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چکیده
پيشتر مارکس نشان داده بود که روابط بين اشياء، روابط انسانی را الپوشانی می کند. در اقتصاد کاالیی، روابط اجتماعی، 

ضرورتاً به صورت شکل درآمده و جز از طریق اشياء نمی تواند بيان شود. به باور لوکاچ، طبق نظریه بتوارگی، ساختار 

اقتصاد کاالیی موجب می شود اشياء نقش اجتماعی ویژه ای داشته باشند. این نظریه مورد توجه هنرمند فتورئاليست  دان 

ادی قرار گرفت. وی در آثارش، تبيين نظریة شئ  وارگی را در موضوعاتی مانند ویترین مغازه ها منعکس نمود. در این 

آثار عدم توجه به حضور انسان و تأکيد شکلی و مفهومی بر جایگاه اشياء پشت ویترین معرف اندیشة اصالت اشياء نزد 

هنرمند است این امر در قياس با انعکاس محو و مخدوش زندگی پویای خيابان درشيشه نشان دهندة تفوق جایگاه شئ 

در جامعة صنعتی و مصرف گرایی معاصر است هدف از این پژوهش بررسی شئ شدگی در آثار نقاش فتورئاليست دان 

ادی است. سؤاالت اصلی عبارتند از اینکه، نمود شئ وارگی ویترین درآثار دان ادی چگونه رخ داده است؟ رابطه زندگی 

شهری، فرهنگ مصرفی و شئوارگی در آثار فتورئاليستی دان ادی با کدام عناصر بصری نمود یافته است؟ نتایج بدست 

آمده نشان می دهد که شئ شدگی در آثار فتورئاليستی مذکور نتيجه سرمایه داری و صنعت است. روش تحقيق به صورت 

توصيفی، تحليلی و جمع آوری اطالعات به صورت اسنادی، کتابخانه ای و دیجيتالی است. 
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شئ شدگی، فتورئاليسم، سرمایه داری، نقاشی ویترین، دان ادی.
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و  مانند طبقه  مفاهيمي  طبقاتی2  آگاهی  و  تاریخ  کتاب  در  لوکاچ1 
آگاهي طبقاتي را مورد توجه قرار داده است، وی عالوه بر آن به آثار دوران 
جواني مارکس3 نيز نگاه ویژه  ای داشته است. او سعي نموده است ميان 
مارکس و آثارش به  ویژه آثار اوليه وي با آثار انگلس 4و دیگر مارکسيست ها 
تفاوت عمده ای قایل شود. یکی از آرای مهم و جالب توجه لوکاچ مفهوم 
شئ شدگی است. شئ پرستی، شئ باوری یا فتشيسم5 به معنی   پرستش  یا  
وابستگی  شدید به یک جسم می تواند نمادی برای نيروهای فراطبيعی به 
شمار آید. نظریه بتوارگی کاالیی، فی نفسه، شالوده کل نظام اقتصادی کارل 
مارکس است. مارکس معتقد بود روابط انسانی ذیل روابط ميان اشياء قرار 
می گيرد و آگاهی انسان را به توهمی تبدیل می کند که وابسته به اقتصاد 
کاالیی است، توهمی که شخصيت انسانی به کاال می بخشد. توهمی که 
مشخصاتی را به اشياء نسبت می دهد که منشأشان در روابط اجتماعی 
ميان افراد در فرایند توليد است. کاالهای مصرفی در ارتباط با زندگی 
دعوت  و  ماشينی  زندگی  روزمرگی های  پرزرق وبرق  نمود  تنها  آدمی 
بوده  به پيشرفت های صنعتی  بيشتر جهت سرعت بخشيدن  به مصرف 
است. در اندیشة لوکاچ، اصطالح شئ شدگی ناظر بر نوعی انقياد در نظام 
سرمایه داری، مبتنی بر هم ذات پنداری کارگر با وسایل و توليدات صنعتی 
است. در این نظریه نظام سرمایه با استيال بر هویت انسان، او را به ابزار 
صرف در خدمت ارزش توليد بدل می کند. در این حالت رشد فکری، فرایند 

هویت سازی انسان و اساساً انسانيت متوقف می شود.
در اوایل دهه شصت ميالدی، در همان دورانی که هنر پاپ6 تازه داشت 
در جهان هنر مورد توجه قرار می گرفت، تعداد کثيری از هنرمندان، با 
مشغول  جهان  جغرافيای  مختلف  نقاط  از  گوناگون  پيش زمينه های 
پيشگام  هنر  یعنی  اصلی اش  مسير  به  نقاشی  برگرداندن  برای  تالش 
آمریکایی بودند که به  تازگی به رسميت شناخته  شده بود. این هنرمندان 
در  نهایت  در  داشتند،  متمایزی  بسيار  هنری  و  فلسفی  بنيان های  که 
قالب گروهی به نام »نئورئاليست ها«7 گرد هم آمدند. در آن زمان، هر 
هنرمندی که از سبک قابل تشخيصی در تصویرسازی استفاده می کرد، 
یک رئاليست ناميده می شد؛ تنها به این دليل که دوران پسا انتزاع بود 
و این اصطالح باعث تفاوت بين این هنرمندان با آن هایی می شد که در 
جنبش های رئاليستی گذشته حضور داشتند. در مدت کوتاهی، کلمات 
بسياری برای تشریح شاخه های رئاليسم پدید آمد که کلماتی از قبيل 
رئاليسم برتر8، رئاليسم جادویی9، فوکوس شارپ10، رئاليسم افراط گرایانه11، 
هایپررئاليسم12 و رئاليسم رمانتيک13 در این ميان بارزتر از همه بودند. 
گرچه همه این اصطالحات دارای ایهام هستند و بعضاً می توانند به جای 
یکدیگر به کار روند، اما هيچ کدام به صورت کامل و واقعی توصيف کننده 

ویژگی های آثار هنری نيستند. با این وجود برای شناخت و طبقه بندی 
آثار به ناچار می بایست به همين اصطالحات متوسل شد و برای درک 
عميق تر آثار به نقد و تحليل جنبه های فرامتنی اثر توجه نمود. دان ادی 
یکی از هنرمندان معاصری است که آثارش عموماً ذیل عنوان فتورئاليسم 
دسته بندی می شود، اما انتخاب و تأکيد موضوعات ویژه ای چون ویترین 
توسط این هنرمند، جنبه های دیگری از معنا را در آثارش ملحوظ نموده 

که شایسته مطالعة بيشتر و مداقة عميق تر است.
نگاهی  را می توان  آثارش  موضوعات  انتخاب  در  ادی  دان  ویژة  نگاه 
نظر  به جامعة مصرفی معاصر در  انتقادی  رویکردی  با  توأم  فتشيستی 
گرفت، رویکرد مذکور با وجود اهميت موضوعی و جایگاه نظری قابل تأمل 
در هنر معاصر تاکنون چندان مورد توجه و تحليل قرار نگرفته است. در 
آثار هنرمندان پاپ آرت14 و جریان کيچ15 این رویکرد با وضوح بيشتری 
قابل شناسایی و نقد است و می توان آن را در آثار هنرمندانی همچون اندی 
وارهول16، که نمایش تکثر صنعتی اشياء روزمره را دستمایه اصلی آثار خود 
قرار می داد و یا جف کونز17 که نمایش شئ مندی در آثار او با جلوه هایی 
از اشيای پر زرق و برق و پيش پا افتاده نمودی واضح و مشخص پيدا 
می کند، دریافت. اما با این وجود، در آثار فتورئاليستی که بيشتر مبتنی بر 
دقت فوق العاده در روش های بازنمایانه و تعامل عميق با ابژه اند، کم تر به 
وجوه معنایی آن در مطالعات نقادانة هنر پرداخته می شود؛ و مشخصاً در 
مورد آثار دان ادی در این خصوص تاکنون پژوهشی منتشر نگردیده است. 
جستار حاضر می کوشد با دقت در تاریخ نظریات مرتبط با شئ شدگی، به 
ویژه اندیشة لوکاچ، به درک الیه های معنایی آثار دان ادی دست یابد، تا 
عالوه بر آثاری که پيشتر ذکر آن گذشت به مطالعة جنبه های شئ  زدگی 
در آثار هنری معاصر، در بستر شيوة ها پيررئاليستی پرداخته و برخی از 

الیه های معنایی مکنون آن را آشکار گرداند. 
از سوی دیگر، لوکاچ بر این امر تأکيد دارد که هنر برآمده از زندگی 
هرروزة انسان است، و می بایست به نيازهای انسانی در زندگی پاسخ دهد، 
واقعيت از نسبت انسان با طبيعت و با ابزار کارش دانسته می شود. وی در 
ادامه می افزاید که لذت ادراک تماميت از راه دقت به مورد جزئی و ویژه 
در هنر ممکن می شود؛ هنر، برخالف علم، ما را به انسان باز می گرداند، 
و واقعيت ابژکتيو را انسانی تصویر18 می کند. به طور خالصه باور لوکاچ به 
هرروزگی هنر، نسبت هنر با نيازهای روز انسان، پيوستگی هنر با ابزار کار، 
ویژگی دقت به موارد جزئی جهت کسب لذت ادراکی و بازتاب واقعيت 
ابژکتيو جهت انسانی کردن هنر از جمله مشخصه هایی است که به نظر 

نگارندگان به طور ویژه قابل انطباق با آثار ویترین دان ادی می باشد. 

پیشینه پژوهش
در پيشينه پژوهش عالوه بر منابع اوليه ای که نظریه شئ شدگی را طرح 
کرده و ابعاد آن را معرفی کرده اند و در ادامه، به برخی از آنها اشاره خواهد 
شد، در مقاالت متأخر داخلی نيز می توان به چند نمونه پژوهشی که از 
لحاظ موضوعی با مقالة حاضر قرابت دارند اشاره نمود: محمدی وکيل و 
بلخاری قهی در مقاله »جستاری در باب نمود پيکر انسان در هنر معاصر«، 

به شئ شدگی، تن و جنسيت پرداخته و به این نتيجه رسيده اند که تکثر 
نشانه ها و یکسانی آن در حوزه ها و نظام های مختلف معنایی، سبب شده 
رو به محوشدگی گذاشته و به  است تا خرد جنسی پست مدرن اساساً 
وانموده بدل گردد. نمود تن، در هنرها نيز تابع همين فلسفه است. تصاویر 
عریان در هنر معاصر دیگر نه نماد رستگی عرفانی، نه نمود انسان محوری، 
نه ابزار انگيختگی، نه دارای قدرت فتيشيستی، نه فرم اعتراض اجتماعی 

مقد  مه
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است؛ بلکه تنها نشانه ای است که براساس تکرار بی نهایت و آميختگی 
با حوزه های متنوع فرهنگی به بی معنایی می گراید. ملک زاده، در مقاله 
»نگاهی به نقاشی واقع گرا در آمریکا« به بررسی تحليلی آثار هنرمندان 
فتورئاليست می پردازد و به این نتيجه می رسد که فتورئاليسم به مقابله 
با نقاشی انتزاعی و سنت های هنر مدرن پرداخته است. سميه شریفی در 
مقالة »هایپررئاليسم؛ مجاز یا واقعيت« مشخصاً به مسألة ابهام واقعيت، و 
چگونگی بيان فضای چندریختی توهمی از واقعيت در آثار دنيس پترسون، 
نقاش هاپيررئاليست معاصر پرداخته است. شهناز ولی پور هفشجانی در 
مقاله ای با عنوان »نگاهی به آرای جورج لوکاچ در زمينة نقد مارکسيستی« 
ضمن بيان این نکته که به باور لوکاچ، ناتوراليسم به گزارش صرف واقعيات 
بسنده نمی کند، در ادامه، به نقد مدرنيسم بدین سبب که واقعيت را به 
شکل تکه تکه و غيرمنسجم عرضه داشته است، پرداخته و عالوه بر این به 
مفهوم شی ءوارگی در ساختار اجتماعی در عصر مصرف گرایی از نگاه لوکاچ 
نيز اشاره دارد. نویسنده این نظریات را صرفاً در حوزة نقد ادبی تعقيب 

نموده است.
 مقاله پيش رو می کوشد به بررسی نظریه شئ شدگی در آثار هنرمند 
فتورئاليست دان ادی19، پرداخته و نظریة مذکور را برای نخستين بار در 

آثار فتورئاليستی تعقيب و تدقيق نماید. 

مارکس و نظام کاال 
مارکس در توصيف شئ وارگی می نویسد: حالت مبهم و مرموز صورت 
کاالیی صرفاً معلول آن است که این صورت ویژگی های اجتماعی کار خود 
انسان ها را به شکل خصوصيات عينی محصوالت کار و به شکل طبيعی 
این محصوالت در نظر انسان جلوه گر می سازد. و به همين ترتيب، رابطه 
اجتماعی  رابطه ی  شکل  به  را  کار  مجموعه ی  با  توليدگران  اجتماعی 
بيرون از آنان و به شکل رابطه ميان اشياء نمودار می کند. اینجا  جایی 
است که محصوالت کار به کاال بدل می شوند، به چيزهایی اجتماعی ای 
که خصوصياتشان درعين حال محسوس و نامحسوس است. در اینجا فقط 
به  به  شکل موهوم  انسان هاست که در نظرشان  رابطه اجتماعی معين 

صورت رابطه ميان اشيا در می آید )لوکاچ، 1396، 207(.
مارکس با کندوکاوی عميق در تمامی اشکال ارزش، در دهه ی 1860 
اول  نگاه  در  کاال  او،  اعتقاد  به  برمی دارد،  کاالها  بت واره پرستی  از  پرده 
همچون چيزی پيش افتاده و به  سادگی قابل فهم ظاهر می شود، اما تحليل 
آن نشان می دهد که در واقعيت شئ ای است بسيار عجيب با ظرافت های 
است،  ارزش مصرف  زمانی که  تا  یزدان شناسانه.  و جزیيات  متافيزیکی 
نکته ی رازآميزی درباره ی آن وجود ندارد اما به محض آنکه آن ميز به عنوان 
کاال ظاهر می شود، نه تنها با پایه های خود بر زمين قرار می گيرد بلکه در 
ارتباط با سایر کاالها گویی روی سر تکيه دارد و از سر چوبين خود ایده های 
عجيبی بيرون می ریزد که از »به رقص درآمدن خودبه خود ميز« غریب تر 
است. این جادو از لحظه ای که محصول کار شکل کاالیی را می پذیرد آغاز 
می شود، نه فقط به دليل بيگانگی این محصول از توليدکننده بلکه به این 
خاطر که ناشی از خود شکل است: »این همان چيزی است که مارکس بت 
واره  پرستی ناميده  است که تا محصوالت کار به عنوان کاال توليد می شوند، 
به آن ها می چسبد و بنابراین از توليد کاالها جدایی ناپذیر است«. نکته این 
است که در خود این فرایند توليد، قبل از آنکه محصول کار از کارگر گرفته 

شود، فعاليت آدمی چنان برای او بيگانه می شود که صرف نظر از آن که چه 
چيزی را توليد می کند و چگونه از او بيگانه می شود، ميان توانایی های 
مشخص انسان و زمان اجتماعاً ُمهر تضاد مطلق الزم را خورده است. در 
این وضعيت انسان در تقابل کامل با توانایی های مشخص خود مجبور به 
توليد است. اوست که باید به جهنمی که کارخانه نام دارد وارد شود؛ و 
اوست که باید تابع فرایند مادی توليد و ساعت کار باشد. کار است که ناگزیر 
ضميمه ی ماشين می شود و ماشين به ارباب او تبدیل می گردد. بدین سان 
تمام مناسبات انسانی شئ  واره شده و به شئ تبدیل می شوند. پيروان اولية 
این کشف دوران ساز که »کار سرچشمه ی همه ی ارزش هاست« اسميت20 
و ریکاردو21 بودند. این دو نه تنها نتوانستند تئوری خود را به نتيجه گيری 
منطقی اش برسانند یعنی این که کار سرچشمه ی تمام ارزش های اضافی 
است، بلکه خود به زندانيان شکل ارزشی کار بدل شدند. دليل این امر تنها 
این واقعيت نبود که آن ها کاماًلً در تحليل مقدار ارزش غرق شدند، بلکه 
دالیل ژرف تری وجود داشت. شکل ارزش محصول کار نه  تنها انتزاعی ترین 
بلکه جهان شمول ترین شکلی است که محصول در توليد بورژوایی پيدا 
می کند و این توليد را به عنوان نوع خاصی از توليد اجتماعی مشخص کرده 
و از این رهگذر به آن خصلتی تاریخی می بخشد؛ بنابراین اگر ما با شيوه ی 
توليد به عنوان شيوه ای برخورد کنيم که برای هر حالت از اجتماع ذاتاً 
به طور ابدی ثابت است، ناگزیر ویژگی مشخص شکل ارزش و متعاقباً شکل 
کاالیی و تحوالت آن یعنی شکل پولی، شکل سرمایه ای و غيره را نادیده 
خواهيم گرفت. به کالم دیگر آن ها در اینجا با مانع تاریخی خود روبه رو 
شدند. مارکس در سراسر این بخش، بارهاوبارها »شگفت انگيز« بودن شکلی 
را نشان می دهد که سبب می شود مناسبات ميان انسان ها ظاهر مناسبات 
ميان چيزها را به خود بگيرد، با این همه تأکيد می کند که در سرمایه داری 
این امر کاماًلً طبيعی است: مقوله های اقتصاد بورژوایی شامل اشکالی مشابه 
هستند. آن ها گونه های اندیشه ای هستند که با اعتباری اجتماعی، شرایط 
و مناسبات یک شيوه ی توليدی معين و از نظر تاریخی متعّين، یعنی توليد 
کاالها، را بيان می کنند. شکلی که کار با مادیت یافتن در یک شئ به آن 
دست می یابد، به بتواره تبدیل می شود. نمونه ی تمام  عيار این بيگانگی آن 
است که حتی کار هم شکل کاال را به خود می گيرد؛ و چنان که مارکس در 
یکی از واپسين نوشته هایش توضيح می دهد: »خصوصيت ویژه این نيست 
که کاال، نيروی کار، قابل فروش است، بلکه این است که نيروی کار به شکل 

کاال ظاهر می شود« )مارکس،1387 ، 27-18(.

لوکاچ و بت وارگی کاال
که  مهمی  جایگاه  از  تاریخی را  نظریه ماتریاليسم  کرد  لوکاچ سعی 
در عرصه تفکر انقالبی به خود اختصاص داده بود کنار زند و به جای آن 
نوعی نظریه مارکسيستی درباره خودآگاهی تدوین نماید که در آن ایده 
تجلی  نظریه شئ وارگی  است.  برخوردار  ویژه ای  اهميت  از  شئ گشتگی 
بارز »شکل کاالیی« زندگی اجتماعی است که به  موجب آن فعاليت های 
انسانی نظير کار، همانند اشياء )کاال( خرید و فروش )مبادله( می شوند. 
تحت چنين شرایطی، بازیگران یا عامالن اجتماعی دنيایی را که با دست 
خویش می سازند هویت عينيت یافته یا شئ گونه ای تلقی می کنند که 
کاالها  یا  اشياء  این  به  آن که  است، ضمن  آنان خارج  کنترل  از حيطه 
قدرت انسانی نيز می بخشند؛ اما به عقيده لوکاچ این شکل از زندگی در 

بررسی نظریه شئ شدگی در آثار هنرمند فتورئاليست دان ادی
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واقع پدیده ای مختص شيوه توليد سرمایه داری است که برقراری نظام 
سوسياليستی آن را از بيخ و بن برانداخت. به زعم لوکاچ ساختار خودآگاهی 
طبقات مختلف باهم تفاوت دارند، هر طبقه اجتماعی باید هم زمان با تغيير 
مناسبات توليدی در ساختار خودآگاهی خویش نيز تعدیل به عمل  آورد؛ 
اما مسأله اصلی اینجاست که تمامی طبقات در جامعه سرمایه داری از نوعی 
خودآگاهی کاذب برخوردارند. مشکل تمامی نقدهایی که از خودآگاهی 
صورت گرفته این است که جملگی سعی دارند نشان دهند چگونه می توان 
بينشی را که اساساً از سوی طبقه تعيين می گردد از پرده ابهام بيرون آورد 
و به تشریح و تبيين آن پرداخت. به طوری که شناخت از درون جهان عينی 

مناسبات اجتماعی سر برآورد )ابراهيمی مينق و همکاران، 1386، 74(. 
لوکاچ با تکيه  بر آرای ماکس وبر22 در باب جامعه شناسی عقالنيت و 
روش دیالکتيکی هگل معتقد بود که منجمدکردن نيازهای انسانی در 
درون قالب سفت و سختی از انتزاع و عينيت نه تنها در کارخانه و بازار، بلکه 
در حيطه های روبنایی ای چون قانون، دانش، فلسفه و دولت نيز هویداست. 
مکتب فرانکفورت کاماًلً متأثر از آرای لوکاچ است و اصوالً اصطالح صنعت 
فرهنگ را از همين آرای لوکاچ اخذ کرده است )بلخاری قهی، 1394، 
78(. لوکاچ ذات ساختار کاالیی را بارها خاطرنشان کرده است. اساس این 
ساختار آن است که رابطه و پيوند ميان اشخاص به صورت شئ و در نتيجه 
»عينيت خيالی« درمی آید، عينيت مستقلی که چنان  نوعی  به صورت 
به دقت عقالنی و فراگير به نظر نمی رسد که تمام نشانه های ذات اساسی 
خویش- یعنی رابطه بين انسان ها- را پنهان می کند )لوکاچ، 1396، 203(.

لوکاچ نيز همچون مارکس جهان سرمایه داری را جهانی می بيند که در 
آن منش اجتماعی کار انسان همچون روابط شئ  واره و روابط ميان کاالها 
جلوه گر می شود. در این مورد لوکاچ بسيار مدیون مارکس و مفهوم بيگانگی 
و نيز بت وارگی کاالست. از سوی دیگر، جهان سرمایه داری جهانی است 
شئی شده که در آن عقالنيت هدفمند و محاسباتی بر نظام سرمایه داری 
و انسان ها حاکم است نظامی که باالترین حد محاسبه پذیری را ممکن 
می کند و دارای سازمان عقالنی توليد و توزیع و نظارت و کنترل بر جامعه 

است. )صميمی، 1385، 226( 
این مباحث، در قرن بيستم از جمله موضوعات مورد توجه نظریه پردازانی 
همچون فردینان دوسوسور23، روالن بارت24، ژاک دریدا25، پل دومان26 و 
غيره قرار گرفت. در پی آن، در دورة پُست مدرن نيز بحث کاالیی شدن به 
یکی از گفتمان های مرجع و البته نقدپذیر بدل شد. دوران پُست مدرن، 
ارزش تجاری یا کاالیی را به عنوان ارزش غالب به  حساب آورد. فراگيری و 
تفوق خصلت مذکور، به سبب آن است که سياست توليد در عصر مدرن 
جای خود را به سياست مصرف در جهان پُست مدرن بخشيده است. البته 
این فرایند کاالیی شدن، در کنار مضراتی که دارد، باعث آميزش برخی 
عرصه های شناختی که در عصر مدرن منفک از هم شناخته می شدند 
اعتبار  به   .)11   ،1395 بلخاری قهی،  و  )محمدی وکيل  است  شده  نيز 
باشد،  عرصه ها  ميان  تفکيک  معنای  به  مدرن شدن  »اگر  بوردیو27  پير 
پُست مدرن شدن، حداقل درهم رفتن محدود عرصه  ها در یکدیگر است. 
مثاًل فوران عرصة زیبایی شناختی به درون عرصة اجتماعی، یا در هم رفتن 
عرصة زیبایی شناختی در عرصة اقتصادی در طی فرایند کاالیی شدن« )به 

نقل از لش، 1383، 354(.

بت وارگی کاالیی در جامعه ی سرمایه داری

دنيای جدید، جهان افسون زده ی اسير دست زندگی کاالیی و پول و 
بازار است )کالينيکوس، 1383، 165(. از وجوه مشخصه شيوه ی توليد 
سرمایه داری دگردیسی همه چيز به شکل کاالست. جامعه سرمایه داری بر 
ساختار توليد کاالیی استوار است. جامعه ای که بر پایه ی مالکيت خصوصی 
سرمایه، تقسيم کار فزاینده و توليد کارخانه ای بنا شده است که در آن 
روابط بازار بر همه  چيز سایه افکنده است. در هر کار توليدی، ارزشی توليد 
می شود. انسان ها در تعاملشان با طبيعت چيزهای مورد نياز خویش را برای 
مصرف شخصی توليد می کنند. ارزش مصرف خاصيتی است که نيازی را 
برآورده می سازد. نان دارای ارزش مصرف رفع گرسنگی است، کفش دارای 

ارزش مصرف محافظت از پا است )ریتزر، 1393، 88(. 
ارزش های مصرف خصلتی کيفی دارند و گفتن این که نان ارزش مصرف 
بيشتری از کفش دارد، دشوار است؛ اما در توليد کاالیی، کاال برای فروش 
در بازار توليد می شود و ارزش مبادله ای پيدا می کند. رابطه توليدی بين 
انسان ها با هدف رفع نياز و ارزش مصرف به رابطه بين کاالها و ارزش مبادله 
برای فروش تبدیل می شود. محصول کار از نيازها و مقصود توليدکنندگان 
جدا می شود. انگار که چيزهای توليدشده قلمرویی جدا از مصرف انسان 
دارند. کاالهای توليدشده موجودیت و واقعيتی مستقل پيدا می کنند. کاال 
واقعيتی بيرونی پيدا می کند و رابطه توليدی بين انسان ها به رابطه ی بين 
چيزها مبدل می شود. در اینجا اشياء توليدشده همچون اشخاص جلوه گر 
می شوند و انسان ها همچون اشياء. این همان بت  وارگی کاال است )آوتویت 

و باتامور،1392، 150(.
مستفاد  را  )چيزانگاری(  معنای شئ انگاری  کاال  بت انگاری  از  لوکاچ 
انسان ها می پندارند ساختارهای  که  معناست  بدان  می کند. شئ انگاری 
اجتماع خارج از اراده و کنترل آن ها و غيرقابل تغييراند. انسان ها مسحور 
عينيت و اقتدار ظاهری اقتصاد می شوند. در عصر سرمایه داری، اقتصاد 
شکلی از سلطه است، اما ما می پنداریم چيزی طبيعی و عينی است )ریتزر، 

.)90 ،1393
مارکس بر تأثير مخرب شيوه توليد سرمایه داری بر کار تأکيد دارد. 
از اجزای توليد در نظر می گيرد و آن  یکی  اقتصاد سياسی کار را صرفاً 
را در کنار مواد خام، ماشين آالت و تجهيزات و ساختمان قرار می دهد. 
درحالی که به نظر مارکس نيروی کار به کاال تبدیل شده است. کارگر کارش 
را می فروشد و سرمایه دار کار او را می خرد. وقتی کار ویژگی و خصلت 
کاالیی به خود می گيرد، مفهوم انسانی خود را از دست می دهد و محصول 
کار هم تابع قوانين بازار می شود و خارج از زندگی کارگر قرار می گيرد 
و کارگر زندگی اش را در شئ توليدشده دفن می کند و شئ توليدشده 

همچون بيگانه ای در مقابلش می ایستد )پاپنهایم، 1387، 120(.
مارکس در دست نوشته های پاریس بيگانگی کار را در مناسبات توليدی 
سرمایه داری در چند بُعد توضيح می دهد. نخست بيگانگی از محصول کار: 
در این بيگانگی هر چه کارگر ثروت بيشتری توليد می کند و محصوالتش 
قدرت و مقدار بيشتری پيدا می کند، فقيرتر می شود. هر چه کارگر کاالی 
بيشتری می آفریند، خود به کاالی ارزان تری تبدیل می شود و محصول کار 
چون چيزی بيگانه و مستقل از کارگر قد علم می کند. کارگر هر چه بيشتر 
اشياء توليد می کند، کمتر صاحب آن می شود و بيشتر زیر نفوذ محصول 

کار خود یعنی سرمایه قرار می گيرد )مارکس، 125،1378(.
سرمایه یعنی کار مرده بر کارگر یعنی کار زنده فرمان می راند. رابطه 
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کارگر با محصول کارش، رابطه ی با شئ بيگانه است. هر چه کارگر از 
می آفریند  که  بيگانه ای  اشياء  جهان  می گذارد،  مایه  بيشتر  خودش 
قدرتمندتر می گردد و زندگی درونی  کارگر را تهی تر می سازد و اشيای 
کم  تری از آن او می شود. کارگر زندگی اش را وقف توليد شئ می کند، 
اما کارش و زندگی اش دیگر نه به او که به شئ تعلق می گيرد. ازاین رو 
هر چه فعاليتش گسترده تر می شود، اشيای کم تری نصيبش می گردد. 
محصول کار او نه به خود او که به سرمایه دار می رسد که در بازار به فروش  
می رساند. بدین ترتيب کاالیی که کارگر توليد می کند از او بيگانه می شود.

دوم بيگانگی از فرآیند عمل توليد: کارگر حين کار کردن نه تنها خود 
را به اثبات نمی رساند، بلکه خود را نفی می کند. به جای خرسندی، احساس 
رنج می کند. نه تنها انرژی جسمانی و ذهنی اش آزادانه رشد نمی کند، بلکه 

جسم خود را فرسوده و ذهن خود را زایل می کند )همان، 129(.
سوم بيگانگی از سرشت خویش: کارگران در جامعه ی سرمایه داری، 
با کار بيگانه از وجود نوعی و سرشت جهان شمول انسانی خود که همانا  
و  توليدی  زندگی  آگاهانه است، دور می شوند،  و  آزادانه  فعال،  آفرینش 
عمل نوع انسان به  جای آن که حيات آفرین باشد و کارگر خود را به عنوان 
موجودی نوعی به اثبات برساند، ویژگی معنوی خود را از دست  داده و وی 
را به وجودی بيگانه از خود تبدیل می کند و آدمی از ذات معنوی اش، از 

کالبدش و از طبيعت اش بيگانه می گردد. )همان، 131(
چهارم بيگانگی آدمی از آدمی: انسان ها اساساً نياز و تمایل دارند که 
به طور مشترک کار کنند. تا آنچه را که الزم دارند به طور دسته جمعی 
توليد کرده و به مصرف برسانند؛ اما کارگران در جامعه سرمایه داری تمایل 
اما  به همکاری شان دچار اختالل می شود. آن ها مجبورند در کنار هم  
جدای از هم برای سرمایه دار توليد کنند. ماهيت تکنولوژی و به  کارگيری 
از سوی سرمایه دار، بين کارگران جدایی می  اندازد.  بهره وری  روش های 
به عالوه کارگران اغلب نا گزیرند برای دریافت پول و پاداش بيشتر با یکدیگر 
رقابت کنند تا رضایت سرمایه دار را بيشتر جلب کنند )ریتزر، 1393، 85(. 

طلسم28 و شئ وارگی
طبق تعریفی که دایره المعارف دانشگاه کلمبيا ارائه داده است: طلسم، 
در روان پزشکی، پارافيليا29 خوانده می شود، و در واقع، می توان آن را نوعی 
انحراف جنسی دانست، که در آن عالقه و وابستگی شخص به عشق شهوانی 
بر روی یک شئ بی جان و یا بخش خاص و غيرمعمول آناتومی متمرکز 
می گردد. معموالً در مردان، طلسم )فتيشيسم( اغلب بر روی یک لباس 
)مانند لباس زیر یا کفش پاشنه بلند( یا قسمت هایی از بدن به عنوان پایه 
تمرکز می کند. در روانکاوی، یک طلسم می تواند به عنوان یک جایگزین 
برای دستگاه تناسلی مرد باشد که زنان تصور می کنند که از طریق عقدة 
اختگی از دست  داده اند. علت فتيشيسم به وضوح شناخته شده نيست، و 
به  طورکلی به عنوان یک اختالل جدی در نظر گرفته نمی شود، مگر اینکه 
با سایر اختالالت روانی همراه باشد. عبادت مذهبی یک شئ مادی نيز در 
تعریف طلسم قرار می گيرد، هنگامی که ادعا می شود نيروی آن شئ با 
.)www.cc.columbia.edu/cu/cup( خواص فراطبيعی تأمين می شود

آفریقای  مردم  با  پرتغالی  دریانوردان  مواجهة  با  ابتدا  در  فتيشيسم 
غربی که اشيائی مانند ستون های چوبی و سنگ ها را پرستش می کردند، 
تعریف گردید. اصطالح »طلسم« توسط دانشمند فرانسوی بروسس30 در 

سال1760 در حوزة مطالعات نظری وارد گردید، وی جایگاه فتيشيسم را 
در حوزة مطالعات تاریخی بررسی نمود و آن را در ميان مصریان باستان، 
یونانيان و روميان بازشناسایی کرد. متفکران فرانسوی دوران روشنگری، بر 
این باور بودند که فتيش را باید به عنوان یکی از عوامل پرستشی دنيای 
باستان در نظر گرفت که دليل وجودی آن در ناآگاهی بشر نهفته بوده است 

.)Holbach, 2013(
در تفسير هگل، باور به طلسم نوعی از ادیان نخستين با منشأ خود به  
خودی و یا جادوگری است. که به  موجب آن انسان به طور غيرمستقيم از 
طریق استفاده از جادو سعی در کنترل طبيعت، و بهره گيری از نيروی 
 Hegel, 1975,( دارد  خود  نيازمندی های  به دست  آوردن  برای  طلسم، 
448( بر طبق نظر هگل، فتيشيسم منعکس کننده یک مرحله انتقالی در 
رابطه انسان با جهان است، که از جاذبه فوری عاطفی تا روابط ميانجيگری 
کارگری و یا پرستش اشياء طبيعی به سرمایه گذاری آن ها با معنای معنوی 

را در برمی گيرد. 

خاستگاه نقاشی فتورئالیسم
بين سال های 1950 و  1960 م. هنرمندان بسياری به نقاشی آبستره 
در آغاز دهه  1950  م.، هنرمندانی مانند دکونينگ 31و  پيوسته بودند. 
پوالک32 درصدد ایجاد هيجان و پویایی در زمينه نقاشی فيگوراتيوبرآمدند. 
هنرمندان دیگری مانند روتکو 33و نيومن 34ترکيبات آبستره آرام و ساکنی 
را خلق کردند. در کنار این هنرمندان، جنبش هایی مانند دقيق نگاری و 
نظير آن پایه ریزی شد. این جنبش بازتاب اشتغال ذهنی آمریکایيان به 
صحنه های صنعتی و ماشينی و مناظر معماری و موضوعاتی مانند این ها 
بود. از1960  م. به بعد، نقاشان مدرنيست دیگری مانند روی ليختنشتاین35 
این  رواج دادند.  نهضت جدیدی را با عنوان پاپ آرت  و اندی وارهول 
هنرمندان مضامين زندگی شهری و تجاری و صحنه های پيش پاافتاده و 
حتی کریه زندگی آمریکایيان را در آثار خود منعکس کردند. از سوی 
دیگر، برخی هنرمندان، رهبری جنبشی به نام »آپ آرت« 36را بر عهده 
داشتند و تالش می کردند تا چشم و ذهن بيننده را بفریبند یا به تفنن 
وا دارند. توجهی که از ابتدای هنر نقاشی آمریکایی به نوعی از واقع گرایی 
تعبير می شد، با وجود فعاليت مصرانه اکسپرسيونيسم انتزاعی و دیگر 
گرایش های هنری این دوران، همچنان ادامه یافت و هرگز کنار گذاشته 
نشد. توجه به زندگی روزمره، یکی از سنت های پایدار هنر آمریکا به شمار 
می آید. روند این سنت را از آثار واقع گرایانه ایکينز37 تا نقاشان کنونی آمریکا 
می توان پيگيری کرد. این سنت نقاشی آمریکایی در کارهای واقع گرایان 
اجتماعی 1930و1940  م. و نقاشان پاپ تا فرا واقع گرایان )فتورئاليست های( 
دهه 1960 و1970 م. همچنان ادامه دارد. هنر پاپ دیدگاه های متفاوتی 
را در بر می گرفت و ناگزیر به بخش های مؤلفه خود تقسيم شد. اصطالح 
فتورئاليسم 38از همان ابتدای ظهور هنر پاپ، به صورت برچسبی بر آن سایه 
افکنده بود. بی شک، پيشروتر از فتورئاليسم، پاپ آرت بود که موضوعات 
پيش پاافتاده جامعه مصرف کننده را موضوع اصلی خود قرار داده بود. این 
قبيل موضوعات را دست مایه نقاشی قراردادن، بين هر دو جنبش مشترک 
بود. فتورئاليسم را می توان وارث پاپ آرت دانست. پاپ آرت تصویرهای 
خود را از روی کاالهای مصرفی یا گرافيک های تجاری می کشيد؛ ولی 
فتورئاليسم به عکاسی تکيه می کند. در آثار فتورئاليست ها هيچ نشانی 

بررسی نظریه شئ شدگی در آثار هنرمند فتورئاليست دان ادی
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از احساس، الهام هنری و حتی طنز دیده نمی شود و همه چيز بر محور 
مهارت های تکنيکی و بازسازی های شبه مکانيکی تکيه می کند. تفاوت پاپ 
آرت و فتورئاليسم در ماهيت چالش برانگيز موضوعات فتورئاليستی است؛ 
برای مثال »بازتاب های چندگانه« را در آن ها می توانيم نام ببریم )انعکاس 
صحنه های مختلف در شيشه ویترین مغازه ها نظير گذر عابران، نمایی از 
مناظر اطراف و درعين حال جلوه اشياء چيده شده پشت شيشه و غيره که 
بيننده را به کاوش وامی دارد(. این گرایش در نقاشی، در سال1972 م، 
در داکومنتا واقع در کاسل با عنوان »هایپررئاليسم« با اندکی تفاوت در 
موضوع، به اوج خود رسيد. »فتورئاليسم« سبکی از نقاشی است که بعد 
از سال1960 وجه عمومی یافت. به ویژه اینکه در آمریکا رخ  نمود و در 
اروپای غربی و مخصوصاً در بریتانيا طرفداران فراوانی یافت. در سال 1965، 
فتورئاليسم )فرا  واقع گرایی، سوپررئاليسم و عده ای نيز آن را با هایپررئاليسم 
یکی تلقی کردند که در اصل تفاوت هایی باهم دارند( به طور چشمگيری 
ظهور کرد که فرانسویان آن را واقع نمایی گزاف »هایپررئاليسم« ناميدند 

)ملک زاده، 1389، 58(.

شاخصه های هنری نقاشی فتورئالیسم
تعریف لوئيس ميزل39 از شاخصه هایی که یک هنرمند را به عنوان یک 

حامی تمام عيار جنبش فتورئاليسم شناسایی می کند، به شرح زیراست:
عکس  و  دوربين  از  اطالعات  جمع آوری  برای  فتورئاليست  یک   .1

استفاده می کند.
2. یک فتورئاليست برای انتقال اطالعات به بوم نقاشی از وسيله ای 

مکانيکی و یا نيمه مکانيکی استفاده می کند.
3. یک فتورئاليست باید توانایی فنی الزم برای خلق نقاشی هایی شبيه 

به عکس را دارا باشد.
4. یک نقاش باید نمایشگاهی از آثار فتورئاليستی تا سال1972 برگزار 

کرده باشد تا به عنوان یک فتورئاليست اصلی شناخته شود.
5. یک نقاش باید دستکم پنج سال به توسعه و به نمایش گذاشتن آثار 

 . )Meisel, 1989, 12-13( فتورئاليستی پرداخته باشد
در ادامه بنا به محدودة تحقيق و موضوع اصلی مورد بحث به هنرمند 
فتورئاليست، دان ادی، که در آثارش ویترین ها را به نمایش درآورده  است 

می پردازیم. 

دان ادی
نيویورک  در  نمایشگاهش  اولين  برگزاری  زمان  اولين  در  ادی،  دان 
به عنوان یک فتورئاليست، تنها بيست  و هفت سال داشت. علی رغم جوان 
بودنش، آن آثار در آن زمان و هم اکنون نشان از پختگی و توان باالی 
اسلوب هنری او داشت. ادی در کاليفرنيای جنوبی به دنيا آمده و در هاوایی 
به دانشگاه رفت و پس از اتمام تحصيل دوباره به کاليفرنيا بازگشت. اگرچه 
ادی و گوینگز40، مک لين41 و بچل42 اهل یک ایالت بودند و آثار اوليه ادی 
نگاهی به کاليفرنيا است، اما او بعداً در شکل گيری سير هنری  خود از این 
گروه و از صحنه سان فرانسيسکو کناره گرفت و به  تنهایی با تأثيرپذیری 
اندکی از معاصرانش روش هنری خویش را توسعه بخشيد. ادی که یکی 
از فتورئاليست های صورتگر است، از اینجرز43 و هانس هوفمن44 به عنوان 
کسانی که در تفکرش تأثير گذاشته اند یاد می کند، به عنوان مثال از چالش 
بحران های محيطی و نظام رنگ ها به تأسی از دانسته های هوفمن یاد آور 

می شود.
پدر این هنرمند مالک گاراژ ادی بود، فروشگاه سفارش ماشين، جایی 
آشنا شد.  قلم مو  یعنی  نقاشی  ابزار  با  پایين  بار در سن  اولين  ادی  که 
نقاشی های فتورئاليستی او تماماً با قلم مو است. شيوه استفاده قلم مو، در آثار 
ادی، بسيار متفاوت است، بخصوص در نقاشی های نقطه ای که با اسپری 
نقطه های کوچک رنگی را در سطح تصویر ایجاد می کند و این تکنيک را 
خصوصاً در تصویرکردن ظروف نقره ویترینی اعمال می کند. در یک دوره، 
ادی پرکارترین فتورئاليست بود. در سال 1970 و 1971 زمانی که دیگران 
به طور متوسط پنج یا شش اثر را در یک سال برجای می گذاشتند، ادی 
تقریباً هفتاد نقاشی را کامل می کرد. هرسالی که می گذشت، اگرچه مسائِل 
آسان حل می شدند، اما مشکالت جدیدتر و سخت تر هم خود را نشان 
می دادند. موضوعات نقاشی هایش بيشتر پيچيده و بلندپروازانه بودند. او در 
سال 1976 و 1977 تنها سه نقاشی را در یک سال به تصویر کشيد؛ و 
هم اکنون او به این می اندیشد که برای یک نقاشی ممکن است دو تا چهار 

 .)Meisel, 1989, 175( سال وقت صرف کند
هدف از حصارهای سيمی و پنجره هایی که بعداً در نقاشی   های این 
هنرمند ظاهر شدند، معين کردن نوعی چارچوب در نقاشی است که با 
اصطالح انتزاعی »ميدان« قابل قياس است. در نقاشی هایی با یک حصار در 
نمای جلوی آن ها، نوعی رنگ آميزی دوگانه به وجود می آید، با کشمکشی 
که بين دو عنصر روی تابلو پدید آمده است؛ تصور فضا و ساختار رئاليستی 
به وجود  را  لبه سختی  انتزاعی حصار  و  و ساختار سطحی فرماليستی 
می آورد، که نوعاً مسدود و محدود کننده است. ویترین ها در آثار ادی، 
وضعيت سه گانه ای را به نمایش می گذارند: سطح شيشه به عنوان پالن 
نزدیک دارای یک سطح می باشد، شفافيتش باعث ظهور تصویر دوم که 
اشيای پشت ویترین است، می شود و تصویر سومی را انعکاس می دهد که 
معرف پالن عقب، انعکاس خيابان و محيط پيرامون آن است. به دليل نحوه 
عملکرد چشم هرگز در واقعيت، هر سه را به عنوان تصاویر جدا در یک زمان 
به دست آمده  عکس  چندین  از  که  اطالعاتی  ترکيب  با  ادی  نمی بينيم. 
و گنجاندن تمام آن ها در نمای یک وجهی نقاشی اش، چيزی را که از 
نظر فيزیولوژیکی غيرممکن است منطقی جلوه می دهد. دوربين عکاسی 
نمی تواند چنين نتيجه ای به دست آورد زیرا مانند چشم، تنها می تواند یا 
روی پيش زمينه تمرکز کند و یا پس زمينه. از سوی دیگر رابطة پالنبندی 
در تصویر برهم ریخته ميشود و مفاهيم جلو، عقب، فاصله، فضا و بعد که از 
جملة مسائل مهم در نقاشی است، در این آثار مخدوش و درهم تنيده جلوه 
می کند. در رابطه با رنگ آميزی، ادی به دنبال واقع گرایی نيست و ترجيح 
می دهد نقاشی هایی را که با توجه به عکس های سياه وسفيد کشيده بود 
رنگ کند و سيستمی را برای رنگ ها به وجود آورد که بيشتر بر جنبه های 
فرماليستی تمرکز دارد. آثار ادی از دو جهت رضایت بخش هستند. آن ها 
باعث لذت تماشاگران معمولی می شوند و هنرمندان خبره را به چالش 
می کشند)ibid., 192( در این مجموعه آثار با کادری عمودی یا افقی و 
دارای نسبت های متناسب روبه رو هستيم. که در نگاه اول بستر مناسبی 
برای نمایش و تعریف یک چيستی در چشم انداز و در بررسی های دقيق تر 
از پتانسيلی برای ایجاد ساختاری شناخته شده بر پایة زیبایيشناسی مرسوم 
برخوردار است. حال آنکه موضوع اصلی با کرانه نمایی و تمرکز درونيات در 
مرکز تأکيدی تصویر کاماًلً مشخص گردیده است. عناصر به دقت چيده 
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شدهاند و بزرگ تر بودن قسمتی که به موضوع اصلی؛ خواه پيکره ای در 
پيش زمينه و خواه عنصری مرکزی در ميان پالن های کار، اختصاص یافته، 
حرکت چشم را از پایين به باال و تا گستردگی نمای آسمان هدایت می کند. 
بر عرض، کادری متناسب و دارای  کادر عمودی و نسبت غالب  طول 
قابليت های بيان مفهوم موردنظر هنرمند را فراهم می سازد. در چنين 
موقعيتی مفاهيمی همچون ماشينی شدن و نگاه عمودی انسان ها به هم 
و وابستگی بيش  از اندازه به اشياء بی روح حداکثر نيروی بيانی خود را دارا 
خواهند بود. پالت رنگی به  کار رفته در همه این آثار از منظر شامل بودن 
گستره وسيع تری از رنگ های سرد و گرم کامل است. خود این ویژگی 
یعنی آشنایی فضای رنگی، به غافلگير ساختن مخاطب و جلب  توجه او 
به چيستی عناصر درون کادر و توجه به وجوه مفهومی و معمایی ارتباط 
عناصر محدود اثر کنجکاو می سازد. تعمد در محدود ساختن رنگ های 
مورد استفاده در هر اثر و غلبه رنگ فام های گرم، تقابل بنيادین و رادیکال 
مفهومی پيکره ها و زمينه زیستشان را به مرتبه هارمونی محدود شده 
اجزای بصری و رویکردهای معين تصویری بسط می دهد... نمادین بودن 
آثار نه بر حسب بهره گيری از نمادهای متنوع فرهنگی بلکه به دليل ارتباط 
غریب عناصر و غلبه فضایی ناآشنا رخ داده است. ویژگی نمادین بودن 
موضوع، غلبه زندگی ماشينی بر اصل وجودی انسان که سادگی و بکر بودن 
را می پسندد، را تقویت می کند. سرمایه  گذارانی که قصد تأسيس فروشگاه 
به دنبال جذاب ساختن  باشند،  را داشته  اولين مغازه کوچک خود  یا 
ویترین مغازه خود هستند؛ چرا که ویترین ها در جلب مشتری تأثير بسيار 
زیادی دارند. یک ویترین جذاب کمک می کند که در عرصه رقابت با سایر 
مغازه های کوچک و یا حتی فروشگاه های زنجيره ای بزرگ برنده باشند؛ اما 
در هرحال آن ها نمی دانند این ویترین ها آیينه درونی خودشان است انسان 
امروز پشت کاالها و اشيا پنهان می شود و خبری از حيات در این قالب ها و 
اشيا که تمام زندگی او را فراگرفته اند، نيست. این ویترین ها؛ ویترین هایی 
هستند که انسان امروز را نمایش می دهند که در واقع با لباس های خود 
تبدیل به یک ویترین شده برای نمایش اشيا؛ و رفته  رفته خود نيز یکی از 
همان اشيا می شود؛ در این آثار به این مفهوم به  خوبی پرداخته شده است. 
ما می دانيم که تاریخ، نمایش شوربختی بشر است. همه چيز ناگزیر دچار 
گذشته می شود. بدتر آن است که می دانيم آینده نيز خود گذشته خواهد 
شد. هر کنجکاوی تاریخی، ما را به آن درک دلسردکننده بازمی گرداند 
که همه  چيز می گذرد و تمام می شود، از درد پذیرش این واقعيت است 
که روزمرگی ما را به فراموشی آن مایل می کند. حال اگر خود روزمرگی 
جاری در فضا دچار از هم  گسيختگی شود چشم ما نظاره گر چه خواهد 
بود؟ نظاره گر اینکه به جای انسانها اشيای متحرکی می بينيم که برندها را 
با خود حمل می کنند، مملو از اشيا و در واقع خود اشيا هستند. این همان 
شئ شدگی مورد نظر است.  این نقاشی ها به تک شات هایی از روایتی 
واحد می مانند. گویی مدتی پس از آغاز فيلم وارد سالن سينما شده ایم 
و لحظاتی از فيلم را تماشا می کنيم. روایت زوال انسانی که نمی دانيم به 
چه علت دچار خأل انسانی شده است پس نيز نمی دانيم چرا چنين حيرت  
آور در حال ویرانی است. هنرمند ما را از ميانه روایت بلندش وارد تک 
صحنه هایی از واقعه ای می کند که دچار آنيم. در نهایت باید گفت که آثار 
با تمام بدعت های تکنيکال آغشته به مفهوم عصر تجلی خود، توانایی فراتر 
رفتن از مرحله اوليه طرح معما و بسط یافتگی مفهوم در فرم های بيانی 

متنوع تر و پذیراتر را بروز نداده و در مرحله بيان مفهوم شئ شدگی باقی 
می مانند. تا نيروی محرکه ذهنی که در پس نقاشی ها وجود دارد را تحليل 
کنند. دان ادی خواسته یا ناخواسته روابط اجتماعی- اقتصادی نظام توليد 
و اشياء توليد شده را به تصویر کشيده است و فقط جنبه مصرف آنها در 
نگاه اول دیده می شود در حاليکه در ورای این ارزش مصرف جنبه عرفانی 
کاال دیده نمی شود اینکه این افرادی که در کنار یکدیگر قرار گرفته اند و 
اجتماعی را شکل داده اند و وقت و زمانشان را در راه توليد چنين کاالهایی 
صرف کرده اند، نادیده گرفته می شوند. همانطور که پيشتر گفته شد در 
جامعه سرمایه داری کاالی توليدشده ارزشمندی کار انسان را از بين می برد 
و فرایند مبادله در اقتصاد کاال نيز در جایی پدیدار می گردد که انسان ها 
با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. اینجاست که داد و ستد آغاز می شود و 
باعث متالشی شدن و تجزیه شدن تمام مناسبات انسان شیء واره شده، 
می گردد و نهایتاً به هم ذاتی انسان و شئ ختم می شود. فعاليت و کار 
انسانی در برابرش قرار می گيرد و بر وی مسلط می شود که این امر هم 
در عرصه عينی رخ می دهد و هم در عرصه ذهنی. شئ شدگی یا فتشيسم 
فرایند تطبيق فعاليت های اجتماعی و فرهنگی یک جسم با خواص طبيعی 
یا ویژگی های ذاتی یک چيز است. این تعریف به ویژه در موضوعی همچون 
ویترین هایی که ما هر روز در جلوی آنها می ایستيم نمودی واضح دارد. 
شئ محصول دست بشر یا فرد است اما ما انسان ها به اشياء اطرافمان جان 
می بخشيم و این امر نهایتاً منجر به جدایی خواهد شد، حتی جدایی از 
خودمان. یکی از استعاره های مناسب برای شئ شدگی استعاره جدایی یا 
فاصله است. این جدایی حاصل شئ است که از دست رنج خودمان ساخته 
شده است و در بيرون از ما وجود دارد. استعاره دیگری که در شئ وارگی 

داریم استعاره ارتباط است. شئ وارگی ارتباط را از بين می برد.
 از نظر مارکس نيز ارتباط سالم ارتباط بين انسان با انسان و طبيعت 
است و سرمایه داری و صنعت است که این جدایی را منجر می شود. در این 
مرحله سرمایه داری به ترکيب معينی، عوامل فنی توليد را نشان می دهد؛ 
سرمایه داری با انتقال کاال از یک واحد اقتصادی به واحد دیگر مرتبط است. 
این پيوند تنگاتنگ ميان روابط توليدی افراد و حرکت اشياء در فرایند 
مادی توليد، به شئ وارگی روابط توليدی افراد منجر می شود. تصویر )1(، 

بررسی نظریه شئ شدگی در آثار هنرمند فتورئاليست دان ادی

تصویر 1- کفش تابستانی، 19۷2 )82(. آکریلیک روی بوم، 45×58  اینچ، مجموعه خصوصی. 
)Meisel, 1989, 192( :مأخذ
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با عنوان کفش تابستانی، نمونة بصری این رخداد را نمایش می دهد. نمایش 
سه ساحت مختلف از واقعيت به صورت هم زمان که پيشتر شرح داده شد 
و انطباق آنها بر روی یک صفحة تصویری، نشان از همبستگی آنها در معنا 
دارد. نمایش اشياء )در اینجا کفش ها(، شيشة ميانجی ویترین و انعکاس 
وقایع پویای خيایان در حاليکه تقدم و اهميت را کاماًلً معطوف به اشيای 
پشت ویترین کرده است، از یکسو پالن بندی مرسوم در نقاشی را در هم 
می شکند و از سوی دیگر بر این مسأله تأکيد دارد که زندگی بيرون صرفاً 
انعکاسی غيرقطعی و دائماً در تغيير است که بر بستر اصالت اشيا هویدا 
می گردد. در این اثر زاویة دید مخاطب نيز نسبت به موضوع ویژگی خاصی 
یافته است. منظر نگاه در اینجا از پایين به باال انتخاب شده است. معموالً 
استفاده از این زوایه برای نشان دادن و تأکيدورزیدن بر واالیی موضوع و 
نگاه ستایش گرایانه بر ابژه قلمداد می گردد. در تاریخ هنر آثار پرشماری با 
موضوعات مقدس و واال زاویة نگاه پایين به باال را جهت نمایش عظمت 
موضوع تصویر کرده اند. نگاهی که عالوه بر وجه ستایش گرایانه ی موضوع 
بر اهميت آن و رهن و ِدینی که ناظر بر موضوع دارد تأکيد می کند. در آثار 
ادی برای نخستين بار این نگاه ستایش گرایانه مستقيم و بی پرده بر اشيای 
روزمره و ویترین مغازه متمرکز شده است تا استعاراً به وجه شئ شدگی 

ارزش های انسانی اشاره و تأکيد داشته باشد. 
در تصویر)2(، عالوه بر ویژگی هایی که در تصویر نخست وجود دارد، 
کفش های نقره ای براق با انعکاسی مضاعف و پس زمينه قرمز عالوه بر آنکه 
نشانگر گرمای روز افزون تابستان است، بر وجه پرزرق و برق جامعة مصرفی 
آمریکا و تفوق جایگاه شئ در آن نيز تأکيد دارد. در این اثر نيز همچون 
تصویر قبل موضوع از منظر پایين به باال تجسم شده است. تا بر تقدس و 
تفوق جایگاه شئ نسبت به ناظر آن تأکيد کرده باشد. این اثر هنری زیبا 
که مشخصاً فراواقعی تصویر شده است با دقت و تنوع در حرکت رنگ ها 
اول ذهن  نگاه  ایجاد کرده است و در  را  زیباشناسی خاصی  و جزئيات 
انسان را جذب خودش می کند، عميق تر که می شویم چشم ما نظاره گر 

مفهوم شئ وارگی و تجلی بارز شکل کاالیی در زندگی اجتماعی است که 
به  موجب آن فعاليت ها و اساساً زندگی انسانی، همانند کاال خرید و فروش 
می شوند. در چنين بستری، تمامی روابط انسانی شئ واره شده و به شئ 

تبدیل می شوند.
تصویر  )3( از مجموعة ظروف نقره ای، دان ادی است. در این مجموعه 
هنرمند با انتخاب موضوعی دیگر باز هم بر وجه شئ شدگی تمرکز داشته 
است. سطوح انعکاس نقره و کروم هر لحظه تغيير می کنند. هيچ چشمی 
نمی تواند بعد از یک پلک زدن تصویر ثابتی از آن ها ببيند، تالش برای 
نقاشی زنده از نقره یا کروم بسيار دشوار است. اجرای این موضوع در نقاشی 
بدون عکاسی امکان پذیر نيست. این اثر یک نقاشی بيش ـ واقع گرایانه است 
که نشان از آن دارد که انسان ها درگير زرق وبرق کاالهای توليد شده توسط 
خودشان می شوند و این زرق وبرق را در مقام و جایگاهی ستایش گرانه، 
قرار می دهند. و هنگامی که انسان باور بر برتری جایگاه شئ را تا بدین 
مرتبت پيدا کند، ناچاراً به ورطة هم ذات پنداری با شئ خواهد رسيد و 
این همان شئ شدگی است. و اینجاست که سرمایه داری و صنعت سایه 
می افکند بر روابط انسانی. در اینجا نيز همچون دو تصویر قبل زاویه دید 
به صورت غيرمتعارف و از پایين به باال انتخاب شده است. چشم انسان 
در ابعاد و توان واقعی هرگز از این منظر نمی تواند واقعيت را ادراک کند، 
گرچه آثار دان ادی در نگاه اول آثار هاپيررئاليستی با چالش های بصری 
عميق و رهيافت های تجسمی دقيق در تعامل با مدل به نظر می رسند، اما 
انتخاب زاویه خاص )به گونه  ایی که گویی مخاطب در حالی که بر زمين 
افتاده از پایين به مدل خيره شده است( از یک سو و بر هم نهادن چند 
بُعد فوکوس شده بر هم از واقعيت، ابعاد وسيع تری از درک موضوع را در 

چارچوب نظریة شئ شدگی برای مخاطب آشکار می کند. 

تصویر 2- کفش های نقره ای 19۷4 )93(. آکریلیک بر روی بوم، 40 ×40 اینچ، مجموعه 
)Meisel, 1989,191( :خصوصی. مأخذ

تصویر 3- ظروف نقره ای 19۷5. آکریلیک بر روی بوم، 60 × 40 اینچ، مجموعه خصوصی. 
 )Meisel, 1989, 197(  :مأخذ

  



23

کاال هم ارزش است، هم سرمایه، در دنيای سرمایه داری، آنچه قوانين 
متعلق  اقتصاددان های  بين  توهم  این  شده  باعث  می شود،  بازار خوانده 
به طبقه بورژوا ایجاد شود که ارزش کاالها، ذاتاً به خود کاالها تعلق دارند 
و بنابراین کاالهای سرمایه داری به جادوهایی تبدیل شوند که گویی خود 
دارای این قابليت هستند که ارزش مستقل از روابط اجتماعی و اقتصادی 
آثار  در  ویترین ها  شئ  شدگی  که  می دهد  نشان  شواهد  باشند.  داشته 
می باشد.  صنعت  و  سرمایه داری  نتيجه  ادی،  دان  فتورئاليست  هنرمند 
دان ادی در نقاشی هایش انسان ها را که در زرق وبرق کاالهای توليدشده 
خودشان غرق شده و با آن ها درگير هستند به نمایش درآورده و از این 
طریق شکل کاالیی شدن زندگی اجتماعی را نشان می دهد. روابط بين 
اشياء، روابط ميان انسان ها را نادیده می گيرد و در اقتصاد کاالیی، روابط 
اجتماعی، ضرورتاً شکل شئ به خود گرفته و جز از طریق شئ نمی تواند 
بيان شود؛ و این سرمایه داری و صنعت است که روزبه روز بر شئ شدگی 
ما می افزاید وجامعه و فرهنگ و مذهب در شئ  شدگيست که منشأ آن 
از جامعه سرمایه داری و صنعت می گيرد؛ و شیء وارگی فقط »گام بلندی 
در فرایند عينيت یابی« است. این استدالل را نيز می توان افزود که فقط 
مادامی که آدميان فراموش کرده باشند که واقعيت اجتماعی واقعيتی است 
برساخته شده، این واقعيت می تواند دوام پيدا کند. جهت پاسخ به سوال 
اول پژوهش، که چگونگی نمود شئ وارگی ویترین درآثار دان ادی را مورد 
پرسش قرار داده بود، مشخص گردید که در این آثار انطباق سه الیه از 
واقعيت یعنی اشيای پشت ویترین، سطح شيشه و انعکاس وقایع پویا در 
خيایان، از یک سو باعث ایجاد همبستگی شکلی و مفهومی بين این سه 
ساحت شده است و از سوی دیگر تقدم و تأکيد بر اشيای پشت ویترین 

نشان از اهميت آن الیه نسبت به دو الیة دیگر دارد. این تداخل پالن های 
تصویری، مفاهيم بنيادین فضاسازی و پالن بندی در نقاشی را به چالش 
کشانده و تعریف متفاوتی از بُعد، فضا و فاصله در صفحة تصویری به وجود 
می آورد. عالوه بر این، انتخاب ویژة زاویه دید مخاطب در آثار دان ادی را نيز 
می توان مرتبط با مفهوم شئ شدگی قلمداد نمود؛ این آثار از منظر پایين 
به باال تجسم یافته اند، تا بر تقدس و تفوق جایگاه شئ نسبت به ناظر آن 
تأکيد کرده باشند. از این رو، این امر تجلی گر وجه ستایش گرایانه  موقعيت 
شئ در نظر مخاطب است. در باب سوال دوم، که به رابطه زندگی شهری، 
فرهنگ مصرفی و شئ وارگی در آثار فتورئاليستی دان ادی و عناصر بصری 
معرف آن طرح گردیده بود، روشن شد که در آثار این هنرمند ثبات و 
ایستایی اشياء در برابر ناپایداری تصاویر انعکاسی بيرونی و نورهای متغير 
سطح شيشه، که معرف ویژگی عدم قطعيت آن دو الیه است، در قياس با 
جایگاه ثابت اشياء تأکيد شده است، این امر تلویحاً بر اصالت شئ در این 
آثار اشارت دارد. همچنين انتخاب اشيائی که دارای سطوح نقره ای و بسيار 
درخشنده هستند و نمایش آنها به روش فتورئاليستی، عالوه بر چالش 
بصری، به سبب دگرگونی های آنی نور و سایه ها در این سطوح، کنایه ای از 
تجمل گرایی و زرق و برق خيره کننده و در عين حال بسيار گذرا و ناپایدار 
در جامعة شهری و مصرف گرای آمریکا است. این نوع از اجرا، خصلت زرق 
و برق اشياء را در مقام و جایگاه ی ستایش گرانه، قرار می دهد. و هنگامی 
که انسان باور بر برتری جایگاه شئ را تا بدین مرتبت پيدا کند، ناچاراً به 
ورطة هم ذات پنداری با شئ خواهد رسيد و این همان شئ شدگی است و 

بدین سان سرمایه داری و صنعت بر روابط انسانی سایه می گستراند. 
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In the works of the Photorealist artist Dan Eddie, objects 
such as shop windows are an attempt to fade and vulgar 
reality. In these works, the lack of attention to human 
presence and human concepts was raised more than any 
other viewpoint. Marx had previously shown that relation 
between objects obscure relations between humans; 
commodity economics, social relations, necessarily form 
objects, and cannot be expressed except through objects. 
According to the theory of idolatry, the structure of 
commodity economics makes, objects a very special social 
role. The theme of the showcases as a fascinating subject was 
given to the attention of Edwardian photorealist artist. The 
objects behind the showcases stared at every visitor with the 
utmost precision, along with detailing with inexhaustible 
technique and skill. Glamorous objects can represent the 
presence of consumer-oriented man and machine and 
industrial life. Donald Eddie’s desire or unwillingness to 
depict the socioeconomic relations of production relations 
and their produced objects, and only the aspect of their 
consumption can be seen at first glance, while beyond this 
value, the hidden aspect of the goods cannot be seen as these 
people beside And socializing, have ignored their time and 
time in producing such goods. As we have said before, in 
the capitalist society, the produced value of human value 
is destroyed and the process of exchange in the economy 
of goods also emerge where humans communicate with 
one another. It is here that trading begins and disintegrates, 
and all human relationships become object-oriented. The 
activity and work of human beings are placed against him, 
and he dominated it that this realm occurs both in the realm 
of the realm and in the mental arena. Relationships between 
objects ignore relations between humans and in the 
commodity economy, social relations are necessarily the 
form of an object and cannot be expressed except through 
the object; in the capitalist world, what is called the laws of 
the market has caused this illusion between The economists 

A Study of Reification Theory in Photorealist Artist Don Eddy’s Works

Mina Mohammadi Vakil *1, Atena Forghani2, Zahra Pakzad3

1 Assistant Professor, Department of Painting, Faculty of Art, Alzahra University, Tehran, Iran.
2 Graduate Master in Painting, Department of Painting, Faculty of Art, Alzahra University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Painting, Faculty of Art, Alzahra University, Tehran, Iran.
)Received: 24 Jun 2019, Accepted: 3 Mar 2021(

belong to the bourgeois class are created when the value of 
goods inherently belong to the goods themselves, and thus 
capital goods become spells that, as if they, themselves can 
have value independent of social and economic relations, 
and this is capitalism and industry. Every day, it adds up to 
our object and drowns the development of society, culture 
and religion, which originates from the capitalist society 
and the industry, is aimed at investigating the object in the 
works of the photorealist painter. How has the showcase 
shown in Dan Eddie’s works? What is the relation between 
urban, industrial and object life in the works of Photorealism 
with which visual elements? The results show that there is 
an object in the works of the photorealist painter who is in 
the hidden layers of capitalism and industry, which shows 
us as an object. The result of capitalism is based on the 
intrinsic nature of the worker with industrial equipment 
and products. The research methodology is descriptive, 
analytical and data collection as documentary, library and 
digital.

Keywords
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