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بررسی نظام نشانه ای وانمودگی از نظر بودریار و تطبیق آن بر گستره
عکاسی پسامدرن با تأکید بر آثار شری لواین
حسین فرح بخش پور ،1نادر شایگان فر

*2

1دانشجوی دکتری پژوهش هنر ،دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی ،دانشگاه هنر اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 2دانشیار گروه پژوهش هنر ،دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی ،دانشگاه هنر اصفهان ،اصفهان ،ایران.
تاریخ دریافت مقاله )99/07/04( :تاریخ پذیرش نهایى)99/08/10( :

چکیده
ژان بودریار فرهنگ پسامدرن را چیزی نمی داند جز سیطره وانموده ها و آفرینش فضای فراواقعی .به تعبیر بودریار تصاویر دیگر واقعیت را
نمایندگی نمی کنند ،بلکه خود تبدیل به واقعیت می شوند و واقعیت وانموده پدید می آورند؛ امروزه تصاویر واقعی تر از واقعی جلوه می کنند.
وی یکی از متفکرانی است که در اندیشه های خود به خوبی این وضعیت دوگانه میان واقعیت و وانموده را مورد پرسش قرار می دهد و سعی
در تبیین وضعیت تازه ای دارد؛ وضعیتی که در آن دو مؤلفه ایماژ (تصویر) و بازی نشانه ها حیات اجتماعی بشر را تحت کنترل دارند .به موازات
اندیشه های بودریار ،عکاسان پسامدرن سعی دارند وضعیت مذکور را به واسطه آثار خود نمایش دهند .از جمله این هنرمندان شری لواین است
که بر سرشت بازتولیدپذیری رسانه عکاسی تأکید می کند و بر آن است که همه چیز قب ً
ال دیده شده است .از آنجایی که مفاهیم وانمایی و
فراواقعیت به شالوده بیشتر پژوهش ها درخصوص بودریار و امر بصری تبدیل شده است ،پژوهش حاضر تالش دارد که ضمن بررسی چرایی
نظر بودریار در مورد بی اعتباری هنر معاصر ،آن را با شاخه عکاسی پسامدرن تطبیق دهد و به روش توصیفی و تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد
که این هنرمندان چگونه از هویت تصویر به مثابه وانموده بهره گرفته اند .دستاوردهای حاصل از تطبیق نمونه حاضر و اندیشه های بودریار
نشان داد که لواین با ارائه تصاویر فراواقعی ،در پی بازتولید کنایه آمیز وانموده ها برآمده است.
واژگان کلیدی
ژان بودریار ،پسامدرنیسم ،وانمودگی ،فراواقعیت ،شری لواین ،عکاسی.

*نویسنده مسئول :تلفن.Email: n.shayganfar@aui.ac.ir ،09127901289 :
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مقدمه

بودریار به زعم بسیاری افراطی ترین نظریه پسامدرنیسم را مطرح
کرده است .وی اندیشه های پساساختارگرایانه را از حوزه زبان به
حوزه رسانه ها تسری داد .از نظر او در جامعه پسامدرن ،رمزگان
و نشانه ها و رسانه های سایبرنتیک بر همه وجوه زندگی مسلط
شده اند .امروزه انسان صرفا در درون رسانه های گروهی است
که حضور خود را احساس می کند؛ این رسانه ها دیگر فقط ابزار
نیستند بلکه هویت بخش ،معناساز و شکل دهنده وجهی از هستی
شناسی آدمی هستند .بودریار به دنبال آشکارکردن معنا و حقیقت
تصاویر نیست .وی سیطره ایماژها و نشانه ها در دنیای معاصر را آن
چنان فراگیر می داند که امر واقعی به طور جدی محو شده است.
عصر زندگی ورای تصویر برای همیشه به سر آمده است و اکنون
تنها چیزی که می توان شناخت نمودهای رسانه ای است .به تعبیر
بودریار باید درباره اصل ارجاع تصاویر شک کرد چراکه دیگر به
اشیای دنیای واقعی ارجاع نمی دهند .در عصر پسامدرن تمایز میان
اصل و کپی دشوار شده است چراکه میان واقعیت و مجاز هیچ
شکافی نیست؛ وی اولویت را نیز به بازنمایی می دهد .افزون بر این
ویژگی های اصلی هنر پسامدرن را می توان واسازی ،از آن خودسازی
و چرخش به سوی کیچ نامید یعنی هنری تکثیرپذیر و در دسترس
عموم .رسانه عکاسی نیز با متزلزل ساختن پارادایم های مدرنیستی،
مفهوم وانموده را وارد مباحث تحلیل تصویر کرد .عکاسان پسامدرن
به این ادعاها که دنیایی پیش از فشرده شدن شاتر وجود دارد یا
معنایی که اعتبارش را از سوژه هنری می گیرد ،به دیده بدبینی
می نگرند و از همین رو به نحو جدی بر تصاویر رسانه ای تمرکز
می کنند .مقاله حاضر می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که چه
عاملی سبب شده است که امروزه هنرمندان معاصر به جهان وانموده
بپردازند و این مفهوم چگونه در شاخه عکاسی پسامدرن و از جمله
آثار شری لواین نمود پیدا کرده است .هدف از نگارش این مقاله نقد
و بررسی عملکرد هنری لواین براساس نظریه وانمودگی بودریار به
منظور دست یابی به راهکاری برای تطبیق سطوح معنایی و آفرینش
تصویر است.
پیشینه تحقیق
هدف از نگارش پیشینه ،استفاده از منابع و انتقال دانشی است که
محور اصلی آن مرتبط با موضوع تحقیق باشد .کلنر  ( )1386در مقاله
«بودریار مک لوهانی جدید» به موضوع رسانه ُپست مدرن و مفهوم
درون پاشی به طور خالصه پرداخته است .پرهیزکار    ( )1389در
مقاله «واقعیت رسانه و توده در حاد واقعیت بودریار» به تصویری
که بودریار از رسانه و فروپاشی معنی و زایل شدن امر اجتماعی و
نهایت ًا شکل گیری توده براساس مفهوم حاد واقعیت ارائه می دهد،

توجه کرده است .فرقانی    ( )1389در مقاله «واقعیت رسانه؛ خلق
فراواقعیت؛ مروری و نقدی بر اندیشه های ارتباطی ژان بودریار»
مفهوم فراواقعیت بودریار را به نقد می کشد و می گوید واقعیت
وجود دارد اما محض نیست ،بلکه روایت ها از واقعیت هستند که به
آن شکل می دهند .منصوریان    ( )1391در مقاله «وانمایی :تاریخچه
و مفهوم نگاهی به الزامات وانمایی برای جامعه و هنر معاصر از
منظر بودریار» مفهوم وانمایی و همچنین تطور و شکل گیری و نگاه
تاریخی آن را مورد بررسی قرار داده است .همچنین وی    ( )1392در
مقاله ای با عنوان «هنر و حقیقت رسانه در روزگار ُپست مدرن؛
بررسی رسانه به مثابه تولیدکننده بازنمایی از منظر بودریار «بیان
می کند که مفهوم رسانه در دوره معاصر دچار چرخش اساسی شده
است و در جهت ضد ارتباط و واسازی اطالعات حرکت کرده
است .تبریزیان سیچانی    ( )1393در پایان نامه خود با عنوان «رسانه
از منظر ژان بودریار و تحلیل آثار نام جون پایک بر این اساس» به
تطبیق نظریه رسانه از منظر بودریار و این هنرمند کره ای پرداخته
است .منصوریان و نصری    ( )1395در مقاله «نسبت میان پایان هنر
و پایان انسان از دیدگاه ژان بودریار» بیان می کنند که رویکرد
پساتجدد با غلبه رمزگان ،نشانه ها و جایگزین کردن مصرف به
جای تولید ،روندی را آغاز کرده است که در پی آن ،شعار فردیت
انسان معاصر و ایجاد فرصت برای خواست های او محقق نشده است.
همانطور که مشاهده می شود پیش از این اندیشه های بودریار در
قالب پژوهش هایی مورد مداقه قرار گرفته است اما واکاوی نظریه
وانمودگی در عکاسی پسامدرن تاکنون مورد بحث و بررسی قرار
نگرفته است؛ از همین رو این پژوهش می کوشد تا وجه مذکور را
مورد تأمل قرار دهد.
روش تحقیق
در این مقاله می کوشیم با تکیه بر آرای بودریار برای تحلیل
یک وضعیت جدید ،مصادیق آن را در عکاسی پسامدرن توضیح
دهیم .پژوهش حاضر از نظر روش از نوع تحقیقات توصیفی  -تحلیلی
است که در آن نگرش تطبیقی مد نظر بوده و به لحاظ هدف از نوع
پژوهش های توسعه ای می باشد .روش گردآوری داده ها مبتنی بر متون
مکتوب شامل منابع کتابخانه ایی ،اینترنتی و اسنادی است.
تقابل واقعیت و وانمودگی
به تعبیر بودریار واقعیت به عنوان مقوله ای جداشده از نشانه های
آن ،در جهان اشباع شده از اطالعات و سیطره رسانه ها ،از میان
رفته است؛ او این وضعیت را فراواقعیت نامید .وانموده را در این
عرصه می توان رونوشتی از واقعیت دانست که هرگونه مرزی با
واقعیت را از میان بر می دارد .در سیستم وانمودگی بودریار ،زبان از
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ارجاعات به مدلول خود آزاد و رها عمل می کند .او معتقد است که:
«در حاد واقعیت نشانه های واقعیت (دال ها) ،واقعیت (مدلول ها) را
مغلوب خود کرده اند و جایگزینش شده اند ،یا به روایتی ریشه ای تر،
وضعیتی که در آن اشاره نشانه ها به یکدیگر ،در گردشی پایان ناپذیر،
ناموجودی مدلول ها را پنهان می کند» (بودریار .)100 :1374 ،عصر
فراواقعیت کنونی ،میلی مفرط به حذف معنا دارد و واقعیت در پس
وانموده ها پنهان گشته است .بودریار با عبور از داللت های ساختاری
نشانه شناسی سوسوری ،طرحی نو از نشانه ارائه می دهد .از نظر وی
زمانی نشانه بازتاب یک واقعیت بود اما پس از انقالب صنعتی قرن
نوزدهم ،نشانه واقعیت را تحریف می کند و در عصر پسامدرن،
نشانه چیزی جز غیاب واقعیت نیست .بودریار در نظم سوم وانموده
که آن را هم زمان با عصر جدید می داند ،معتقد است که ما با تقدم
وانموده ها مواجه هستیم .با سیطره ایماژها ،امر واقعی دیگر کامال
ناپدید شده است و مرجع حقیقت دیگر وجود خارجی ندارد.
بودریار مفاهیم وانموده و فراواقعیت را در اواسط دهه 1970
در آثار خود مطرح کرد که منجر به ایجاد جریانات جدید در
جهان هنر گردید .لواین نیز به موازات اندیشه های بودریار تصاویری
ساخته است که «در آن تصاویر ،دیگر بر یک شی حقیقی داللت
نداشتند ،بلکه بیننده را به تصویری دیگر ارجاع می دادند و آن
هم در زنجیره ای بی پایان به دیگری .در چنین جهانی ،شبیه سازی
نمود یک تجربه واقعی نیست بلکه خود ،تنها واقعیتی است که
می توان آرزویش را داشت .از دست رفتن آفرینندگی ،به این معنی
بود که هر چیزی کپی از روی چیز دیگری است و حال بدون وجود
یک نسخه اصل ،مفهوم کپی کردن دیگر بار منفی قبل را نداشت»
(آرچر .)171 :1392 ،بودریار خاطر نشان می کند که نشانه های
دیداری ،وانموده هایی هستند که با جهان واقع هیچ گونه رابطه ای
ندارند .این همان چیزی است که ادبیات تصویری آثار شری لواین
را به خود اختصاص می دهد .لواین تمایل دارد تصاویری را ارائه
دهد که هیچگونه ارجاعی به جهان واقع ندارند و صرف ًا وانموده ای
شبیه سازی شده هستند.

که از آثار هنرمندان دیگر نیز عکس بگیرد .عکس های لواین کپی بی
کیفیتی از آثار هنرمندان مشهور هستند؛ آثار وی را می توان وانموده،
تصویر بیهوده و یا شباهت کاذب نام نهاد .تصاویر ازآ ِن خودسازی شده
لواین برای نظریه پردازان پسامدرنیسم حرکتی است که حرمت و
قداست مؤلف به مثابه اصل را زیر سوال می برد.
بحث اصالت در هنر را نخستین بار کانت در کتاب نقد قوه حکم
تئوریزه کرد .به عقیده کانت «نبوغ قریحه ای است برای تولید که
هیچ قاعده معینی نمی توان برای آن به دست داد؛ یعنی قابلیتی صرف
برای چیزی که بتوان آن را طبق قاعده ای فراگرفت نیست .از این
رو اصالت باید نخستین ویژگی آن باشد» (کانت .)244 :1377    ،در
قرن بیستم ژولیا کریستوا با ارائه نظریه بینامتنیت مفهوم اصالت را
زیر سوال برد؛ از نظر او «بینامتنیت مبتنی بر این اندیشه است که
متن نظامی بسته ،مستقل و خودبسنده نیست .بلکه پیوندی دوسویه
و تنگاتنگ با سایر متون دارد .حتی می توان گفت که در یک متن
مشخص هم مکالمه ای مستمر میان آن متن و متونی که بیرون از آن
متن وجود دارند ،جریان دارد .در واقع کریستوا معتقد است هیچ
متنی آزاد از متون دیگر نیست» (مکاریک .)72 :1393 ،با توجه به
این نظریه نمی توان لواین را هنرمندی خطاب کرد که از آثار دیگر
هنرمندان سرقت می کند چراکه امروزه مفهوم اصالت دیگر معنایی
ندارد و تصاویر ،وانموده ها را به ما عرضه می کنند.
لواین در یکی از آثار خود به نام پس از ادوارد وستون (تصویر،)1
عکس های این هنرمند از پسر خود را از آ ِن خودسازی کرد .طبق
قانون کپی رایت ،این عکس ها متعلق به وستون می باشد .تفاوت
این دو عکس را تنها زمانی می توانیم درک کنیم که نسخه اصل
و کپی شده آن را از نزدیک بررسی کنیم تا متوجه اختالفات آن
دو از نظر میزان جزئیات و وضوح تصویر شویم .تصاویر لواین را
می توان مصادره شده یا تصاحب شده تصاویر وستون نامید .انکار
مفهوم مولف از سوی لواین ،در راستای فروکاستن ایدئولوژی هنرمند
به مثابه فردی خالق صورت می گیرد .لواین با عملکرد خودخوانشی

از آن خودسازی به مثابه وانمودگی
از آن خودسازی آثارهنری به عنوان یکی از ابزارهای هنر
پسامدرن در آثار هنرمندان این دوره به طرق مختلفی نمود پیدا
کرده است .این تکنیک با ارجاع به سایر رسانه ها و آثار هنری،
ارزش های طبیعی سازی شده را زیر سوال می برد و مفاهیم سنتی
مدرنیستی اصالت و اثر یکه را به چالش می گیرد .عکاسان پسامدرن
مدعی اند که عکاسی همواره یک بازنمایی یا همواره چیزی است که
پیشتر دیده شده است .به عقیده این هنرمندان همانگونه که عکاس
می تواند از تمامی ابژه های دنیای اطرافش عکاسی کند ،مختار است

تصویر  .1پس از ادوارد وستون .منبع)URL: 1( :
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متفاوت و چندگانه از اثر به دست می دهد و بر نظریه مرگ
مؤلف بارت به نوعی صحه می گذارد .این نظریه گفتمانی به غایت
دموکراتیک و چندصدایی است که تن به تفسیر یگانه و مستبدانه
متن نمی دهد .از نظر بارت مؤلف صاحب معنا نیست بلکه صرف ًا
حکم کاتب آن را دارد.
به ادعای بودریار ،توهم با واقعیت بازی می کند و تولید واقعیت
در قالب وانموده ها باعث می شود که تصویر از قدرت توهمی
خویش محروم گردد .به تعبیر وی ،آنچه برایمان باقی می ماند ،نوعی
فراواقعیت است؛ یک شکل افراطی واقعیت که کام ً
ال فراگیر و
بی واسطه است ،واکنش هایمان را به تصاویر و رویدادها پیشاپیش
تعیین می کند و هر عامل غافلگیری یا اصالتی را که زمانی تصویر
می توانست داشته باشد از بین می برد .ما به نقطه مبادله محال
رسیده ایم که طی آن باید در چارچوب هایی که شرایط دیجیتالی شده
و اشباع از رسانه های کنونی وضع می کنند با تصاویر مواجه شویم؛
شرایطی که از هیچ تالشی برای سرکوب عدم قطعیت و پیش بینی
ناپذیری فروگذار نیست (.)Baudrillard, 2005a: 33
ترازیباشناسی در هنر
یکی از مهم ترین مؤلفه هایی که در تحلیل های زیباشناسی
پسامدرن مطرح می شوند ،التفات بیش از اندازه به زمینه و بافت
شکل گیری اثر است تا خود آن ،به نحوی که عده ای این تحلیل ها
را مطالعات فرهنگی قلمداد کرده اند تا مطالعات زیبایی شناسانه؛ این
تحلیل های زمینه محور ،هنر را با جامعه و فرهنگ مرتبط می دانند.
بودریار هنر این دوره را با اصطالح ترازیباشناسی مشخص می کند.
به تعبیر وی همه امکانات در هنر به کلی به انتها رسیده است و
ترا زیباشناسی به فرآیندی اشاره دارد که طی آن زیبایی شناسی در
اقتصاد ،سیاست ،فرهنگ و زندگی روزمره منتشر می شود و به این
ترتیب استقالل خود و خاص بودنش از بین می رود .صورت های
هنری تا چنان حدی تکثیر شده اند که به همه کاالها و ابژه ها راه
یافته و نفوذ کرده اند به گونه ای که امروز دیگر همه چیز نشانه ای
زیبا شناختی است (بست وکلنر .)199 :1381 ،بودریار ترازیباشناسی
را لحظه ای که مدرنیته در برابر ما منفجر شد تعریف کرده است.
وی ویژگی هنر این دوره را درآمیختن همه فرهنگ ها و سبک ها
می داند ( .)Baudrillard, 1993: 12منظور بودریار این است که
تمایزگذاری شفاف بین هنر و سایر فرم های بصری در فرهنگ
معاصر دشوارتر شده است؛ زیرا رده هایی که قب ً
ال برای تفکیک
چیزها از یکدیگر به کار می رفت در حال فروپاشی اند .وی لحظه
ترا زیباشناختی را لحظه ای می داند که همه چیز زیباشناختی می شود،
یعنی ساخته می شود تا به نشانه ای برای مصرف تبدیل شود .همراه
با هجوم همه ژانرها و سبک ها به یکدیگر ،امکان گردش تصاویر

در فضاهای متنوع و در بعدهای مسافتی گسترده نیز ،که به واسطه
فناوری های ارتباط جمعی سه بعدی و لحظه ای همچون اینترنت
فراهم آمده است ،باعث تقویت امر ترا زیباشناختی می شود .بودریار
زیباشناختی شدن همه ابژه ها و فرم ها را درجه زیراکس فرهنگ
می نامد ( .)Baudrillard, 1992: 10در این وضعیت جدید ،رابطه
انحصاری بین نشانه ها و واقعیت گسسته شده و هنر با ایماژهای به
سطح درآمده ،در همه زمینه ها نفوذ می کند؛ وضعیتی که در آن تمام
حوزه ها دچار بی تفاوتی معنایی شده اند و تصویر هنری به زشت و
زیبا بی اعتنا است.
عکاسی به مثابه ثبت غیاب واقعیت
بودریار در آرای خود هیچ تمایزی بین فرم های متعدد هنری
قائل نیست و ویدئو ،مجسمه ،نقاشی ،رسانه های جدید و هنر اجرا
را همگی مورد نقد قرار می دهد .هرچند او به دلیل نوشته هایش
درباره ابژه ،محوشدگی و توهم ،عالقه ویژه ای به رسانه عکاسی
نشان می دهد .دلیل کندوکاوهای او در عکاسی قدرت این رسانه برای
ظاهرساختن و ناپدیدکردن ابژه ها و سوژه هاست ،و نه به خاطر
نقشی که شاید عکاسی بتواند در ثبت دنیا بر روی نگاتیو بازی کند.
بودریار ،مانند موضعش درباره هنر ،از تفسیر کردن تصویر عکاسی
براساس قالب زیباشناختی یا معنای اجتماعی و سیاسی خودداری
می کند .برخالف برداشت عموم از کارکرد عکس ،او اعتقاد ندارد
که عکس هویت شخص یا صورت ظاهری چیز تصویر شده را ثبت
می کند .وی معتقد است که هدف عکس ،ثبت کردن رویداد نیست و
آن را یک روند سوبژکتیو مبتنی بر تفسیر یا احساس عکاس نیز نباید
دانست )Baudrillard, 2005b: 13( .به تعبیر بودریار ،این ابژه
است که سوژه را کشف می کند و نه برعکس؛ ابژه عکاسی شده خود
را بر  سوژه  /عکاس آشکار می کند .از نظر وی عکس نوعی توهم به
ما عرضه می کند و دوربین را نیز ابزاری جادویی می داند زیرا درک
ما از واقعیت را میسر می کند.
بودریار عکس های دقیق ًا کادربندی شده را هنرمندانه محسوب
می کند؛ آنها با ترکیب بندی دقیقشان ابژه را مجبور می کنند تا رام
و مطیعشان شود .طبق نظر وی ،بیشتر عکس های معاصر یک داللت
تحمیلی را به نمایش می گذارند که معنی را تحمیل می کند .بودریار
بین عکاسی خوب و بد تمایزاتی قایل می شود اما به طور کلی نگاه
تحقیرآمیزی به عکاسی معاصر دارد؛ الگویی که رویکرد او به
هنر معاصر را بازتاب می دهد .با وجود این از نظر بودریار ،معیار
عکاسی خوب ارزش های زیباشناختی نیست ،عکاسی خوب چیزی
را بازنمایی نمی کند بلکه همین نانمودگری را ثبت می کن د (�Bau
 .)drillard, 1993: 151به تعبیر بودریار عکاسی جهانی اساس ًا
غیرابژکتیو را آشکار می سازد و بی همتایی یک ابژه را ثبت می کند.
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وی تصویر عکاسیک را بازنمود نمی داند بلکه عکس از نظر مادی
غیاب واقعیت را ترجمه می کند .عکاسی به دنبال تحلیل واقعیت
نیست؛ برعکس ،نگاه عکاسیک وهم اشیا را به تصویر می کشد .از
نظر بودریار امروزه واقعیت در زیر بار تصاویر پنهان شده و تصویر
از اصالت خود تهی گردیده است.
انفجار درون ریز
بودریار در پی آن نیست که هنر خوب را از بد جدا کند یا
درباره ارزش یا تاثیری که هنر ممکن است داشته باشد ،اعم از
زیبایی شناختی ،اقتصادی ،سیاسی یا اجتماعی ،هیچ حکمی صادر کند.
از منظر او معنا یا حقیقتی در پس تصویر وجود ندارد که بتوان
افشایش کرد« :تصاویر دیگر آیینه واقعیت نیستند ،آنها قلب واقعیت
را پوشانده اند و آن را به حاد واقعیت تبدیل کرده اند ،از این صفحه
یا پرده تا آن صفحه و پرده ،تنها هدف تصویر همان تصویر است.
تصویر دیگر نمی تواند امر واقعی را مصور کند زیرا خودش امر
واقعی است؛ دیگر نمی تواند از واقعیت فراتر برود ،آن را به کلی زیر
و رو یا خیالی اش کند ،به این دلیل که تصاویر واقعیت مجازی اند .در
واقعیت مجازی ،گویی چیزها آیینه شان را بلعیده ان»د» (�Baudril
.)lard, 2005c: 120

به تعبیر بودریار ،تولید و اشاعه انبوه تصاویر رسانه ای ،جهان را
به تاالر آینه بدل کرده است؛ به عبارت دیگر ،تصاویر و رسانه ها
از حدود خود گذشته اند و از کنترل سوژه رها شده اند .وی فرآیندی
که منجر به ازبین رفتن تفاوت های اصل (واقعیت) و بدل (وانموده)
می شود را اصطالح ًا انفجار درون ریز می نامد .در واقع سیطره
وانموده ها (تصاویر شبیه سازی شده) در جامعه پسامدرن ،به اندازه ای
است که دیگر تمییز اصل از بدل غیرممکن است .از نظر وی:
«موضوع دیگر تقلید از واقعیت ،یا حتی تقلید تمسخرآمیز از واقعیت
نیست .بلکه موضوع عبارت است از جایگزین کردن نشانه های امر
واقع به جای خود امر واقع .دیگر نمی توان توهم واقعیت را ایجاد
کرد ،زیرا بازنمایی امر واقع ناممکن شده است» (Baudrillard,
 .)1994: 19از نظر بودریار وانمودگی مستلزم هیچ واقعیت پیشینی
نیست بلکه خود موجد واقعیت می شود و از همین رو از قتل امر
واقع صحبت می  کند.
لواین در آثار خود اشاره های تصویری فراوانی به اندیشه های
بودریار دارد .او یکی دیگر از کارهای خود با عنوان پس از واکر
اوانز (تصویر  ،)2عکس هایی از این عکاس مشهور آمریکایی را که
در طول رکود اقتصادی آمریکا گرفته بود ،از آ ِن خودسازی و عم ً
ال
نقل قولی داخل گیومه از اوانز ارائه کرد .تصاویر لواین که از روی
رسانه های مختلف بازعکاسی شده بودند دچار افت کیفیتی می شدند
که تعمداً رونوشت و وانموده بودن خود را مدام یادآوری می کردند.

بنابراین می توان گفت که تصاویر لواین شبیه سازی هایی از واقعیت
هستند و نه هیچ چیز دیگر .شبیه سازی هایی که واقعیت را انکار
نمی کنند بلکه تمایز بین تصویر و واقعیت را مخدوش می کنند.
گسست مرزبندی ها
از نظر بودریار هنر خودش را به مثابه چیزی برخوردار از یک
حساسیت زیباشناختی منحصر به فرد نمایان می کند و داعیه آن را دارد
که بیش از همه (سایر انواع بازنمود) از پیش پا افتادگی می گریزد و
نوع خاصی از امر واال را که همانا ارزش استعالیی باشد در انحصار
خود دارد .البته بودریار به شدت با این ادعای هنر مخالفت می کند
که منزلت و جایگاهی مجزا و فراتر از سایر انواع تصاویر جاری در
فرهنگ توده دارد و همین عقیده مصرانه اوست که شالوده نقدش
را شکل می دهد ( .)Baudrillard, 2005c: 61به تعبیر وی ،هنر
خاص تر از دیگر فرم های بصری مانند تبلیغات ،موزیک ویدئوها یا
برنامه های تلویزیونی نیست بلکه همه تصاویر در عصر حاد واقعیت
هم ترازند .در گذشته مرزبندی اکیدی میان هنر نخبه گرا و هنر
عامه پسند وجود داشت اما هنر پسامدرن با دموکراتیزه کردن هنر،
طیف های گوناگونی از مخاطبان را هدف قرار می دهد .هنرمند
پسامدرن این مرزبندی ها را مخل آفرینش هنری می داند و می کوشد
صورتبندی جدیدی از هنر ارائه کند .بودریار مدعی است که هنر
معاصر برای پیش پا افتادگی تالش می کند .این هنر آگاهانه از عرف
و سنت هنر زیبا دوری می کند تا سبک های گذشته را تصاحب کند
و از فرهنگ توده نقل قول بیاورد.
محرک دیدگاه های بدبینانه بودریار ،فناوری های نوینی بودند
که شیوه های سنتی ارتباط را خصوصا در حوزه بینایی دگرگون  کرده
بودند .هنرمندی مانند شری لواین که از تصاویر کالسیک ادوارد
وستون دوباره عکس می گرفت و آنها را به نام خود امضا می کرد،
دقیق ًا همان بازی بودریار را می کرد .تلویزیون و ویدئو از آغاز
پیدایش خود با بهره گیری از پیوندهای عجیب میان عکاسی و مرگ،
و گسترش آنها تا مرزهای بت واره پرستانه شان ،کارکرد وانموده
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را داشتند    (کمیل .)77 :1395  ،در عصر پسامدرن ،فناوری های
سایبرنتیک و اطالعات منجر به شبیه سازی های گسترده تصویری
شده است .امروزه مردم به انواع بی شمار بازنمایی هایی خیره می شوند
که پیش رویشان بر تلویزیون نقش می بندد و بیش ازپیش ،مرزهای
میان امر واقع و آنچه تنها وانموده می شود ،را کم رنگ می کنند.
از سوی دیگر تصاویر از آن خودسازی شده لواین نیز وانموده هایی
هستند که به هیچ روی قابل تشخیص از امر واقعی نیستند و این زوال
امر واقعی است .در وانمودگی برخالف محاکات ،وضعیت واقعی
با وضعیت مجازی چنان در هم ادغام می شود که برای ما امکان
تشخیص باقی نمی ماند.
هنر بی اعتبار
به اعتقاد بودریار هنر در عصر حاضر ،ارزش غائیتی بدون غایت
را به خود می گیرد .یعنی هنر می تواند به ماشینی بازتولیدکننده
مانند آثار وارهول تبدیل شود بدون اینکه از هنر بودنش بازایستد،
زیرا ماشین چیزی جز یک نشانه نیست .بنابراین هنر همه جا هست،
زیرا صناعت در قلب واقعیت نهفته است .پس هنر مرده است زیرا
نه فقط تعالی انتقادی اش مرده است ،بلکه خود واقعیت که تمام ًا
اشباع از یک زیباشناسی محبوس در همان ساختمندی واقعیت است
از تصویر خودش تفکیک ناپذیر شده است .واقعیت دیگر عجیب تر
از توهم نیست ،زیرا هر رویایی را قبل از اینکه بتواند از رویا تأثیر
بپذیرد ،در چنگ می گیرد (بودریار .)784 :1394 ،بودریار خاطر
نشان می کند که هنر دیگر نمی تواند برای تعالی یا رساندن مقصودی
واالتر تالش کند و دیگر هیچ تفاوتی با سایر چیزها ندارد .هنر با
تضعیف مرزهای فرهنگ واال و توده ،به بخشی از زبان بومی تبدیل
می شود و با شبیه شدن به سایر چیزها ،خودش را بی معنا می کند .هنر
معاصر با نشانه ها و نمادهای برآمده از زندگی روزمره ،خودش را
بی اعتبار می کند ،آن هم با وانهادن هرگونه قدرتی که می توانست
به یمن یگانگی زیبایی شناختی خود از آن برخوردار باشد .هنر با

جارزدن خودش در همه جا ،دیگر در هیچ کجا مستقر نیست .هنر با
مصادره کردن پیش پاافتادگی ،ضایعات و میان مایگی به مثابه ارزش
و ایدئولوژی ،فریاد می زند که « و من بی اعتبارم! من بی اعتبارم! و
حقیقت ًا هم بی اعتبار است!» ( .)Baudrillard, 2005c: 27هنر با
گرفتارشدن در یک بازی بازتابی با نشانه ها و نمادهای دنیای امروز
در فیلم ،تبلیغات و فرهنگ پاپ ،فقط می تواند به مثابه یک وانمایی
وجود داشته باشد و همین است که آن را پیش پا افتاده می کند.
لواین را می توان هنرمندی دانست که با به سخره گرفتن مفاهیم
خالقیت و ذوق هنری ،به نوعی هنر معاصر را بی اعتبار کرده است.
وی در  1991به سراغ یکی از جنجالی ترین آثار هنر مفهومی سده
بیستم ،یعنی فواره مارسل دوشان ،رفت .وی این مجسمه را شبیه سازی
کرده و در قالب برنزی پر زرق وبرق درآورد و نام آن را فواره (پس
از مارسل دوشان)( 18تصویر  )3نهاد که اشاره ای باشد به مجسمه
حاضر آماده بدنام وی .دوشان خود با ارائه یک شی غیرهنری در
مقام هنر به مفهوم اصالت و خالقیت هنر مدرنیستی دهن کجی
کرده بود اما نقد وی پس از چندین دهه و در هنر پسامدرن حالتی
رسمی به خود گرفته است .برخالف کارهای اولیه لواین که آثار
عکاسان برجسته ای را از آن خودسازی می کرد ،او در این اثر ،فواره
را با اندکی تغییر تصاحب می کند و وانموده ای از آن را به نمایش
می گذارد.
بودریار از واژه اغوا استفاده می کند تا دنیای وانموده ها را توصیف
کند .اغوا چیزی نیست که بتوان نمایشش داد ،بلکه نیرویی است که
توان توهم سازی دارد و ساخته شدن حقیقت از طریق تصویر را به
چالش می کشد .بودریار درباره آن می نویسید« :اغوا یک نمود ساده
یا غیاب محض نیست ،بلکه کسوف حضور است .تنها راهبردش
حضور  /عدم حضور است ،و از این طریق نوعی سوسوزدن پدید
می آورد ،نوعی مکانیسم هیپنوتیزم گونه که خارج از هر ارتباطی با
معنا ،توجه را به خود جلب می کند» (.)Baudrillard, 1990: 85
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بررسی نظام نشانه ای وانمودگی از نظر بودریار و تطبیق آن بر گستره عکاسی پسامدرن با
تأکید بر آثار شری لواین

نتیجه گیریــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بودریار نظریات زیباشناسانه قبل از خود را برای تحلیل هنر
در عصر فراواقعیت ناکارآمد می داند و از همین رو با وضع مفهوم
وانمودگی سعی در تبیین شرایط معاصر دارد .به تعبیر وی در دوران
کنونی تصویر با هیچ واقعیتی در تناسب نیست ،بلکه وانموده ای از
خود است و در رسانه های پسامدرن نیز ،همه چیز به یک تصویر
و یک ابژه ترازیباشناسانه تبدیل شده است .از نظر بودریار تقدیر
آن است که همه چیز به صورت شبیه سازی دوباره ظاهر شود.
وی معتقد است که با آینده ای تهی رو به رو هستیم که در آن هیچ
رویداد جدیدی در انتظار ما نیست زیرا همه چیز تمام شده ،به
کمال رسیده و به سرنوشت تکرار بی پایان دچار شده است .هنر
ناتوان امروز شاید دارد به پایان راه نزدیک می شود .او ادعا می کند
تالش های مشتاقانه برای گردآوری و انتشار اطالعات و ثبت
رویدادهای تاریخی خود نشانه این واقعیت است که دیگر تاریخی
در راه نیست .شری لواین یکی از مطرح ترین عکاسان پسامدرن است
که از تکنیک تصاحب به مثابه وانموده به کرات استفاده کرده و
تصاویر عکاسان و هنرمندان سرشناسی را از آن خود ساخته است.
آثار وی را می توان تصاوی ِر تصاوی ِر تصاویر و یا ایده محور نامید
و به عبارتی نیازی به دیدن تصاویر وی از نزدیک وجود ندارد.
تصاویر لواین شبیه سازی هایی هستند که تمایز اصل و نسخه بدل
آن را مختل می سازند .این عکس ها را می توان به مثابه نشانه هایی
دانست که هیچ گونه ارجاعی به جهان بیرون ندارند .عکس های
لواین را نمی توان تقلید دانست چراکه در محاکات تمایز بین واقعیت
و تصنع قابل تفکیک است اما در وانموده این گونه نیست .بودریار
نیز معتقد است که دوران پسامدرن با ایجاد صورت های خیالی
مشخص می گردد ،یعنی دنیاهای اجتماعی فراواقعی که به مرجعی
واقعی متکی یا وابسته نیستند .امروزه تمایز بین شبیه سازی و واقعیت
ازبین رفته ،همه چیز به صورت شبیه سازی دوباره ظاهر می شود و
هیچ چیز بیرون از دایره ی نشانه ها ،رمزها و شبیه سازی ها وجود
ندارد .بودریار یک بار دیگر معنای اصالت را مانند همه متفکران
پسامدرن به پرسش می گیرد و آثار لواین نیز یکی از بهترین مصادیق
این تفکر است.
پی نوشت ها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Jean Baudrillard believes that pos tmodern culture is
the only domination of simulacra and hyperreal field
creation. In Baudrillard’s interpretation, images do
not represent reality anymore, but also they themselves become reality and create the simulated reality. Today, images appear more real than real. He is
one of the thinkers who ques tions this dual s tatus between reality and simulation in his ideas and tries to
explain a new s tatus: a s tatus in which two components- image and signs’ play- control the social life
of human being. Baudrillard discusses the mo s t radical theory in pos tmodernism. He transfers the pos t
s tructualism ideas from language theory to medias
world. From his point of view in pos tmodern soceity,
codes and signs and cybernetic media,dominate over
the whole aspects of life. Baudrillard is not looking
for reveiling the truth or meaning of images. In his
thoughts predominance images and signs are over
comprehensive that the real has vanished in serious
way. The era life above the images have expired for
always and nowadays the only recognizable thing
is medias simulacra. In his words it is necessery to
hesitate the origin of images, because they are not
refer to real things. In pos tmodern situation it is very
difficult to dis tinguish between originality and copy,
because there is no gap between reality and cybernetics. In Baudrillard point of view, the reality as a
categoty that seperated from its signs, in the world
saturated of information and media dominance, has
been eliminated. He called this situation as Heperrealism. In simulation sys tem of Baudrillard, the
language is free from its references. Buadrillard explains that visual signs are simulations that has no
relations with the real world. Illusion plays with the
reality and produce the reality cause that the im*

ages depraves his illusive power. In his words the
aes thetics theory could not explain the situation of
art contemporary and therefore creates the concept
of simulation to explain the contemporary situation. Baudrillad believes that we are confronted
with empty future and no new occurence is waiting
for us. Pos tmodern photographers were affected by
Baudrillard’s ideas about saturation of today’s societies by images. Sherrie Levine is one of them who
emphasizes the reproducible nature of photography
and believes that everything has been already seen.
Today, the concepts of simulation and acute reality
have become to the foundation of mos t researches
about Baudrillard and the visual thing, especially
in cultural production and artis tic critique. This research is trying to analyze the causes of Baudrillard’s
ideas about discredit of contemporary art and its adjus tment with pos tmodern photography. As well, it
is trying to answer this ques tion in a descriptive and
analytical method that how these artis ts utilize the
nature of image as simulacrum. The achievements
of adjus tment of the present example and Baudrillard’s ideas show that Levine wanted to reproduce
the simulacra in a sarcas tic manner by presenting the
hyperreal images.
Keywords
Pos tmodernism, Simulation, Hyperreal, Sherrie Levine, Jean
Baudrillard.
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