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چکيد ه

از مهم ترین مباد ی زیبایی شناسی سوبژکتیو کتاب نقد  قوه ی حکم کانت است. تأثیر این زیبایی شناسی عالوه بر مد رنیسم، د ر هنر 

نیمه ی د وم سد ه بیستم نیز قابل پیگیری است. به نظر می رسد  بد ون د ر نظر د اشت زیبایی شناسی سوبژکتیو و تقابل آن با هنر نیمه 

د وم سد ه بیستم، بعید  است بتوان به د رکی جامع از ماهیت برخی جریانات هنری از جمله پاپ نائل آمد . این د ر حالی است که 

د ر تحلیل جریان پاپ کم تر این خصلت تقابلی و نتایج حاصل از آن مد نظر قرار می گیرد . پژوهش حاضر بر آن است تا با اتکا به آرا 

الرنس الووی د ر خصوص جریان پاپ و موضع آن د ر قبال زیبایی شناسی سوبژکتیو به د رکی د قیق تر از ماهیت هنر پاپ د ست یابد .  

الووی با د ر نظرگرفتن خصلتی ارتباطی - کارکرد ی برای هنر و به طور اخص هنر پاپ، نه فقط به زیبایی شناسی سوبژکتیو واکنش 

نشان می د هد  بلکه د ر صد د  ارائه تعریفی متفاوت از هنر، مبتنی بر نظام ارتباطات است. با اتکا به نظریه ی ارتباطی -کارکرد ی الووی 

و خصایص تقابلی آن، می توان چنین نتیجه گرفت که جریان پاپ هویت خود  را به طور صرف د ر تقابل با زیبایی شناسی سوبژکتیو 

تعریف می کند . از طرف د یگر این نظریه مطابق معمول موافقتی با ورود  به موضوعات و تحلیل های کیفی د ر خصوص هنر ند ارد . 
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مبنای سوبژکتیویسم با رویه ی فکری د کارت آغاز و د ر فلسفه ی کانت 
و هگل به اوج تبلور می رسد . د ر آرا کانت همه چیز شأنی سوبژکتیو می یابد  
و جهان از منظر سوژه متعین می گرد د . براین اساس پرسش از عقالنیت 
مد رن، زیبایی شناسی و هنر خاص آن نیز جز د ر بستر سوبژکتیویسم 
نمی تواند  پاسخی د رخور بیابد . د ر این د وره عقالنیت د اللتی متفاوت از 
“تصورات فطری” نیست که  یافت »ِخرد  د یگر حاصل جمع  اد وار قبل 
ارزانی شد ه باشد  و ذات مطلق اشیا را آشکار  انسان  از تجربه به  پیش 
کند . سد ه ی هجد هم به خرد  بیشتر به مثابه یک امر اکتسابی می نگرد  تا 
به منزله ی یک میراث« )کاسیرر، 1382، 1-70(. مفهوم ِخرد  سوژه محور، 
حوزه های د یگر انسانی از جمله هنر و زیبایی را هم متأثر می سازد . تفکیک 
هنرهای زیبا و هنرهای کاربرد ی از یکد یگر و د ر نظرگرفتن شأنی خاص 
برای هر کد ام، به طور مشخص د ر بستر زیبایی شناسی سوبژکتیو تعریف 
شد نی است. اهمیت سوبژکتیویسم و زیبایی شناسی وابسته به آن تا به 
آنجاست که ماهیت بسیاری از جریانات و رویکرد های هنری حتی د ر 
نیمه ی د وم سد ه ی بیستم نیز، مستقیم و یا غیرمستقیم وابسته به آن 
است. د ر این میان یکی از مهم ترین جریانات شکل گرفته د ر جهان هنر 
که به طور مستقیم با رویکرد ی انتقاد ی به زیبایی  شناسی سوبژکتیو، هویت 
خود  را طرح می  کند  هنر پاپ است. اینکه جریان پاپ چگونه و به چه 
ترتیب چنین رویکرد ی را هم د ر حوزه ی نظری و هم د ر حوزه ی عملی 
آثار هنرمند ان خود  طرح می کند  مسأله ای مهم و د رخور توجه است. عالوه 
بر آن مسأله ارزش گذاری کیفی د ر حوزه ی هنر پاپ که پیش از آن یکی 
ارکان مهم زیبایی شناسی سوبژکتیو بود ه، مسأله ای مهمی است که  از 
نیازمند  بررسی د قیق است. مباحث نظری د ر حوزه ی هنر پاپ د ر این 
نوشتار وابسته به آرا الرنس الووی منتقد  و نظریه پرد از هنر د ر میانه ی سد ه 
بیستم است. تأکید  بر آرا او به این د لیل است که مباحث مطروحه توسط 
او به عنوان یکی از مهم ترین ـ و اولین ـ نظریه  پرد ازان هنر پاپ هم چنان 
جایگاهی کلید ی و قابل تأمل د ارد . الووی بر آن بود  تا با اتکا به ماهیت 
متمایز هنر پاپ، آن را به عنوان بخشی از نظام ارتباطی سد ه بیستم معرفی 

نماید . این تفسیر را می توان به عنوان یکی از نخستین اقد امات مؤثر د ر 
جهت گذار از زیبایی  شناسی سوبژکتیو و خصوصیت های آن توصیف کرد . 
او به عنوان نخستین کسی که از اصطالح »هنر پاپ« استفاد ه کرد ، به طور 
مشخص رویکرد ی انتقاد ی به زیبایی شناسی سوبژکتیو را طرح می کند . 
اگر چه نظریه  ی الووی با این رویه  ی انتقاد ی تشخص می  یابد ، اما د رک 
مصد اق  های مختلف آن، به خصوص د ر عملکرد  هنرمند ان پاپ، مسأله ای 
مهم است. از این جهت د ر نظر د اشت ظرایف ویژه  ی زیبایی  شناسی کانتی 
و د ر مقابل شناسایی کنش انتقاد ی جریان پاپ به آنها، یکی از اهد اف مهم 
این پژوهش است. بر همین مبنا مهم ترین پرسش های مطروحه د ر این 

نوشتار عبارت اند  از:
- واکنش انتقاد ی جریان پاپ چگونه و به چه ترتیبی ابعاد  گسترد ه 

زیبایی شناسی سوبژکتیو را د ر نظر می گیرد ؟ 
-    با توجه به اینکه هنر پاپ د ر میانه  ی سد ه  ی بیستم ماهیت هنر و 
زیبایی  شناسی غالب را به شکلی انتقاد ی می  نگرد  د ر مقابل، چگونه هویت 

خود  را د ر نسبت با جهان هنر تعریف می  کند ؟
د رنهایت با توجه به تأکید  این پژوهش بر آرای کانت به عنوان نمایند ه 
زیبایی شناسی سوبژکتیو ذکر یک نکته ضروری است؛ به طبع د ر بحث 
د رباره زیبایی شناسی سوبژکتیو، عالوه بر د ر نظر د اشت زیبایی شناسی 
اما  شود ؛  پرد اخته  هم  هگل  هنر  فلسفه ی  به  که  است  کانت، ضروری 
خصوصیت های د ستگاه فلسفی هگل و گسترد گی آن، ایجاب می کند  که 
توجه و پرد اختن به آن د ر بستری مستقل صورت گیرد  تا بتوان حق مطلب 
را اد ا کرد  و جزییات و ظرایف را آن چنان که شایسته است طرح نمود . 
بنابراین د ر نوشتار حاضر از ورود  به فلسفه ی هنر هگل خود د اری شد ه و 
طرح بحث د رباره زیبایی شناسی سوبژکتیو فقط با اتکا به آرا کانت صورت 
می گیرد . از طرف د یگر به نظر می رسد  مبانی زیبایی شناسی سوبژکتیو 
به طور مؤثر د ر آرا کانت و کتاب »نقد  قوه حکم« او طرح شد ه است و 

می توان این بحث را به طور مستقل طرح کرد .

روش پژوهش
د ر این پژوهش برای د سترسی به هد ف مطلوب، ابتد ا به توصیف د قیق 
د اد ه های گرد آوری شد ه از منابع مکتوب پرد اخته و سپس آنها را د ر تحلیل 
و مطابقت با یکد یگر قرار می د هیم. بر این اساس د اد ه های پژوهش حاضر 
با اتکا به شیوه ی اسناد ی و با ارجاع به منابع مکتوب گرد آوری شد ه اند . 
د ر ارجاع به آرای کانت، ترجمه ارزشمند  عبد الکریم رشید یان از کتاب نقد  
قوه ی حکم به عنوان متن پایه مورد  نظر بود ه است؛ اما با توجه به اینکه 
د ر خصوص برخی واژگان خاص اتفاق نظر واحد ی وجود  ند ارد ، جهت 
اطمینان به نسخه انگلیسی ترجمه پل گویر و اریک متیوز3 منتشرشد ه د ر 
انتشارات د انشگاه کمبریج هم رجوع شد . ازاین  رو جهت اطالع خوانند ه د ر 

برخی موارد  ترجمه انگلیسی نیز د ر پی نوشت ها آورد ه شد ه است.
نمونه  چند   با  نظر  مورد   یافته های  بحث  بیشتر  روشن شد ن  برای 
تصویری محد ود  از آثار هنرمند ان پاپ مطابقت د اد ه می شوند . د رنهایت 
روش پژوهش نیز چنان که د ر مقد مات مطروحه عیان است مبتنی بر روش 

توصیفی-  تحلیلی است. 

پيشينه پژوهش
با توجه به موضوع مورد  بحث و د امنه فرهنگی و جغرافیایی خاص آن 
د ر زبان فارسی پیشینه قابل توجهی که د ر برخی اهد اف با پژوهش حاضر 
هم سویی د اشته باشد  را نمی توان یافت. اما د ر متون غیرفارسی مهم ترین 
پیشینه را می توان پژوهش مهم الرنس الووی یعنی هنر پاپ آمریکایی1 
د انست. این کتاب د ر چهار فصل برای نخستین بار به طور جد ی به تشریح 
ابعاد  و خصوصیات جریان پاپ آمریکایی می پرد ازد . الووی بر آن است تا 
ابتد ا ضمن ارائه تعریفی مشخص از جریان پاپ، فارغ از زیبایی شناسی 
غالب مد رنیستی مبانی فکری انتقاد ی خود  را طرح نماید ؛ سپس با اشاره به 
نشانه ها و عناصر به  کارگرفته  شد ه د ر آثار، این جریان را به طور د قیق تر نمود ِ 
اید ه و نظریه ی خود  معرفی کند . الووی د ر این کتاب اشاره ی مشخصی 
به زیبایی شناسی سوبژکتیو و اد بیات مشخص آن د ر کتاب نقد  قوه حکم 

مقد  مه
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کانت ند ارد ؛ بلکه د ر تالش است تا با نظریه ی خود  و با اتکا به جریان پاپ 
آمریکایی زیبایی شناسی غالب تا روزگار خود  و انحصار آن به اقلیتی خاص 
را مورد  نقد  قرار د هد . د ر پژوهش حاضر بر آنیم تا عالوه بر عیان کرد ن 
نسبت های مشخص بحث الووی با مفاهیم مطروحه د ر نقد  قوه حکم، 
جایگاه نظریه ی او د ر خصوص جریان پاپ را د ر نسبت با گفتمان کلی 
هنر هم مشخص نماییم. به طبع چنین تمایزی بعد  از گذار چند  د هه 
می تواند  اهمیتی ویژه د اشته باشد . نمونه ی مهم د یگر را می توان پژوهش 
ارزشمند  پاپ آرت به مثابه  ی سرمنشأ پُست  مد رنیسم2 اثر سیلویا هریسون 
معرفی کرد . هریسون د ر این کتاب متون و پژوهش های نظریه  پرد ازان 
مختلف از جمله الرنس الووی د رباره هنر پاپ را مورد  بررسی و تحلیل 
د قیق قرار می  د هد  و جایگاه آنها را د ر تبیین و تعریف کلی این جریان 
مشخص می کند . هد ف اصلی هریسون تحلیل تاریخی د قیق و توجه به 
مهم ترین متون نظری منتشره د ر میانه ی سد ه بیستم از جمله نوشته  های 
الووی د رباره پاپ است. د رنهایت هریسون با کنار هم گذارد ن رویکرد های 
سرآغازگاه  به عنوان  را  پاپ  متفاوت،  نظریه  پرد ازان  از  مطروحه  متفاوت 
جریان پُست مد رنیسم معرفی می  کند . پژوهش هریسون نیز از د و جهت 
با اهد اف پژوهش حاضر تفاوت د ارد ؛ نخست اینکه پژوهش حاضر به طور 
مشخص شاخصه های هنر پاپ از منظر الووی را د ر تقابل با شاخصه های 
زیبایی شناسی سوبژکتیو مستخرج از نقد  قوه حکم کانت قرار می د هد ؛ د وم 
اینکه د ر این پژوهش برآنیم تا عملکرد  هنرمند ان پاپ را د ر نسبت با مبانی 
نظری مطروحه توسط الووی قرار د هیم و د رنهایت جایگاه کلی آنها را د ر 

گفتمان هنر مورد  ارزیابی و تحلیل قرار د هیم. 

مبانی نظری پژوهش
1- زیبایی شناسی سوبژكتيو

1- 1. زیبایی از منظر سوبژكتيویته ی كانتی
مبانی نظری مد رنیسم و نظریه ی هنر خاص آن را باید  د ر فلسفه ی 
روشنگری جستجو کرد . کانت و کتاب نقد  قوه ی حکم او از مهم ترین 
مباد ی زیبایی شناسی سوبژکتیو به حساب می آید . ریشه ی اصلی نظریه ی 
با  تقابل  د ر  زیبا  هنرهای  و  زیبایی  مستقل  تعریف  و  هنری  مد رنیسم 
شکاکیت  از  که  است  سوبژکتیویسمی  از  منبعث  کاربرد ی،  هنرهای 
د کارتی آغاز و بعد تر د ر رویه ی شناختی کانت به تبلور می رسد . کانت د ر 
کتاب یکم نقد  قوه ی حکم، د اوری زیبایی را امری ذوقی و از این جهت 
سوبژکتیو و وابسته به سوژه قلمد اد  می کند  )کانت، 1390، 99(. به این 
معنی که »سوژه خود  را احساس می کند ، یعنی چگونگی متأثر شد ن او 
به وسیله بازنمایی برایش مشخص است، بنابراین د اوری ذوقی یک د اوری 
 Kalar,) »شناختی نیست، یا د ر اصطالح کانتی یک د اوری منطقی نیست
73 ,2006)؛ سوبژکتیویسم، حس لذت مبتنی بر امر زیبا را د ارای خصلتی 
بازنمایانه می د اند . به این معنا که تعین صورت یافته از جانب سوژه مبتنی 
بر بازنمایی است؛ »بازنمایی فرآیند ی است که تجربیات، اد راکات، وجوه 
فاهمه و د ریافت فاعل شناسا از اعیان را د ر برمی گیرد . بد ین اعتبار که 
فاعل شناسا از آن پد ید ه به مد د  شهود  خویش فرآیند  بازنمایی را تحقق 
می بخشد « )ضیمران، 1393، 129(. به جهت همین شأن بازنمایانه است 
که د اوری ذوقی د ر مباحث مطروحه توسط کانت خصلتی سوبژکتیو د ارد .

کانت پس از د ر نظرگرفتن شأن سوبژکتیو برای زیبایی، آن را از چهار 

منظر: کیفیت، کمیت، نسبت و جهت مورد  بررسی قرار می د هد . او د ر 
خصوص حکم ذوقی برحسب کیفیت ابتد ا بر ناوابسته  بود ن زیبایی تأکید  
د ارد . لذت ذوقی مطلوب کانت فاقد  هرگونه عالقه است و از این جهت با 
امر مطبوع و خیر هم تفاوت د ارد . »ذوق، قوه ی د اوری د رباره ی یک عین 
یا یک شیوه ی تصور آن از طریق رضایت یا عد م رضایت، بد ون هر عالقه ای 
است. متعلق چنین رضایتی زیبا نامید ه می شود « )کانت، 1390، 109(. د ر 
د قیقه ی د وم و از لحاظ کمیت د اوری ذوقی د ارای بعد ی همگانی انگاشته 
می شود . کانت با استنباط از گام یکم که رضایت مبتنی بر زیبایی را فاقد  
هرگونه عالقه قلمد اد  می کند  به این نتیجه می رسد  که عالقه امری فرد ی 
و شخصی است و اگر بنا باشد  که لذت حاصل از زیبا مبتنی بر عالقه نباشد  
پس باید  جنبه ی عمومی د اشته باشد . به بیان کانت هر کس که بد اند  
رضایت حاصل از یک عین برای او فاقد  هر عالقه ای است، جز این نمی تواند  
د اوری کند  که عین مزبور حاوی رضایتی برای همگان است )همان،110(.

د ر د قیقه ی سوم کانت بر مسأله نسبت متمرکز شد ه و حکم ذوقی را 
حکمی مبتنی بر هد ف مند ی بد ون هد ف قلمد اد  می کند . از آنجایی که 
حکم ذوقی فارغ از عالقه و د لبستگی است از این جهت نمی توان آن را 
مود ی به هد ف یا غایت د انست. به عبارت د یگر اگر خصوصیتی د ر شی 
لحاظ شود  که هد ف وجود ی آن شی باشد  آن را نمی توان زیبا د انست 
چراکه آن شی د ر خد مت برآورد ن آن هد ف است. این خصیصه عالوه 
بر تأکید  بر آزاد انه بود ن حکم ذوقی، بر خصایص فرمی نیز تأکید  د ارد ؛ 
چراکه زیبایی را فی نفسه د ربند  هیچ پیام و مفهومی نمی د اند  و از طرف 
د یگر لذت حاصل از مواجه با آن فقط د ر خصوصیات موجود  د ر ابژه نهفته 
است. چنان که نقوش یونانی برای کانت فی نفسه هیچ معنایی ند ارند : »آنها 
معرف هیچ چیز ـ هیچ عینی تحت مفهوم معینی ـ نیستند  و زیبایی هایی 
آزاد ند «4 )همان، 135(. با استنباط از همین د قیقه د ر نظرگرفتن هرگونه 
هد ف مند ی و کاربرد  د ون شأن زیبایی است و زیبا غایتی جز زیبایی را 

د نبال نمی کند .
د رنهایت کانت د ر د قیقه چهارم بر این اعتقاد  است که امر زیبا قهرا و 
به خود ی خود  لذت آفرین و مبرا از هرگونه خصلت مفهومی است. به نظر 
ضرورت  این  آن که  بی  است،  ضروری  خاطری  رضایت  متعلق  »زیبا  او 
خاطر  رضایت  که  صورتی  د ر  باشد ،  مفهومی  د ستوری  د ربرد ارند ه ی 
ضروری نباشد ، د اوری های ذوقی محض نخواهد  بود ، بلکه تنها د اوری های 
تجربی ذوقی، یعنی د اوری هایی که بر اثر احساسات شخصی تعین یافته 
خواهد  بود « )شفر، 1385، 67(. به اعتقاد  کانت »زیبا چیزی است که 
بد ون هیچ مفهومی به مثابه ی متعلق رضایتی ضروری شناخته می شود «5 
فرم  گرایی  بر  د رآمد ی  می توان  را  کانت  تأکید   این  )کانت،150،1390(. 

مد رنیستی است.

1- 2. سوبژكتيویسم كانتی و ماهيت زیبایی هنری
به بیان کانت »فقط باید  تولید  از طریق اختیار، یعنی از طریق اراد ه ای 
که عقل را مبنای فعالیت های خود  قرار می د هد ، هنر نامید ه شود « )همان، 
237(. از این جهت هنر از د ید  کانت فعالیتی عقالنی و انسانی است. از 
طرف د یگر اثر هنری به صورتی خود جوش از حد ود  عقالنیت فراتر می رود  
و بر این اساس به چیزی بیش از د انش صرف )مهارت( مبتنی است. کانت 
د ر این راستا هنر را آزاد  و پیشه را مبتنی بر د ریافت مزد  و از این جهت فارغ 
از آزاد ی قلمد اد  می کند . این رأی کانت از مهم ترین خط مرز هایی است 

تقابل زیبایی شناسی سوبژکتیو با مبانی نظری هنر پاپ از منظر  الرنس الووی
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که بین هنرهای زیبا و کاربرد ی ایجاد  می شود . او بر این اعتقاد  است که 
هنر را چنان می نگریم که گویی فقط به مثابه ی بازی، 
یعنی مشغله ای که فی نفسه خوشایند  است، می تواند  
غایتمند  )موفق( باشد ؛ اما پیشه را به مثابه ی کار، یعنی 
)رنج آور(  ناخوشایند   فی نفسه  که  می نگریم  مشغله ای 
است و فقط به واسطه ی معلولش )مثاًل مزد ( جذاب است 
و د ر نتیجه فقط به اجبار می تواند  به شخص تحمیل 

شود ...« )کانت،1390، 239(؛ 
از طرف د یگر اثر هنری فقط بر مهارت صرف تکیه ند ارد  و به نیرویی 
متکی است که پا را از حد ود  مهارت و قواعد  تابع فراتر می گذارد  که مرز 
آن را با صنایع د ستی، هنرهای کاربرد ی و پیشه وری نیز مشخص می سازد . 
این حد ود  د ر نظر کانت منافی آزاد ی هنر نیست بلکه به آن جسمیت و 
عینیت می بخشد . د ر همین راستا کانت با اشاره به نبوغ به عنوان توانایی 

فطری هنرمند  تمایز میان هنرهای زیبا و کاربرد ی را مشخص تر می کند .

1- 3. ضرورت طرح نبوغ هنری از منظر كانت و تمایز عملکرد  آن
کانت د ر تعریف نبوغ بیان می کند  که: نبوغ یک استعد اد  ذهنی فطری 
است که طبیعت از طریق آن به هنر قاعد ه می بخشد  )همان، 243(. او با 
تعریف نبوغ بر آن است تا از تضاد ی که د ر هم سویی هنر و زیبایی پد ید  
آمد ه گذر کند  و یکی از مهم ترین شاخصه های هنرهای زیبا را معرفی 
نماید ؛ عالوه بر آن، به این واسطه یکی از مهم ترین ارکان مد رنیسم را نیز 
ـ که همانا مفهوم نبوغ هنری است ـ طرح ریزی نماید . کانت د ر تعریف 
است  قریحه ای  نبوغ  می کند: 1.  تأکید   مهم  چهار خصوصیت  بر  نبوغ 
برای تولید  که قاعد ه ی مشخصی ند ارد ، لذا اکتسابی نیست. از این جهت 
اصالت نخستین ویژگی آن است. بر همین اساس د ر مباحث مطروحه د ر 
زیبایی  شناسی مد رنیستی و هنر مد رن مفهوم اصالت به یکی از مفاهیم 
کلید ی تبد یل می  شود؛ 2. محصول نبوغ باید  الگو یعنی نمونه بود ه و از این 
جهت حاصل تقلید  نیست، لذا خود  تبد یل به معیار و قاعد ه برای د یگران 
می شود . عد م ابتنا بر تقلید  د ر بحث از هنرهای زیبا توسط کانت، ضرورت 
توجه به نوآوری را به صورت جد ی به میان می آورد  و آن را به عنوان یکی 
از شاخصه های مد رنیسم طرح می کند؛ 3. نبوغ به مثابه ی طبیعت قاعد ه 
می بخشد  و د رست به همین د لیل است که هنرمند  هم نمی تواند  توضیح 
د قیقی د ر خصوص چگونگی شکل گیری اید ه هایش د هد ؛ عالوه بر آن بنا 
به میل و با نقشه و تد بیر هم نمی تواند  چنین اید ه هایی را جاری سازد . 
نابغه ی هنرمند  حاصل د رخشان ترین نیروهای طبیعی است، خصوصیات 
د رخشانی د ر خود  د ارد  که د ر همه به یکسان یافت نمی شود . بر همین 
اساس است که جایگاه هنرمند  د ر د وره مد رن از سایر افراد  متمایز می شود  
و به قول کانت نابغه د ُرد انه ی طبیعت است. این د رد انه هم چون طبعیت 
از توان خالقه برخورد ار است؛ 4. طبیعت توسط نبوغ نه برای علم بلکه 
برای هنر قاعد ه مقرر می کند  آن هم فقط تا جایی که هنر، هنر زیبا باشد  

)همان، 244(. 
به این طریق محصول یک نابغه نمونه ای برای تقلید  نیست )زیرا د ر 
این صورت مایه ی نبوغ آمیز آن که روح اثر را تشکیل می د هد  از د ست 
می رود ( بلکه میراثی است برای نابغه ای د یگر که احساس اصالت ویژه اش را 
د ر او بید ار می کند . از د ید  کانت نبوغ فقط ماد ه ی اصلی را برای اثر هنری 
فراهم می کند . اما آنچه این ماد ه را به اثر هنری تبد یل می کند  قواعد ی 

است که به طور پیشینی مد ون شد ه و هنرمند  به واسطه آموزش آن را 
فراگرفته است.

از آنجایی که نبوغ د ر نظر کانت توانایی عینیت بخشید ن به اید ه های 
زیبایی شناختی د ر متخیله است که به خود ی خود  د ر هیچ بیانی و هیچ 
زبانی نمی گنجند  و هنرمند  د ر قالب هنر زیبا به آن عینیت می بخشد ، پس 
نمی توان هنر را ترجمه پذیر و فرارمزگانی د انست. لذا این بیان نبوغ آمیز 
از قریحه ی نمونه شد ن نیز برخورد ار است. منتج از خصایص مطروحه و 
ظرایفی که کانت با جزییات د ر نقد  قوه  ی حکم به میان می  کشد ، هنر 
زیبا مستقل و رها از غرض است. این زیبایی محصول اراد ه آزاد  و نیروی 
عقالنیت آد می است و به واسطه ی نبوغ هنرمند  از حد ود  مهارت صرف 
که  است  صفاتی  بود ن  نوآورانه  و  خالقانگی  اصالت،  می رود .  فراتر  هم 
نبوغ هنرمند  به اثر می بخشد ، که این خصوصیات با اتکا به قواعد  و نظام 
مشخصی که نوابغ پیشین به عنوان مبانی و نظام هنر طرح کرد ه اند  تجلی 
می یابند . بر این اساس اثر هنری به هیچ زبان و رمزگان د یگری قابل ترجمه 
نیست. د رست به همین د لیل هنر زیبا خصلتی فرهیخته وار می یابد  و از 
هنر با خصلتی عام )پاپ( متمایز  شد ه و د ر سطحی باالتر د ر نظر گرفته 

می شود . 
عملی  نظری  ماهيت  د ر  زیبایی شناسی سوبژكتيو  نقد    -2

جریان پاپ
2- 1. مهم ترین نقد های الرنس الووی بر زیبایی شناسی سوبژكتيو

زیبایی شناسی سوبژکتیو د ر سد ه ی بیستم عالوه بر نقد های فلسفی، از 
جانب برخی منتقد ین و نظریه پرد ازان هنری هم با نقد  روبرو شد . الرنس 
الووی یکی از منتقد ینی است که د ر میانه ی سد ه ی بیستم با توجه به 
و  اروپا  اجتماعی و عملکرد  هنرمند ان د ر  تغییرات د ر حوزه  ی فرهنگ 
آمریکا، بر آن شد  تا رویکرد ی انتقاد ی د ر قبال زیبایی شناسی کانتی اتخاذ 
نماید . تمرکز الووی د ر میانه ی سد ه ی بیستم بر کنشی بود  که او برای آن 
نام »هنر عامه یا Pop Art« را برگزید . اطالق عنوان پاپ، به خوبی نمایانگر 
د ید گاه انتقاد ی او نسبت به زیبایی شناسی کانتی بود . د ر حوزه نظری 
عنوان پاپ را می توان هم سو با همان هنرهای کاربرد ی د ر زیبایی شناسی 
کانتی د انست که الووی د ر گام نخست، ارزش گذاری سلسله مراتبی آن را 
ناد ید ه می انگارد . زیبایی  شناسی سوبژکتیو کانتی هنرمند  را نابغه و د رد انه ی 
طبیعت می د انست که باید  به او هم چون پد ید ه ای ناد ر نگریسته شود . به 
همین ترتیب بود  که جایگاه او از عامه ی مرد م و به قول کانت عوام الناسی 
که د ر فهم اصالت و زیبایی اثر ناتوان بود ند  جد ا می شد  )همان، 248(. اما 
الرنس الووی ضمن مخالفت با این نخبه گرایی و هرگونه خصلت استعالیی 
برای هنر، بر آن بود  تا آن را به عنوان کنشی ارتباطی د ر رسانه ای خاص د ر 
نظر بگیرد . او د ر راستای همین هد ف، نظریه ی خود  را با د ر نظر د اشت 
خصلتی انتقاد ی نسبت به زیبایی شناسی سوبژکتیو طرح کرد . رویکرد  
انتقاد ی او با د و هد ف مهم طرح شد . نخست: ارائه تعریفی فراخ و گشاد ه از 
فرهنگ فراتر از آنچه د ر زیبایی شناسی سوبژکتیو طرح شد ه بود ، تعریفی 
که از یک اقلیت محد ود  »فراتر از حد ود ... هنرهای زیبا، اکنون به طور 
 .)Alloway, 1958, 85( » فزایند ه ای بر کل فعالیت های انسانی د اللت کند
د وم: برقراری »نقشی جد ید  برای هنرهای زیبا به عنوان یکی از شکل های 
ارتباطی ممکن، د ر چارچوبی رو به گسترش که د ربرد ارند ه ی هنرهای عام 
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نیز باشد «(Ibid., 28) . به نظر می رسد  که الووی بر آن است تا بخشی از 
تجربه های بشر را فارغ از هرگونه نخبه گرایی، طبقه و سطح اجتماعی د ر 
حوزه ای مشترک تحت عنوان »ارتباط هنری« تعریف نماید  و به این واسطه 
یکی از واکنش های مهم نظری انتقاد ی د ر حوزه فرهنگ را طرح ریزی کند . 
راه حل او طرح و بسط نظریه  ی »پیوستگی هنر زیبا ـ هنر عامه«6 بود . به 
اعتقاد  الووی اتخاذ رویکرد ی که وجود ش وابسته به حذف بخش اعظمی 
از مظاهر زند گی مرد م نباشد  بسیار ضروری است. د ر همین راستا او د ر 
سال1957 می گوید : »زمانی که د رباره ی هنر و سینما می نویسم بر این 
اعتقاد م که هرد وی آنها بخشی از یک حوزه ی عمومی ارتباطات هستند . 
د ر بسیاری از رسانه ها انواعی از پیام ها برای هر نوع مخاطبی فرستاد ه 
  .(Alloway, 1957, 28) »...می شوند ؛ هنر هم بخشی از این حوزه است؛
لذا الووی با آگاهی از نقش غیرکاربرد ی و غیر غایت مند  هنرهای زیبا د ر 
زیبایی شناسی سوبژکتیو، مهم ترین خصیصه ی هنر را کارکرد  ارتباطی آن 

د ر نظر می گیرد  و نظریه ی خود  را د ر موضعی انتقاد ی مد ون می کند .
د ر نظرگرفتن هنر به مثابه ی یک نظام ارتباطی ابتد ا مستلزم تد وین 
مهم ترین انتقاد ها بر زیبایی شناسی مد رنیستی و ذات گرایی آن بود . به 
بیان الووی »تد اوم اقتد ار هنر به مثابه ی تجسم ناب که سایر انواع معانی 
 Alloway,) است«  روبه رو  ترد ید   با  د یگر  می انگارد ،  ناد ید ه  و  را حذف 
19-18 ,1969). زیبایی شناسی اید ئالیستی و ارزش های مطلق  گرایانه ی 
آن، منعکس  کنند ه ی گرایش »یا اینـ  یا آن« د ر نظاِم شناختی ارسطویی 
بود . الووی مفاهیم مطروحه د ر زیبایی شناسی سوبژکتیو، از جمله »زیبایی 
غیرغایت مند  و ناب« را نشأت گرفته از جامعه پیشاصنعتِی ناتوان از پذیرش 
هنرهای عامه می د انست، لذا بر آن بود  تا نظامی با »ارزش  های متکثر«7 را 
جایگزین نظام مطلق و د و ارزشی ارسطویی نماید . چراکه به نظر او این نظام 
د و ارزشی قاد ر به پاسخگویی نیازهای جامعه ی مبتنی بر ارتباطات د ر سد ه 
بیستم نبود . به عبارت د قیق تر مفاهیم جامعه انسانی د ر سد ه بیستم چیزی 
فراتر از این ارزش های مطلق د وقطبی8 بود . تمایز نابغه/تود ه و یا زیبایی/

کارکرد  برای برخی منتقد ین د ر سد ه بیستم حاکی از نوعی زیبایی شناسی 
انحصاری بود . از طرف د یگر این ارزش های د وقطبی از جمله هنرهای زیبا 
و عامه، خود  نشانه ای بارز از نوعی ایجاد  تمایز بود  که د رنهایت منجر به 
نظامی طبقاتی د ر هنر می شد . د رست به همین د لیل ماهیت نقد  الووی 
بیشتر شأنی اجتماعی می یابد  و می توان آن را »قیام هنر تود ه د ر برابر هنر 

نظام حاکم« قلمد اد  کرد . 

با  تقابل  و  عامه«  هنر  ـ  زیبا  هنر  »پيوستگی  نظریه  ی   .2-2
زیبایی شناسی سوبژكتيو 

کلیت کنش انتقاد ی الووی را باید  د ر نظریه  ی »پیوستگی هنر زیبا  ـ  
هنر عامه  ی« او د ریافت. این نظریه ی فرهنگی د ربرد ارند ه ی شاکله ی کلی 
رویکرد  اوست، که د رعین حال به نظر می رسد  تمامی نوشته هایش متأثر از 
این نظریه ی فرهنگی است. هم چنین »نظریه ی پیوستگی هنر زیبا ـ   هنر 
عامه  ، از بسیاری جهات به عنوان خالصه ای روشن از موضع گروه مستقل9 

.(Harrison, 2003, 43) »د ر قبال مد رنیسم تلقی می شد
اولین بار الووی این نظریه را د ر نوشتار »هنرها و رسانه های جمعی«10 
د ر سال 1958 بیان کرد . این نظریه برای زیبایی رویه ای رو به گسترش 
و د ر پیوند  با ارتباطات انسانی د ر نظر می گیرد . »نظریه ی پیوستگی هنر 
زیبا ـ هنر عامه بر آن بود  تا بازگوکنند ه ی ارتباط هنر با محیطش باشد ، 

که به واسطه ی تکنولوژی رسانه های پیشرفته ی جمعی بیشتر قابل د رک 
است« (Ibid., 55). د ر تد اوم رویکرد  انتقاد ی به زیبایی شناسی سوبژکتیو، 
الووی تمایز و خط فصل را از میان برمی د ارد  و د م از پیوستگی می  زند . 
زیبایی را د یگر نمی توان به عنوان خصیصه  و ممیزه ی نوع محد ود ی از 
هنرها مبتنی بر فرم ناب د انست، بلکه د ر سد ه بیستم به عنوان خصوصیتی 
مشترک د ر حوزه بسیاری از تولید ات انسانی قابل مشاهد ه است. د رست به 
همین د لیل نظریه ی الووی د ر تقابل با تشکیالت سنتی و سلسله مراتبی 
قرار د ارد  که د ر سد ه ی هجد هم با ایجاد  خط فصل مشخص میان هنرهای 
زیبا و عام، آنها را د ر سطوح مختلف ارزشی قرار د اد ند . او با از میان برد اشتن 
این خط فصل، هم عرصه ی زیبایی شناسی را به مثابه ی عرصه ای فراخ تر از 
قبل د ر نظر گرفت و هم با د ید گاه های نخبه گرایانه ی هنر د ر زیبایی شناسی 

سوبژکتیو مخالفت کرد . 
د ر  و  ارتباطات  به  هنر  تقلیل  الووی  کنش  اصلی  ترین  و  مهم ترین 
نظرگرفتن خصلتی ارتباطی برای آن بود . چنین به نظر می آید  که برای 
الووی اصطالح »هنر پاپ« پیش از آنکه صرفاً بر نوع خاصی از هنرهای 
تصویری د اللت کند  اصطالحی برای توصیف بخش بزرگی از تولید ات 
انسانی د ر سد ه بیستم و »ارتباطات جمعی« به طور کل است که با زیبایی 
پیوند  یافته است. از این جهت نظریه ی هنر الووی را می توان منبعث از 
نظریه ی ارتباطات د انست. بنا به نظر او، کاربران هنر پاپ »هم به گسترش 
حد ود  زیبایی شناسی به حوزه ی رسانه های عمومی و هم جذب کارماد ه ی 

.(Ibid., 43) » رسانه های عمومی د ر متن هنرهای زیبا عالقه مند  هستند
الووی با د ر نظرگرفتن خصلت کارکرد گرایانه برای هنر و به خصوص هنر 
پاپ آن را به عنوان یک شکل ارتباطی که با د یگر شکل های ارتباط تجسمی 
تفاوتی ند ارد  معرفی نمود  (Alloway, 1973, 62). او خصلت اصلی هنر را 
نه بی همتایی فروکاست ناپذیر، بلکه نقش ارتباطی و پیام رسان آن می د اند  
که اتفاقاً از نظر او و برخالف رویکرد  کانتی ترجمه پذیر و فرا رمزگانی است. 
به همین د لیل ماهیت جریان پاپ د ر تقابل با مفاهیمی چون اصالت و 
خلوص هنری د ر زیبایی شناسی سوبژکتیو است. از این منظر برای هنر 
به مثابه ی پیامی ترجمه پذیر که از رسانه ای به رسانه ای د یگر قابل انتقال 
است، نمی توان قائل به اصالت کانتی منتج از عمل خالقه ی نابغه بود . از 
نظر الووی »هنر پاپ گستره ای از تصویرهای قابل تعویض و قابل تغییر را 
پیشنهاد  می کند . اگرچه هر عمل ارتباطی، از جمله هنر، یک بی همتایی 
فروکاست ناپذیر د ارد ؛ اما به همان میزان هم باید  د ر نظر د اشت که بخش 
قابل توجهی از هر پیام یا ساختاری قابل ترجمه و همسان ریختیک11 است. 
]بر این اساس[ مباد له ی رسانه های متقابل و همگرا د ر گرایش های متعد د  
 .(Alloway, 1969, 19) »هنر پاپ، با مفهوم خلوص هنری د ر تقابل است

با اتکا به این رویکرد  الووی که متأثر از نظریه ی ارتباطات نوین جهان 
معاصر و به خصوص نظام ارتباطی آمریکا است، مرزهای میان مخاطب 
هنری و مصرف کنند ه کمرنگ و محو می شود . اگر قرار است هنر مبتنی 
بر نقش زیبایی شناسی ناب نباشد  و به نقشی کارکرد ی ارتباطی تقلیل 
یابد ، »مخاطب« هم به نقش و جایگاه »مصرف کنند ه« تقلیل می یابد . 
تا به جای تکیه بر نظر گاه فلسفی برای تفسیر هنر، بر  الووی بر آن بود  
خصوصیات کارکرد ی هنر تکیه کند . عالقه  ی او به تلفیق نقش »مخاطب 
هنر و مصرف کنند ه« د ر همین راستا بود . بر این اساس هنر هویتی هم چون 
کاال د ر جامعه مصرفی می یافت؛ کاالیی که می  شد  برای آن مصرف عمومی 

تقابل زیبایی شناسی سوبژکتیو با مبانی نظری هنر پاپ از منظر  الرنس الووی
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د ر نظر گرفت. این همان انقالب برابری  جویانه ی بود  که الووی د ر عرصه ی 
فرهنگ و هنر به د نبال آن بود . تفاوتی ند اشت این هنر پیشتر د ر حوزه  ی 
هنرهای زیبا بود  یا کاربرد ی و عام؛ چراکه با د ر نظر د اشت خصلت ارتباطی 
کارکرد ی برای آن، د یگر این تمایز از میان برد اشته می  شد . هنر به مثابه  ی 
یک کاالی عمومی بود  و مخاطب هم مصرف کنند ه  ی این کاال د ر نظر گرفته 
شد . با اتکا به ارتباط بین د و نقش مصرف  کنند ه و مخاطب، د ر فرهنگ عامه 
و هنر پاپ، الووی از اصطالح »مصرف فرهنگ عامه«12 استفاد ه می  کند  
که می  توان آن را جایگزین »مواجهه  ی مخاطب و اثر هنری« د ر نظریه  ی 
مد رنیستی هنر د انست. به اظهار او: مصرف فرهنگ عامه اساساً تجربه ای 
اجتماعی است، اطالعات موجود  نشأت گرفته از نقش های معمول ما د ر 
جامعه اند  و به طور آماری به آن کمک می کنند . این شبکه ای از پیام ها و 
 .(Alloway, 1969, 17) اشیا است که ما با یکد یگر به اشتراک می گذاریم
از این جهت نگاه الووی به هنر را می توان رویکرد ی کارکرد ی د انست که 
بی ارتباط با جریان فلسفی پراگماتیسم13 نیست. چنان که به صراحت اعالم 
می کند  »د ر حوزه عمومی ارتباطات تجسمی، به جای تمرکز بر مسائل 
فلسفی صرف ]چنان که مطلوب زیبایی شناسی و مسأله هنر مد رنیستی 

.(Alloway, 1957, 28) »بود ه[ بر کارکرد های انسانی تمرکز شد ه است

2- 3. جنبش هنری پاپ به منزله ی نمود  و تجلی  نظریه  ی الووی
پاپ آرت از مهم ترین جنبش  های هنری د هه 60 است که مقد مات 
شکل گیری آن د ر لند ن و توسط گروه مستقل د ر د هه ی 50 فراهم آمد . 
اعضای گروه د ر توجه و استقبال از فرهنگ شهری و نوعی زیبایی شناسی 
عام و فراگیر با هم اشتراک نظر د اشتند . »هنرمند ان پاپ بر فرهنگ شهری 
تود ه ی مرد م تأکید  د اشتند  و نوعی زیبایی شناسی همگانی را د ر هنر پیش 
نهاد ند . بر این مبنا فیلم ها، آگهی های تبلیغاتی، د استان های شبه علمی، 
موسیقی پاپ، حروف و عالئم متد اول، اشیای روزمره و کاالهای مصرفی 
ابزار و موضوع این هنر شد ند « )پاکباز، 1379،  111(. جریان پاپ با گذار 
از حد ود  زیبایی شناسی مد رنیستی بر نشانه ها و نظام های نشانه ای سیستم 
ارتباطی سد ه بیستم به عنوان مهم ترین مأخذ خود  تأکید  د اشت. »آنها آنچه 
اغلب تاریخ نگاران شکل های پست هنری می د انستند ، یعنی هنر تجاری را 
با هنر متعالی، یعنی هنرهای زیبا د رآمیختند « )جنسن، 1388،  1039(. 
حوزه ی نشانه های مورد  استفاد ه ی هنرمند ان پاپ هم قابلیت ترجمه پذیری 
به هنر مطلوب آنها را د اشت و هم خصوصیت های مشترکی میان آنها و 
فرهنگ عامه بود . الووی این نوع هنر را حاصل اتصال و پیوستگی میان 

زند گی معمول هنرمند ان پاپ و اجتماع آنها می د اند . 
را... به مثابه ی یک  هنرمند ان جوانی... ]که[ فرهنگ پاپ 
آنها  می د ید ند .  خود   زند گی  پیشرفت  حال  د ر  بخش 
هیچ فشاری برای کنار گذاشتن فرهنگی که د ر آن رشد  
احساس  فیلم ها(  پاپ،  موسیقی  )کمیک ها،  بود ند   کرد ه 
بلکه  نیست  چشم پوشی  نتیجه ی  آنها  هنر  نمی کرد ند . 

(Alloway, 1969, 18) .نتیجه ی اتصال و پیوستگی است
از این جهت تمامی نشانه  های موجود  د ر نظام ارتباطی اجتماع می  توانند  

مورد  استفاد ه هنرمند ان پاپ قرار گیرند .
د ر هنر پاپ عملکرد  هنرمند  د یگر بر مبنای نبوغ و قد رت خالقه  ی او 
ارزیابی و ارزش گذاری نمی شود . هنرمند ان و به عبارت د قیق تر کاربران 
نظام نشانه  ای پاپ خالق و نابغه نیستند ، د ر مبانی نظری آنها فرم ناب، 

را  آنها  عملکرد   حوزه  ی  د ر  بحث  لذا  ند ارد ،  اعتبار  زیبا  هنر  و  اصالت 
نمی  توان به عنوان بحث د ر حوزه  ی هنر به معنایی سوبژکتیو قلمد اد  کرد . 
د ر این میان جایگاه هنرمند  د یگر »مؤلف  محور« نیست بلکه فقط کاربر 
نشانه  های از پیش موجود  د ر جهت برقراری ارتباط است. به بیان الووی: 
هنر کارگرد انی  شد ه ی جامعه ی شهری پس از جنگ... هنرمند  را به مثابه ی 
یک مصرف کنند ه فرض می کند ، نه تولید کنند ه ای که با همکاری کارگر 
د نیا را تغییر می د هد . هنرمند  امروز پیام ها و نمایش های رسانه ها را د ریافت 
و تأیید  می کند . انگاره ی اصلی د ر این میان این است که جذب کرد ن 
فرهنگ عامه از محیط )... به مثابه ی مجموعه ای از فرصت های متنوع جهت 
ارتباط( برای هنرمند  امری طبیعی است (Harrison, 2003, 56). به نظر 
می رسد  جایگاه و نسبتی که الووی برای هنرمند  د ر هنر کارکرد ی ارتباطی 

خود  د ر نظر می گیرد ، د ر فهم جریان پاپ بسیار مهم است.

با  تقابل  د ر  پاپ  آثار  اجرایی  خصوصيت های  و  منابع   .4  -2
زیبایی شناسی سوبژكتيو

به نظر می رسد  جریان پاپ عالوه بر مباحث نظری مذکور د ر عمل و د ر 
حوزه تکنیکی و فرمی نیز رویه انتقاد ی خود  به زیبایی شناسی سوبژکتیو را 
هم چنان حفظ می کنند . الووی د ر کتاب »هنر پاپ آمریکایی«، با معرفی 
فرهنگ عامه به عنوان مهم ترین منبع هنر پاپ، آن را یک نظام به هم پیوسته 
از »پیام ها و اشیایی« معرفی می  کند  که میان اعضای یک اجتماع خاص 
مشترک اند ، بنابراین آن را یک »حوزه ی تجربی« مشترک بین رمزپرد از و 
رمزگشا14 می  د اند  (Alloway, 1974, 4). هنرمند  پاپ زبان و نشانه های 
زبانی د ر فرهنگ عامه را به مثابه ی مهم ترین منبع موضوعی خود  انتخاب 
)مصرف کنند ه(،  مخاطب  با  بالواسطه تر  ارتباط  ایجاد   برای  او  می کند . 
نشانه های برگرفته از فرهنگ عامه را د ر همان شکل اولیه و د گرگون نشد ه 
به کار می گیرد ؛ به نوعی که متضمن هیچ تفسیر پیچید ه ای نباشد . د ر 
این حال نشانه جز به همان ماهیت عام خود  د اللت د یگری ند ارد . الووی 
این روند  را به عنوان یکی از مهم ترین خصوصیات هنر پاپ با اصطالح 
»اختصار فرآیند «15 معرفی می  کند  (Ibid.,16). او از این اصطالح د ر مقابل 
فرآیند  تولید  سنتی اثر د ر گذشته یاد  می کند  که مستلزم مراحل طوالنی 
ساخت و پرد ازش موضوع و »برنامه ریزی« مراحل مختلف اجرا بود . یعنی 
همان مراحلی که از د ید  کانت وابسته به مهارت بود  که بستر مناسب 
برای تجلی نبوغ هنرمند  را فراهم می کرد . اما الووی بر این اعتقاد  است 
که جریانات متأخر د ر زمان او د ر اید ه پرد ازی و اجرا، این فرآیند  پیچید ه 
را بسیار مختصر کرد ه اند  و اصطالح اختصار فرآیند  به همین مسأله اشاره 
د ارد . اختصار فرآیند  به عنوان یک شاخصه ی محوری د ر هنر پاپ نمود های 
مختلفی د ارد . از معمول ترین و جاری ترین نمود های آن می توان به استفاد ه 
از عکس د ر آثار هنرمند ان پاپ اشاره کرد . هنرمند  به جای بازنمایی مبتنی 
بر تکنیک نقاشانه که با مواد  معمول نظیر رنگ اجرا می شد ، به طور مستقیم 
از عکس های آماد ه د ر آثار خود  استفاد ه می کند . بنابراین مخاطب پیش از 
آنکه شرایط تکنیکی اثر را مد نظر قرار د هد  به طور مستقیم اثر را به مثابه ی 
یک پیام د رمی یابد . اد غام اشیا واقعی د رون اثر از د یگر کنش های معمول 
د ر بین هنرمند ان پاپ بود  که الووی آن را نمود  قاعد ه ی اختصار فرآیند  
می د انست. اشیایی که به طور مستقیم و بد ون تغییر د ر آثار به کار گرفته 
می  شوند  و جز نمایند ه  ی ماهیت ماد ی همان شی نیستند . ازاین د ست 
می توان به آثار رابرت راشنبرگ16 مانند  اود الیسک17 )تصویر 1( اشاره کرد . 
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استفاد ه از تکنیک های مختلف چاپ و به خصوص چاپ سیلک از د یگر 
نمود های مهم اختصار فرآیند  د ر هنر پاپ است. از مهم ترین نمونه های 
این رفتار، چاپ های سریالی اند ی وارهول18 )تصویر 2( است که با استفاد ه 
از چاپ سیلک د قیق ترین و سرراست ترین تعریف را د ر قبال موضوع به 
مخاطب ارائه می د هند  و جز به ماهیت همان شی بازنمایی شد ه ارجاعی 
ند ارند . نمود  متفاوت د یگر از قاعد ه اختصار فرآیند  را می توان د ر آثار لیکتن 
استاین19 شاهد  بود  که د ر آنها اگرچه مراحل مختلف اثر با د ست و برمبنای 
بازنمایی موجز و با قاعد ه ی نقاط بن د ی20 د ر فرآیند  چاپ انجام شد ه، 
که  می د هند   نمایش  را  تک مرحله ای  مکانیکی  ظاهر  یک  د رنهایت  اما 
خصوصیتی غیر فرد ی د ارند )تصویر 3(. الووی برای آثاری هم چون آثار 
از اصطالح »اختصار فرآیند  نمود ی«12 استفاد ه می کند   لیکتن استاین 
(Ibid., 18). د ر کل اختصار فرآیند  د ر انواع مختلف خود  یکی از مهم ترین 
مشخصه های اصلی هنر پاپ است که با استفاد ه ی سرراست از نشانه ها 
بر آن است تا روایتی »بی واسطه« از جهان واقعی ارائه د هد  که الووی از 
آن با عنوان کاربست »شمایلی ترین نظام نشانه ای«22 هم یاد  می کند23  

.(Ibid.,17-19)
 اختصار فرآیند  تمایزات شخصی وابسته به تکنیک د ست هنرمند  را تا 
حد  زیاد ی به نفع تصاویری سرراست و یکسان کاهش می د هد . به عبارت 
د قیق تر، نمود  فرد یت هنرمند  )همان سوژه ی نابغه د ر زیبایی شناسی کانت( 
د ر اثر بسیار کم شد ه و بر این اساس هویت شخصی د ر پیامی عمومی 

محو می شود . بنابراین می توان کاهش فرد یت و تشخص فرد ی هنرمند  
را متراد ف با نوعی »گمنامی« قلمد اد  کرد . الووی بر این مبنا از اصطالح 
غیرفرد ی  عملکرد   بر  د اللت  که  می  کند   استفاد ه  گمنامی«24  با  »بازی 
هنرمند  و تالش عیان او برای به حد اقل رساند ن هرگونه نمود  فرد ی د ر اثر 
د ارد  (Ibid.,18). او خصلت خالقانه و نخبه گرای مد رنیستی را فریب کارانه 
قلمد اد  می کند  و بر آن است تا با کمرنگ کرد ن نقش مؤلف محور هنرمند  
اثر را به عنوان پیامی حاصل از نظام نشانه ای به د ور از خالقیت و نخبه گرایی 
معرفی نماید . د ر این حالت چنان که وارهول هم کارگاه خود  را کارخانه و 
خط تولید  می نامید  )آرچر، 1394 ،20(، اثر به مثابه ی تولید ی اجتماعی 
هنرمند   فرد ی  و  فاعالنه  نقش  از  فارغ  خاص،  نشانه ای  نظام  د رون  و 
تلقی می شود . می توان چنین استنباط کرد  که استفاد ه کنشگران پاپ 
از نظام  های نشانه  ای از پیش موجود ، )مانند  زبان، مد ، تولید ات مصرفی( 
اثر را از د امنه  ی عملکرد  شخصی آنها د ور کرد ه تا متضمن خصوصیت 
ارتباطی آن شود . الووی د ر خصوص نحوه ی استفاد ه ی هنرمند ان پاپ از 
نشانه ها تأکید  د ارد  که کاهش خصوصیت ها و شاخصه های فرد ی هنرمند  
د ر اثر برای تأکید  بر خصلت ارتباطی آن امری ضروری است. این نکته 
ایجاد کنند ه ی یک وضعیت بینا فرد ی و ارتباطی د ر نظام نشانه ای است، که 
برای انتقال اطالعات واجب است.25 د ر همین راستا هنرمند  پاپ با استفاد ه 
از »کارماد ه ای که برای مخاطب آشنا، متد اول و جاری است، و عد م ایجاد  
بین  به روابط  را  تغییر، توجه  به وسیله ی تعد یل و  ابهام د ر آن  هرگونه 

 تصویر2- اند ی وارهول؛ از مجموعه چاپ های رنگی چهره مرلين مونرو، 1967؛
(James, 1996, 99) :91/5×91/5 سانتی  متر؛ موزه هنر مد رن نيویورک. مأخذ

تصویر 1- رابرت راشنبرگ؛ اود اليسک؛ تركيب مواد ، 1955-58،
(James, 1996, 43) :205/7×63/5×63/5 سانتی  متر. مأخذ

تصویر 3- باال راست:روی ليکتن استاین؛ زنی با كاله گلد ار؛ 1963؛ 40/50 سانتی  متر. مأخذ: (Alloway, 1974, 81)؛ باال چپ: بخشی از تصویر3.

تقابل زیبایی شناسی سوبژکتیو با مبانی نظری هنر پاپ از منظر  الرنس الووی
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نتيجه

 Alloway, 1974,) » نشانه ها و کارکرد های چند گانه ی آنها جلب می کند
47). مجموع این عوامل را می توان به عنوان غیاب هنرمند  یا بنیاد ی ترین 
رکن زیبایی شناسی سوبژکتیو یعنی سوژه  ی خالق د ر حوزه ی هنر پاپ 

قلمد اد  کرد . د ر غیاب سوژه، این نظام ارتباطی است که نقش محوری 
می یابد  و حضور هنرمند  هم د ر این آثار صرفاً به عنوان کاربر نشانه  ها د ر 

آن نظام است. 
د ر  با  الووی  نظریه ی  خاص  به طور  و  پاپ  جریان  می رسد   به نظر 
نظرگرفتن خصلتی کارکرد ی و ارتباطی برای هنر نه فقط به د نبال حوزه ای 
فراخ، بلکه د ر صد د  ارائه تعریفی متفاوت از هنر است. این نظریه بر آن 
است تا با د ر نظرگرفتن رویکرد ی انتقاد ی نسبت به مبانی زیبایی شناسی 
حاکم هویت خود  را تعریف کند . مبنای هویتی جریان پاپ د ر بحث الووی 
مبتنی بر نظریه ای است که د ر آن هنر زیبا هیچ برتری نسبت به هنرهای 
کارکرد ی و مفید  ند ارند . سایر معیارهای زیبایی شناسی مد رنیستی نیز د ر 
این میان هر کد ام با رویکرد ی انتقاد ی مورد  نقد  قرار می گیرند . الووی 
ابتد ا با طرح نظریه ی »پیوستگی هنر زیبا   -   هنر عامه« د ر مقابل زیبایی 
بی غرض برای هنر شأنی کارکرد ی و ارتباطی د ر نظر می گیرد . د ر قد م 
د وم ماد امی که نقش محوری هنر مبتنی بر ارتباط باشد  می توان برخالف 
زیبایی شناسی سوبژکتیو برای آن خصلتی ترجمه پذیر و فرارمزگانی قائل 
شد . سپس نوبت به نقش »مخاطب« د ر هنرهای زیبا است که الووی آن 
را »مصرف کنند ه« می خواند  و منتج از آن »مصرف فرهنگ عامه« را هم 
می توان د ر تقابل با »مواجهه ی با اثر هنری زیبا« قلمد اد  کرد . انتخاب 
کارماد ه خاص هنرمند  پاپ و تمهید ات اجرایی او نیز د ر همین راستا تلقی 
می شود . اجرای آثار با فرآیند  اختصار و د ر شمارگان باال، توأم با شاخصه  ی 

گمنامی قرار است واکنشی باشد  به خصلت نبوغ آمیز و وارستگی هنر د ر 
زیبایی شناسی مد رنیستی و نقش مؤلف محور سوژهـ  هنرمند .

مسأله ی مناقشه انگیز ارزش گذاری کیفی آثار نکته ای مهمی است که 
منتج از آنچه گفته آمد  قابل طرح است. زیبایی شناسی سوبژکتیو با مبانی 
خاص خود ، نوع و د امنه ی این ارزش گذاری را مشخص می کند ؛ کما اینکه 
مسأله اصلی منتقد ینی چون الووی همین د امنه ی مشخص ارزش گذاری 
کیفی د ر هنر است. اما با اتکا به خصوصیت ارتباطی د ر نظریه ی الووی، 
می توان استنباط کرد  که این نظریه موافقتی با ورود  به حوزه ها و موضوعات 
کیفی د ر خصوص هنر ند ارد ؛ چراکه اگر پیام )هنر( را حاوی اطالعات 
بد انیم، ارائه این اطالعات د رباره امور و چیزها که به معنای تفکر ما د رباره ی 
آنها است، به جای ارزش گذاری کیفی از ارزشی عینی برخورد ار می گرد د ؛ 
چنان که مطابق قاعد ه ی »اختصار فرآیند « هم نتیجه ای جز این حاصل 
نمی شود . به نظر می رسد  برای الووی بحث از ارزش های کیفی د ر هنر، 
او بود  را هم چنان  د ست یابی به آن عرصه ی گشود ه و عام که مطلوب 
به تعویق می اند ازد . به همین د لیل هنر به مثابه ی رسانه ی ارتباطی، فقط 
به عنوان محملی جهت ارائه اطالعات د ر نظر گرفته می شود . این نکته 
می تواند  به بسیاری از سوءبرد اشت ها د ر خصوص هنر پاپ که برآنند  تا 

برای آن ارزشی کیفی هم چون هنرهای زیبا د ر نظر بگیرند  خاتمه د هد .
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بنیامین هنری د ی نام گذاری شد ؛ این تکنیک استفاد ه از نقاط د ر چاپ تصاویر 

است که مورد  استفاد ه لیکتن استاین نیز د ر خلق آثارش بود ه است.
21. Apparent Process Abbreviation.
22. Most Iconic Sign System.

23. کاربرد  اصطالح »شمایلی« توسط الووی د ر هنر پاپ آمریکایی د ر همان 
مفهومی است که پیشتر توسط چارلز موریس د ر توصیف نشانه  ها د ر اد بیات و هنر 
به  کار رفته بود . موریس شمایل را: نه به مثابه ی بیان چیزی بلکه به مثابه ی یک 
بازنمایی کامل از شی مشخص شد ه، و به مثابه ی یک قانون برای د اللت بر» آنچه 

که هست« د ر نظر گرفته بود .
24. Game with Anonymity.   

25. به نظر می رسد  الووی بحث خود  د ر خصوص »نشانه های بینا فرد ی« را 
با اتکا به کتاب نشانه ها، زبان و رفتار چارلز موریس و استفاد ه ی او از اصطالح 

است  آنها طرح کرد ه  کارکرد گرایانه ی  و خصلت  بینافرد ی«  زبانی  »نشانه های 
.(Morris, 1946, 120)
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Kant’s thoughts and his important book on beauty and 
aesthetics  -  Critique of Judgment  - should be considered 
as one of the most important foundations of subjective 
aesthetics. Subjective aesthetics in Kant’s theory 
distinguishes fine arts from useful arts by attributing 
characteristics such as non-functional, non-conceptual, 
and genius-based to fine arts. In this respect subjective 
aesthetics laid the theoretical foundations of modern 
art - developed in the late nineteenth to the first half 
of the twentieth century- in the eighteenth century. In 
addition to modernism, which was directly influenced 
by subjective aesthetics, this approach also had a great 
influence on the art of the second half of the twentieth 
century. The main feature of some artistic currents of 
that period such as Pop art is based on a critical reaction 
to subjective aesthetics. Pop art is a turning point of a 
radically different approach to art and the foundations 
of the art world. Understanding the characteristics of 
Pop art is significantly based on reaction to subjective 
aesthetics, and it seems that without subjective aesthetics 
we cannot achieve a comprehensive understanding of 
the nature of some artistic currents in the second half 
of the twentieth century, including Pop art. Lawrence 
Alloway is one of the most important theorists of Post-
Modernist art. Alloway initially used the term Pop art 
to describe some of the artists’ works in Europe and 
America; works that were different in themes and 
formal character from fine arts traditionally based on 
subjective aesthetics. Opposing modernist elitism and 
any transcendental character for art, Lawrence Alloway 
sought to achieve a broad definition of culture and art 
beyond subjective aesthetics; a definition beyond the 
limits of fine arts, referring to all human activities. In 
this way, is removed the distinction between fine arts and 
useful arts in Kant’s theory. In this article, we seek to 
gain a more accurate understanding of the nature of Pop 
art by considering Lawrence Alloway’s views - as the 
most important theorist of Pop art- and his thinking on 
Kantian aesthetics. Finally, Lawrence Alloway’s theory 

seems to consider art as functional and communicative 
system, in order to both respond to subjective aesthetics 
and to offer a different definition of art in general, which 
is based on the system of functional communication. On 
this basis and regarding Pop art, it can be inferred that 
this theory does not agree with qualitative topics and 
analyses of art. Because qualitative analysis depends 
on subjective aesthetics, it is the opposite of Lawrence 
Alloway’s communicative approach to art. From 
Lawrence Alloway’s point of view, qualitative values 
in art seem to neglect the achievement of a common 
and equal field for all in art. For this reason, art as a 
communicative medium is considered only as a platform 
for providing information to the audience.
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