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چکید ه
«بازنمایی» یکی از مهم ترین نظریه ها د ر باب ماهیت هنرها است .براساس این نظریه که شکل اولیه آن ذیل طرح پرسش
از نسبت هنر با واقعیت د ر آثار افالطون نمود یافته است ،هر اثر هنری ناگزیر محاکاتی از طبیعت است .پس از اختراع
د وربین و امکان بازتولید مکانیکی این رویکرد با چالش جد ی مواجه شد و سخن از تغییر ماهیت هنرها به میان آمد .
این رخد اد منجر به شکل گیری جنبش هایی د ر نقاشی مد رن شد که از تصویرکرد ن عناصر آشنا و شبیه سازی آنها اجتناب
ورزید ند  .با گسترش فناوری های جد ید بحران بازنمایی د ر عصر ُپست مد رن تشد ید و منجر به طرح مباحثی پیرامون پایان

نظام بازنمایی از سوی نظریه پرد ازی چون بود ریار گرد ید ؛ لیکن برخالف چنین جریانی واقعیت عینی با جنبش پاپ آرت
د وباره به بوم نقاشی بازگشت ،د ر نتیجه این پرسش مطرح شد که آیا پاپ آرت تبلور بازگشت نقاشی به سنت بازنمایانه
خویش است؟ براین اساس ،مقاله حاضر که با استناد به منابع معتبر و به شیوه کیفی انجام گرفته ،د رصد د است تا با روش

توصیفی-تحلیلی ضمن تبیین اند یشه های بود ریار د ر باب پایان نظام بازنمایی نشان د هد  ،آنچه د ر زیر متن سبک پاپ آرت
جریان د اشت ،پذیرش ماهیت تکثیری و تولید ی هنرها و جایگزینی منطق بازتولید نشانه های واقعیت به جای بازنمایی
آن است.
واژگان كليد ي

بازنمایی ،پاپ آرت ،بازتولید  ،بود ریار

* این مقاله مستخرج از رساله د کتری نگارند ه اول با عنوان «تولید و بازتولید واقعیت د ر هنر با تأکید بر نقاشی عکاسی و سینما» است.
** نویسند ه مسئول ،تلفن همراه 09125476730:؛ ُپست الکترونیکehsan.alirezaei@yahoo.com :
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مقد مه
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تعریف بازنمایی به د لیل ماهیت انعطاف پذیر و تاریخ طوالنی آن
کم  و  بیش د شوار است ،اما بطور کلی «بازنمایی بر تجسم و تصویر
طبیعت ،گروه ها ،افراد و حتی اید ئولوژی های مختلف د اللت
می کند »(ولز .)432  :1392 ،شکل گیری نظام بازنمایی به مثابه    یکی از
مفاهیم محوری فلسفه هنر ریشه د ر اند یشه های فلسفی    افالطون(-427
 347پ.م) د ارد  .برای وی بازنمایی   ماهیتی تقلید ی د ارد « .افالطون
بر اساس نظریه مثل(اید ه ها) آفرینش های شعری و هنری را صرف ًا
تقلید ی از یک تقلید د یگر  می د اند »(هاسپرس .)10 :1376 ،به این
ترتیب افالطون با رویکرد ی معرفت شناسانه   و د ر چهارچوب نظریه
مثل (اید ه ها) به     د اوری د رباره   ماهیت   بازنمایانه هنرها پرد اخته
است .او د ر ابتد ای کتاب د هم جمهوری ضمن بحث پیرامون فرآیند
محاکات ،برای آن مراتبی قائل می شود  .مرتبه نخست بازنمایی اشیاء
از صورشان د ر عالم مثل و مرتبه د یگر بازنمایی هنرمند از این اشیاء
است .بر این اساس «او محاکات اشیا محسوس را نمی پسند د ؛ زیرا
بازنمایی اشیایی که چند مرتبه از حقیقت د ور هستند و معرفت
ناشی از آنها حقیقی نیست ،بازنمایی د رستی نیست»(بسحاق1398،
 .)12:از نوشته های افالطون پیرامون این مفهوم چنین بر می آید  ،که
وی اثر هنری را صرف ًا رونوشتی(کپی) نازل از طبیعت تلقی نمود ه
است؛ چرا که از نظر او هنرمند تنها می تواند صورت ظاهر اشیا و نه
ماهیت حقیقی آنها را بازنمایی کند  .د ر همین راستا او با مقایسه شعر
و نقاشی با یکد یگر ،نسبت آنها با واقعیت را این گونه تبیین می کند
«شاعران مانند نقاشان تصاویری از خد ایان و پهلوانان می سازند که
هیچگونه شباهتی به اصل آنها ند ارند »(افالطون .)100 :1353  ،و با
این کار به باور او زمینه تحریف واقعیت را فراهم می کنند  .از
همینرو تحلیل نوشته های افالطون د ر باب هنر نشان می د هد  ،برای
او «انحراف از واقعیت و ایجاد توهم بصری د ر ذهن مخاطب امری
ناروا بود »(بسحاق.)8 :1398 ،
برخالف چنین رویکرد ی ارسطو( 322- 384پ.م)    مهم ترین   شاگرد
او ضمن تأیید ماهیت محاکاتی هنرها برای آن مبنایی معرفت شناسانه
قائل شد ؛ «چرا که اساس ًا موضوع تقلید د ر شعر و هنر عبارت است
از عالم واقع»(ارسطو .)103 :1393  ،او د ر فصل نهم کتاب فن شعر
با مقایسه تاریخ و شعر چنین استد الل می کند که د ر هنر شاعری
غیرممکن محتمل به ممکن های نامحتمل ارجحیت د ارد ؛ چرا که
رسالت شاعر توصیف آن چیزی نیست که الزم ًا د ر جهان واقع رخ
د اد ه است ،بلكه او به رخد اد ها به گونه ای میپرد ازد كه احتمال
یا ضرورت د ارند  .آراء ارسطو پیرامون مفهوم بازنمایی اگرچه از
نظر مصد اقی بیشتر ناظر بر شعر به مثابه واالترین صورت هنر از
نظر وی بود ولی بر کلیت هنرها د اللت می کرد  .به همین سبب او
با نگارش کتاب فن شعر نقشی کلید ی د ر گسترش نظریه بازنمایی
1

د ر هنر ایفا نمود  .جریان تکاملی این نظریه با پرد اختن فلوطین یا
پلوتینوس (-270-204م ) به مفهوم بازنمایی تد اوم یافت .او د ر قطعه
نخست انئاد پنجم با متذکرشد ن این نکته که محاکات و تقلید
هنرمند صرف ًا محد ود به صور محسوس نیست؛ بلکه شامل صور
معقول نیز می شود  .او با این کار د ر حقیقت از منظری د یگر به ایراد
افالطون از ماهیت بازنمایانه هنرها پاسخ گفت«.اگر کسی هنر را
بد ین جهت که از طبیعت تقلید می کند به د ید ه تحقیر بنگرد باید
د ر پاسخ به او گفت طبیعت نیز از د یگری تقلید می کند  ،از این
گذشته هنرها از عین پد ید ه های طبیعی تقلید نمی کنند بلکه به سوی
صور معقول که طبیعت از آنها بر می آید صعود می کنند و آثار
خود را به تقلید از آنها پد ید می آورند »(فلوطین .)758 :1366 ،به
این ترتیب فلوطین با طرح بازنمایی هنرمند از صور معقول گام مهم
د یگری د ر جهت گسترش و تکامل نظام بازنمایی برد اشت .این روند
تکاملی به همین شکل اد امه می یابد و این گفتمان اهمیت نظری
خود را چه د ر د وران رنسانس و چه د ر د وران مد رن حفظ می کند .
این نظریه د ر جریان تحول فلسفی خود حتی محد ود به مباحث
زیبایی شناسی هنر باقی نمیماند و به تد ریج با ورود به شاخه های
د یگر فلسفه بر پیچید گی  مفهومی آن افزود ه می گرد د ؛ بطور مثال
مارتین هاید گر( )1889 - 1976با رویکرد ی هستی شناسانه به این
موضوع بیان د اشت «هستی تنها از رهگذر تصویر و تصور اد راک
می شود » (هاید گر .)14   :1375،فیلسوف نئومارکسیست فرانسوی
لویی آلتوسر( )1918-1990نیز د ر بازتعریف مفهوم اید ئولوژی از
بازنمایی به مثابه یک واژه کلید ی بهره می برد « .اید ئولوژی واقعیت
جهان را بازنمائی نمی کند بلکه روابط انسان با جهان یا اد راک   او
از شرایط واقعی هستی را بازنمایی می کند »(Althusser, 2001:
.)109

با وجود این تفاسیر د ر د وران مد رن با پد ید آمد ن امکان ثبت
واقعیت عینی توسط ابزاری به نام د وربین و بازتولید  2مکانیکی
آن به کمک انواع روش های چاپ و تکثیر نظریه بازنمایی د چار
بحران جد ی شد  .نخستین بار والتر بنیامین ( )1892-1940متوجه
تأثیر بنیاد ین این موضوع بر ماهیت هنرها شد  .این بحران با ظهور
فناوری د یجیتال د ر د وران ُپست مد رن وارد مرحله ی تازه ای شد  .به
گونه ای که د گرگونی و فروپاشی نظام بازنمایی به مسأله ی اصلی
نظریه پرد ازی چون ژان بود ریار( )1929-2007بد ل گرد ید  .او نهایت ًا
با طرح مفاهیمی مانند «حاد    واقعیت» 3و «شبیه سازی» 4زمینه را برای
سخن گفتن از پایان بازنمایی بر مبنای جایگزین شد ن منطق بازتولید
د ر عصر ُپست مد رن فراهم و هموار ساخت.
تأثیر اولیه و مستقیم امکان ثبت و بازتولید مکانیکی واقعیت د ر
نتیجه اختراع د وربین بر نقاشی که همواره هنری با ماهیت بازنمایانه

صفحات 52-43

45

مطالعه تحلیلی پایان بازنمایی واقعیت در نقاشی پاپ آرت با تکیه بر رویکرد ُپست مدرن بودریار

تلقی می شد  ،رها شد ن آن از قید و بند بازنمایی واقعیت ماد ی بود ؛
چرا که عکاسی به د لیل ماهیت مکانیکی خود تصویری چنان
واقع گرایانه از جهان ماد ی عرضه می کرد که هیچ نقاشی توان و
امکان رقابت با آن را ند اشت .به این ترتیب بازنمایی و شبیهسازی
تصویری د ر نقاشی مد رن از اعتبار افتاد و کشف راههایی نو برای
چگونه د ید ن جهان و آشکارسازی واقعیت اصیل به مسأل ه اصلی
نقاشی بد ل شد  ،امری که منجر به فاصله گرفتن بیش از پیش نقاشی
مد رن از بازنمایی واقعیت مشهود می گرد د ؛ لیکن د رست د ر شرایطی
که سخن از تغییر ماهیت بازنمایانه هنرها و پایان نظام بازنمایی
د ر میان بود  ،جنبش پاپ آرت د ر نقاشی شکل گرفت و اجزا و
نشانه های واقعیت عینی د وباره با آثار هنرمند انی چون جسپر جونز،
ریچارد همیلتون و اند ی وارهل به بوم نقاشی باز می گرد د  .امری
که ظاهراً بیانگر رجعت نقاشی به سنت بازنمایانه خویش است .به
این سبب جای طرح این پرسش وجود د ارد که آیا نقاشی پاپ آرت
د ارای خصلتی بازنمایانه است؟ د ر راستای چنین هد فی مقاله پیشرو
د ر نظر د ارد تا ابتد ا به تغییر ماهیت هنرها د ر د وران مد رن بپرد ازد
و سپس با تحلیل و توصیف نظریات بود ریار د ر باب پایان نظام
بازنمایی چگونگی بازنمود آن را د ر نقاشی پاپ آرت تبیین نماید .
بررسی انجام شد ه د ر پژوهش حاضر نشان می د هد  ،جنبش پاپ آرت
اگرچه واقعیت عینی و اجزای آشنای زند گی روزمره را به مثابه
موضوع اصلی د ر کانون توجه خویش قرار می د هد ؛ اما این سبک
به هیچ عنوان د رصد د نیست تا ماهیت واقعی امور را بر ما آشکار
کند ؛ چرا که این سبک د ر تطابق کامل با گفتمان نظری د وران
ُپست مد رن با به رسمیت  شناختن ماهیت تکثیری هنرها ،بازتولید
نشانه بنیاد واقعیت را جایگزین بازنمایی آن می سازد .
روش تحقیق
پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کیفی است که با روش توصیفی-
تحلیلی و با استناد به د اد ه های منابع معتبر مکتوب و الکترونیکی انجام
گرفته است .به این صورت که د ر ابتد ا تغییر ماهیت هنرها د ر د وره
مد رن د ر نتیجه امکان بازتولید و سپس پایان نظام بازنمایی د ر عصر
ُپست مد رن بررسی شد ه است ،د ر آخر نیز بازنمود پایان نظام بازنمایی د ر
نقاشی پاپ آرت عرضه شد ه است .ذکر این نکته ضروری است که به سبب
تفاوت میان پاپ آرت به مثابه یک سبک خاص د ر نقاشی با آنچه که
بطورکلی د ر ترجمه فارسی این اصطالح هنر عامه پسند خواند ه می شود ،
از به کارگیری ترجمه فارسی این ترکیب اجتناب شد ه است.
پیشینه پژوهش
با وجود زمان زیاد ی که از تحریر کتاب «جمهوری» افالطون و
نیز کتاب «فن شعر» ارسطو می گذرد  ،تا اوائل د وران مد رن این آثار
از مهم ترین منابع د ر تبیین ماهیت بازنمایانه هنرها بود ند  .پس از

اختراع د وربین با بوجود آمد ن امکان بازتولید مکانیکی واقعیت
د ر د وران مد رن د و رویکرد متمایز د ر میان نظریه پرد ازان د ر این
زمینه ایجاد می شود  .رویکرد نخست ثبت و بازتولید مکانیکی
را به معنای غایت بازنمایی و شکل تکامل یافته هنرها به سوی
واقع گرایی تلقی می کند و اند یشمند انی چون آند ره بازن با کتاب
«سینما چیست» و زیگ فرید کراکائر با «نظریه فیلم :رهاسازی
واقعیت ماد ی» د ر این د سته قرار می گیرند  .اما رویکرد د وم
معطوف به تغییر ماهیت بازنمایانه هنرها و نهایت ًا پایان این نظام
د ر عصر ُپست مد رن است .نظریه پرد ازانی چون والتر بنیامین،
ژیل د لوز ،مک لوهان و بود ریار د ر این گروه قرار می گیرند  .از
این بین ژیل د لوز با نقد افالطون  گرایی و بازتعریف وانمود ه 7د ر
مقاله «افالطون و وانمود ه» 8زمینه بر چید ن تقد م و برتری اصل بر
رونوشت(کپی) را د ر اند یشه ژان بود ریار فراهم ساخت .از مقاالت
علمی پژوهشی فارسی د ر این باب نیز می توان از د و مقاله سهیال
منصوریان با عناوین «وانمایی :تاریخچه و مفهوم» و «هنر و حقیقت
رسانه د ر روزگار ُپست مد رن» نام برد که د ر آنها مفاهیم کلید ی
اند یشه بود ریار و نقش رسانه ها د ر د وران ُپست مد رن بررسی شد ه
است .پیرامون سبک پاپ آرت نیز مقاالت و کتاب های متعد د ی
نگاشته شد ه است .از میان آنها می توان به د و کتاب «هنر مد رن»
لینتن و «هنر مد رنیسم» ساند رو بکوال اشاره نمود که با رویکرد ی
تاریخی تحلیلی به چگونگی شکل گیری این جنبش پرد اخته اند .
علیرضا صحاف زاد ه نیز بخش هایی از کتاب«هنرهویت و سیاست
بازنمایی» را به تحلیل پاپ آرت و ریشه های سیاسی ،اجتماعی آن
اختصاص د اد ه است .همچنین مقاله«بازنمایی هنر پاپ» توسط
د اود میرزایی و نعمت اهلل عبد ی با رویکرد ی متفاوت به تبیین
مفهوم بازنمایی د ر سبک پاپ آرت پرد اخته است .با مروری کلی
بر منابع مذکور می توان به فقد ان و کمبود پژوهش(به ویژه د ر
زبان فارسی) پیرامون مبحث بازتولید و پایان بازنمایی د ر هنر
معاصر پی برد که این امر متأثر از نو بود ن این مباحث است .لذا
اهمیت این موضوع موجب شد ه است تا د ر این مقاله به تفسیر
پایان بازنمایی واقعیت د ر نقاشی پاپ آرت براساس بر رویکرد
ُپست مد رن بود ریار پرد اخته شود .
بازتولید مکانیکی و تغییر ماهیت هنر
د ر زیبایی شناسی هنر معاصر بازتولید بطور کلی عبارتست از
«تولید مکانیکی نسخه های متعد د یکسان از طریق فناوری های
جد ید است»(ولز .)432  :1392  ،به عبارت د یگر این مفهوم به
معنای تولید انبوه تصویر ،موسیقی و یا هر اثر هنری د یگری از
طریق فناوری های جد ید تولید و تکثیر مانند عکاسی ،چاپ و
ضبط الکترونیکی است .با بوجود آمد ن چنین امکانی د ر د وران
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مد رن نظام کهن بازنمایی که ریشه د ر آرائ افالطون و ارسطو
د اشت ،د چار چالش جد ی شد ؛ چرا که چنین رخد اد ی موجب
می شود تا د و اصل کالسیک ارزش زیبایی شناختی یعنی عد م تغییر
و بازتولید  ناپذیری اثر هنری اعتبار و منطق وجود ی خود را کام ً
ال
از د ست د هند  .والتر بنیامین از نخستین نظریه پرد ازانی بود که به
تأثیر مکانیزم تولید بر تغییر ماهیت هنرها د ر د وران مد رن توجه
خاص نشان د اد  .او د ر مقاله ی کوتاهی با عنوان اثر هنری د ر عصر
بازتولید مکانیکی کوشید تا ما را متوجه این موضوع سازد که فصل
جد ید ی د ر تاریخ هنر و انسان گشود ه شد ه است که برای د رک آن
می بایست د ر معیارهای زیبایی شناختی خود تغییرات جد ی ایجاد
کنیم.
بنیامین د ر این جستار روی چند موضوع بسیار مهم انگشت
گذاشت که مهم ترین آن تغییر جایگاه و شان اثر هنری است؛ چرا
که بواسطه عنصر تکثیرپذیری اثر هنری د یگر یکتایی و بی همتایی
سابق خود را از د ست می د هد و این امکان وجود د ارد تا به آسانی
بد ل های متعد د و مشابهی از آن ساخته شود  .بنیامین تغییر ماهیت
هنرها د ر د وران مد رن را ذیل زوال د و مؤلفه هاله و اصالت اثر
هنری تحلیل می نماید  .مفهوم هاله مبتنی بر یکتایی اثر هنری و ایجاد
و حفظ فاصله متافیزیکی با مخاطب است .اصالت اثر هنری نیز
بیانگر فرض وجود یک نسخه اصیل و تکرارناپذیر د ر سنت تاریخی
هنر د انسته میشود  .د ر واقع ،بنیامین معتقد است ،د و مؤلفه ی هاله و
اصالت اثر هنری که ریشه د ر سنت و خاستگاه آیینی هنر د اشتند ،
د ر نتیجه بازتولید مکانیکی و تکثیرپذیری د ر د وران مد رن از بین
می روند ؛« زیرا هنر بازتولید پذیر کثرتی از رونوشت ها را جایگزین
امر یکه ای می کند »(رمضانی.) 31 :1392 ،
بر این اساس او معتقد بود  ،د ر عصر بازتولید مکانیکی ،هنر بطور
کلی د یگر نمی تواند همانی باشد که تاکنون بود ه و هستی مفهومی
هنر د چار تغییری بنیاد ین شد ه است؛ زیرا با جایگزین شد ن ارزش
نمایشی بجای ارزش آیینی هنرها د ر د وران مد رن آنها د یگر واجد
خصلت های اسطوره ای و آیینی سابق خود نیستند ؛ زیرا ابزار ماد ی
تولید اثر هنری نقشی محوری د ر ساخت معنای هنر د ارند  .با این
وجود اگرچه وی بخوبی متوجه تغییر ماهیت هنرها د ر د وران
مد رن شد ه است ،اما توجه به این نکته ضروری است که بنیامین
روی تأثیر این امر بر تغییر ماهیت بازنمایی متمرکز نمی شود و مستقل
از اثر هنری به این مفهوم و تغییر ماهیت آن نمی پرد ازد ؛ «چرا که
د ل مشغولی اصلی بنیامین د ر این جستار کم تر معطوف به کیفیت
خاص رسانه های مد رن و بیشتر معطوف به یک توانایی مشترک د ر
کل هنر تحت شرایط مد رن است»(رمضانی .)29:1392 ،موضوعی
که چنانچه د ر اد امه خواهیم د ید  ،بود ریار روی آن متمرکز می شود .
بطور کلی ازکلیت بحث بنیامین چنین بر می آید  ،فناوری سبب شد ه

است تاگسستی بنیاد ین د ر تاریخ هنر پد ید آید ؛ زیرا فناوری های
جد ید نه تنها شیوه تولید اثر هنری را د گرگون می کند  ،بلکه بروی
ساختار مباد له و تکثیر آن نیز تأثیر اساسی می گذارد .
پایان نظام بازنمایی
با افول مد رنیسم بازتولید مکانیکی و تأثیر آن بر نظام بازنمایی
برای متفکران ُپست مد رن معنای متفاوتی پید ا کرد که بی شک یکی
از مهم ترین د الیل آن ظهور فناوری د یجیتال و گسترش ابزارهای
تکثیر د ر د وران ُپست مد رن است .زیرا انسان به کمک این فناوری
جد ید این امکان را یافته بود تا به جای د ید ن و بازنمایی جهان به
بازتولید چیزها و جایگزینی آنها با امر واقع بپرد ازد  .براساس چنین
روید اد ی بازتولید د یگر تکرار تقلید گرانه و یا مکانیکی یک نسخه
از پیش موجود نیست؛ چرا که بازتولید اساس ًا برای خود غایتی به
معنای آفرینش نسخه اصیل قائل نیست .از این منظر ما به د وران
جد ید ی قد م گذارد ه ایم« .زمان های که د ر آن هنرها از ارجاع به
امر واقع د ست می کشند تا تصویر مستقلی ایجاد کنند که الزام ًا به
یک مصد اق خارجی وابستگی ند ارد »( .)Jameson، 1991 :179به
این ترتیب می توان چنین استد الل نمود که د ر این مد ل تازه برخالف
نظام بازنمایی کالسیک نسخه اصیلی وجود ند ارد  ،تا فاصله و تمایز
آرمانی خود با رونوشت ها(کپی ها) را حفظ نماید  .زیرا اکنون د یگر
هیچ مرجع مشخصی وجود ند ارد  .به این ترتیب با برجسته شد ن
نقش بازتولید د ر زیبایی شناسی ُپست مد رن زمینه برای طرح نظریه
د ر باب پایان نظام بازنمایی فراهم گرد ید  .د ر چنین شرایطی بود ریار
تعریف جد ید ی د رباره ماهیت رابطه تصویر با امر واقع د ر د وران
ُپست مد رن عرضه می کند .
«او د ر سخنرانی عفریت پلید تصاویر د ر سال 1987د ر د انشگاه
سید نی می گوید  :زمان آن فرا رسید ه است ،اساس ًا د رباره اصل
ارجاع تصاویر شک کنیم ،همان راهبرد ی که بر طبق آن تصاویر
همیشه ظاهرا به اشیاء د نیای واقعی ارجاع می د هند و چیزی را
تکثیر می کنند که از لحاظ منطقی و زمانی مقد م برخود شان است.
این اصل ابد اً صحیح نیست ....تصاویر بر امر واقعی پیشی می گیرند
و ترتیب منطقی و علت و معلولی امر واقعی و بازتولید آن را
معکوس می کنند »(وارد  .)95 :1393 ،بر این مبنا با د ر نظرگرفتن
به هم خورد ن نظم منطقی بازنمایی امر واقع ،مسأله بود ریار بیش
از آنکه تصویر واقعیت باشد  ،واقعیت تصاویر و چگونگی د خل و
تصرف رسانه ها د ر ماهیت و ساختار امر واقع است .د ر این وضعیت
جد ید فرض وجود پیشینی یک واقعیت خارجی برای تصویر کام ً
ال
ًبی معنا است و واقعیت رابطه ای سست با تصاویر و د یگر شکل های
بازنمایی د ارد «.حال آنکه بازنمایی از این اصل افالطونی آغاز می شود
که نشانه و امر واقعی با هم برابرند » (بود ریار .)85 :1374 ،اما د ر
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د وران ُپست مد رن با توجه به بازتولید و تکثیر بی وقفه تصاویر د ر
رسانه ها آنها نه تنها د یگر بازتاب واقعیت ماد ی نیستند  ،بلکه عد م
وجود آن را پیشاپیش پنهان می سازد  .بود ریار برای بیان چنین روید اد
یک فرآیند چهار مرحله ای را تبیین نمود «.د ر مرحله نخست تصویر
انعکاسی از واقعیت ابژکتیو است .د ر مرحله د وم تصویر واقعیت
عینی را تحریف می کند  .د ر مرحله سوم تصویر به مثابه حجابی
واقعیت را می پوشاند و د ر نهایت تصویر هیچ گونه پیوند و مناسبتی
با واقعیت بیرونی ند ارد  :بنابراین تصویر وانمود های ناب از خود ش
است»( .)Baudrillard، 1993 : 185د ر   چنین  شرایطی این اصل
افالطونی که وانمود ه نسخه بد ل واقعیت است ،د یگر معتبر نیست،
بنابراین مفهوم اصالت حتا به معنای بنیامینی آن نیز بی معنا می گرد د ؛
زیرا بنیامین با وجود اذعان به زوال هاله همچنان قائل به وجود یک
نسخه اصیل غایی بود  .د ر حالیکه بود ریار چه بسا با او مخالفت کند
و بگوید غلبه بازتولید نه تنها هاله را از میان نمی برد  ،بلکه چیزی
جز همین هاله باقی نمی گذارد  .د ر نتیجه این امر تصاویر نه تنها با
امر واقعی تالقی می کنند  ،بلکه نهایتا از آن پیشی گرفته و آن را
بازتولید می کنند  .د ر واقع بود ریار از طریق این فرآیند می خواهد به
تبیین این مسأله بپرد ازد که انسان با گذر از مد رنیسم و وارد شد ن
به جامعه مصرفی به زمان های نو قد م می گذارد که د ر آن ارزش
امر واقع به تد ریج از بین می رود و چگونگی به تصویرکشید ن یک
رخد اد به مراتب مهم تر از خود آن می شود  .به این ترتیب ما وارد
یک فضای حاد واقعی می شویم که «د ر این فضا تصاویر و بازی
نشانه ها جایگزین منطق تولید شد ه و د ر حوزه امر نماد ین قرار
می گیرند »(منصوریان.)112 :1390،
این وضعیت سبب می شود تا هر چیز به سرعت با خروج از حوزه
کارکرد ی خویش وارد مرحله ارزش گذاری نماد ین و  بازتعریف
خود به مثابه نشانه شود  .به این ترتیب با به هم خورد ن نظم و ترتیب
منطقی تولید و بازتولید واقعیت تجربه وانمایی ها جای تجربه
امر واقعی را می گیرند  .د ر نتیجه ما همواره واقعیت را بواسطه
انبوهی از نشانه ها و تصاویر بازتولید شد ه توسط رسانه ها مصرف
می کنیم؛ بنابراین ما به د وران جد ید ی قد م گذاشته ایم« ،زمان های
که د ر آن منطق وانمایی نشانه ها و کد های واقعیت جایگزین
منطق مارکسیستی تولید به مثابه نظم اجتماعی شد ه اس»ت»( �Bau
 .)drillard, 1984: 118لذا با تکثیر و تولید بی وقفه نشانه های
شبیه سازی شد ه و از میان برد اشته شد ن مرز میان بازنمایی و واقعیت
نشانه های بازتولید شد ه آن د ارای اهمیت بیشتری می گرد ند  .با
رهاشد ن نشانه ها از قید و بند ارجاع به یک مصد اق بیرونی د ر
د وران ُپست مد رن ،مفهوم اصالت حتا به معنای بنیامینی آن نیز
بی معنا می گرد د ؛ زیرا بنیامین با وجود اذعان به زوال هاله همچنان
قانل به وجود یک نسخه اصیل غایی بود  .حال آنکه می توان گفت

بود ریار برخالف او معتقد است ،غلبه بازتولید نه تنها هاله را از
میان نمی برد  ،بلکه چیزی جز همین هاله باقی نمی گذارد .
بود ریار این وضعیت یعنی چگونگی عد م وجود نسخه مرجع را
با کمک یک د استان کوتاه تمثیلی از بورخس چنین تبیین می کند .
«امپراطوری فرمان می د هد تا نقشه پرد ازان د ر مقیاسی برابر با گستره
قلمرو فرمانروایی او نقشه ای د قیق تهیه کنند  ،با مشقت فراوان چنین
می کنند ؛ لیکن با فروپاش ِی امپراتوری آن نقشه نیز از بین می رود و
تنها تکه پاره هایی از آن د ر بیابان به جا می ماند »(Borges, 1998:
 .)325این د استان تمثیلی د ر حقیقت بیانگر امپراطوری نشانه ها
د ر عصر ُپست مد رن است ،د ر واقع بود ریار با کمک این تمثیل
می کوشد  ،نشان د هد  ،چگونه تفکر رایج پیرامون ترتیب و توالی
منطقی واقعیت و بازتولید آن د ر این وضعیت جد ید وارونه شد ه
است .د ر نتیجه این امر تصاویر نه تنها با امر واقعی تالقی می کنند ،
بلکه نهایت ًا از آن پیشی می گیرند و آن را بازتولید می کنند  .به
عبارت د یگر همانگونه که عد م قطعیت یک اصل و ارزش د وران
ُپست مد رن است .بازتولید و عد م وجود نسخه اصیل نیز از د یگر
مختصات آن است.
بود ریار مرکز اصلی هنرپاپ یعنی آمریکا را بهترین نمونه توصیف
چنین وضعیتی می د اند  .آرمان شهر تحقق یافته جامعه مصرفی که
د ر آن منطق وانمایی و بازتولید واقعیت جایگزین منطق مد رنیستی
تولید شد ه است .د ر نتیجه چنین وضعیتی واقعیت آمریکا پیشاپیش
د ر رسانه هایی مانند سینما و تلویزیون و یا توسط هنرمند انی مثل
وارهل بازتولید می شود  .به همین سبب د ر آمریکا هر چیز این
امکان را می یابد تا به سرعت تبد یل به نشانه شود و پس از آن
د وباره به مثابه وانمود های از خود ظاهر شود  .فرقی هم ند ارد  ،این
چیز یک قوطی نوشابه باشد یا یک رئیس جمهور« .انگار د ر این
سرزمین مقد ر است ،همه چیز د وباره به صورت وانمود ه ظاهر شود .
چشم اند از ها به مثابه عکس ،تفکر به صورت نوشتار و روید اد ها
د ر قالب گزارش های تلویزیونی د ر نتیجه گاهی خیال می کنی شاید
این جهان صرف ًا به مثابه رونوشت تبلیغاتی د نیایی د یگر د ر اینجا
قرار د ارد »( .)Baudrillard, 1988: 32چرا که د ر این نظم نوین
اجتماعی شبیه سازی بر واقعیت تقد م یافته است .به همین سبب آنچه
اینجا د ر برابر چشم انسان قرار د ارد  ،به هیچ عنوان رونوشتی برابر
اصل نیست بلکه نسخه بد لی به غایت واقع گرایانه است که هیچ
تفاوتی با نسخه اصلی خود ند ارد  .این نکته را باید د ر نظر د اشت،
د ر این رویکرد تازه بازتولید به معنای تولید مشابه یک چیز نیست؛
بلکه شبیه سازی آن به شکلی بسیار د قیق تر است.
بنابراین د ر این وضعیت جد ید «واقعیت خود یکی از اشکال حاد
واقعیت  است»(   .)Baudrillard, 1984:118از  منظر بود ریار حاد
واقعیت جهانی است که اجزای آن تنها د ال ها هستند و ارجاعی
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به مصد اقی بیرون از خود ند ارند  .د ر این حاد فضا نشانه های
واقعیت نه تنها د ارای مصد اق خارجی مشخصی نیستند بلکه خود به
بازتولید واقعیتی فاقد خاستگاه د ست می زنند  .رسانه ها به مثابه یکی
از اصلی ترین منابع هنرمند ان پاپ آرت به ویژه اند ی وارهل نقش
مستقیمی د ر ایجاد چنین وضعیتی د ارند « .آنها با ایجاد حاد واقعیت
موجب عد م امکان د سترسی به واقعیت می شوند آنها تود ه ها را د رگیر
جهانی از نشانه ها و وانمایی ها می کنند و امکان د سترسی        افراد به
واقعیت د ر هر حوزه را منحل می کنند »(منصوریان.)61 :1393 ،
بر این اساس می توان گفت د ر عصر ُپست مد رن تصاویر بر واقعیت
پیشی گرفته اند  .د ر      نتیجه اکنون واقعیت پیشاپیش برمبنای
کلیشه های تصویری ساخته می شود که بی وقفه توسط رسانه ها
تولید و بازتولید شد ه اند  .به این ترتیب امروزه نه خود واقعیت
بلکه توهمی زیبایی شناسانه از واقعیت پیرامون ما را فراگرفته است.
د ر چنین وضعیتی واقعیت د یگر هیچ گونه تقد م و اولویتی بر تصویر
ند ارد ؛ زیرا وانمود ه ها چنان جهان ماد ی ما را تسخیر کرد ه اند که
مرز میان رونوشت(کپی) و اصل کام ً
ال از میان رفته است .بنابراین
بازنمایی اساس ًا موضوعیت و ضرورت خود را از د ست می د هد ؛
چرا که اساس ًا د یگر واقعیتی د ر میان نیست .مختصر آنکه می توان
نتیجه گرفت ،تکنولوژی با تغییر ماهیت بازنمایی د ر د وران مد رن
مقد مات جایگزینی منطق بازتولید نشانه های واقعیت به جای
بازنمایی آن را فراهم می کند و به این ترتیب پایان آن را د ر د وره
ُپست مد رن رقم می زند .
بازنمود پایان نظام بازنمایی د ر نقاشی پاپ آرت
د ر شرایطی که سخن از پایان نظام بازنمایی و فقد ان نسخه مرجع
د ر میان بود  ،جنبش پاپ آرت د ر نقاشی شکل گرفت و با آن واقعیت
عینی پس از مد ت ها د وباره به بوم نقاشی بازگشت .د ر نتیجه جای
طرح این پرسش وجود د ارد که آیا پاپ آرت د ر واقع تبلور بازگشت
د وباره نقاشی به سنت بازنمایانه    خویش است؟ آیا این تصاویر که د ر
نظمی ساد ه و مکانیکی مکرر شد ه اند  ،به بازنمایی واقعیت پرد اخته اند
و یا خود د ست به ساخت واقعیتی تازه زد ه اند ؟ د ر یک چشم ا ند از
تاریخی«پاپ آرت» نام جنبشی پیشرو د ر نقاشی است که اند کی
پس از جنگ جهانی د وم د ر اواخر د هه 1950با ظهور هنرمند انی
چون جسپر جونز ،اند ی وارهل و ریچارد همیلتون د ر بریتانیا و
امریکا شکل گرفت .از منظر موضوعی این سبک متأثر از مکانیزم
صنعتی تولید انبوه ،تبلیغات تلویزیونی کاالهای مصرفی و چهره های
مشهور رسانه ای بود  .هنرمند ان این جنبش برخالف تمام بد بینیها
و نگاههای انتقاد ی به نظام سرمایهد اری و مصرفگرایی(چنانکه د ر
نگاه بود ریار نیز انعکاس د اشت) شیفته جنبههای مثبت آن بود ند .
از نظر شکل و شیوه اجرایی هنرمند ان پاپ آرت با جسارت و

تصویر  .1سوپ کمپبل اثر اند ی وارهل ،موزه هنر مد رن نیویورک()1962

بی پروایی یک هنرمند آوان گارد كه ریشه د ر تأثیر آنها از هنرمند
سنت شکنی چون«مارسل د وشان»د اشت با استفاد ه از تکنیک های
متعد د ی همچون کالژ ،اسمبالژ ،چاپ سیلک ،عکاسی تعریف
تازه ای از فرآیند تولید و تکثیر نقاشی ایجاد کرد ند  .این جنبش با به
رسمیت شناختن ماهیت تولید ی و تکثیری هنر د ر د وران ُپست مد رن
مفهوم بازنمایی واقعیت د ر نقاشی را به شکل جد ی به چالش کشید
و بازتولید نشانه بنیاد واقعیت را جایگزین شیوه کالسیک بازنمایی
آن می سازد ؛ چرا که واقعیت برای آنها ماتریسی از نشانه ها بود
که به شکلی مکانیکی بازتولید می شد «جریان پاپ به د نبال د ید نی
کرد ن نماد ها و نشانه های تصویری بود »(سمیع آذر .)203 :1394 ،به
این ترتیب بخش های مختلف واقعیت روزمره از یک پرچم یا قوطی
ساد ه سوپ کمپبل(تصویر )1گرفته تا تصویر چهره های مشهور بد ل
به موضوع اصلی هنرمند ان سبک پاپ آرت شد .
«پاپ آرت یکی از گفتمان های اصلی زمانه ای است که د ر آن
تجربه ما توسط رسانه ها مد یریت می شود  ،د ر نتیجه این پد ید ه
تجربه بی واسطه واقعیت پیرامون ما به تد ریج کم ارزش تر می شود ؛
چرا که د ر این وضع جد ید تصویر بر واقعیت تقد م یافته است.
حال آنکه زمانی رسالت آنها تفسیر واقعیت بود  .به این ترتیب د ر
ابتد ا ما مجبور هستیم ،تصاویر و د اللت های نشانه شناختی آنها را
د رک کنیم»( .)Heiferman, 1998 :28د ر نتیجه پاپ آرت بیش
از آنکه بازگشتی به بازنمایی واقعیت عینی د ر نقاشی باشد  ،تد اوم
یک انقالب مفهومی پیرامون مفهوم واقعیت و چگونگی بازنمایی
نشانه های آن است ،برد اشتی از واقعیت که با رویکرد تحلیلی
بود ریار منطبق است.
جسپر جونز
جونز از اولین چهره های مؤثر د ر شکل گیری جنبش پاپ آرت است،
براساس چنین برد اشتی جونز( )1930د ر سال  1954به عنوان یکی
از پیشگامان و مهم ترین نقاشان این جنبش با کنار نهاد ن تجربه های
پیشین خود د ر نقاشی ،تصویری از پرچم آمریکا بد ون هرگونه تغییر
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مطالعه تحلیلی پایان بازنمایی واقعیت در نقاشی پاپ آرت با تکیه بر رویکرد ُپست مدرن بودریار

تصویر  .2مونالیزا اثر اند ی وارهل ،بنیاد اند ی وارهل ()1963

و تمایزی با نسخه اصلی آن کشید  .به این ترتیب از این طریق او
نشانه ای را که فی نفسه حاوی مجموعه ای از رویکرد های انتقاد ی
و یا باورهای ملی گرایانه بود  ،از تمامی معناهای صریح و ضمنی اش
جد ا ساخت .د ر واقع پرچم های جسپر جونز صرف ًا وانمود های از
یک پرچم هستند  .به عبارت د یگر نقاشی های او نسخه ای بد لی به
غایت واقع گرایانه و بد ون هر گونه جهت گیری خاصی هستند ؛ چرا
که از نظر جونز «نقاشی نه وسیله بازتاب عواطف د رونی هنرمند و
نه ابزار صد ور بیانیه است»(.)Johns, 1994 :45
د ر واقع او بجای تحریف واقعیت عینی همچون سبک هایی مثل
امپرسیونیسم ،کوبیسم و سورئالیسم د ر راستای آشکارسازی واقعیت
اصیل به بازتولید و نقل قول مستقیم نشانه های آن روی بوم نقاشی
د ست می زند  .جونز با کشید ن پرچم هایی مشابه که قابلیت ارجاع
به هیچ چیز د یگر جز خود آن پرچم ند ارد  ،د ر واقع راه جد ید ی
برای عرضه واقعیت د ر د وران ُپست مد رن بر می گزیند و بازتولید
نشانه بنیاد واقعیت را وارد حوزه نقاشی می کند  .کنشی که منطق
آن کام ً
ال متفاوت با جنبش ضد بازنمایانه هنر انتزاعی و د یگر
سبک های نقاشی د وره مد رن است .د ر این شیوه نشانه های واقعیت
به شکلی مکانیکی و غیرشخصی ،انتخاب و بازتولید می شوند .
«تمام عناصر تصویری و هر چیز د یگری د ر جنبش هنر پاپ به
د نبال بیان این واقعیت به مخاطب بود که این یک واقعیت است،
اینجا حضور د ارد و چه چیزی می تواند واقعی تر از خود واقعیت
باشد »(صحاف زاد ه .)125 :1388 ،به عبارت د یگر براساس نظریه
بود ریار د ر اینجا واقعیت خود شکلی از حاد واقعیت است.
اند ی وارهل
تأثیر هنر پاپ فقط محد ود به بازتولید نشانه های واقعیت جامعه
مصرفی نبود  ،بلکه چنانکه اشاره شد  ،وجه مهم تر آن رویکرد
مکانیکی به تولید اثر بود  .امری که سبب می شود تا پاپ آرت را
بتوان به مثابه نقطه تالقی بازنمایی واقعیت با بازتولید واقعیت د ر
هنر معاصر بشمار آورد ؛ چرا که هنرمند ان پاپ آرت با الهام از
منش تولید ی جهان معاصر و به کارگیری فناوری د ر تولید و تکثیر

آثارشان مفهوم تازه ای از نقاشی و فرآیند خلق آن ایجاد کرد ند .
از میان هنرمند ان پاپ آرت بد ون شک نقش نظری و اجرایی
وارهل( )۱۹۸۷-۱۹۲۴د ر این بین بیش از د یگران است .به یک معنا
می توان گفت او به نوعی نقطه تالقی بازنمایی واقعیت با بازتولید
واقعیت د ر هنر معاصر است؛ زیرا ماهیت آثار او چه به لحاظ
اجرایی و چه به لحاظ موضوعی مبتنی بر تکرار و بازتولید مکانیکی
است .از منظر تکنیکی وارهل به هیچ تکنیک خاصی پایبند نبود و
از شیوه های مختلفی چون طراحی ،عکاسی و چاپ د ر جهت تولید و
تکثیر آثارش استفاد ه می کرد  .د ر زمان های که هنوز اکثر نقاشان و
مجسمه سازان روی یکتایی و منحصر به فرد بود ن آثار خود حساسیت
ویژه ای د اشتند  ،اند ی وارهل روزانه چند ین و چند اثر مشابه
تولید میکرد «د لیل آنکه به این روش نقاشی می کنم ،آن است که
می خواهم یک ماشین باشم و نقاشی را ماشین وار انجام د هم»(بکوال،
 .)391 :1387این ویژگی مکانیکی را د ر اکثر آثار وارهل از جمله
بازتولید سریالی نقاشی مشهور مونالیزا(تصویر )2و یا نقاشی های
متعد د او از بطری كوكاكوال(تصویر )3آشکارا   می توان د ید .
از منظر موضوعی وارهل شیفته   کاالهای مصرفی معروف
آمریكایی و چهره های مشهور رسانه ای د ر زمینه های مختلف
بود  .همان چیزهایی که از نظر بود ریار حاد واقعیت آمریکا را
می سازند  .با این تفاوت که وارهل بر خالف نگاه انتقاد ی بود ریار
با خوش بینی تمام و عاری از هرگونه نگرش انتقاد ی به توصیف
و بازتولید این آرمانشهر تحقق یافته ،جامعه مصرفی د ست می زند .
من این سرزمین را بسیار د وست د ارم .به باور من آنچه امریکا
را متمایز میکند  ،پایهگذاری این سنت است که ثروتمند ترین و
فقیرترین مصرف کنند گان می توانند چیزهای یکسانی را مصرف
کنند (.)Warhol, 1977: 19
به این ترتیب وارهل با استفاد ه از تصاویری که د ر نظمی مکانیکی
و ساد ه تکثیر شد ه اند  ،د ست به ساخت واقعیتی تازه از آمریکا
می زند که به هیچ عنوان ریشه د ر واقعیت بیرونی ند ارد  .بر این
مبنا می توان گفت نقاشی های وارهل تجسم کاملی از اید ه های
بود ریار د رباره بازتولید واقعیت و وانمایی است؛ چرا که نقاشی های
او بیش از آنکه جهان واقعی را مبنای خود قرار د هد  ،متأثر از
تصاویر تولید شد ه د ر د یگر رسانه ها است .بنابراین نقاشی های وارهل
جهانی را به تصویر می کشند که صرف ًا وانمود های از جهان واقعی
است .جهانی که د ر آن نشانه های واقعیت(د ال ها) بر خود واقعیت
(مد لول ها) چیره شد ه اند و نسخه ای بد لی می سازند که جایگزین
نسخه اصلی شد ه است .او این کار را با تهی ساختن اثر و پیرامون
آن از هرگونه رویکرد انتقاد ی و د خالت روانشناختی هویت فرد ی
هنرمند و با تکرار سریالی موضوع اثر انجام می د هد تا ما را مستقیم
و بی واسطه با قطعه ای از واقعیت روبه رو کند .
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است تیکی یعنی عد م تغییر و بازتولید ناپذیری اعتبار و منطق وجود ی
خود را د ر این شیوه از نقاشی کام ً
ال از د ست می د هند ؛ چرا که این
آثار همزمان واجد ارزش و امکان بازتولید پذیری و نفی ارزش یکتایی
و نسخه اصیل هستند .

تصویر  .3کوکاکوال اثر وارهل ،موزه هنر ویتنی()1962

جد ول فرآیند پایان نظام بازنمایی و بازنمود آن د ر سبک پاپ آرت
(مأخذ :نگارند ه)
نظریات

مفاهیم

مشخصهها

وابسته

دوره

 -تولید مکانیکی نسخههای متعدد یکسان

هنری

تغییر ماهیت بازنمایانه اثر

 -زوال هاله و اصالت اثر هنری

 -از میان رفتن فاصله متافیزیکی مخاطب و اثر هنری

مدرنیسم

بازتولید مکانیکی اثر هنری

 -در اولویت قرار گرفتن ابزار بازنمایی

 -تغییر ماهیت اثر هنری و اهمیت یافتن جنبه نمایشی آن

 -جایگزینی فرآیند شبیهسازی با بازنمایی

پایان بازنمایی

شبیهسازی و حادواقعی

پایان بازنمایی در پاپ آرت

بازتولید واقعیت در نقاشی

 دست کشیدن هنر از ارجاع اثر اصیل هنری و تولیدتصویری مستقل

 معکوس شدن ترتیب علت و معلولی امر واقعی وبازتولید آن

 -تأثیر فناوری بر ساختار مبادله و تکثیر اثر هنری

 عدم وجود نسخه اصیل در سنت هنری پست مدرن از میان رفتن ارزش امر واقع با امر شبیهسازی شده ناپدید شدن نشانههای شبیهسازی شده در مرزمیان بازنمایی و واقعیت

 نقاشی به مثابه یک اثر تکثیرپذیر بازتولید نشانههای واقعیت فقدان وجود نسخه اصیل -نفی یکتایی اثر هنری

 -تهی ساختن اثر از انعکاس هویت فردی هنرمند

 عدم اعتبار دو اصل کالسیک ارزش استتیکی :عدمتغییر و بازتولیدناپذیری اثر هنری

 -مبنا قرار گرفتن واقعیت ساخته شده توسط رسانه ها

پست مدرنیسم

د ر این برخورد تازه با واقعیت هنرمند هیچ چیز از آنچه احساس
می کند و می اند یشد به اثر و مخاطب آن تحمیل نمی کند  .به همین
سبب با وجود آنکه بسیاری از الگوهای تصویری آثار وارهل را
اجزای جد ایی ناپذیر آگاهی جمعی تشکیل می د اد ند  ،اما او به هیچ
عنوان رویکرد ی روانشناختی به آنها ند ارد  .بلکه صرف ًا مخاطبش
را با قطعه ای از واقعیت یا به عبارت بهتر با نشانه ای از واقعیت
روبه رو می کند  .نقاشی های جنبش پاپ آرت به ویژه آثار اند ی
وارهل همه چیز را د اخل عالمت نقل قول قرار می د هند  .از اینرو به
هیچ وجه نمی توان پذیرفت ،این نقاشی ها چیزی جز د نیای خود را
به ما نشان می د هد ؛ چرا که د ر این نقاشی ها امر واقع تحت سیطره
نشانه ها و بازتولید آنها قرار گرفته و واقعیت به بازي واقعیت بد ل
شد ه است .نقاشی های وارهل که سرشار از نشانه ها و ارجاعات به
د یگر رسانه ها از جمله ستاره های سینمایی ،موسیقی و یا کاالهای
تبلیغات تلویزیونی هستند  ،د ر حقیقت چیزی جز تأکید بر همین بازی
نشانه ای نیستند  .از این رو آنها تنها بیانگر واقعیتی نشانه بنیاد هستند ،
نشانه هایی که به مانند گذشته د یگر د ارای رابطه معناد اری با واقعیت
بیرونی نیستند « .این رویکرد جد ید د ر بازتولید واقعیت منجر به
مرگ سرگیجه  آور بازنمایی د ر چهارچوب بازنمایی می شود  .توهمات
قد یمی برجسته نمایی ،پرسپکتیو و عمق(چه فضایی و چه روانی) که
همبسته با اد راک ابژه بود ند  ،از میان رفته اند ؛ زیرا د یگر انحنایی از
اشکال ،یا حتا یک انعکاس د رونی وجود ند ارد »(بود ریار.)24: 1393،
د ر واقع این شکل تازه از رئالیسم به شکلی مکانیکی نه با واقعیت بلکه
با نشانه های آن مواجه می شود  .از این منظر ما به د وران جد ید ی قد م
گذارد ه ایم که د ر آن هنرها از جمله نقاشی د ست از ارجاع می کشند ،
تا تصویر مستقل و خود سامانی ایجاد کنند  .به این ترتیب با د ر اولویت
قرارگرفتن بازتولید واقعیت د ر نقاشی پاپ آرت ،د و اصل کهن ارزش

نتیجه گیری
بنابر آنچه بیان شد  ،نظریه بازنمایی هنر که بر مبنای آن هر
اثر هنری ناگزیر تقلید ی از طبیعت است ،پس از انقالب صنعتی
و امکان تولید و بازتولید مکانیکی واقعیت عینی د ر هنرهایی با
ماهیت تکثیرپذیر با چالشی جد ی مواجه شد  .تأثیر مستقیم چنین
روید اد ی بر نقاشی مد رن از اعتبارافتاد ن بازنمایی و شبیه سازی
امر واقع د ر نتیجه رهاشد ن نقاشی از قید بازنمایی امر واقع بود .
چنانکه اشاره شد  ،بنیامین از اولین نظریه پرد ازانی بود که به تغییر
ماهیت اثر هنری د ر عصر بازتولید مکانیکی و تغییر هستی مفهومی
هنر د ر د وران مد رن توجه ویژه نشان د اد  .لیکن وی به تأثیر این
روید اد برخود نظام بازنمایی و ساختار واقعیت مستقل از اثر هنری
نپرد اخت .اما د ر عصر ُپست مد رن بود ریار با تمرکز بر تأثیر
بازتولید و تکثیرپذیری بروی خود نظام بازنمایی کوشید  ،تا به تبیین
چگونگی پایان نظام بازنمایی بپرد ازد  .او با طرح مفاهیمی نو مانند
شبیه سازی و حاد واقعیت تفسیر نشانه شناختی تازه ای از نسبت
تصویر با واقعیت د ر د وران ُپست مد رن عرضه کند  .د ر این رویکرد
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مطالعه تحلیلی پایان بازنمایی واقعیت در نقاشی پاپ آرت با تکیه بر رویکرد ُپست مدرن بودریار

جد ید بواسطه رهاشد ن نشانه ها از قید ارجاع به مصد اق بیرونی
بازتولید د یگر تکرار تقلید گونه یا مکانیکی یک نسخه از پیش
موجود نیست؛ چرا که بازتولید اساس ًا برای خود غایتی به معنای
آفرینش نسخه اصیل حتا د ر معنای بنیامینی آن قائل نیست .بررسی ها
نشان می د هد  ،د ر حالی که بود ریار سخن از پایان نظام بازنمایی به
میان می آورد و برخالف گرایش غالب نقاشی مد رن که براجتناب
از بازنمایی واقعیت مشهود استوار بود  ،ناگهان جنبشی د ر نقاشی
شکل گرفت که با آن عناصر آشنای واقعیت روزمره د وباره به بوم
نقاشی باز گشتند  .امری که ظاهرا به معنای بازگشت نقاشی به سنت
بازنمایانه پیشین است .اما بنا بر آنچه بیان شد  ،بازنمود اند یشه های
بود ریار پیرامون پایان نظام بازنمایی د ر د وران ُپست مد رن را د ر
نقاشی پاپ آرت می توان مشاهد ه نمود ؛ زیرا هنرمند ان این جنبش به
هیچ عنوان د رصد د نیست تا ماهیت واقعی امور را بر ما آشکار کند ؛
بلکه از طریق بازتولید نشانه های واقعیت د ست به ساخت واقعیتی
تازه می زند که ارتباط معناد اری با مصد اق بیرونی اش ند ارد و یا
ما را به شکلی بی واسطه با نشانه های واقعیت مواجه می کند  .د ر
واقع آنچه د ر زیر متن سبک پاپ آرت جریان د ارد  ،پذیرش ماهیت
تکثیری و تولید ی هنرها ضمن تغییر فرآیند آفرینش اثر هنری به
سمت تولید د ر عصر ُپست مد رن است .به این ترتیب اگرچه این
سبک د ر قالب آثار هنرمند انی همچون جونز و اند ی وارهل اجزا
و قطعات زند گی روزمره را موضوع خویش قرار می د هد ؛ لیکن
چنانکه د ید یم ،این امر به هیچ عنوان به معنای ماهیت بازنمایانه
پاپ آرت نیست؛ بلکه این سبک متأثر از تعریف نشانه شناختی
واقعیت د ر عصر ُپست مد رن و با به رسمیت شناختن نقش مؤلفه هایی
چون بازتولید و تکثیرپذیری د ر فرآیند آفرینش اثر هنری ،منطق
بازتولید واقعیت را جایگزین بازنمایی آن به شیوه کالسیک می کند .

پی نوشت ها
1. Representation
2. Reproduction
3. Hyper-Reality
4. Simulation
5.The Ontology of the Photographic Image
6. The Myth of Total Cinema
7. Simulacrum
8. Plato and the Simulacrum

 .7د لوز با نقد افالطون گرایی و بازتعریف وانمود ه زمینه ساز
برچید ن تقد م و تقابل اصل بر کپی د ر نظم جد ید وانمود ه ها شد  .او
بیان کرد «وانمود ه ،کپی یا رونوشتی کم ارزش نیست بلکه تصویری

با قد رت سلبی مثبت است که تقابل اصل و کپی را انکار میکند .
از اینرو ،نه اصل خواند ه می شود و نه کپی زیرا با هیچکد ام تمایز
بنیاد ینی ند ارد »(.)Deleuze, 1990: 260
9. The Sys tem of Objects and The Consumer

Society
10. Simulacra and Simulations
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Representation is a prominent theory about the essence

through the works of such artis ts as Jasper Johns and War�

of art. Archaic forms of this theory could be traced to Pla�

hol, which seemingly sugges ted the return of painting to

tonic texts concerning the relation of art to reality. It might

its representational tradition. Therefore, the ques tion then

seem that any work of art would inevitably be an imitation

arises, Could the Pop art be the return of painting to its

of nature. Despite its deficiency, this notion has gradually

representative tradition? Hence, this research used writ�

become the dominant approach to read art, nevertheless,

ten and electronic sources, analysis of qualitative data,

by the invention of camera, the mechanical reproduction

and considered the Baudrillard’s thoughts on the ending of

of reality was made possible in modern time and it chal�

representation sys tem to demons trate how Pop art helped

lenged the old notion by transformation of representative

the subs titution of the logic of reproducing the reality for

essence of art. The direct effect of this crisis on painting,

representing it. This research is premised on the idea that

which had always been considered a representational

Pop art painting uses the logic of reproducing the symbol

art, was its emancipation from the confines of represent�

of reality foundation, and has no representative essence.

ing the material reality, since photography, thanks to its

Eventually, the article will firs t address the change in the

mechanical nature, offered such realis tic images of the

nature of the arts in the modern era and then, by analyzing

material world that no painter could compete with. As a

and describing the views of Baudrillard on the end of the

result, pictorial imitation declined in modernis t painting

representational tradition, explain how it was represented

and exploring new ways of seeing the world and reveal�

in pop art. Finally, The current research showed that while

ing the authentic truth became the main concern; some�

the movement chose concrete reality and familiar compo�

thing that lead modernis t painting to move further away

nents of everyday social life as its subject matter, it did

from representing tangible reality. This incident resulted

not aim by any means to reveal the true nature of things

in modern painting’s refusal of representing the objec�

to us; it replaced, in perfect agreement with the theoreti�

tive reality and, moreover, the emergence of new s tyles,

cal discourse of the pos t-modern era, the representation of

which avoided any depiction or simulation of familiar

reality with the reproduction of the mark of its essence by

objects. Also the emergence of new printing technologies

recognizing the reproducible nature of the arts.

like digital exacerbated the crisis of representation in the
age of pos tmodernism and caused the appearance of chal�
lenging discourses like the idea of ending of representa�
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tion sys tem by Baudrillard. However, in the very period
where changing the representational nature of the arts and
abolishing the representational tradition was under discus�
sion, painting saw the formation of the pop art movement,
and the elements of concrete reality returned to canvases
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