ،گویی میخواهند همۀ پنج ِ
درگیر کرده و با جزء به جز ِء خود ،بی کمترین زحمت،
ذهن بیننده تداعی کنند.
تصاویری آشنا را ،بیدرنگ ،در ِ
این همان پویهای است که ا ِروین پانوفسکی 48آن را
ِ
داللت صریح 49مینامد که اولین پویه از نظریۀ پویههای

سهگانۀ او درشمایلشناسی 50است .پویههایِ دوم و سوم
در نظریۀ او که به ترتیب شمایلپردازی 51و شمایل
مخاطب تفسیرگر است و نه
مختص
شناسی هستند
ِ
ِ
مخاطب عام (ضیمران )119 :1383 ،و هنر پاپ هم در
ِ
مخاطب عام .برگردیم به
ِ
ذاتِ خود ،هنری است برایِ
بحث خودمان؛ همۀ نشانهها در تابلو ،ما به ا ِزایی برایِ
پیش رویمان
خود در بیرون دارند .ما بیرون را در تابلویِ ِ
شناسایی میکنیم .عنص ِر غایبی در کار نیست .همه چیز
ین ُماید .این همان «هن ِر پاپ» است .دالهایی
واقعی م 
پیش رویِ هنرمن ِد پاپ هستند و او با انتخاب و
که
ِ
نشاندن آنها در کنا ِر هم تابلویِ خود را خلق میکند،
هم
ِ
ِ
فرهنگ عامۀ مردم
دل
دالهایی ذهنآشنا و برآمده از ِ
قابل دیدن ،شنیدن ،بوییدن،
هستند ،یعنی عناصری ِ
52
بطن زندگی روزمره .بُکوال
چشیدن و لمس کردن در ِ
در اینباره معتقد است:
ذیل مفهو ِم بزرگتر
«هن ِر پاپ (هنری که او آن را ِ
«رئالیسم مدرن» قرار میدهد) ،مواد تصویری
ِ
یعنی
اساسی آنها،
رسانههایِ جدید و الزمۀ
ِ
ِ
ِ
قابلیت تکثیرپذیری را برمیگزیند و اساسیترین
سبکی آن نیز نقل و اقتباس است .این
شگر ِد
ِ
ِ
مختلف
بین گونههایِ
هنری است که مرزهای ِ
هنری را درمینوردد .دیگر نقاشی ،مجسمهسازی،
عکاسی ،نوشتار ،صدا ،و حرکت ،رشتههایِ
آفرینشگریِ خاص نیستند .بدینسان این
رئالیسم جدید
رسانهها ،کارکر ِد دوگانۀ خود را در
ِ
آفرینش
آشکار میکنند :هم موضوع و هم ابزا ِر
ِ
هنریاند»( .بُکوال)373 :1387 ،
ذهن
مدلول همۀ این نشانهها برایِ
موا ِد تصویریِ
ِ
ِ
بیننده ،سهلالوصول و دم ِدستی است .هنرمند ،فقط
آنها را در اث ِر خود بازآفرینی میکند و فقط سعی دارد
کاربستی هنرمندانه به آنها بدهد و با این کار میخواهد
آنارشیستی (ضد ـ هن ِر)
از یک انتخابِ صِ رف ،تصادفی ،و
ِ
دادائیستی فاصله بگیرد .این «ذهنآشنایی ِ» دالها برای
مقابل تابلو قرار میگیرد
مخاطب ،به طوری که وقتی در
ِ
سریعاً و صریحاً مدلولی آشنا و د ِم دستی در ذهنش
نقش ببندد و تشخیص بدهد چه چیزی در تابلو بازنمایی
شده است ،هدفِ
غایی پاپ آرت است .اِلتزام به این
ِ
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تصویر « .5رئیسجمهو ِر انتخابشده» ،جیمز رزنکوئیست (( ،)1960صحافزاده)176 :1388 ،

آرمان ،تقریباً 53در تمام آثا ِر خلقشده در این جنبش
قابل مشاهده است .تما ِم دالهایِ تصویریِ حاضر در
ِ
اثری که از همیلتون معرفی کردیم همین رسالت را
تحسین واقعیت بوده یا
داشتند .اینکه آیا هدفِ هنرمند
ِ
تقبیح ،اشاره بوده یا کنایه ،بحثی است که مستلزم ورود
ِ
بحث
به چارچوبهایِ نظری متفاوت است و ما را از
خودمان دور میکند .آنچه مهم است این است :پاپ آرت
با بهرهگیری از نشانههایِ بازنمودی و برگرفتهشده از
ِ
زندگی شهروندان ،بیش و قبل از هر چیز،
واقعیت
بطن
ِ
ِ
«نقاشی ارزشهایِ آمریکایی» بود
یادآو ِر خاطرۀ
ِ
(صحافزاده ،)126 :1388 ،خاطرهای که ریشه در
بیداریِ رؤیایِ آمریکایی داشت و همانقدر در پرچمهای
کا ِستریپهایِ روی
جاسپر جانز دیده میشد که در ُکمی 
لیختن ا ِشتاین ،54رولیفهایِ جیمز رزنکوئیست،55
اشیای عظیمشدۀ جیم داین 56و کالس اولدنبرگ،57
ِ
جان تام ِوسِ لمان ،58و همچنین در ردیفهایِ
طبیعت بی ِ
ِ
ردیف اسکناسهایِ صددالری و
بطریِ کوکاکوال،
59
سوپ کمبِل و پرترههایِ مرلین مونرویِ
قوطیهایِ
ِ
60
اَندی وارهول  .در تما ِم این آثار ،دالهایی تعبیه شده
پرچم
است که به انحاء گوناگون ،مدلولشان آمریکاست:
ِ

آمریکا ،مجسمۀ آزادی ،دال ِر آمریکا ،کوکاکوال ،پپسی،
کابوی ،عقاب ،پرترۀ جرج واشینگتن و جان اف .کندی و
ورل ِت و
دیگر رؤسایِ جمهو ِر آمریکا ،اتومبیلهای براق شِ ُ
کادیالک و غیره.
س جمهو ِر
در یکی از آثا ِر رزنکوئیست به نا ِم «رئی 
لب ِکنِدی را
انتخابشده» (تصویر  )5تصوی ِر لبخند به ِ
میبینیم که در آن زمان معروفترین تصوی ِر پوست ِر
تبلیغاتی او بود .لبخندش حالتی اغواکننده دارد و
ِ
ِ
ِ
راست تصویر اتومبیلی
سمت
تصنعی به نظر میرسد .در
ِ
ِ
دست زنی در
قسمت وسطِ تصویر را
دیده میشود و
ِ
کیک اسفنجی تُرد اشغال کرده
کندن یک تکه
حال
ِ
ِ
است .همۀ اینها ،دالهایی ،تماماً ،آمریکایی هستند.
جوانان دهۀ شصت
زندگی اف .کندی همچون بسیاری از
ِ
ِ
عاشق سرعت و هیاهو بودند ـ که او را میپرستیدند
ـ که
ِ
و به او رأی داده بودند در اتومبیل به پایان رسید .برایِ
جوانان دهۀ شصت اتومبیل نشانۀ قدرت و آزادی بود و
ِ
جنون سرعت گاه اتومبیلشان را به تابوتشان ب َ َدل
ِ
61
میکرد (صحافزاده .)132 :1388 ،در اینجا با رجوع
به خو ِد تصویر ،کمی بر رویِ دالی به نا ِم کندی ،در
تصویر ،توقف کنیم :کندی یکی از چهرههای تمامعیا ِر
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تصویر « .6مرور» ،رابرت راشنبرگ (،)1960
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(سمیعآذر)197 :1389 ،

خندان خود ،که
پاپ بود که توانسته بود با چهرۀ جوان و
ِ
در مصاحبههایِ تلویزیونی ،بسیار دوستداشتنیتر از
عبوس سیاستمدا ِر
تراش و
چهرۀ عرقریزان و صورتِ ْ
ِ
بد ِ
موج هیستریِ
کار ریچارد نیکسون به نظر میرسیدِ ،
کهنه ْ
نسل جوان جا باز
کندی به راه اندازد و عمیقاً ،در ِ
دل ِ
کند .چنان که از پوسترهایِ تبلیغاتیاش نیز برمیآید،
سال 1963م به کار او
میرفت تا اگر ترو ِر تراژیکش در ِ
پایان نمیداد،
تمامی دهۀ شصت را در بر بگیرد .برایِ
ِ
آمریکایی دهۀ شصت ،دالّی به نا ِم کندی در
جوان
یک
ِ
ِ
قلب تصاوی ِر چاپی و تلویزیونی ،بیش از آنکه نمودا ِر یک
ِ
کاریزمایِ متنفذ باشد ،عمدتاً
موج جوان ،و
ِ
محصول یک ِ
روح آن دهه تلقی میشد؛ دالی که
تجسمی ایدهآل برای ِ
مثل رزنکوئیست در
بعد از مرگش نیز در آثا ِر هنرمندانی ِ
تابلویِ «رئیسجمهو ِر منتخب» ،و همچنین راشنبرگ
ِ
ماس َبق) (تصویر )6
در اثرش به نا ِم «مرور» (یا
عطف به َ
و بسیاری دیگر به حیاتِ خود ادامه داد .در همین نمونۀ
اخیر ،دالهایِ حاضر در اث ِر راشنبرگ به قرا ِر زیرند:
حال پرش با چت ِر نجات؛ کندیِ
تصوی ِر یک فضانورد در ِ
رئیسجمهور در حالی که با انگشتش انگار به چیز مهمی

بازنمایی تولی ِد
اشاره میکند؛ تعدادی سیب که به نوعی
ِ
صنعتی محصوالتِ کشاورزیِ آمریکایِ سرمایهداری
غالب
است؛ تعدادی کارگر با کاله ایمنی که نشانۀ
ِ
پوسترها و دیوارنگاریهای نظام سوسیالیستی محسوب
ِ
عاریت نظا ِم سرمایهداری درآمده است؛
میشود که به
تعدادی از هنرمندان که حرکات موزون انجام میدهند
ذهن مخاطب تداعی میکند.
صحنههای هالیوودی را در ِ
همۀ این دالها مارکی آمریکایی بر پیشانی دارند ،که به
صورت ترجیعبند ،با ساختاری ملغمهگون و عمدتاً بی
پی برقراریِ ارتباط خاص و طرحریزیشده
آنکه در ِ
مابین اجزا ِء تشکیلدهن ِد تابلو باشد (که اص ً
ال هن ِر پاپ
چنین رؤیایی در سر ندارد؛ چیزی که همۀ اینها را
«زندگی روزمره» است) ،هر
معنادار خواهد کرد ،همانا
ِ
ذهن مخاطب
بار به نوعی در هنر پاپ بازنمایی میشوندِ .
در رویارویی با این آثار ،یکی پس از دیگری ُک ِد دالهایِ
منفرد را میگشاید و مدلولهای مورد نظر را شناسایی
مقابل
میکند ،درست با همان مکانیسمی که وقتی در
ِ
بازنمایی
تابلویِ «گاریِ یونجه» کانستابل میایستاد و
ِ
منظرهای از یک دهکدۀ انگلیسی را در آن شناسایی
میکرد :تصویر ،واقعیت را باز نمینمایاند ،بلکه شایستهتر
پس دالهایِ تصویری
آن است که بگوییم واقعیت از ِ
برداشت میشود .راشنبرگ در اظهار نظری روشن و
کوتاه ،این مسئله را این چنین توضیح میدهد:
نقاشـی ،پیونـد وثیقی هـم با هنر و هـم با زندگی
دارد ،کـه هیچیـک از اینهـا از پیش تعیینشـدنی
نیستند.
()Rauschenberg, 2005

ِ
برداشت مخاطب به
کردن
اینگونه معطوف
ِ
واقعیتهایِ بیرونی ،اعم از واقعیتهایِ اقتصادی،
سیاسی ،اجتماعی و طبقاتی ،رسالتیست که عناص ِر
پی آن است .این عبارت با این نقل
تصویریِ هنر پاپ در ِ
قول از راشنبرگ بهتر قابل فهم است:
دلیلی ندارد که همۀ پهنۀ دنیا را همچون تابلویِ
غولآسایی تصور نکنیم.
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تصویر  ،»F-111« .7جیمز رزنکوئیست (1964م)( ،صحافزاده)204 ،1388 ،
()Rauschenberg, 1959, 321

رزنکوئیست در اث ِر دیگر خود به نام «»F-111
(تصویر  )7که در مقیاسی بزرگ ( 26×3متر) در
سالهایِ 1964 – 65م خلق کرد ،و شاید مشهورترین
کارش محسوب شود ،به طر ِز کاملتری به هدفِ هنر
پاپ نزدیک شده استُ « .در اَش ُتن» 62آن را آشکارا
تفسیری از جنگ و حملهای به فلسفۀ هنر برایِ هنر
میداند( .صحافزاده )138 :1388 ،درست مانن ِد آن
چیزی که در تفسی ِر گئورنیکایِ «پیکاسو» 63ابراز

زمان فرانسیس گویا به
میشود .همان مضمونی که از
ِ
«مصائب جنگ».
بعد بارها در نقاشی غرب ُرخ مینماید:
ِ
ِ
قسمت مجزا تشکیل شده
(همان )138 :تابلویِ او از 52
است .تقریباً ،هر دالی که میتواند اشارهای به
آمریکاییبودن و زندگی روزمره داشته باشد در این تابلو
رفتن
طی شصت سال به ُمحاق
ِ
حضور دارد .اگر در ِ
مقابل تابلو میایستاد
موضوع و دال ،مخاطب سردر ُگم در
ِ
و چیزی آشنا نمییافت ،اکنون از تعد ِد دالهایِ
چشمآشنا سردر ُگم میشود .دوباره به خود تصویر توجه
شبح یک شکاری بمبافکن با عبارت ِ �U.S.AIR
کنیمِ :
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پرش دو و میدانی؛
مانع ِ
RORCE؛ دیتِیلهایی از یک ِ
تصوی ِر بزرگی از یک تای ِر فایرستون؛ یک ِ
کیک برشخورده
آن که ،در واقع،
با تعدادی
پرچم فانتزی بر رویِ ْ
ِ
ارزش غذایی هستند؛ سه المپ که المپ
نشانگرهایِ
ِ
تخم مرغ ترک خورده است؛ چهرۀ
مثل یک
میانی ِ
ِ
ِ
سطح
خندان بیلبوردهایِ تبلیغاتی
کودک
ذهنآشنایِ
ِ
ِ
مقابل قطعۀ چمنی
شهر در زی ِر یک دستگاه سشوار در
ِ
با ِ
رنگ سب ِز تابناک؛ یک چتر با نوارهایِ رنگی در براب ِر
قارچ اتمی پیچان و باشکوه!؛ تصویری
تصویری از یک
ِ
دهان یک شناگر و
زیرآبی از حبابهایِ خارجشده از
ِ
اسپاگتی کنسروشده .این تابلو چیزی
تصویر بستهای از
ِ
زندگی آمریکایی.
نیست مگر کلکسیونی از اِل ِمانهایِ
ِ
انگلیسی آن و چه شاخۀ
هن ِر پاپ هم ،چه شاخۀ
ِ
آمریکایی آن ،که به خاط ِر روحیاتِ آمریکایی َقدری
ِ
لکان
گستاخانهتر ،پرخاشگرانهتر و پُرقدرتتر از همسِ ِ
اروپاییاش است ،سودایِ همین اشارتهایِ مستقیم را
آفرینش هنری ،به هیچ وجه
در سر دارد .قص ِد ایشان از
ِ
هجوآمیز و خصمانه نیست .آنها اکسپرسیونیستهایی
گرایان
همچون ُجرج سگال 64و واقع
اجتماعی 65دهۀ سی
ِ
ِ
تمدن شهری
عدالتی
نیستند که مدام به زشتی و بی
ِ
ِ
حمله میکردند .آنها به عبارت سادهتر ،در ترکیب
بازنمایی دالهایِ دنیایی هستند که
پی
ِ
تابلوهایشان در ِ
در آن زندگی میکنیم .به شه ِر بزرگ ،و اشیاء و تصاویر
پیرامون ما چنان مینگرند که گویی
و اِلمانهایِ دنیایِ
ِ
نخستین بار است که ما را با آنها آشنا میکنند.
مثل
مثل اولدنبرگ این اشیایِ د ِم دستیِ ،
هنرمندی ِ
کیسۀ چای یا تیبگ را به اندازهای بزرگ میکرد که
ِ
دست فراموشی سپرده
انگار از فرطِ د ِم دستی بودن ،به
شده و دیده نمیشوند؛ در واقع ،این آثار به نوعی قضاوت
را به بیننده واگذار میکنند« ،هست»ها را هنرمندانه
بازنمایی میکنند ،اینکه «چه باید باشد» را و «چگونه
باید باشد» را به عهدۀ مخاطب میگذارند .دالی همچون
قارچ انفجا ِر اتمی ـ که بارزترین شاخصۀ آمریکا در طی
ِ
ذهن
تاریخ این کشور است ـ مسلماً مدلولی هراسآور در ِ
ِ
مخاطب دارد و تصوی ِر بمبافکن هم مزی ِد بر ِ
علت چنین
برداشتی میشود .همین نشانهها در یک همکناریِ
روایتگونه و دیالکتیکی با تصوی ِر یک قطعه ِ
کیک شیرین

لب مخاطب را در کنار هم
و یا تصوی ِر کودکی لبخند به ْ
ِ
برداشت
دادن برداشتهایِ مختلف و رسیدن به یک
قرار
ِ
ِ
حکایت هنر پاپ ،مصداق این مصرع
آزاد یاری میکند.
«عیب مِی جمله بگفتی ،هنرش نیز بگو» .پاپ
است که
ِ
ِ
آرت ،به قطعاتِ
رنگارنگ خانهسازیِ بازیِ کودکان
ِ
دست هر کودکی ،بسته به ذوق و خالقیت
میمان َد که در
بین این قطعات،
او ،تبدیل به شکلی متفاوت میشود .در ِ
هم رنگهای روشن به چشم میخورد ،هم رنگهای
ویژگی بار ِز برشمردهشده برایِ هن ِر پاپ ،در
تیره .این
ِ
آثا ِر اولیۀ وارهول ،و کارهایِ لیختن ا ِشتاین نمو ِد بارزی
مییابد .عالقۀ وارهول به
عنوان یک مهاجرزاده ،به رؤیایِ
ِ
قابل فهم
نقل قولی از وی ِ
آمریکایی و نشانههای آن در ِ
است:
آنچه آمریکا را کشوری فوقالعاده میکند ،پایهگذاریِ
این راه و رسم است که ثروتمندترین افراد ،همان چیزهایی
فقیرترین افراد .آدم میتواند تلویزیون تماشا
را میخرند که
ِ
کند و چشمش به کوکاکوال بیفتد و مطمئن باشد که
رئیس جمهور کوکا مینوشد (یا پله هم پپسی مینوشد،)66
لیز ت ِیلر کوکا مینوشد ،فکرش را بکن ،تو هم میتوانی
کوکا بنوشی .یک کوکا یک کوکاست و هیچ پول اضافهای
کس دیگر
نمیتواند برای آدم کوکایی بهتر از آنچه هر ِ
مینوشد ،بخرد .تما ِم کوکاها یکسان هستند و همۀ آنها
خوباند .لیز ت ِیلر این را میداند ،رئیس جمهور این را
میداند ،او میداند و تو هم میدانی ...تما ِم این کوکاها
آمریکایی است .این ایدۀ آمریکایی که هر چیزی برابرتر
شود آمریکاییتر میشود ،خارقالعاده است (Warhol,
)1975: 67

فراوان وی حضور پیدا
همین عالقه است که در آثا ِر
ِ
میکند .لیختن ا ِشتاین هم وضعیتی مشابه دارد .اولی به
زبان بصری ،سوژهها و تکنیکهایِ
طو ِر گستردهای از ِ
مخاطب
ِ
فکاهی مصور وام گرفت که برایِ
داستانهایِ
ِ
آمریکایی ـ و به مد ِد تکنولوژی ارتباطات و رسانه ،لزوماً
دیگر نه فقط آمریکایی ـ بسیار چشمآشنا بود ،و دومی
از حضو ِر همهجایی و تکرا ِر پُربسام ِد دالهایِ حاضر در
تبلیغاتِ بیلبوردی ،روزنامهای و تلویزیونی .هر دو از
بطن زندگی روزمرۀ
نشانههایی سود میجستند که از ِ
مردم برآمده و آن قدر د ِم دستی شده بود که دیگر دیده
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نمیشد .سمیعآذر این ویژگی را چنین توضیح میدهد:
کردن نمادها و
دنبال دیدنی
جریان پاپ به
«در واقع
ِ
ِ
ِ
نشانههایِ تصویری است که آنقدر بدیهی هستند که
معموالً دیگر دیده نمیشوند»( .سمیعآذر)203 :1389 ،
حال بازنمایی و
گویی آیینهای در براب ِر چشمانمان ،در ِ
دادن همۀ آن چیزهایی است که این قدر به
کمی فاصله
ِ
ما نزدیک است که دیده نمیشود .هن ِر پاپ همان آیینه
شکل
است« :آیینۀ بازنماگر!» وقتی مخاطب به آن
ِ
ِ
پرداخت هنرمندانه شده ،با تصاوی ِر داستانهایِ بابِ رو ِز
ِ
ِ
سبزرنگ کوکاکوال
کمیکاستریپ و یا
ردیف بطریهایِ
سوپ کم ِپل و یا اسکناسهایِ صددالری و
قوطی
و یا
ِ
ِ
مثل مرلین مونرو
همچنین چهرۀ هنرپیشههایِ ستاره ِ
دل
بازنمایی
مواجه میشود،
زندگی هر روزۀ خود را از ِ
ِ
ِ
آن دالها در تابلوها دوباره میبیند .نشانهها یکییکی،
بیهیچ مقاومتی ،در هیبتی اغواکننده برای او عریان
ِ
واقعیت زندگی خود را در
میشود و به زبان بهتر ،تصوی ِر
البهالیِ آن ها میبیند و با آن همذاتپنداری میکند.
هن ِر پاپ را از این رهیافت ،میشود موفقترین جنبش در
ایجا ِد مستقیمترین و ملموسترین
بازنمایی دنیایِ
ِ
بین اثر و انبو ِه مخاطب دانست.
پیرامون ،و ایجا ِد سمپاتی ِ
پی آن
تعبیر بکوال از این مسئله چنین است :این هنر در ِ
بود که دیدگاه استوا ِر مخاطب را سست کند .بیننده
ناچار است بین شماری از شیوههایِ مشاهده دست به
انتخاب بزند و تالش کند تا همۀ آن نشانههایِ انبو ِه
کل معناداری به هم ارتباط دهد.
تصویری را در ِ
قالب ِ
(بُکوال )373 :1387 ،باو ِر دوشان مبنی بر اینکه این
قالب ت ِز معروفِ
بیننده است که اثر را تکمیل میکند (در ِ
«سهم مخاطب») ،در هن ِر پاپ مصداقی بارز پیدا
او یعنی
ِ
میکند( .کابان .)160 :1380 ،در واقع ،هن ِر پاپ هم
چیزی جز این نمیخواست .تما ِم عناص ِر تصویری و هر
گفتن این واقعیت به
پی
ِ
چی ِز دیگری در هن ِر پاپ در ِ
مخاطب بود که این یک واقعیت است ،چه چیزی میتواند
واقعیتر از خو ِد واقعیت باشد( .صحافزاده)125 :1388 ،
سال
نقل قولهای وارهول که در ِ
با اشاره به یکی از ِ
عنوان فلسفههایِ اندی
1975م ،در کتاب مشهورش با
ِ
بنیادین هن ِر
آرمان
تصدیق این
وارهول انتشار یافت ،در
ِ
ِ
ِ
پاپ که هرگونه معنارسانی در آثارش را انکار میکند و

خود را فقط بازنماگ ِر هستها میداند ،مقالۀ حاضر را به
پایان میبریم:
دلیل آنکه من اینگونه نقاشی میکنم این است
ِ
که میخواهم یک ماشین (آیینه) باشم .هر آنچه را
که انجام میدهم و شبیه ماشین انجام میدهم ،به
خاط ِر آن است که چیزیست که میخواهم انجام
دهم .فکر میکنم که محشر بود اگر همه اینگونه
بودند [ ]...در آینده هر کسی ظرفِ پانزده دقیقه به
شهرتِ جهانی خواهد رسید .اگر میخواهید اندی
وارهول را به تما ِم معنا بشناسید ،کافیست که به
ظاه ِر تابلوهایم ،فیلمهایم و خودم نگاه کنید ،مرا
چشمان شما پنهان
خواهید یافت .هیچ چیز از
ِ
نمیماند)ibid: 84( .

نتیجهگیری
بررسی مسئلة بازنمایی
همانطور که مالحظه کردیم ،با
ِ
در سی ِر تاریخی هنرها (از
دوران پارینهسنگی تا دهههایِ
ِ
ِ
بازنمایی امری بیرونی و
شصت سدۀ بیستم)
پنجاه و
ِ
آشنا در عناص ِر تصویری تا همین اواخر ،یعنی تا انتهایِ
جریان پُستامپرسیونیسم ،در آثا ِر هنری وجود داشته
ِ
قرن بیستم و تا میانههایِ این
است و این مسئله با ظهو ِر ِ
بیان
قرن ،تحت تأثی ِر عالقۀ واف ِر
هنرمندان این سده به ِ
ِ
ِ
ِ
خودآیین خویش ،که
ذهنیت
فرانمایی
حدیث نفس و
ِ
ِ
ِ
جهانی
جنگ
سرخوردگی ناشی از دو
سهمگین
سایۀ
ِ
ِ
ِ
رساندن این مسئله به اوج خود کم
ا َ َسفبار هم در
ِ
اکسپرسیونیسم
جریان
بیتأثیر نبود ،به ُمحاق رفت و با
ِ
ِ
مثل پوالک،
انتزاعی آمریکایی و به
پیشوایی هنرمندانی ِ
ِ
ِ
ِ
کمال بیموضوعی رسید ،و در
دکونینگ و روتکو ،به ح َد
ِ
نهایت با میانجیگریِ آثا ِر هنرمندانی چون جانز و
هنرمندان نئوـ دادا) و عالقۀ وافر
راشنبرگ (موسوم به
ِ
زندگی
ایشان به بهرهگیری از عناص ِر حاضر ـ آمادۀ
ِ
ِ
تحت تأثیر
آفرینش هنری،
جریان
روزمره در
ِ
ِ
انقالبی راهنما و ظرفیتسا ِز فعالیتهایِ
دستآوردهایِ
ِ
دوشان شرایطی فراهم شد که میراثِ ایشان
امثال
ِ
ْ
ِ
عنوان «پاپ»
تحت
مستقیماً به هنرمندانی برسد که
ِ
طی آن ،دوباره موضو ِع آشنا (یعنی
شناسایی میشوند و ِ
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مستقیم
بیان فنیتر ،عناصر
بازنمایی ام ِر بیرونی) و به ِ
ِ
ِ
زندگی روزمره به اث ِر هنری بازگشت و به حد کمال
ِ
فرهنگی بعد از
رسید و مسائل سیاسی و اجتماعی و
ِ
ِ
شرق
جهانی دوم و روزگار جنگ سر ِد دو بلوک
جنگ
ِ
ِ
کمونیست و غربِ سرمایهداری ،و
رونق اقتصادیِ
دوران ِ
ِ
آمریکایِ سرمایهداری و اشاعۀ فرهنگ مصرفی نیز در
اقبال گسترده و همهجانبه به مسئلة «بازنمایی» و
این
ِ
قلب اث ِر
مصرفی
حضور فراوان عناص ِر
زندگی روزمره در ِ
ِ
ِ
نقش اساسی ایفا کرد و همۀ اینها سرمایهای
هنریِ ،
فراهم آورد که به تمامی مور ِد بهرهبرداریِ جریانهایِ
مثل «هن ِر مفهومی» و «هنر مینیمال»،
«پُستپاپ»ِ ،67
و تمام جریانهایِ مشتقشده از آنها مثل «اجراها»،
«رویدادها» و «چیدمانها» و «هنرهایِ چند رسانهای»
و در یک کالم «هنر پستمدرن» ،قرار گرفت که تا به
امروز هم ادامه دارد.

ینوشتها
پ 
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1. Anne Sheppard
2.imitation
3. John Constable
4. Representation
5. Jacques-Louis David
6. Jean-Auguest-Dominique Ingres
7. Honor’e Daumier
8. Gustave Courebt
9. William Turner
10. Caspar David Friedrich
11. William Blake
12. Francisco Goya
13. Ezra Pound
14. Immanuel Kant

15. autonomous; the opposite of heteronomous
16. Marshal Mcluhan
17. Franks Stella
18. Barent Newman
19. Joseph Albers
20. Max Bill
21. Kenneth Noland

22. Ad Reinhardt
23. Willem de Koonong
24. Mark Rothko
25. Jackson Pollock
26. Lucy R. Lippard
27. Marcel Duchamp
28. Ready-Mades

 .29نقش مارسل دوشان و دستآوردهایِ آوانگارد او ،در
جریانهایِ بعد از نیمۀ قرن ،یعنی شکلگیری جریان نئو-
دادا ،پاپ ،هنر مینیمال و مفهومی که در نهایت را مه به بی
نهایت میبرد ایکس-آرتهایِ جریان پست -مدرن ،موضوعی
جریان دوشان
است که خود مقالۀ مفصل دیگری میطلبد که
ِ
را از دورۀ امپرسیونیسم تا عص ِر حاضر پیگیری کند .این کار
توسطِ نگارندۀ این سطور صورت پذیرفته است.
30. Robert Rauschenberg
31. Jasper Johns
32. Neo-Dada

 .33راشبرگ در اظهار نظری روشن ،همانن ِد دوستش جانز ،این
عالم
موضعگیری را اینچنین بیان میکند« :گفتمانی که در ِ
هنر شنیده میشد ،فقط دربارۀ کمبودها ،رنجها و دردها،
عوالم درونی بود و من به هیچ روی ،به این قبیل
احساسات و
ِ
چیزها و بیان آنها عالقهای نداشتمTomkins, 1965,( ».
)198
34. Sandro Bocola

 .35مهمترین اث ِر دوشان ،یعنی «عروس را عزبهایاش برهنه
میکنند ،حتی» که به نا ِم «شیشۀ بزرگ» مشهور است ،و
ِ
ِ
دست
سال  1915تا  1923بهطول انجامید و
ساخت آن از ِ
آخر هم نیمهتمام ماند ،تماشاگر را به بهرهگیری از منابع و
قابلیتهایی خو ِد وی وامیدارد و بدینترتیب ،انقالبِ
امپرسیونیستها و خصوصاً ژرژ سورا را در سطحی دیگر تکرار
میکند .موضو ِع مور ِد عالقۀ دوشان فرآین ِد ادراک است و نه
چیزی که درک میشود .او میگوید« :دیدن را نگریستن.
عمل شنیدن را نمیتوان
عمل دیدن را میتوان دید ،اما
ِ
ِ
نقل قول از ()Sanouillet, 1975, 37
»
شنید.
ِ
)36. Flag (1954-5

 encaustic .37که یادآو ِر شیوۀ کار اساتید دورۀ رنسانس است،
شامل رنگ
عبارت است از انباشت چندین الیۀ زیرسازی
ِ
روغن و تکههای روزنامه ،که با ذراتِ واکس و پارافین مخلوط
میشدند و پس از سفت و سرد شدن آماده میشد تا الیۀ
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38. Jose Pierre
39. Kitaj
)40. Homage to the Chrysler Corporation (1957
41. Konrad Klapheck

 independet group .42نا ِم جمعی از نقاشان ،معماران و
اسمیتسن و اَلووی)
منتقدان (از جمله ریچارد همیل ُتن،
ُ
«انجمن هنرهایِ معاصر ِ» لندن گرد میآمدند
که در
ِ
(نیمۀ دو ِم دهۀ  .)1950اینان زمینۀ شکلگیریِ پاپ
پی آن در ایاالتِ متحده فراهم
آرت را در انگلستان ،و از ِ
کردند( .پاکباز)452 :1387 ،
43. Peter Smithson

44. Richard Haomhlton

جریان همین نمایشگاه بود که برایِ نخستینبار از
 .45در
ِ
نامیدن یک
اصطالح «پاپ آرت» استفاده شد .اما هدف از آن،
ِ
ِ
ً
ِ
خصوص
در
ا
صرف
بلکه
نبود،
جدید
سبک
ِ دنیایِ تصویریِ
ِ
آگاهی زمانه را شکل
فرهنگ تودهایِ صنعتی که کمکم
ِ
میداد ،به کار رفت .اصطالح پاپ آرت به معنایِ امروزی برایِ
ِ
سبک مستقل را نخستینبار «لورنس آلووی» ،منق ِد
یک
هنری ،به کار برد.
46. Just what is it that makes today’s homes so
 1382:تیمسا یسول(different, so appealing? (1956).
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 .47از همین اثر است که بسیاری از آنچه که بعدها در هن ِر پاپ
زندگی روزمره) ،از جمله
دنیلی
مرسوم شد (یعنی تصاوی ِر
ِ
ِ
منابع دیگر ،برایِ نخستین
عاریتی مجالت و
استفاده از تصاوی ِر
ِ
ِ
بار مطرح گردید( .لوسیاسمیت  :1382ص )147
48. Erwin Panofsky

ِ
داللت صریح در تصاویر و به طور کلی هنرهایِ تجسمی،
.49
همان معنا و دریافتیست که همۀ افراد در اولین برخورد با
آن اثر در ذهنشان نقش میبندد.
50. iconology
51. iconography

 .52از این حیث ،شاید بتوانیم مسامحتاً تابلوهایِ پاپ را،
یا به عبارتِ رساتر ،هنر پاپ را هنری «سِ نسِ یشنال»
حس
( )sensationalیعنی تابلوهایی که با هر پنج
ِ
مخاطب ،حسشدنی هستند ،بنامیم .یعنی چیزی که
کمی بعدتر ،به نحوی تمام و کمال در جریان هنر

مفهومی ،یا بهتر بگوییم« ،هنر پست -مدرن» مور ِد
استفاده قرار گرفت -که خود موضو ِع پژوهش گستردۀ
دیگری است.

 .53از این بابت از قی ِد «تقریباً» استفاده کردهایم که حکممان
حال تابلوهایی از این جنبش که موفق به دیدنشان
را
شامل ِ
ِ
نشدهایم ،نکنیم.
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55. James Rosenquist
56. Jim Dine
57. Claes Oldenburg
58. Tom Wesselmann
59. Marilyn Moneroe
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 .61جان اف .کندی ،جوانترین رییسجمهور تاریخ آمریکا،
روح تازهای را در
موفق شد با آن لبخندی همیشگیاشِ ،
کالب ِد رو به زوال آرمانهایِ آزادی و دموکراسی بدمد و
سیاست آمریکا را از قید وابستکی به تضاد شرق و غرب
برهاند.تأکید کندی بر تغییر گرایشها سیاسی و نظرش
دربارۀ «مرزهایِ نو» که میبایست در ان گامهایِ بلند
اصالح
نسل وی را تسخیر کرد:
تخیل
برداشته شود،
ِ
ِ
ِ
نظام آموزشی و بیمههایِ درمانی و اجتماعی ،ادغا ِم
سیاهان در جامعۀ سفید ،مبارزه علیه فقر ،تأسیس سپاه
صلح ،اجرایِ طرح فضایی آپولو که با فرود اولین فضانورد
امریکایی بر سطح ماه در  20ژوئیۀ  1969به نتیجه
رسید ،تنها بخشی از اقدامات او است .خالصه اینکه
کندی بیش از هر رئیسجمهور دیگر آمریکا مظهر
امیدهای انسان به دنیای بهتر و عادالنهتر ،یا همان
رؤیایِ آمریکایی بود و از همین بابت است که تا به این
هنرمندان پاپ قرار گرفته است.
حد مور ِد توجه
ِ
62. Dore Ashton

63. Pablo Picasso
64. George Segal

 Socialist Realism .65رئالیسم سوسیالیستی نوعی هنر
به اصطالح رئالیستی و بازنماگ ِر عینیات بود که در دهۀ
 1930در اتحا ِد جماهیر شوروی پدید آمد و بعد از
جنگ جهانی دوم ،دیگر کشورهایِ کمونیستی را فرا
ِ
خدمت تبلیغاتِ سیاسی
گرفت و بهتمامی هنری در
محسوب میشود .هنرمندان در این جنبش موظف
ِ
تکامل
واقعیت برساخته شده را در
عینی
بودند «تصاویر
ِ
ِ
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روح
ِ
انقالبی آن به گونهای عرضه کنند که در آموزش ِ
کمونیسم به گارگران مؤثر واقع شوند» .از اینبابت ،این
ِ
واقعیت بیرونی
بازنمایی
جنبش در بحبوحۀ بازهای که
ِ
در آثار هنری به محاق میرود ،اتفاقی منحصر به فرد
پاپ دهۀ
محسوب میشود و تفاوتِ بار ِز آن با
ِ
جریان هنر ِ
بازنمایی
پی
ِ
 60در این است که بر خالفِ آن در ِ
جهان
جهان بیرونی نیست ،بلکه آن
«هست»هایِ
ِ
ِ
آرمانی متحققنشدۀ کمونیستی را در قالب تصاویری که
ِ
ساختی رئالیستی ،ولی مضمونی ایدئالیستی دارند،
جهان
بازنمایی میکند .هن ِر پاپ اما ،سروکاری با این
ِ
ایدئالیستی ندارد ،و عموماً در خدمت هیچ ایدئالی در
نمیآید.

 .66شعار معروفِ تبلیغاتی پپسی کوال.
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67. Post-Pop

بُکوال ،ساندرو ،)1387( .هنر مدرنیسم ،ترجمۀ رویین پاکباز
ِ
فرهنگ معاصر.
(سر ویراستار) و دیگران ،تهران:
ِ
فرهنگ
پاکباز ،رویین ،)1387( .دایرهالمعارفِ هنر ،چ  ،7تهران:
معاصر.
افول مدرنیسم ،موسسۀ
سمیعآذر ،علیرضا ،)1389( .اوج و
ِ
چاپ دوم .تهران.
نظر،
پژوهشی چاپ و نشر
فرهنگی
ِ
ِ
ژیمنز ،مارک ،)1387( .زیباشناسی چیست؟ ،ترجمۀ محمدرضا
چاپ اول ،تهران.
ابوالقاسمی ،نش ِر ماهیِ ،
مبانی فلسفۀ هنر ،ترجمۀ علی رامین ،چ 7
شپرد ،آن،)1383( .
ِ
تهران :شرکت انتشاراتِ علمی و فرهنگی.
صحافزاده ،علیرضا ،)1388( .هن ِر هویت و سیاست بازنمایی،
مطالعهای در تاریخ اجتماعی هنر آمریکا ،تهران :نش ِر
بیدگل.
ضیمران ،محمد ،)1383( .درآمدی بر نشانهشناسی هنر ،چ ،2
قصه.
تهران :نشر ّ
کابان ،پیِر ،)1380( .پنجرهای گشوده بر چیز دیگر :گفتگوی پیر
کابان با مارسل دوشان ،ترجمۀ لیلی گلستان ،چ  ،2تهران:
پژوهش فرزان روز.
نشر و
ِ
کانت ،ایمانوئل ،)1388( .نقد قوۀ حکم ،ترجمۀ عبدالکریم
رشیدیان ،چ ،5تهران :نشر نی.
لوسیاسمیت ،ادوارد ،)1382( .مفاهیم و رویکردها در آخرین
جنبشهایِ هنری قرن بیستم ،ترجمۀ علیرضا سمیعآذر ،چ
پژوهشی چاپ و نشر نظر.
 ،3تهران :موسسۀ فرهنگی
ِ
لینتُن ،نوربرت ،)1386( .هنر مدرن ،ترجمۀ علی رامین ،چ ،3
تهران :نش ِر نی.
هارلند ،ریچارد ،)1381( .درآمدی تاریخی بر نظریۀ ادبی از

افالطون تا بارت ،گروه ترجمۀ شیراز :علی معصومی و
دیگران ،تهران :زیر نظ ِر شاپور جورکش ،نشر چشمه.
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