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چکیده
این مقاله بر آن است تا مسئلة »بازنمایی« را در »هنِر پاپ« موردِ بررسی قرار دهد. منظور از اصطالِح »بازنمایی« فرایندی است 
که طِی آن مخاطب، با قرار گرفتن در برابر اثر، واقعیتی بیرونی را از دِل عناصِر تصویرِی اثر شناسایی می کند؛ واقعیتی که یا، به 
راستی، در خارج سنّدیت دارد و یا چیزی شبیه به آن براِی ذهنش آشنا است. بدین منظور، با بیاِن مقدمه ای از جایگاهِ »بازنمایی«، 
در سیِر تاریخِی هنرها، از هنِر غارها تا هنِر نیمه هاِی سدة بیستم، یعنی تا ظهور جریان هنر پاپ در دهة شصت، به دوره ای حدوداً 
شصت ساله، از دهة آخِر قرِن نوزدهم تا دهة پنجاهِ قرِن بیستم می پردازیم که به دالیِل مختلف، عنصِر بازنمایی در اثِر هنری به 
ُمحاق می رود. اما دوباره با ظهورِ هنِر پاپ است که از آن اعادة حیثیت شده و عنصِر آشنا )بازنمودی( دوباره به عناصِر تصویری 
بازمی گردد، و در سیِر تداومِ منطقی خود به یکی از مسائل محوری جریان پست مدرنیسم در هنر بدل می شود که تا کنون هم 
استمرار دارد. در ادامه، دالیل بنیادیِن هنری و اجتماعی این توجِه دوباره به مسئله بازنمایی در هنِر پاپ موردِ تحلیل و بررسی 
قرار می گیرد و تکیة بحث نیز بر آثارِ هنرمنداِن برجستة این جنبش یعنی جاسپر جانز، رابرت راشنبرگ، ریچارد همیلتون و جیمز 
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سیِر در »بازنمایی« مسئله بررسِی مقدمه:
تاریخِیهنرها؛تاپیشازظهوِرهنِرپاپ

قبل از ورود به بحث، بيان اين نكته ضروری می نمايد كه 
چون دغدغة محورِی اين مقاله بررسی مسئله بازنمايی 
)عمدتاً  انگلوساكسون  دنياِی  شصِت  دهة  پاِپ  هنِر  در 
آمريكا( است، نگارنده ناگزير شد، با نگاهی كلی، جايگاِه 
عنصِر بازنمايی را در سيِر هنرِی پيش از ظهوِر هنِر پاپ 
براِی  هم  رهگذر  اين  از  تا  دهد  قرار  مالحظه  مورِد 
خوانندگاِن آشنا و هم ناآشنا به اين جرياِن تحولی، دقيقاً 
مشخص شود چه اتفاقی در اين بين رخ داده كه عطِف 
توجِه ويژه از سوِی هنِر پاپ به عامِل بازنمايْی مسئله تا 
به اين حّد درخوِر توجه محسوب می گردد، به ويژه اگر در 
مقابِل جريانی مورِد توجه قرار گيرد كه از حدوِد ساِل 
عنواِن  تحِت  قرن گذشته  پنجاِه  اواخِر دهة  تا  1890م 
خاِص »هنر مدرن« آغاز شد و با جنبِش اكسپرسيونيسِم 
انتزاعِی آمريكايی به اوج رسيد و بر اثِر آن، بازنمايِی عالِم 
خارج در دِل تابلو، تحِت تأثير عالقة غالِب عالِم هنر به 
خودبيانگرِی ذهنی، به كمترين ميزاِن خود رسيد. از اين 
بابت، اين مقدمه می خواهد چنين فضايی را تا ظهوِر هنِر 
بستری  به عنواِن  آن  از  و  دهد  قرار  بررسی  مورِد  پاپ 
روشن براِی پرورِش مسئله اصلِی پژوهِش حاضر، يعنی 
بررسِی بازنمايی در هنِر پاِپ دهة شصت، بهره گيرد. با 

اين توضيح پژوهِش حاضر را آغاز می كنيم.
يا  نسخه برداری  به نوعی،  هنری،  آثار  از  »بسياری 
بازنمايی از اشياِء جهان واقعی هستند«. )شپرد، 1383: 
7( اين جملة آغازيِن فصل دوِم كتاِب مبانی فلسفة هنر 
آن شپرد1، با عنواِن »نسخه برداری«2 است. وی تابلوِی 
»گارِی يونجه« اثِر كانستابل3 را مصداِق بحِث خود در 
كيفياِت  فصل،  اين  در  وی  است.  داده  قرار  فصِل  اين 
مختلِف بررسِی نسخه بردارانه يا بازنمايانه را بررسی كرده 
است؛ فارغ از اينكه آيا اصطالح »نسخه برداری« مناسب تر 
است يا »بازنمايی«4. ما در سراسِر اين نوشتار از اصطالح 
دوم استفاده خواهيم كرد و منظورمان از اين اصطالح 
فرايندی است كه طِی آن مخاطب، با قرار گرفتن در برابر 
اثر، واقعيتی بيرونی را از دِل عناصِر تصويرِی اثر شناسايی 
می كند؛ واقعيتی كه يا به راستی در خارج وجود دارد و يا 

چيزی شبيه به آن براِی ذهن آشنا است. 
آثاِر هنری،  از  بسياری  اول مان:  عبارِت  به  برگرديم 
اين  اشياِء جهاِن واقعی هستند. صحِت  بازنمايِی  گويی 
ادعا را می شود با نگاهی گذرا به سيِر تاريخِی هنرها، از 
انساِن  كرد.  بررسی  حاضر،  دورة  تا  غار«ها  »هنِر  زماِن 
تا  می ديد،  روزمره اش  زندگی  در  را  آنچه  هر  غارنشين 
آنجا كه تواِن تكنيكی اش ياری می كرد، بی كم و كاست 
اين  می كرد.  تصوير  اسكانش  محِل  غارهای  ديواِر  بر 
نقاشی ها بازنمايِی واقع گرايانة حيوانات و دال هاِی زندگِی 
انسان های اوليه است. به اين ترتيب، بايد نخستين آثاِر 
هنری به جا مانده در تاريخ را از سنِخ بازنمايی بدانيم؛ و 
برخورِد ما هم با آن ها از همين سنِخ بازنمايانه است. ما 
و هوای همان  بازنموِد حال  را  نشانه هاِی تصويری  اين 
دوران دانسته و براِی بررسِی اين آثار فرضياِت خودمان 
تصويرِی  هنرهاِی  در  می چينيم.  اساس  همين  بر  را 
تمدن های  مثِل  باستان،  جهاِن  بزرِگ  تمدن هاِی 
بين النهرين، مصر، هند، چين و ژاپن، نيز همواره عناصری 
وجود دارد كه براِی بيننده آشنا بوده و اشاره به واقعيتی 
ملموس در زندگِی روزمره، اعم از رسمی و يا مردمی، 
دارد و درواقع عناصِر چشم آشنا و قابِل شناسايی در آن ها 
روِم  و  يونان  هنِر  به  اين ها،  از  پس  می شود.  بازنمايی 
باستان می رسيم. )با وجوِد تفاوت هاِی آشكاری كه ميان 
مسئله  ـ  ما  بحِث  براِی  دارد  وجود  تمدن  دو  اين  هنر 
دو  اين  هنِر  كه  آمد  نخواهد  پيش  مشكلی  ـ  بازنمايی 
تمدن را با هم و ذيِل يک مجموعه بررسی كنيم( براِی 
ايشان، با توجه به نگاِه اومانيستی كه داشتند و آن را از 
بازنمايِی  بودند،  بُرده  ارث  به  ِكِرت  همسايه شان  تمدِن 
انسان و زندگِی او از اهميت بسزايی برخوردار بود و اين 
می پذيرفت.  صورت  آرمان گرايانه  َمنَظری  از  بازنمايی 
پيكره هاِی  مشاهدة  با  می شود  را  نكته  اين  به خصوص 
عمدتاً انسانِی بر جا مانده از آن تمدن ها دريافت. ما در 
اين پيكره ها، بازنموِد انسان هایـ  يا دال هاِیـ  آن دوران 
را در هيبتی آرمان گرايانه درمی يابيم و هنگاِم مشاهدة 
آن ها، چيزی آشنا به ذهن مان متبادر می شود كه همانا 
انسان آرمانی است. در شمايل سازی هاِی صدِر مسيحّيت 
از  ُوسطا )هم رمانسک و هم گوتيک( داستان  قروِن  و 
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همين قرار است؛ بازنمايِی چهره و انداِم )شمايِل( مسيح 
و مريِم مقدس و ديگر قديسين، به مدِد دو بُعدی نمايی، 
حالتی آرمان گرايانه )اما نه در معناِی يونانی ـ رومِی آن( 
مدِد  به  هنرمند  موارد،  بيشتر  در  كه  دارد  بی پيرايه  و 
تكنيک هاِی بصری سعی در فرانمايِی آالِم مسيح، از دِل 
مريِم  و  مسيح  زندگی  بازنموِد  ما  دارد.  بازنمايی،  اين 
مقدس و سايِر قديسين را از دِل نشانه هاِی چشم آشناِی 
موجود در اين شمايل ها می بينيم. هنِر دوراِن رنسانس 
هم به تََبِع هنر يونان و روِم باستان سبک و سياقی مشابه 
در پيش گرفت و به بازنمايِی آرمانِی جهاِن خارج روی 
آورد و فقط آن را با حال و هواِی مسيحيت درآميخت و 
ديگر  گونه ای  به  و  دينی  پوستينی  با  اومانيسْم  همان 
جلوه كرد. قالب همان بود، و فقط موضوع دينی شد. ما 
بازنموِد انسان و جهاِن آرمانی را در نشانه هاِی تصويرِی 
هنر رنسانس می بينيم. در هنر َمِنريسم ـ شيوه گری ـ 
از  را  آرمانِی خود  رنسانسی جنبة  آرمانِی  بازنمايِی  اين 
دست داد و با اطوارگرايِی عمدی در بازنمايِی تصاوير، كه 
از پدِر معنوِی خود ميكالنژ ـ در دورة آخر كارش و بعد 
از ديوارنگارة »داورِی اخروی« در نمازخانة سيستين، كه 
آن را بعد از سقف نگارة »آفرينش«، در همان مكان، خلق 
كرد ـ به ارث بُرده بود، آن نوع آرمان گرايِی مضمونی و 
و  را، كه كوچک ترين كژی  پيشرفته  رنسانِس  تكنيكِی 
ما  گرفت.  ُسخره  به  برنمی تافت،  را  معيار  از  انحراف 
بازنموِد آرمان زدايی شدة انسان و جهان را در نشانه هاِی 
از دِل نشانه هاِی تصويريی كه  اين دوره،  تصويرِی هنِر 
هنِر  می كنيم.  شناسايی  آشناسْت  چشمان مان  براِی 
دوران باروک و به ويژه روكوكو، جهاِن خارج را با توجه به 
و  هفدهم  قرن  اشرافی زدة  اروپاِی  اجتماعِی  شرايِط 
هجدهم ميالدی، از نظرگاهی طبقاتی و پُر زرق و برق و 
اِغواكننده بازنمايی می كرد. ما بازنموِد شرايِط اجتماعی 
از  را  اروپا  و هجدهِم  هفدهم  قرن  بر  حاكم  طبقاتی  و 
روكوكو  بويژه  و  باروک  هنِر  تصويرِی  دال هاِی  خالِل 
درمی يابيم. اواخِر قرِن هجدهم و اوايِل قرِن نوزدهِم اروپا 
مصادف است با تحرّكاِت سياسی و اجتماعی گسترده. 
واقعيت  بازنماِی  و  بازتاب  نئوكالسيک،  هنِر  بنابراين، 
كالسيِک  بازنمايِی  اصوِل  است.  روزگار  آن  بيرونی 

رنسانس اين بار از نظرگاهی سياسی و آزادی طلبانه در 
در  عمدتاً  و  شد  جلوه گر  روشن انديشی  نهضِت  پرتِو 
شاهكارهاِی داويد5 و انگر6 نمود پيدا كرد. ما بازنموِد هنر 
در خدمِت سياست و آرمان های آزادی طلبانه و نهضِت 
روشن گرِی قرن هجدهِم )و بخشی از نوزدهِم( اروپا را در 
می كنيم.  درک  نئوكالسيک  هنِر  تصويرِی  نشانه هاِی 
مكتب رمانتيک نيز با بزرگانی مثِل جان كانستابل )كه 
در ابتداِی اين نوشتار اشاره ای به او كرديم( و فرانسيسكو 
»احساس گرايی«  به  كه  رويكردی  با  ديگران،  و  گويا12 
)رمانتی سيزم( معروف است، عناصِر چشم آشناِی طبيعت 
مكتِب  می كرد.  بازنمايی  پرده هايشان  در  را  زندگی  و 
ادامة  كوربه8  و  دوميه7  مثل  بزرگانی  با  هم  رئاليسم 
اوج  به  و  می گردد  تلقی  بازنمايانه  سيِر  همين  منطقِی 
می رسد. ما بازنموِد شرايط اجتماعی و هنر در خدمت 
اجتماِع قرن نوزدهِم اروپا را در هنِر رئاليسم می بينيم. در 
حالی كه هنِر ناتوراليسم در همين دوره، ماننِد آيينه ای 
فقط  ـ  آرمان ُزدايانه  نه  و  آرمان گرايانه  نه  ـ  راست نما 
را  آن  و  ارائه  طبيعت  و  جهان  از  بی طرفانه  بازنمودی 
تقديس می كرد. اين رونِد بالانقطاِع بازنمايانه، همان طور 
كه تا االن ديديم، تا اواخِر قرن نوزدهم، يعنی تا ظهوِر 
اولين جرقه هاِی امپرسيونيسم و پُست ـ امپرسيونيسم 
فردريش10،  ترنر9،  همچون  ُرمانتيک هايی  و  دارد  ادامه 
كانستابل، بليک11 و گويا را بايد آخرين حلقه هاِی اين 
و  امپرسيونيسم  حتی  و  آورد،  به شمار  سلسله 
پُست امپرسيونيسم را ـ با كمی اغماض ـ می توان، هنوز، 
در  تقريباً  آورد.  به حساب  بازنمايی  از  رگه هايی  داراِی 
تماِم رونِد هنری برشمرده شده از دوراِن پارينه سنگی تا 
آخِر قرِن نوزدهم، عناصر يا دال هايی در تصوير هست كه 
چيزی چشم آشنا را برای مان تداعی می كند، يا به بيانی 
َرساتر، ذهن ما واقعيتی بيرونی را در دروِن اين عناصِر 
تصويری شناسايی می كند و ما اُبژه ای خارجی را از دِل 
شكل ها و رنگ ها برداشت می كنيم كه يا، واقعاً، در خارج 
ما  ذهِن  براِی  آن  به  شبيه  چيزی  يا  و  دارد  سنديّت 

آشناست.
اوايِل قرِن بيستم، دوراِن دگرانديشی در اين زمينه و 
گسست از نظام بازنمايانة قبل است. اين مقدمة نسبتاً 
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مفصِل مجالی براِی سنجِش بهتِر قدرِت گسست هاِی رخ 
جنبِش  با  )همزمان  نوزدهم  قرِن  پاياِن  در  داده 
گسستی  رنسانس  می آورد.  فراهم  پست امپرسيونيسم( 
است از قروِن وسطا و مدرنيته گسستی است از رنسانس 
و سنت هاِی هزاران سالة به ارث مانده از عهِد باستان كه 
ما در مقدمة فوق سعی كرديم نشان دهيم كه اين ميراث 
جنبش هاِی  است.  هنرها  در  »بازنمايی«  مسئله  همانا 
آوانگارد راِه برون رفت از فضاِی رنسانس را می جستند، 
فضايی ديداری و شنيداری كه نسبت به تحوالِت ژرِف 
زمانه بسيار تنگ و محدود و نارسا به نظر می رسيد. با 
اين حال، گسستن از يک سنت تا اندازه ای شبيه است 
براِی ما آسايش بخش  بد،  يا  به ترک عادتی كه، خوب 
شده است. در اين شرايط دو راِه حل وجود دارد: سازش 
كه  كنيم  اعتراف  اگر  بود  نخواهد  گزافه  كودتا.  يا 
هنرمندان  و  برمی گزينند  را  اولی  هميشه  زيباشناسان 
قرِن  پايان  آوانگاردهاِی  و  مدرن  هنرمندان  را.  دومی 
نوزدهم، علی رغِم مخالفت هاِی موجود در ميِل به گذشته 
و دلخوش كردن به يادبودها، ابداع و تازگی و تكانه هاِی 
ناشی از نوآوری هاِی پياپی را ارج می گذاشتند. روِح اين 
گسسْت به تمامی، خود را از فاصله گيرِی هرچه بيشتر از 
عصارة عصِر باستان، يعنی بازنمايی، به نمايش گذاشت و 
به محاق فرستادِن عنصِر آشنا از دِل اثر، حكِم رسالتی 
مقدس يافت و بدين ترتيب عصِر گسست ها، يا به تعبيِر 
فنی تر عصِر آبستره يا تجريد، تفكيک و انتزاع و جدايِی 
»اثِر هنری  مانيفسِت:  و  آغاز شد  اثِر هنری  از  موضوع 
و  توصيف  قيِد  از  هنر  رهايِی  نيست«،  موضوع  نيازمنِد 
)ژيمنز،  شد  موجب  را  هنر  به  مطلق  استقالِل  دادِن 
1387: 32(. اما اين اتفاق چگونه افتاد؟ در اوايِل قرن، 
اِزرا پاونِد13 شاعر، سخِن مشهوری دارد با اين مضمون 
كه »تازه اش كنيد!« )صحاف زاده، 1388: 123( نوربرت 
لينُتن در اين باره می گويد: »يک عنصِر ثابت در هنرهای 
اين سدة پُر هرج و مرج و خارق العاده، همانا جستجوِی 
ظاهراً پايان نيافتنی در پِی اصالت و تازگی بوده است«. 
مثِل  جنبش هايی   )339  :1386 )لينُتن، 
»هنر  »كوبيسم«،  »فوويسم«،  »اكسپرسيونيسم«، 
»اكسپرسيونيسِم  »سوررئاليسم«،  »دادا«،  آبستره«، 
 Post-Painterly( »انتزاعی«، و »انتزاع گرِی پسانقاشانه

اين  Abstraction( گويی، هر يک به نوعی، لبيک گوِی 
پيغاِم اِزراپاوند بوده اند. به عالوه، احكامی كه كانت14 در 
قرن هجدهم در كتابش، نقد قوة حكم، داعيه دار آن بود، 

يعنی:
1. رضايتی كه حكم ذوقی ايجاب می كند فارغ از هر 
ُعلقه است )كانت، 1388: 100(؛ 2. زيبا چيزی است كه 
شود  تصور  همگانی  رضايتی  به مثابة  مفاهيم،  از  فارغ 
)همان: 110(؛ 3. زيبايی، صورِت غايتمندِی يک شیء 
است تا جايی كه اين صورت بدوِن تصوری غايتی، در 
شیء دريافته شود )همان: 125(؛ 4. زيبا چيزی است 
كه بدونِ هيچ مفهومی به  مثابة متعلَِق رضايتی ضروری 
شناخته شود )همان: 150( به تمامی، زمينه ساز شعاِر 
سردمدارِی  به  نوزدهم  قرِن  در  هنر«  برای  »هنر 
پارناسَين ها شده بود، در ابتداِی اين قرن در هيبِت هنِر 
اصيل و نوآور و مستقل يا خودآيين15 به ميوه نشست و 
سراسِر روِح اين بازة حدوداً شصت ساله را )از 1890 تا 
هم  فرماليسم  نظريه پردازان  و  درنورديد  1950م( 
)خصوصاً شاخة روسی آن با نمايندگانی مثِل شكلوفسكی 
و توماشفسكی( با عطف توجه از دنيايی بيرون به عناصر 
و اجزاِی درونی خوِد اثر و روابط حاكم بر آن ها منهاِی 
آن  به  باورنكردنی  اصالتی  بيرونی،  داللت هاِی  تماِم 
بخشيدند. گفته ای از ياكوبسِن فرماليست عبارت باال را 

روشن تر می كند: 

شاعرانگی هنگامی حضور پيدا می كند كه واژه به 
منزلة خوِد واژة احساس شود، نه به عنواِن نمايندة 

ِصرِف شيئی بيرونی و يا به منزلة فوراِن عاطفه.
 )هارلند، 1381: 83(

گويی در اثِر انفجاری سهمگين گسستی مياِن عناصِر 
تصويری و واقعيِت بيرونی رخ داده باشد. در تماِم اين 
دهة  تا  قرن  اوايِل  از  كه  هنری،  جنبش هاِی  و  مكاتب 
پنجاِه قرِن بيستم ادامه دارند، كم ترين ميزاِن بازنمايی 
عالِم خارج در عناصِر تصويری ديده می شود )يا به عبارِت 
بهتر، اصاًل ديده نمی شود(، يا با فرِم ناب مواجه هستيم 
هنرمنداِن  و  پوريست ها  و  كوبيست ها  آثاِر  در  )مثاًل 
آبستره و ساخت گراها(، يا با فرانمايِی احساسات به كمِک 
فرم و رنگ )مثاًل در آثاِر فوويست ها و اكسپرسيونيست ها 
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و اكسپرسيونيست های انتزاعی(. هنرمند، خود را از قيِد 
بازنمايِی واقعيِت بيرونی رها كرده و، به گونه ای، به يک 
می باشد  خودش  درونِی  دنياِی  آِن  از  كه  برتر  واقعيت 
به  توجه  محصوِل  كه  نوآوری  و  اصالت  است:  رسيده 
خالقيت و نبوغ و، به بياِن بهتر، محصوِل »ذوقِ« هنرمند 
است و اين را سوبژكتيويسِم تفّكِر ُمدرنی به او داده بود 
به  فهم،  قابِل  نحوی  به  او،  از  و  به كانت  از دكارت  كه 
هنرمنِد قرن بيستم رسيده بود. در اينجا، وقِت آن رسيده 
است كه اشارة كوتاهی داشته باشيم به واقعيِت مشهوِد 
زندگِی روزمره در نيمة دوم سدة بيستم كه همانا »جامعة 
مصرفی شهری« است و ظاهرش با توليد انبوه، طراحی، 
تبليغات، و شيوه  هاِی نوين ارتباطی شكل می گيرد. بكوال 
اين گونه  مک لوهان،  رأِی  به  توجه  با  را  واقعيت  اين 
و  آگاهی  لوهان16،  مک  زعِم  »به  می كند:  توصيف 
تجربياِت  بی سابقه ای  ميزاِن  به  را  ما  ادراک  شيوه های 
دسِت دوم و همزمانی و گوناگونی اطالعات از پيش فرآوری 
و دستكاری شده تعيين می كنند. در واقع، شعاِر مشهوِر 
بيانگر كوشش هاِی هنری  او »رسانه همان پيام است« 
)بُكوال،  است«.  مدرن  مشهوِد  واقعيِت  اين  يافتِن  براِی 
1387: 372(. در اتمسفر چنين دورانی بود كه در دهة 
پنجاِه اين قرن، هنرمندانی پيدا شدند كه به افراطی گرِی 
به  توجه  انكاِر  در  انتزاعی  اكسپرسيونيست هاِی 
واقعيت هاِی مشهوِد بيرونی در خلِق اثر، و اصالت  دادِن 
بی حّد و حصر به هيجانات و َغلَياناِت درونی و مختصاِت 
واقعيت،  آغوِش  به  دوباره  و  تاختند  خويش،  ذهنِی 
مخصوصاً واقعيت اجتماعی، كه سياست و اقتصاد را هم 
واقع،  در  هنرمندان،  اين  بازگشتند.  می گرفت،  بَر  در 
فرزنِد دوراِن جنِگ سرِد دو بلوِک جهانِی غرب و شرق، 
دوراِن رونِق اقتصادِی اياالِت متحده، دوراِن سلطة نظاِم 
سرمايه داری و صنعتی شدِن جهان در اواخِر دهة پنجاه و 
دوراِن  فرزنداِن  همچنين  و  بودند  شصت  دهة  اوايِل 
آرامِش هر چند ظاهرِی بعد از دو جنِگ بزرِگ جهانی. 
خرابه هاِی  بازسازِی  حاِل  در  اروپا«  »مردِم  كه  دورانی 
زندگِی خود بودند، از »عنصِر غايب«، از »بی موضوعی و 
يادآوِر  كه  نشانه هايی  تماِم  از  داشتند،  تنّفر  پوچی« 
آثاِر  باشد )مثِل  صحنه هاِی فجيع و دلهره آور و ويرانی 
دكونينگ و پوالک( روی گردان بودند و در يک كالم، »به 

دنبال مخّدری براِی فراموشی و آرامش می گشتند«. هنِر 
اين دهه، هنِر بازگشت به بازنمايی دنيای خارج، بعد از 
يک دوره ركوِد حدوداً پنجاه تا شصت ساله است. بعد از 
انتزاع گرِی  سبِک  هنرمنداِن  انتزاعی،  اكسپرسيونيسِم 
بيل20،  آلبرز19،  نيومن18،  استاّل17،  مثِل  پسانقاشانه 
نولند21، راينهارت22 و ديگران، با تابلوهاِی آرام و مرزهای 
مشخِص سطوح رنگی، خواسته يا ناخواسته، قدمی در 
فروكش كردِن آتِش تنِد احساسات گرايان انتزاعی مثِل 
دكونينگ23، روتكو24 و پوالک25 برداشتند. ولی، با وجوِد 
هنوز  تابلوها،  اين  ذهن آشناِی  و  صميمی  جنبه هاِی 
تابلوها  اين  روبه روِی  در  گرفتن  قرار  با  كه  نشانه ای 
بيننده  بيرون در ذهِن  دنياِی  از  آشنا  تداعی گِر چيزی 
منتقديِن هنر،  و  از مورخين  بسياری  بود.  غايب  باشد، 
به  مسؤليت  »اين  است:  آن  بر  ليپارد26  لوسی  به ويژه 
گردن دو تن از هنرمنداِن پيشروِی نيمة قرن می افتد كه 
از يک سو، ميراِث اكسپرسيونيسم انتزاعی را می شناختند 
از  و  می گرفتند،  جانانه  موضعی  آن  برابِر  در  آگاهانه  و 
مارسل  آوانگارِد  ميراث خواِر دست آوردهاِی  ديگر  سوِی 
دوشان27 ـ كه در آن سال ها به اسطورة قرن مبدل شده 
قابليت هايی بی پاياِن »حاضرـ  به تمامی،  بودند، و  بود ـ 
 Lippard, 1974: 29.»آماده« هاِی28 او را درک كرده بودند
دهة  هنرمنداِن  ستايِش  وی  كلی،  نگاِه  يک  در   .)14(
را  دوشان  متافيزيكی  كلبی گرِی  و  آيرونی  از  1960م 

اين گونه توضيح می دهد:

و  دوشان  فراطنِز  يا  كنايی  طنِز  جذابيت هاِی 
توجِه  مورِد  بسيار  او  متافيزيكی  كلبی گرِی 
هنرمنداِن دهة 60 بود... در يک بُرهه، دوشان با 
دوری ُجستن از عالِم هنر، هرچه بيشتر به جهاِن 
كه  اوست  گرايش  همين  و  شد  نزديک تر  واقعی 

بسيار مورِد ستايش هنرمنداِن پاپ قرار گرفت.
 )ibid: 20(

در مياِن خيِل بسياری از اين هنرمندان، اما همان طور 
كه در باال هم گفته شد، از رهگذِر تالش هاِی دو هنرمنِد 
خاص، يعنی جاسپر جانز30 و رابرت راشنبرگ31 و جريان 
موسوم به نئو ـ دادا32 ِی منتسب به ايشان است كه بايد 
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روِح هنر پاپ را، هم تحِت تأثيِر دست آوردهاِی انقالبِی 
عنصِر  آن خالِء شصت سالة  با  ارتباط  در  و هم  دوشان 
آن  به  مقاله  اين  ادامة  كه  كرد؛  درک  هنر،  در  آشنا 

می پردازد.

بررسِیمسئله»بازنمایی«درهنرپاپ
سيِر  در  بازنمايی  مسئله  تباِر  دربارة  كه  مقدمه ای  با 
تاريخِی هنرها، از دوراِن غارها تا حدوِد دهة پنجاِه قرِن 
بيستِم ميالدی، ارائه شد، رسيديم به مسئله اصلِی اين 
بازنمايی در هنِر پاپ  پژوهش كه همانا بررسِی مسئله 
است. اكنون با توجه به مطالِب فوق، به مدِد معنايی كه 
از اصطالِح »بازنمايی« در ذهن مان نقش بسته است به 
ادامة بحث ميی پردازيم. اصطالِح هنِر پاپ دامنة وسيعی 
مشترِک  وجه  می شود.  شامل  را  هنری  فعاليت های  از 
گروهی  رسانه هاِی  تصاويِر  بر  تكيه  فعاليت ها  اين  همة 
بود. تماِم نشانه های تصويری موجود در اين آثار، مصداقی 
آشنا و حاضر در بطِن زندگی روزمرة عامة مردم را تداعی 
و  قريب  مخاطب  ذهن  براِی  كه  مدلول هايی  می كنند. 
آشناست. به طوِر اخص، همان طور كه گفته شد، وظيفة 
اين تقريب به دوِش دو هنرمند بود به نام هاِی جاسپر 
جانز و رابرت راشنبرگ كه هر دو در ايالت های جنوبِی 
آمريكا تعليم يافته بودند. اين دو را، كه بعدها ذيِل عنواِن 
جريانی موسوم به نئو ـ دادا قرار داده شدند، بايد نقطة  
هنر  جرياِن  به  متأخر  انتزاعِی  اكسپرسيونيسِم  از  گذار 
»بازخوانِی  سميع آذر:  قوِل  به  بنا  آوريم.  نظر  در  پاپ 
فرهنگ معاصر و توجه به جايگاه نقش عناصر ذاتِی آن، 
با  تمام عيار«33  »ضديِت  در  »رسانه ها«،  هماننِد 
خودشيفتگی هاِی افراطِی اكسپرسيونيست هاِی انتزاعی، 
اين دو هنرمند و دوست را در طليعة ظهوِر هنر پاپ قرار 
داد.« )سميع آذر، 1389: 192( بُكوال34 نيز همين عقيده 
تقسيم بندی  در  و   )370  :1387 )بُكوال،  دارد  را 
منحصربه فرِد خود از چرخة تحولِی هنرها، كار امثاِل اين 
دو هنرمند را تعبير به »مرحلة رئاليستی« كرده كه طِی 
به  معطوف  را  بيننده  و  خود  توجِه  هنرمند  يک  آن 
)همان:  می كند  ما  ادراِک  عقالنِی  و  روانی  جنبه هاِی 
372( و بيننده را وامی گذارد تا آن را تجربه كند. بر اين 
مبنا، حق داريم كه بگوييم: شعاِر »ديدن را نگريستِن«35 

راهبِر  اصِل  دوشاْن  مارسل   )85-84  :1380 )كابان، 
رئاليسِم مدرن است كه به زعِم بُكوال، هنِر پاپ نيز در 
ذيِل آن معنادار می شود. آن ها، درواقع، مصمم به عدول 
از فرديِت مقدس شدة جرياِن غالِب مدرنيستی و، يا به 
تعبيری ديگر، متعارف كردِن نقاشی بودند. اين نقش، در 
آثاِر جانز ملموس و قابِل بررسی تر است. تماِم تالش هايی 
زد،  رقم  جانز  براِی  آوازه ای جهانی  پنجاه،  دهة  در  كه 
اكسپرسيونيست هاِی  درون گرايِی  برابِر  در  ستيز  نوعی 
انتراعی، و يا به تعبيری بهتر، در برابِر كاربرِد رمانتيِک 
نقاشی بود كه موضوِع آشنا را از سطِح تابلو حذف كرده 
و به سطِح يک حديِث نفِس احساسی تقليل داده بود. 

وی می گويد:

وسيلة  نه  و  است  احساس  يک  بازتاِب  نه  نقاشی 
صدوِر يک بيانيه.

)Johns, 1958: 45( 

و  دقيق  گفتماِن  يک  طرِح  نقاشی  كه  بود  برآن  او 
پيچيده نيست، بلكه بياِن چيزی ساده و بديهی است. 
)سميع آذر، 1389: 201( همين اظهاِر نظرهاِی سادة او 
باعث شد وی حتی بيش از راشنبرگ از شرحِ حال گويِی 
از  بگيرد.  فاصله  انتزاعی  اكسپرسيونيسِت  هنرمنداِن 

همين حيث او معتقد بود: 

كرد  گذر  چيز  همه  از  بايد  بودن  هنرمند  براِی 
مهم تر از همه از وسوسة هنرمنِد خوب بودن.

 )Johns, 1959 , 21( 

اثِر معروِف او به نام »پرچم«36 )تصوير 1( با داشتِن 
يادآوِر  آبی،  و  سفيد  و  قرمز  رنگِی  نوارِی  حوزه هاِی 
انتزاع گرِی  سبِک  هنرمندان  قاطعِ«  »كناره  تابلوهاِی 
است.  نولند  و  نيومن  و  استاّل  مثِل  پسانقاشانه 
)لوسی اسميت، 1382: 105( كاِر او صرفاً نقاشی از يک 
پرچم بود، ولی او اين كار را با كاربستی بسيار نقاشانه 
ناِم  به  پُركار  بسيار  تكنيكی  از  استفاده  با  داد؛  انجام 
 .)Johns, 1959 b: 28( انكوستيک«37 يا رنِگ مومی«
شدِن  »جايگزين  است:  اين  داده  ُرخ  اينجا  كه  اتفاقی 
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عنصِر آشنا به جاِی عنصِر غايب« همان تركيب بندی و 
بسيار  دالّی  بازنماگِر  اينجا  در  رنگی  حوزه های  همان 
آشناست: »پرچِم آمريكا«. جانز به سراِغ ديگر نشانه هاِی 
همگانی و فراگير نيز رفت. نشانه هايی مثِل »سيبل« و 
از  اثری  مقايسة  با  اينجا  در  الفبا«.  و »حروِف  »اعداد« 
جانز با عنواِن »سيبل« )تصوير 2( و كاری از كنت نولند 
در  تأثيرپذيری  اين   )3 )تصوير  »كانتابيل«  عنواِن  با 
خدمت پارادايم جديد، يعنی آشتی دادِن هنر با زندگی 
روزمره به مدِد عنصِر آشنا و دِم دستی، به نحو ملموسی 
قابِل درک می شود. كاِر جانز مستقيماً به عنصری آشنا و 
همگانی به ناِم سيبل اشاره دارد و رفتاِر وی هم بر روِی 
بوم كاماًل نقاشانه است: »ديالكتيک مابين هنر و زندگی«. 

او خود در اين باره چنين می گويد: 

كه  است  چيزهايی  سمِت  به  بيشتر  من  گرايش 
زندگی )جهان( را معرفی می كنند، و نه چيزهايی 
كه صرفاً روايتگر مشغوليت های فردی است. هنر 
عينيت گرا فقط مسائلی را ارائه می دهد، بی آنكه به 
قضاوِت آن ها بنشيند. متعارف ترين چيزها، پيش پا 
اين  هستند.  چيزها  معمولی ترين  و  افتاده ترين 
چيزها را می شود نمايش داد و بی هيچ مشكلی با 
آن ها ارتباط برقرار كرد، بدون آنكه مجبور شد به 
قضاوِت آن ها نشست. همواره پيش پا افتاده ترين 
بديهی ترين مسائل صحبت  از  چيزها هستند كه 
می كنند، بی آنكه وارد جريان ارزش گذاری و نقد 

زيبايی شناختی شوند.«

 )Johns, 1959 a: 21(

مخاطِب  انتظاِر  به  بود  پاسخی  درواقع،  اتفاق،  اين 
دهة پنجاِه آمريكايی كه از غايب بودِن عنصِر آشنا در 
عناصِر تصويری، بعد از يک ركوِد حدوداً شصت ساله ـ 
يعنی بعد از پُست امپرسيونيسم در 1890م، تا انتزاع گرِی 
پسانقاشانه در 1950م ـ رنج می برد. اين پاسخ به نياِز 
اصلی ترين  دهه،  اين  در  هنرمندان  طرِف  از  مخاطب 
دليلی است كه ُمنتقدان، اين جنبش را »هنِر پاپ« يا 

»هنِر مردم وار« ناميده اند. 
بنابراين، حاال ديگر می شد روبه روِی تابلو ايستاد و 
چيزی را در آن شناسايی كرد كه در زندگِی روزمره و 
دنياِی بيرون برای مان آشناست. مردم در دِل اين تابلوها 
»مخّدرِ« خود را پيدا كرده بودند. چيزی در آن ها بود كه 
عادِی  »رواِل  به  »ميهن پرستی«،  به  »زندگی«،  به 
روزمره« و به »آرامش« اشاره می كرد و، در عيِن حال، 
هنر هم بود. نياز به مخدر و آرامش در اواخِر دهة چهل 
همين  بر  می شد.  تلقی  اروپايی  نيازی  پنجاه،  دهة  و 
اساس، بسياری بر اين باورند كه هنِر پاپ به مفهوِم دقيِق 
كلمه از انگلستان آغاز شد. ژوزه پِير38 دربارة منشأ اين 

جنبش نظر جالبی دارد: 

مسلماً،  بود.  آمريكايی  جنبشی  اساساً  آرت  پاپ 
در  حدودی  تا  پاپ،  شيوة  و  مضامين  بارِز  نمونة 
شكِل بازشناختنِی آن، بيرون از جغرافياِی اياالِت 
قاره  اين  در  آنكه  از  پيش  سال  چند  و  متحده، 
گسترش پيدا كند، ظهور كرد. هم تاريخ نگاراِن هنر 
ظهور  كه  عالقمندند  بسيار  جامعه شناسان  هم  و 
دو  يعنی  آلمان،  و  انگلستان  به  را  جنبش  اين 
ممكن  يانكی،  فرهنِگ  با  ارتباط  در  كه  كشوری 
شوند،  همراه  »بعد«  و  »قبل«  قيدهاِی  با  است 
»پاپ  واژة  1955م،  سال  حدود  دهند.  نسبت 
از  تعدادی  مساعِی  تشريِک  به  نخست  آرت« 
هنرمنداِن انگليسی، به عالوة يک هنرمند آمريكايِی 
اين  می شد.  اطالق  كيتاژ39  ناِم  به  لندن  ساكِن 
از مواِد  هنرمندان در نقاشی و مجسمه هاِی خود 
خاِم برآمده از انبوِه مجالِت مصور، كميک استريپ ها، 
تصاوير علمیـ  تخيلی، راک اند ُرل و سينماسكوپ 

،)1958( جانز »پرچم«،جاسپر .1 تصویر 
)سميع آذر، 1389: 203(
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و سينه راما استفاده می كردند. از اين روی، به نظر 
كرايسلر«40  شركِت  به  احترام  »اداِی  می رسد 
)1957م( اثِر ريچارد هميلتون، اولين نقاشِی پاپ 
در انگلستان باشد. اما، پيش از آن، در ساِل 1955م 
هنرمنِد بيست و دو سالة ساكِن دوسلدورف، به نام 
يک  از  خودش  نقاشی  نخستين  كالفک41  ُكنراد 
ماشين تحرير را، كه حاكی از بخشی از بديع ترين 

كارهاِی زماِن ما بود، ارائه كرده بود.
)Pierre, 1971: 2(

فعاليت های  مرهوِن  جريان،  اين  ظهوِر  بنابراين، 
گروهی از هنرمندان، منتقدان، و معمارانی بود كه خود 
معروف ترين  از  بودند.  نهاده  نام  مستقل«42  »گروه  را 
اعضاِی اين گروه می توان به پيتر اسميتسون43 و ريچارد 
هميلتون44 اشاره كرد. لوسی اسميت اين گروه را چنين 
توصيف می كند: »بارزترين مشخصة اين گروه، شيفتگِی 
بی ّحد و حصرشان به فرهنِگ عاميانة شهری و، به ويژه، 
نحوة ظهوِر آن در جامعة آمريكايی بود. ُمسلّم است كه 
اين شيفتگی تا حدِّ زيادی ناشی از اثراِت جنِگ جهانی 
خصوصاً  و  اروپايی  هنرشناساِن  و  هنرمندان  اذهاِن  بر 
كه  چرا  )لوسی  اسميت، 1382: 145(.  بود«  انگليسی 
خاِک  و  بود  اروپا  خاِک  فراگير،  نزاِع  اين  اصلِی  كانوِن 
آمريكا، اگرچه خود درگير جنگ بود، ولی به خاطِر بُعِد 
مسافت، به نحو سياست مدارانه ای از گزنِد ويرانی در اَمان 
ماند و تقريباً، بعد از دادا و سوررئاليسم، مأمنی شد برای 

اروپايِی  اغلب  انديشمنداِن  و  هنرمندان  به  دادن  پناه 
َرميده از اروپا و پاريِس درگيِر جنگ ـ كه تا آن زمان 
می دهد:  ادامه  وی  می شد.  شناخته  هنر  جهاِن  مركِز 
»براِی اعضاِی گروِه مستقْل آمريكا سرزمينی جذاب و 
و  چيزهاِی خوب  از  زندگی، سرشار  از  رؤيايی، سرشار 
ديدنی، از پالستيک تا ماشين های برقی تلقی می شد. در 
حاليكه اروپا، عميقاً، در چنبرة ويرانه ها و نابسامانی هاِی 
اين  بُكوال   .)146 )همان:  بود.«  گرفتار  جنگ  از  ناشی 
آيندة  »استعاره هاِی  به درستی،  را،  آمريكايی  مظاهر 
آرمانی« تعبير كرده است. )بكوال، 1387: 402( در اين 
عنواِن  با  مستقل  گروِه  نمايشگاه های  از  يكی  بحبوحه، 
جنبِش  استقراِر  در  بسزايی  تأثيِر  است!«  چنين  »فردا 
پاپ آرت داشت.45 هدِف اين نمايشگاه اين بود كه امكاِن 
دوازده  دهد.  نشان  را  هنری  مختلِف  رسانه هاِی  اتحاِد 
گروِه مختلف، هريک متشكل از سه شركت كننده ـ يک 
نقاش، يک مجسمه ساز و يک معمارـ  محيِط خاص خود 
را در اين نمايشگاه پديد آوردند. هميلتوِن نقاش هم، با 
همكارِی جان مک هيل و جان ُولكر، محيطی ساختند 
محصوِل  بويايِی  و  صوتی  بصری،  پديده هاِی  از  مركب 
فناورِی مدرن. سازة بيرونی اين چيدمان تشكيل می شد 
از يک آدمْ آهنی سه بُعدی به ارتفاِع بيش از پنج متر با 
اسپاگتی،  بزرگ شدة  تصويِر  چشمانی چشمک زن، يک 
طبيعی،  اندازة  در  مونرو  مريلين  ايستادة  پيكرة 
ديواره هايی  و  دوشان  مارسل  چرخاِن  مجسمه های 
پوشيده شده از طرح اُپ آرت و فتوُكالژ. هميلتون خود 

،)5591( جانز جاسپر »سیبل«، .2 تصویر
)سميع آذر، 9831: 402(

،)1691( نولند تصویر3.»كانتابیل«،كنت
)لوسی اسميت، 2831: 76(
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متفاوتتر و جذابتر بسیار را امروزین خانههاِی كه است چیزی »چه .4 تصویر
میكند؟«،ریچاردهمیلتون)1965(، )لوسی اسميت،1382: 132(

دربارة اين سازه چنين می گويد: 

در اين فضاِی داخلی، مخاطبان تصوير فيلم هايی را 
بر روِی پرده ای مشاهده می كردند، بوهاِی مختلفی 
فانتزی  فضايی  وارِد  می كردند،  استشمام  را 
می شدند كه شبيه فيلم هاِی علمی ـ تخيلی، كه 
می كشيدند،  سرک  آن  پنجره هاِی  از  هيوالهايی 
فسفرِی  رنگ هاِی  پرتِو  محيط،  اين  كِف  در  بود. 
شب نما در تاريكی می درخشيد و باعث می شد كه 
زمين  به  احتياط  با  را  قدم های شان  تماشاگران 
بگذارند. در اين بخش از چيدمان، بينندگان مدام 

فكر می كردند كه جهت را گم كرده اند.
)Hamilton, 1970: 29(

تأثيِر  می خواستند  همكارانش  و  هميلتون  درواقع، 
چندجانبه و ناشناختة رسانه هاِی جديد و مظاهِر زندگی 
روزمره را نشان دهند. آنان با محيطی كه به وجود آوردند 
مادة خامی در اختيار هنرمنداِن آينده نهادند. هميلتون 
در بيانه ای كه در كاتالوِگ اين نمايشگاه به چاپ رسيد 

در اين باره اين چنين می گويد: 

ما نمی پذيريم كه تصوِر »فردا« در قالِب يكسری 
مفاهيِم فرماليتة خشک، بيان شدنی باشد؛ ما نيازی 
نداريم،  پُرطمطراق  سوبژكتيِو  تصاوير  توصيِف  به 
منظوِر  به  را  ادراكی مان  توانِش  می خواهيم  بلكه 
ارتقا  بصری  مواِد  غناِی  بستِن  كار  به  و  پذيرش 

بدهيم.
)Hamilton: 1954( 

ويژگی هاِی  دوستانش  به  نامه هايی  در  هميلتون، 
برمی شمارد:  اين گونه  را  آرت  پاپ  منحصربه فرِد 
مردم پسند )براِی مخاطباِن عام طراحی شده(؛ گذرا )راِه 
حلی كوتاه مدت است(؛ يک بار مصرف )به آسانی فراموش 
می شود(؛ كم هزينه، توليد انبوه، جوان )به نيِت جوانان(؛ 
 ]...[ تجارِت كالن  غلط انداز؛ جذاب؛  اغواگر؛  شوخ طبع؛ 
)بُكوال، 1387: 403(. وی با تابلويی با عنواِن »چه چيزی 
است كه خانه هاِی امروزين را بسيار جذاب تر و متفاوت تر 
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می كند؟«46 )تصوير 4( را نيز در اين نمايشگاه شركت 
داده بود. تک تِک دال هاِی موجود در اين تابلو، مدلولی 
آشنا را در ذهِن مخاطب تداعی می كند. اينجاست كه 
و  بياميزيم  »نشانه شناسی«  با  را  بازنماگرمان  نگاِه  بايد 
مدلول هايی را كه اين دال ها به آن ها اشاره می كنند، در 
پرتِو فرهنِگ آمريكايِی دهة پنجاه و شصت بازشناسيم. 
اكنون كمی جزئی تر به نشانه هاِی موجود در اين تابلو 
می پردازيم. اين تابلو، درواقع پوستری است كه هميلتون 
به شيوة ُكالژ براِی نمايشگاِه »فردا چنين است!« تهيه 
كرده بود:47 اين اثر از موتيف هاِی حاضر ـ خواهم شد و، 
از  از نشانه هايی تركيب شده است كه  به عبارِت بهتر، 
منابِع غيِر هنرِی متعدد و پيِش پا افتاده و روزمره ای مثِل 
و  شده اند  بُريده  غيره  و  زرد  مجالِت  و  روزنامه ها 
همان طوركه مشخص است تصويری اجمالی و فشرده از 
بازنمايی  را در جهاِن غرب  انسان ها  رؤياهاِی  و  زندگی 
می كند: پوسترهاِی سينمايِی آويخته شده به ديواِر اتاق؛ 
جعبة جادويِی تلويزيون؛ غذاِی كنسروشده )َفست فود(؛ 
زنی كه با رضايِت خاطر در حاِل تميز كردِن راه پله ها به 
جاروبرقی  يعنی  بشر  اختراعاِت  آخرين  از  يكی  وسيلة 
از آباء و  است؛ لوازِم خانگی برقی؛ عكِس قاب گرفته ای 
رومنس يانگ  مجلة  جلد  روِی  ديوار؛  روِی  بر  اجداد 

Young Romance كه در وسِط تابلو ُكالژ شده و مثِل 
مردی  است؛  شده  نصب  ديوار  بر  نقاشی  تابلوِی  يک 
عضالنی در سمِت چِپ تصوير مربوط به مجله ای ورزشی 
كه آب نبات چوبِی بسيار بزرگی با برچسِب پاپ POP در 
دست دارد؛ زنی برهنه كه با حالتی اِغواكننده بر روی 
حالتی  با  هاليوود،  نماِد  عنواِن  به  و  نشسته  سّكويی 
تحريک كننده، به مخاطب نگاه می كند؛ ضبِط صوتی كه 
اتاق به احتماِل قريب به يقين در حاِل پخِش  در كِف 
آهنگی پاپ و ُمِد روِز دهة پنجاهی مثل رولينگ استون 
يا بيتلز است؛ آرِم بزرگ شدة شركِت خودروسازِی فورد 
كه به ديوار آويزان شده است، و... تماِم نشانه های موجود 
در اين اثر، گويی می خواهند همة پنج حِس مخاطب را 
درگير كرده و با جزء به جزِء خود، بی كم ترين زحمت، 
تصاويری آشنا را، بی درنگ، در ذهِن بيننده تداعی كنند. 
را  آن  پانوفسكی48  اِروين  كه  است  پويه ای  همان  اين 
داللِت صريح49 می نامد كه اولين پويه از نظرية پويه های 

سه گانة او در  شمايل شناسی50 است. پويه هاِی دوم و سوم 
شمايل  و  شمايل پردازی51  ترتيب  به  كه  او  نظرية  در 
نه  و  است  تفسيرگر  مخاطِب  مختِص  هستند  شناسی 
مخاطِب عام )ضيمران، 1383: 119( و هنر پاپ هم در 
به  برگرديم  عام.  براِی مخاطِب  است  ذاِت خود، هنری 
بحث خودمان؛ همة نشانه ها در تابلو، ما به اِزايی براِی 
خود در بيرون دارند. ما بيرون را در تابلوِی پيِش روی مان 
شناسايی می كنيم. عنصِر غايبی در كار نيست. همه چيز 
واقعی می نُمايد. اين همان »هنِر پاپ« است. دال هايی 
و  انتخاب  با  او  و  هستند  پاپ  هنرمنِد  روِی  پيِش  كه 
هم نشاندِن آن ها در كناِر هم تابلوِی خود را خلق می كند، 
دال هايی ذهن آشنا و برآمده از دِل فرهنِگ عامة مردم 
بوييدن،  شنيدن،  ديدن،  قابِل  عناصری  يعنی  هستند، 
چشيدن و لمس كردن در بطِن زندگی روزمره.52 بُكوال 

در اين باره معتقد است: 
»هنِر پاپ )هنری كه او آن را ذيِل مفهوِم بزرگ تر 
تصويری  مواد  می دهد(،  قرار  مدرن«  »رئاليسِم 
يعنِی  آن ها،  اساسِی  الزمة  و  جديد  رسانه هاِی 
قابليِت تكثيرپذيری را برمی گزيند و اساسی ترين 
اين  است.  اقتباس  و  نقل  نيز  آن  سبكِی  شگرِد 
مختلِف  گونه هاِی  بيِن  مرزهای  كه  است  هنری 
هنری را درمی نوردد. ديگر نقاشی، مجسمه سازی، 
رشته هاِی  حركت،  و  صدا،  نوشتار،  عكاسی، 
اين  بدين سان  نيستند.  خاص  آفرينش گرِی 
رسانه ها، كاركرِد دوگانة خود را در رئاليسِم جديد 
آفرينِش  ابزاِر  هم  و  موضوع  هم  می كنند:  آشكار 

هنری اند«. )بُكوال، 1387: 373( 
ذهِن  براِی  نشانه ها  اين  همة  مدلوِل  تصويرِی  مواِد 
فقط  است. هنرمند،  ِ دستی  و دم  بيننده، سهل الوصول 
آن ها را در اثِر خود بازآفرينی می كند و فقط سعی دارد 
كاربستی هنرمندانه به آن ها بدهد و با اين كار می خواهد 
از يک انتخاِب ِصرف، تصادفی، و آنارشيستِی )ضدـ  هنِر( 
دادائيستی فاصله بگيرد. اين »ذهن آشنايیِ« دال ها برای 
مخاطب، به طوری كه وقتی در مقابِل تابلو قرار می گيرد 
ذهنش  در  دستی  دِم  و  آشنا  مدلولی  صريحاً  و  سريعاً 
نقش ببندد و تشخيص بدهد چه چيزی در تابلو بازنمايی 
اين  به  اِلتزام  است.  آرت  پاپ  غايِی  هدِف  است،  شده 
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اين جنبش  در  آثاِر خلق شده  تمام  در  تقريبا53ً  آرمان، 
در  حاضر  تصويرِی  دال هاِی  تماِم  است.  مشاهده  قابِل 
را  رسالت  همين  كرديم  معرفی  هميلتون  از  كه  اثری 
داشتند. اينكه آيا هدِف هنرمند تحسيِن واقعيت بوده يا 
تقبيح، اشاره بوده يا كنايه، بحثی است كه مستلزم ورود 
بحِث  از  را  ما  و  است  متفاوت  نظری  چارچوب هاِی  به 
خودمان دور می كند. آنچه مهم است اين است: پاپ آرت 
بازنمودی و برگرفته شده از  از  نشانه هاِی  با بهره گيری 
بطِن واقعيِت زندگِی شهروندان، بيش و قبل از هر چيز، 
بود  آمريكايی«  ارزش هاِی  »نقاشِی  خاطرة  يادآوِر 
در  ريشه  كه  خاطره ای   ،)126  :1388 )صحاف زاده، 
بيدارِی رؤياِی آمريكايی داشت و همان قدر در پرچم های 
جاسپر جانز ديده می شد كه در ُكميک اِستريپ هاِی روی 
رزنكوئيست55،  جيمز  روليف هاِی  ليختن  اِشتاين54، 
اولدنبرگ57،  كالس  و  داين56  جيم  عظيم شدة  اشيای 
طبيعِت بی جاِن تام ِوِسلمان58، و همچنين در رديف هاِی 
و  صددالری  اسكناس هاِی  رديِف  كوكاكوال،  بطرِی 
مونروِی59  مرلين  پرتره هاِی  و  كمِبل  سوِپ  قوطی هاِی 
اَندی وارهول60. در تماِم اين آثار، دال هايی تعبيه شده 
است كه به انحاء گوناگون، مدلول شان آمريكاست: پرچِم 

پپسی،  آمريكا، كوكاكوال،  آزادی، دالِر  آمريكا، مجسمة 
كابوی، عقاب، پرترة جرج واشينگتن و جان اف. كندی و 
ديگر رؤساِی جمهوِر آمريكا، اتومبيل های براق ِشوُرلِت و 

كاديالک و غيره. 
ناِم »رئيس   جمهوِر  به  رزنكوئيست  آثاِر  از  يكی  در 
انتخاب شده« )تصوير 5( تصويِر لبخند به لِب ِكِندی را 
پوستِر  تصويِر  معروف ترين  زمان  آن  در  كه  می بينيم 
و  دارد  اغواكننده  حالتی  لبخندش  بود.  او  تبليغاتِی 
تصنعی به نظر می رسد. در سمِت راسِت تصوير اتومبيلی 
در  زنی  را دسِت  تصوير  وسِط  قسمِت  و  ديده می شود 
كرده  اشغال  تُرد  اسفنجی  كيِک  تكه  يک  كندِن  حاِل 
هستند.  آمريكايی  تماماً،  دال هايی،  اين ها،  همة  است. 
زندگِی اف. كندی همچون بسياری از جواناِن دهة شصت 
ـ كه عاشِق سرعت و هياهو بودندـ  كه او را می پرستيدند 
و به او رأی داده بودند در اتومبيل به پايان رسيد. براِی 
جواناِن دهة شصت اتومبيل نشانة قدرت و آزادی بود و 
بََدل  تابوت شان  به  را  اتومبيل شان  گاه  سرعت  جنوِن 
می كرد61 )صحاف زاده، 1388: 132(. در اينجا با رجوع 
در  كندی،  ناِم  به  دالی  روِی  بر  كمی  تصوير،  خوِد  به 
تصوير، توقف كنيم: كندی يكی از چهره های تمام عياِر 

تصویر5.»رئیسجمهوِرانتخابشده«،جیمزرزنکوئیست)1960(، )صحاف زاده، 1388: 176(
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پاپ بود كه توانسته بود با چهرة جوان و خنداِن خود، كه 
از  دوست داشتنی تر  بسيار  تلويزيونی،  مصاحبه هاِی  در 
چهرة عرق ريزان و صورِت بْدتراِش و عبوِس سياست مداِر 
كهنه كاْر ريچارد نيكسون به نظر می رسيد، موِج هيسترِی 
كندی به راه اندازد و عميقاً، در دِل نسِل جوان جا باز 
كند. چنان كه از پوسترهاِی تبليغاتی اش نيز برمی آيد، 
می رفت تا اگر تروِر تراژيكش در ساِل 1963م به كار او 
پايان نمی داد، تمامِی دهة شصت را در بر بگيرد. براِی 
يک جواِن آمريكايِی دهة شصت، دالّی به ناِم كندی در 
قلِب تصاويِر چاپی و تلويزيونی، بيش از آنكه نموداِر يک 
كاريزماِی متنفذ باشد، عمدتاً محصوِل يک موِج جوان، و 
تجسمی ايده آل برای روِح آن دهه تلقی می شد؛ دالی كه 
بعد از مرگش نيز در آثاِر هنرمندانی مثِل رزنكوئيست در 
تابلوِی »رئيس جمهوِر منتخب«، و همچنين راشنبرگ 
در اثرش به ناِم »مرور« )يا عطِف به ماَسَبق( )تصوير 6( 
و بسياری ديگر به حياِت خود ادامه داد. در همين نمونة 
زيرند:  قراِر  به  راشنبرگ  اثِر  در  حاضر  دال هاِی  اخير، 
تصويِر يک فضانورد در حاِل پرش با چتِر نجات؛ كندِی 
رئيس جمهور در حالی كه با انگشتش انگار به چيز مهمی 

اشاره می كند؛ تعدادی سيب كه به نوعی بازنمايِی توليِد 
سرمايه داری  آمريكاِی  كشاورزِی  محصوالِت  صنعتی 
غالِب  نشانة  كه  ايمنی  كاله  با  كارگر  تعدادی  است؛ 
پوسترها و ديوارنگاری های نظام سوسياليستی محسوب 
به عاريِت نظاِم سرمايه داری درآمده است؛  می شود كه 
تعدادی از هنرمندان كه حركات موزون انجام می دهند 
صحنه های هاليوودی را در ذهِن مخاطب تداعی می كند. 
همة اين دال ها ماركی آمريكايی بر پيشانی دارند، كه به 
صورت ترجيع بند، با ساختاری ملغمه گون و عمدتاً بی  
طرح ريزی شده  و  خاص  ارتباط  برقرارِی  پِی  در  آنكه 
مابين اجزاِء تشكيل دهنِد تابلو باشد )كه اصاًل هنِر پاپ 
را  اين ها  همة  كه  چيزی  ندارد؛  سر  در  رؤيايی  چنين 
معنادار خواهد كرد، همانا »زندگِی روزمره« است(، هر 
بار به نوعی در هنر پاپ بازنمايی می شوند. ذهِن مخاطب 
در رويارويی با اين آثار، يكی پس از ديگری ُكِد دال هاِی 
منفرد را می گشايد و مدلول های مورد نظر را شناسايی 
می كند، درست با همان مكانيسمی كه وقتی در مقابِل 
بازنمايِی  و  می ايستاد  كانستابل  يونجه«  »گارِی  تابلوِی 
شناسايی  آن  در  را  انگليسی  دهكدة  يک  از  منظره ای 
می كرد: تصوير، واقعيت را باز نمی نماياند، بلكه شايسته تر 
تصويری  دال هاِی  پِس  از  واقعيت  بگوييم  كه  است  آن 
و  روشن  نظری  اظهار  در  راشنبرگ  می شود.  برداشت 

كوتاه، اين مسئله را اين چنين توضيح می دهد: 

نقاشـی، پيونـد وثيقی هـم با هنر و هـم با زندگی 
دارد، كـه هيچ يـک از اينهـا از پيش تعيين شـدنی 

نيستند.
 )Rauschenberg, 2005(

به  مخاطب  برداشِت  كردِن  معطوف  اين گونه 
اقتصادی،  واقعيت هاِی  از  اعم  بيرونی،  واقعيت هاِی 
عناصِر  كه  رسالتی ست  طبقاتی،  و  اجتماعی  سياسی، 
تصويرِی هنر پاپ در پِی آن است. اين عبارت با اين نقل 

قول از راشنبرگ بهتر قابل فهم است:

دليلی ندارد كه همة پهنة دنيا را همچون تابلوِی 
غول آسايی تصور نكنيم.

تصویر6.»مرور«،رابرتراشنبرگ)1960(، 
)سميع آذر، 1389: 197(
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)Rauschenberg, 1959, 321( 

 »F-111« نام  به  خود  ديگر  اثِر  در  رزنكوئيست 
در        متر(   26×3( بزرگ  مقياسی  در  كه   )7 )تصوير 
سال هاِی 65 – 1964م خلق كرد، و شايد مشهورترين 
هنر  به هدِف  كامل تری  به طرِز  كارش محسوب شود، 
آشكارا  را  آن  اَشُتن«62  »ُدر  است.  شده  نزديک  پاپ 
براِی هنر  فلسفة هنر  به  و حمله ای  از جنگ  تفسيری 
آن  ماننِد  درست   )138  :1388 )صحاف زاده،  می داند. 
ابراز  »پيكاسو«63  گئورنيكاِی  تفسيِر  در  كه  چيزی 

می شود. همان مضمونی كه از زماِن فرانسيس گويا به 
بعد بارها در نقاشی غرب ُرخ می نمايد: »مصائِب جنگ«. 
)همان: 138( تابلوِی او از 52 قسمِت مجزا تشكيل شده 
به  اشاره ای  می تواند  كه  دالی  هر  تقريباً،  است. 
آمريكايی بودن و زندگی روزمره داشته باشد در اين تابلو 
رفتِن  ُمحاق  به  سال  شصت  طِی  در  اگر  دارد.  حضور 
موضوع و دال، مخاطب سردرُگم در مقابِل تابلو می ايستاد 
دال هاِی  تعدِد  از  اكنون  نمی يافت،  آشنا  چيزی  و 
چشم آشنا سردرُگم می شود. دوباره به خود تصوير توجه 
U.S.AIR-  كنيم: شبِح يک شكاری بمب افكن با عبارِت

تصویرF-111«.7«،جیمزرزنکوئیست)1964م(،)صحاف زاده، 1388، 204(
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RORCE؛ ديِتيل هايی از يک مانِع پرِش دو و ميدانی؛ 
تصويِر بزرگی از يک تايِر فايرستون؛ يک كيِک برش خورده 
واقع،  در  كه،  آْن  روِی  بر  فانتزی  پرچِم  تعدادی  با 
المپ  كه  المپ  سه  هستند؛  غذايی  ارزِش  نشانگرهاِی 
چهرة  است؛  خورده  ترک  مرغ  تخِم  يک  مثِل  ميانی 
ذهن آشناِی كودِک خنداِن بيلبوردهاِی  تبليغاتی سطِح 
شهر در زيِر يک دستگاه سشوار در مقابِل قطعة چمنی 
با رنِگ سبِز تابناک؛ يک چتر با نوارهاِی رنگی در برابِر 
تصويری از يک قارِچ اتمی پيچان و باشكوه!؛ تصويری 
و  دهاِن يک شناگر  از  از حباب هاِی خارج شده  زيرآبی 
تصوير بسته ای از اسپاگتِی كنسروشده. اين تابلو چيزی 
آمريكايی.  زندگِی  اِلِمان هاِی  از  كلكسيونی  مگر  نيست 
شاخة  چه  و  آن  انگليسِی  شاخة  چه  هم،  پاپ  هنِر 
َقدری  آمريكايی  روحياِت  خاطِر  به  كه  آن،  آمريكايِی 
هم ِسلكاِن  از  پُرقدرت تر  و  پرخاشگرانه تر  گستاخانه تر، 
اروپايی اش است، سوداِی همين اشارت هاِی مستقيم را 
در سر دارد. قصِد ايشان از آفرينِش هنری، به هيچ وجه 
هجوآميز و خصمانه نيست. آن ها اكسپرسيونيست هايی 
همچون ُجرج سگال64 و واقع گراياِن اجتماعِی65 دهة سی 
شهری  تمدِن  بی  عدالتِی  و  زشتی  به  مدام  كه  نيستند 
تركيب  در  ساده تر،  عبارت  به  آن ها  می كردند.  حمله 
تابلوهای شان در پِی بازنمايِی دال هاِی دنيايی هستند كه 
در آن زندگی می كنيم. به شهِر بزرگ، و اشياء و تصاوير 
و اِلمان هاِی دنياِی پيراموِن ما چنان می نگرند كه گويی 
می كنند.  آشنا  آن ها  با  را  ما  كه  است  بار  نخستين 
مثِل  دستی،  دِم  اشياِی  اين  اولدنبرگ  مثِل  هنرمندی 
بزرگ می كرد كه  اندازه ای  به  را  يا تی بگ  كيسة چای 
انگار از فرِط دِم دستی بودن، به دسِت فراموشی سپرده 
شده و ديده نمی شوند؛ در واقع، اين آثار به نوعی قضاوت 
هنرمندانه  را  واگذار می كنند، »هست«ها  بيننده  به  را 
بازنمايی می كنند، اينكه »چه بايد باشد« را و »چگونه 
بايد باشد« را به عهدة مخاطب می گذارند. دالی همچون 
قارِچ انفجاِر اتمی ـ كه بارزترين شاخصة آمريكا در طی 
تاريِخ اين كشور استـ  مسلماً مدلولی هراس آور در ذهِن 
مخاطب دارد و تصويِر بمب افكن هم مزيِد بر علِت چنين 
هم كنارِی  يک  در  نشانه ها  همين  می شود.  برداشتی 
روايت گونه و ديالكتيكی با تصويِر يک قطعه كيِک شيرين 

و يا تصويِر كودكی لبخند به لْب مخاطب را در كنار هم 
قرار دادِن برداشت هاِی مختلف و رسيدن به يک برداشِت 
آزاد ياری می كند. حكايِت هنر پاپ، مصداق اين مصرع 
است كه »عيِب ِمی جمله بگفتی، هنرش نيز بگو«. پاپ 
كودكان  بازِی  خانه سازِی  رنگارنِگ  قطعاِت  به  آرت، 
می مانَد كه در دسِت هر كودكی، بسته به ذوق و خالقيت 
او، تبديل به شكلی متفاوت می شود. در بيِن اين قطعات، 
رنگ های  هم  می خورد،  چشم  به  روشن  رنگ های  هم 
پاپ، در  براِی هنِر  برشمرده شده  بارِز  اين ويژگِی  تيره. 
آثاِر اولية وارهول، و كارهاِی ليختن اِشتاين نموِد بارزی 
می يابد. عالقة وارهول به عنواِن يک مهاجرزاده، به رؤياِی 
آمريكايی و نشانه های آن در نقِل قولی از وی قابِل فهم 

است:
آنچه آمريكا را كشوری فوق العاده می كند، پايه گذارِی 
اين راه و رسم است كه ثروتمندترين افراد، همان چيزهايی 
را می خرند كه فقيرتريِن افراد. آدم می تواند تلويزيون تماشا 
كه  باشد  مطمئن  و  بيفتد  كوكاكوال  به  چشمش  و  كند 
رئيس جمهور كوكا می نوشد )يا پله هم پپسی می نوشد66(، 
می توانی  هم  تو  بكن،  را  فكرش  می نوشد،  كوكا  تِيلر  ليز 
كوكا بنوشی. يک كوكا يک كوكاست و هيچ پول اضافه ای
ديگر  كِس  هر  آنچه  از  بهتر  كوكايی  آدم  برای  نمی تواند 
می نوشد، بخرد. تماِم كوكاها يكسان هستند و همة آن ها 
را  اين  جمهور  رئيس  می داند،  را  اين  تِيلر  ليز  خوب اند. 
كوكاها  اين  تماِم  می دانی...  هم  تو  و  می داند  او  می داند، 
برابرتر  آمريكايی كه هر چيزی  ايدة  اين  آمريكايی است. 
 )Warhol, است  خارق العاده  می شود،  آمريكايی تر  شود 

1975: 67(
همين عالقه است كه در آثاِر فراواِن وی حضور پيدا 
می كند. ليختن اِشتاين هم وضعيتی مشابه دارد. اولی به 
تكنيک هاِی  و  بصری، سوژه ها  زباِن  از  طوِر گسترده ای 
داستان هاِی فكاهِی مصور وام گرفت كه براِی مخاطِب  
آمريكايی ـ و به مدِد تكنولوژی ارتباطات و رسانه، لزوماً 
ديگر نه فقط آمريكايی ـ بسيار چشم آشنا بود، و دومی 
از حضوِر همه جايی و تكراِر پُربسامِد دال هاِی حاضر در 
از  دو  هر  تلويزيونی.  و  روزنامه ای  بيلبوردی،  تبليغاِت 
روزمرة  زندگی  بطِن  از  نشانه هايی سود می جستند كه 
مردم برآمده و آن قدر دِم دستی شده بود كه ديگر ديده 
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نمی شد. سميع آذر اين ويژگی را چنين توضيح می دهد: 
نمادها و  به دنباِل ديدنی كردِن  پاپ  واقع جرياِن  »در 
كه  هستند  بديهی  آنقدر  كه  است  تصويری  نشانه هاِی 
معموالً ديگر ديده نمی شوند«. )سميع آذر، 1389: 203( 
گويی آيينه ای در برابِر چشمان مان، در حاِل بازنمايی و 
كمی فاصله دادِن همة آن چيزهايی است كه اين قدر به 
ما نزديک است كه ديده نمی شود. هنِر پاپ همان آيينه 
شكِل  آن  به  مخاطب  وقتی  بازنماگر!«  »آيينة  است: 
پرداخِت هنرمندانه شده، با تصاويِر داستان هاِی باِب روِز 
كميک استريپ و يا رديِف بطری هاِی سبزرنِگ كوكاكوال 
و يا قوطِی سوِپ كمِپل و يا اسكناس هاِی صددالری و 
همچنين چهرة هنرپيشه هاِی ستاره مثِل مرلين مونرو 
مواجه می شود، بازنمايِی زندگِی هر روزة خود را از دِل 
آن دال ها در تابلوها دوباره می بيند. نشانه ها يكی يكی، 
عريان  او  برای  اغواكننده  هيبتی  در  مقاومتی،  بی هيچ 
می شود و به زبان بهتر، تصويِر واقعيِت زندگی خود را در 
البه الِی آن ها می بيند و با آن هم ذات پنداری می كند. 
هنِر پاپ را از اين رهيافت، می شود موفق ترين جنبش در 
دنياِی  بازنمايِی  ملموس ترين  و  مستقيم ترين  ايجاِد 
پيرامون، و ايجاِد سمپاتی بيِن اثر و انبوِه مخاطب دانست. 
تعبير بكوال از اين مسئله چنين است: اين هنر در پِی آن 
بيننده  كند.  سست  را  مخاطب  استواِر  ديدگاه  كه  بود 
ناچار است بين شماری از شيوه هاِی مشاهده دست به 
انبوِه  نشانه هاِی  آن  همة  تا  كند  تالش  و  بزند  انتخاب 
تصويری را در قالِب كِل معناداری به هم ارتباط دهد. 
اين  اينكه  بر  مبنی  دوشان  باوِر   )373  :1387 )بُكوال، 
بيننده است كه اثر را تكميل می كند )در قالِب تِز معروِف 
او يعنی »سهِم مخاطب«(، در هنِر پاپ مصداقی بارز پيدا 
هم  پاپ  هنِر  واقع،  در   .)160 )كابان، 1380:  می كند. 
چيزی جز اين نمی خواست. تماِم عناصِر تصويری و هر 
اين واقعيت به  چيِز ديگری در هنِر پاپ در پِی گفتِن 
مخاطب بود كه  اين يک واقعيت است، چه چيزی می تواند 

واقعی تر از خوِد واقعيت باشد. )صحاف زاده، 1388: 125(
با اشاره به يكی از نقِل قول های وارهول كه در ساِل 
1975م، در كتاب مشهورش با عنواِن فلسفه هاِی اندی 
وارهول انتشار يافت، در تصديِق اين آرماِن بنياديِن هنِر 
پاپ كه هرگونه معنارسانی در آثارش را انكار می كند و 

خود را فقط بازنماگِر هست ها می داند، مقالة حاضر را به 
پايان می بريم:

دليِل آنكه من اين گونه نقاشی می كنم اين است 
كه می خواهم يک ماشين )آيينه( باشم. هر آنچه را 
كه انجام می دهم و شبيه ماشين انجام می دهم، به 
خاطِر آن است كه چيزی ست كه می خواهم انجام 
دهم. فكر می كنم كه محشر بود اگر همه اين گونه 
بودند ]...[ در آينده هر كسی ظرِف پانزده دقيقه به 
شهرِت جهانی خواهد رسيد. اگر می خواهيد اندی 
وارهول را به تماِم معنا بشناسيد، كافيست كه به 
ظاهِر تابلوهايم، فيلم هايم و خودم نگاه كنيد، مرا 
پنهان  شما  چشماِن  از  چيز  هيچ  يافت.  خواهيد 

)ibid: 84( .نمی ماند

نتیجهگیری
همان طور كه مالحظه كرديم، با بررسِی مسئلة بازنمايی 
در سيِر تاريخی هنرها )از دوراِن پارينه سنگی تا دهه هاِی 
و  بيرونی  امری  بازنمايِی  بيستم(  سدة  و شصِت  پنجاه 
آشنا در عناصِر تصويری تا همين اواخر، يعنی تا انتهاِی 
آثاِر هنری وجود داشته  جرياِن پُست امپرسيونيسم، در 
است و اين مسئله با ظهوِر قرِن بيستم و تا ميانه هاِی اين 
قرن، تحت تأثيِر عالقة وافِر هنرمنداِن اين سده به بياِن 
حديِث نفس و فرانمايِی ذهنيِت خودآييِن خويش، كه 
دو جنِگ جهانِی  از  ناشی  ساية سهمگيِن سرخوردگِی 
كم  خود  اوج  به  مسئله  اين  رساندِن  در  هم  اََسف بار 
بی تأثير نبود، به ُمحاق رفت و با جرياِن اكسپرسيونيسِم 
انتزاعِی آمريكايی و به پيشوايِی هنرمندانی مثِل پوالک، 
دكونينگ و روتكو، به حِدَ كماِل بی موضوعی رسيد، و در 
و  جانز  چون  هنرمندانی  آثاِر  ميانجی گرِی  با  نهايت 
راشنبرگ )موسوم به هنرمنداِن نئوـ دادا( و عالقة وافر 
زندگِی  آمادة  ـ  حاضر  عناصِر  از  بهره گيری  به  ايشان 
تأثير  تحِت  هنری،  آفرينِش  جرياِن  در  روزمره 
دست آوردهاِی انقالبِی راهنما و ظرفيت ساِز فعاليت هاِی 
ايشان  ميراِث  كه  شد  فراهم  شرايطی  دوشاْن  امثاِل 
»پاپ«  عنواِن  تحِت  كه  برسد  هنرمندانی  به  مستقيماً 
شناسايی می شوند و طِی آن، دوباره موضوِع آشنا )يعنی 
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بازنمايِی امِر بيرونی( و به بياِن فنی تر، عناصر مستقيِم 
كمال  حد  به  و  بازگشت  هنری  اثِر  به  روزمره  زندگِی 
از  بعد  فرهنگِی  و  اجتماعی  و  مسائل سياسی  و  رسيد 
جنِگ جهانِی دوم و روزگار جنگ سرِد دو بلوک شرِق 
كمونيست و غرِب سرمايه داری، و دوراِن رونِق اقتصادِی 
نيز در  اشاعة فرهنگ مصرفی  و  آمريكاِی سرمايه داری 
اين اقباِل گسترده و همه جانبه به مسئلة »بازنمايی« و 
حضور فراوان عناصِر مصرفِی زندگِی روزمره در قلِب اثِر 
سرمايه ای  اينها  همة  و  كرد  ايفا  اساسی  نقِش  هنری، 
بهره بردارِی جريان هاِی  به تمامی مورِد  فراهم آورد كه 
»پُست پاپ«67، مثِل »هنِر مفهومی« و »هنر مينی مال«، 
»اجراها«،  مثل  آن ها  از  تمام جريان هاِی مشتق شده  و 
»رويدادها« و »چيدمان ها« و »هنرهاِی چند رسانه ای« 
و در يک كالم »هنر پست مدرن«، قرار گرفت كه تا به 

امروز هم ادامه دارد.

پینوشتها
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

در  او،  آوانگارد  دست آوردهاِی  و  دوشان  مارسل  نقش   .29
جريان هاِی بعد از نيمة قرن، يعنی شكل گيری جريان نئو- 
دادا، پاپ، هنر مينی مال و مفهومی كه در نهايت را مه به بی 
نهايت می برد ایکس-آرت هاِی جريان پست- مدرن، موضوعی 
است كه خود مقالة مفصل ديگری می طلبد كه جرياِن دوشان 
را از دورة امپرسيونيسم تا عصِر حاضر پی گيری كند. اين كار 

توسِط نگارندة اين سطور صورت پذيرفته است.
30. Robert Rauschenberg
31. Jasper Johns
32. Neo-Dada

33. راشبرگ در اظهار نظری روشن، هماننِد دوستش جانز، اين 
موضع گيری را اينچنين بيان می كند: »گفتمانی كه در عالِم 
دردها،  و  رنج ها  كمبودها،  دربارة  فقط  می شد،  شنيده  هنر 
احساسات و عوالِم درونی بود و من به هيچ روی، به اين قبيل 
 Tomkins, 1965,( نداشتم.«  عالقه ای  آنها  بيان  و  چيزها 

)198
34. Sandro Bocola

35. مهم ترين اثِر دوشان، يعنی »عروس را عزب های اش برهنه 
می كنند، حتی« كه به ناِم »شيشة بزرگ« مشهور است، و 
ساخِت آن از ساِل 1915 تا 1923 به طول انجاميد و دسِت 
آخر هم نيمه تمام ماند، تماشاگر را به بهره گيری از منابع و 
انقالِب  بدين ترتيب،  و  وامی دارد  وی  خوِد  قابليت هايی 
امپرسيونيست ها و خصوصاً ژرژ سورا را در سطحی ديگر تكرار 
می كند. موضوِع مورِد عالقة دوشان فرآينِد ادراک است و نه 
نگريستن.  را  »ديدن  می گويد:  او  می شود.  درک  كه  چيزی 
نمی توان  را  شنيدن  عمِل  اما  ديد،  می توان  را  ديدن  عمِل 

)Sanouillet, 1975, 37( شنيد.« نقِل قول از
36. Flag )1954-5(

encaustic .37 كه يادآوِر شيوة كار اساتيد دورة رنسانس است، 
رنگ  شامِل  زيرسازی  الية  چندين  انباشت  از  است  عبارت 
روغن و تكه های روزنامه، كه با ذراِت واكس و پارافين مخلوط 
می شدند و پس از سفت و سرد شدن آماده می شد تا الية 
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)سميع  آذر، 1389:  شود.  كار  آن ها  رویِ  روغن  رنگ  نهايی 
)202

38. Jose Pierre
39. Kitaj
40. Homage to the Chrysler Corporation )1957(
41. Konrad Klapheck

independet group .42  ناِم جمعی از نقاشان، معماران و 
منتقدان )از جمله ريچارد هميلُتن، اسميتُسن و اَلووی( 
می آمدند  گرد  لندن  معاصرِ«  هنرهاِی  »انجمِن  در  كه 
پاپ  زمينة شكل گيرِی  اينان  دهة 1950(.  دوِم  )نيمة 
آرت را در انگلستان، و از پِی آن در اياالِت متحده فراهم 

كردند. )پاكباز، 1387: 452(
43. Peter Smithson
44. Richard Haomhlton

از  نخستين بار  براِی  كه  بود  نمايشگاه  همين  جرياِن  در   .45
اصطالِح »پاپ آرت« استفاده شد. اما هدف از آن، ناميدِن يک 
تصويرِی  دنياِی  خصوِص  در  صرفاً  بلكه  نبود،  جديد  سبِک 
شكل  را  زمانه  آگاهِی  كم كم  كه  صنعتی  توده اِی  فرهنِگ 
می داد، به كار رفت. اصطالح پاپ آرت به معناِی امروزی براِی 
منقِد  آلووی«،  »لورنس  نخستين بار  را  مستقل  سبِک  يک 

هنری، به كار برد.
46. Just what is it that makes today’s homes so 

different, so appealing? )1956(.)1382 تيمسا یسول: 
146(

47. از همين اثر است كه بسياری از آنچه كه بعدها در هنِر پاپ 
از جمله  روزمره(،  زندگِی  دنيلِی  تصاويِر  )يعنی  مرسوم شد 
استفاده از تصاويِر عاريتِی مجالت و منابِع ديگر، براِی نخستين 

بار مطرح گرديد. )لوسی اسميت 1382: ص 147(
48. Erwin Panofsky

49. داللِت صريح در تصاوير و به طور كلی هنرهاِی تجسمی، 
همان معنا و دريافتی ست كه همة افراد در اولين برخورد با 

آن اثر در ذهن شان نقش می بندد.
50. iconology
51. iconography

52. از اين حيث، شايد بتوانيم مسامحتاً تابلوهاِی پاپ را، 
»ِسنِسيشنال«  هنری  را  پاپ  هنر  رساتر،  عبارِت  به  يا 
حِس  پنج  هر  با  كه  تابلوهايی  يعنی   )sensational(
يعنی چيزی كه  بناميم.  مخاطب، حس شدنی هستند، 
هنر  جريان  در  كمال  و  تمام  نحوی  به  بعدتر،  كمی 

مورِد  مدرن«  پست-  »هنر  بگوييم،  بهتر  يا  مفهومی، 
استفاده قرار گرفت- كه خود موضوِع پژوهش گستردة 

ديگری است.
53.  از اين بابت از قيِد »تقريباً« استفاده كرده ايم كه حكم مان 
را شامِل حاِل تابلوهايی از اين جنبش كه موفق به ديدن شان 

نشده ايم، نكنيم.
54. Roy Lichtenstein
55. James Rosenquist
56. Jim Dine
57. Claes Oldenburg
58. Tom Wesselmann
59. Marilyn Moneroe
60. Andy Warhol

61. جان اف. كندی، جوان ترين رييس جمهور تاريخ آمريكا، 
موفق شد با آن لبخندی هميشگی اش، روِح تازه ای را در 
كالبِد رو به زوال آرمان هاِی آزادی و دموكراسی بدمد و 
سياست آمريكا را از قيد وابستكی به تضاد شرق و غرب 
برهاند.تأكيد كندی بر تغيير گرايش ها سياسی و نظرش 
دربارة »مرزهاِی نو« كه می بايست در ان گام هاِی بلند 
اصالِح  كرد:  تسخير  را  وی  نسِل  تخيِل  شود،  برداشته 
ادغاِم  اجتماعی،  و  درمانی  بيمه هاِی  و  آموزشی  نظام 
سياهان در جامعة سفيد، مبارزه عليه فقر، تأسيس سپاه 
صلح، اجراِی طرح فضايی آپولو كه با فرود اولين فضانورد 
نتيجه  به   1969 ژوئية   20 در  ماه  سطح  بر  امريكايی 
اينكه  خالصه  است.  او  اقدامات  از  بخشی  تنها  رسيد، 
مظهر  آمريكا  ديگر  رئيس جمهور  هر  از  بيش  كندی 
همان  يا  عادالنه تر،  و  بهتر  دنيای  به  انسان  اميدهای 
رؤياِی آمريكايی بود و از همين بابت است كه تا به اين 

حد مورِد توجه هنرمنداِن پاپ قرار گرفته است.
62. Dore Ashton
63. Pablo Picasso
64. George Segal

Socialist Realism .65 رئاليسم سوسياليستی نوعی هنر 
به اصطالح رئاليستی و بازنماگِر عينيات بود كه در دهة 
از  بعد  و  آمد  پديد  شوروی  جماهير  اتحاِد  در   1930
فرا  را  كمونيستی  كشورهاِی  ديگر  دوم،  جهانی  جنگ 
سياسی  تبليغاِت  خدمِت  در  هنری  به تمامی  و  گرفت 
موظف  جنبش  اين  در  هنرمندان  می شود.  محسوب 
بودند »تصاوير عينِی واقعيِت برساخته شده را در تكامِل 



44

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� فصلنـامۀ                    سال دوم، شامرۀ 8، پاییز 1392

انقالبِی آن به گونه ای عرضه كنند كه در آموزش روِح 
كمونيسم به گارگران مؤثر واقع شوند«. از اين بابت، اين 
جنبش در بحبوحة بازه ای كه بازنمايِی واقعيِت بيرونی 
در آثار هنری به محاق می رود، اتفاقی منحصر به فرد 
محسوب می شود و تفاوِت بارِز آن با جرياِن هنر پاِپ دهة 
بازنمايِی  پِی  در  آن  خالِف  بر  كه  است  اين  در   60
جهاِن  آن  بلكه  نيست،  بيرونی  جهاِن  »هست«هاِی 
آرمانِی متحقق نشدة كمونيستی را در قالب تصاويری كه 
دارند،  ايدئاليستی  مضمونی  ولی  رئاليستی،  ساختی 
اين جهاِن  با  اما، سروكاری  بازنمايی می  كند. هنِر پاپ 
ايدئاليستی ندارد، و عموماً در خدمت هيچ ايدئالی در 

نمی آيد.
66. شعار معروِف تبليغاتی پپسی كوال.

67. Post-Pop
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