
17 صفحات 17 - 23 )علمی-  پژوهشی(

نشریه هنرهای زیبا - هنرهای نمایشی و موسیقی  دوره 25، شماره  4، زمستان 1399

 مطالعه تطبیقی نظریه واقع گرایی فیلم با حادواقعیت ژان بودریار*

احسان علی رضایی1، علی مرادخانی**2، فرزان سجودی3

1دانشجوی دکترای فلسفه هنر، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال، تهران، ایران.

2دانشيار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال، تهران، ایران. 

3دانشيار گروه نمایش، دانشکده سينما و تئاتر، دانشگاه هنر، تهران، ایران.

)تاریخ دریافت مقاله:99/4/31، تاریخ پذیرش نهایی:99/11/18(

چکیده
ماهيت متمایز تصویر در عکاسی و سينما که نتيجه فرآیند مکانيکی توليد آن است از آغاز باعث پيوند ناگسستنی این دو 
رسانه با واقعيت و چگونگی بازنمایی آن گردید. نظریه واقع گرایی فيلم با تأکيد بر همين ویژگی توسط اندیشمندانی نظير 
آندره بازن شکل گرفت. این رویکرد با ظهور فناوری دیجيتال که اساساًً بر مبنای تشکيک در این پيوند وجودی بنا شده با 
چالش جدی مواجه شد و نظریه پردازان پُست مدرن از جمله ژان بودریار خوانش تازه ای از نقش رسانه های جدید در بازنمایی 
واقعيت عرضه کردند. براین اساس مقاله حاضر با هدف تبيين فرآیند دگرگونی بُعد زیبایی شناختی واقعيت و بازنمایی آن 
پس از به وجود آمدن امکان ثبت و بازتوليد تکنولوژیک تصاویر در سينما به تحليل این دو نظریه پرداخته است. پژوهش 
اگرچه  تا نشان دهد،  انجام گرفته، درصدد است  به منابع معتبر و روش توصيفی-تحليلی  استناد  با  تطبيقی پيش رو که 
نظریه واقع گرایی فيلم تمام توجه خود را معطوف به بازنمایی واقعيت در سينما کرده بود اما همچنان در چارچوب بازنمایی 
کالسيک بر مبنای اصل ارجاع تصاویر به مصداق بيرونی باقی مانده است؛ ليکن ژان بودریار با تبيين حادواقعيت و نظم جدید 

وانموده ها زمينه را برای تفسيرهای تازه ای از بازتوليد واقعيت در وضعيت پُست مدرن فراهم کرده است.
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* مقاله حاضر برگرفته از رساله ی دکتری نگارنده اول با عنوان »توليد و بازتوليد واقعيت در هنر با تأکيد بر نقاشی، عکاسی و سينما« است که با راهنمایی 

نگارنده دوم و مشاوره نگارنده سوم ارائه شده است.
.E-mail: dr.moradkhani@yahoo.com ،021-26422007  :نویسنده مسئول: تلفن: 09127369964، نمابر **



18
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای نمایشی و موسیقی دوره 25، شماره 4، زمستان 1399

رویکرد اصلی این مقاله تبيين فرآیند بازتوليد1 واقعيت در سينما و 
دگرگونی بُعد زیبایی شناختی واقعيت2 است. ثبت و بازتوليد مکانيکی 
بنيادینی است. اختراع  جهان توسط دوربين نقطه آغاز چنين تحول 
دوربين امکان تازه ای برای ساختن تصاویر از گونه ای جدید بود. این 
تا رویکردهای فلسفی پيرامون نسبت  دستاورد مدرنيستی سبب شد 
هنر با واقعيت شکل نوینی پيدا کند. اکنون دیگر پرسش اصلی چگونگی 
بازنمایی3  واقعيت در نقاشی، ادبيات و هنرهای نمایشی نبود بلکه مسأله 
ماهيتی  با  تکثيرپذیر  در  هنرهایی  واقعيت  بازتوليد  و  توليد  اصلی 
متفاوت به نام سينما و عکاسی بود. تصاویر توليدشده توسط دوربين به 
لحاظ تکنيکی و زیبایی شناختی با جهان واقع رابطه ی منحصر به فردی 
اثر نمایه ای4  و نمود شمایلی5 به عکس ها و فيلم ها  داشتند؛ چرا که 
دیگر وجود  از هنرهای  در هيچ   یک  اصالت می بخشيد که  از  هاله ای 
نداشت. ژان پل  سارتر6 این ویژگی را چنين توصيف می کند: »سينما در 
بين هنرها بيشترین نزدیکی را به دنيای واقعی دارد. انسان هایی واقعی 
تصاویر  متمایز  ماهيت   .)124  ، 1396 )توتارو،  واقعی«  مزرعه ای  در 
عکاسانه و فيلميک در نهایت زمينه ساز    شکل گيری نظریه واقع گرایی7 
زیگفرید  ژیگا      ورتف8،  یعنی  نظریه  این  اصلی  چهره های  شد.  فيلم 
مکانيکی  بازتوليد  و  ثبت  اصل  بر  تکيه  با  بازن10  آندره  و  کراکائر9 
می دانستند.  واقع گرا  رسانه ای  اساساًً  را  سينما  دوربين  توسط  جهان 
تبيين  در  سعی  پدیدارشناسانه  رویکردی  با  بازن  آندره  ميان  این  از 
رابطه ی هستی شناختی11 عکس با واقعيت داشت. از نظر وی ماهيت 
واقع گرایانه سينما چيزی فراتر از یک رخداد تکنيکی و نتيجه منطقی 

تکامل طبيعی هنرها به سوی واقع گرایی است. 
مباحث  دیجيتال  فناوری  ظهور  با  ميالدی  هفتاد  دهه  اوایل  از 
تازه ای در تضاد با چنين رویکردی شکل گرفت و این گفتمان تحليلی 
قدرتمند رو به افول نهاد؛ چرا که نقش فناوری نوین در بازنمایی واقعيت 

به سرعت برای متفکران پُست مدرن معنای کاماًل متفاوتی پيدا کرد. از 
این ميان ژان بودریار12 تفسير تازه ای از بازتوليد و وانموده به توصيف 
تحليلی  در  او  پرداخت.  وانمایی ها  از  سرشار  جهانی  حادواقعيت13 و 
نشانه شناختی از این موضوع خاطر نشان کرد: »در فضای حادواقعيت 
مادی   )مدلول ها15( بر     واقعيت  )دال ها14(  واقعيت  ذهنی  نشانه های 

چيره شده و در نهایت جایگزین آنها شده اند«       )بودریار،   1374، 100(؛ 
بنابراین در این وضعيت جدید نشانه ها به مانند گذشته دیگر بازتاب 
یک واقعيت مادی )مصداق بيرونی( نيستند و این اصل افالطونی نظام 
بازنمایی که وانموده16 نسخه ی بدل واقعيت است، کاماًل اعتبار خود را 

از دست داده است. 
نظام  از  متمایزی  خوانش های  برای  را  زمينه  تازه  رویکرد  این 
بازنمایی، زیبایی شناسی بازتوليد و رابطه رسانه های جدید با واقعيت 
تنها  نه  رویکرد  این  براساس  نمود.  ایجاد  پُست مدرن  وضعيت  در 
زیر  را  جدید  رسانه های  دیگر  و  سينما  واقع گرایانه  ماهيت  می توان 
سؤال برد بلکه می توان چنين استدالل کرد رسانه ها با ایجاد جهانی 
آفرینش توهمی زیبایی شناسانه  را در  وانمایی ها نقش اصلی  از  مملو 
حادواقعيت  به شکل گيری  منجر  نهایتاًَ  که  می کنند  بازی  واقعيت  از 
رو  این  از  بازنمایی در وضعيت پُست مدرن خواهد شد؛  نظام  پایان  و 
پژوهش پيش رو درصدد است تا ضمن تحليل این دو رویکرد نشان 
دهد، نظریه واقع گرایی فيلم با محوریت آندره بازن اگر چه تمام توجه 
خود را معطوف به بازنمایی واقعيت در یک رسانه جدید کرده بود اما 
بازنمایی به تحليل این موضوع  همچنان در چارچوب نظام کالسيک 
نظم جدید  و  حادواقعيت  تبيين  با  بودریار  ژان  ليکن  است؛  پرداخته 
در  واقعيت  بازتوليد  از  تازه ای  تفسيرهای  برای  را  زمينه  وانموده ها 

وضعيت پُست مدرن فراهم کرده است.

پیشینه تحقیق
مکتب  درباره  ژیگا      ورتف  مانيفست  انجام شده،  مطالعات  براساس 
سينما-  چشم )1923( یکی از اولين آثار مهم در باب ماهيت واقع گرایانه 
داشته  نظریه پردازی  آنکه دغدغهی  از  بيش  اگرچه وی  است.  سينما 
باشد، فيلم سازی بود که با ساخت فيلم های مستند و خبری به دنبال 
 )1960( فيلم  نظریه  کتاب  بود.  سينما  در  ناب  مستندگرایی  تحقق 
زیگفرید کراکائر آلمانی از دیگر منابع مهم در این مورد بشمار می آید. 
وی در این اثر به تحليل و توصيف وابستگی سينما به واقعيت به مثابه 
ماده خام آن می پردازد. این کتاب سرمنشاء پژوهش های مختلفی از 
جمله مقاله ی »خوانشی انتقادی از نظریه فيلم کراکائر« به قلم گلناز 
از  فرانسوی  برجسته  منتقد  بازن  آندره  آثار  است.  بوده  سرکارفرشی 
مجموعه  نگارش  با  او  است.  فيلم  واقع گرایی  نظریه  مهم  منابع  دیگر 
مقاالتی در نشریهی کایه دو سينما نقش مهمی در تکامل و گسترش 
نظریات  دیگر  و  حادواقعيت  درباره  کرد.  ایفا  فيلم  واقع گرایی  نظریه 
ژان بودریار نيز آثار متعددی به زبانه ای مختلف وجود دارد؛ چرا که 
اندیشه های این فيلسوف و جامعه شناس فرانسوی به سرعت مقبوليت 

عام یافت. او در دهه هشتاد ميالدی با طرح مفاهيمی همچون وانموده 
و حادواقعيت در آثاری نظير وانموده و شبيه سازی17 و کتاب آمریکا به 
شهرت رسيد. بودریار در بخش مهمی از آثار خود کوشيد تا خوانش 
تازه ای از بازنمایی واقعيت و نقش رسانه ها در جامعه مصرفی ارائه کند. 
از ميان آثار پژوهشی فارسی در این مورد می توان به دو مقاله ی سهيال 
منصوریان با عناوین »وانمایی: تاریخچه و مفهوم« و »هنر و حقيقت 
رسانه در روزگار پُست مدرن« اشاره نمود که در آنها نویسنده به تبيين 
مفاهيم کليدی اندیشه ی ژان بودریار پرداخته است. دو مقاله ی »نظام 
با  هالی  پيتر  آثار  تطبيق  و  بودریار  اندیشه  در  حادواقعيت  نشانه ای 
تأثير  آن« نوشته مهدی حامدی و فاطمه رضوی و مقاله ی »بررسی 
نوشته ی  سينما«  در  بيان  زیبایی شناسی  بر  دیجيتال  تکنولوژی 
با  مرتبط  پژوهش های  دیگر  از  نيز  خانلری  رضا  و  ندایی  اميرحسين 
بر منابع مرتبط می توان  با مروری  بودریار هستند.  اندیشه ی فلسفی 
فقدان رویکرد پژوهش حاضر را در تحقيقات انجام گرفته مشاهده نمود 

که خود بيانگر ضرورت انجام آن است.
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روش تحقیق  
پژوهش تطبيقی حاضر به شيوه توصيفی-تحليلی با استناد به منابع 
کتابخانه ای و الکترونيکی معتبر و تجزیه وتحليل داده های کيفی انجام 
با  فيلم  واقع گرایی  نظریه  تحليل  به  ابتدا  مقاله  این  در  است.  گرفته 
محوریت آندره بازن و سپس تفسير تازه بودریار از وانموده و حادواقعيت 
در وضعيت پُست مدرن پرداخته خواهد شد؛ چرا که بر مبنای فرضيه 
این پژوهش با تحليل تطبيقی این دو نظریه می توان به تبيين فرآیند 
بازتوليد واقعيت در سينما و نقش آن در دگرگونی بُعد زیبایی شناختی 

واقعيت در وضعيت پُست مدرن پرداخت.

چارچوب نظری
نظریه واقع گرایی فیلم

از آغاز پيدایش سينما در ميان نظریه پردازان این ذهنيت بوجود 
تام  بازنمایی  با  این هنر جدید مترادف  توليدشده در  آمد که تصاویر 
واقعيت هستند. به باور آنها فرآیند مکانيکی توليد تصویر در عکاسی 
و سينما اکنون این امکان را به آدمی داده است تا واقعيت جهان را 
ثبت و آشکار کند. این گفتمان فراگير زمينه را برای شکل گيری نظریه 
واقع گرایی فيلم فراهم ساخت. چهره های اصلی این نظریه در سينما 
یعنی ژیگا     ورتف، زیگفرید کراکائر و آندره   بازن همگی به دالیل کم و 
بيش مشابه و با تأکيد بر همين وجه ثبت خودکار و مکانيکی جهان، 

سينما را اساساً دارای ماهيتی واقع گرایانه می دانستند. 
ما،  »چشم های  بود:  معتقد  نظریه  این  پيشگامان  از  ژیگا     ورتف 
خيلی کم و بد میبينند به همين سبب ما همواره نيازمند عدسی هایی 
هستيم تا بهتر و بيشتر ببينيم« )احمدی، 1394، 269(. او مانيفست 
بيست  دهه  در  رویکردی  چنين  مبنای  بر  را  فيلم سازی اش  مکتب 
ساخت  با  تا  کوشيد  ورتف  منطقی  چنين  براساس  کرد.  بنا  ميالدی 
فيلم های مستند و خبری مانند مردی با دوربين فيلمبرداری )1929( 
نظر  از  که  چرا  بزند؛  واقعيت  بی واسطه ی  بازتوليد  و  ثبت  به  دست 
امکانپذیر است. وی  بازنمایی تام واقعيت تنها در سينمای مستند  او 
هستم،  سينما-  چشم  »من  می نویسد:  سينمایی اش  سبک  درباره 
که  نشان می دهم  به شما  را  مکانيکی  هستم، جهانی  من یک چشم 
فقط خود می توانم آن را ببينم... رها از چارچوب فضا و زمان« )بارنو، 
که  بود  استوار  اساس  این  بر  او  رویکرد  ترتيب  این  به   .)106  ، 1380
سينما به سبب امکان ثبت و بازتوليد مکانيکی تصاویر این توانایی را 
اصيلی  واقعيت  آشکار کند.  را  واقعيت  پنهان  و  تاریک  نيمه  دارد که 
که تاکنون به دليل ماهيت هرمنوتيکی بازنمایی انسانی و پردازش آن 
توسط قوه ادراک آدمی همواره پنهان مانده بود. برخالف ژیگا     ورتوف 
دیگر نظریه پردازان واقع گرایی یعنی کراکائر و آندره   بازن تجلی واقعيت 

را منحصر به سينمای مستند نمی دانستند. 
زیگفرید کراکائر حتی برای بازنمایی واقعيت در فيلم داستانی به 
نظر وی حذف  از  بود؛ چرا که  قائل  بيشتری  اهميت  و  ارزش  مراتب 
به  می شود.  جهان  از  سطحی  تصویری  نمایش  به  منجر  داستان 
همين سبب کراکائر به دنبال برقراری تعادلی ميان سينمای مستند 
ایتاليا  نئورئاليسم18  مکتب  اوليه  فيلم های  او  نظر  از  بود.  داستانی  و 
و فيلم های فلينی بهترین نمونه های سينمای واقع گرا بودند. کراکائر 

عنوان فرعی مهم ترین کتابش نظریه فيلم را آزادسازی واقعيت مادی 
گذاشت؛ چرا که به اعتقاد وی فيلم منجی بزرگ واقعيت مادی است؛ 
»زیرا فيلم ما را وارد ارتباطی بی واسطه با واقعيت می کند آن هم در 
کالمی  فرم های  سوی  از  جهان  تعریف  به  اندازه  از  بيش  که  عصری 
مذکور  کتاب  در  کراکائر   .)88،1395 )پامرلو،  است«  کرده  دلخوش 
کوشيد تا با تجزیه وتحليل عناصر کليدی سينما همچون زمان و مکان 
سينمایی، عناصر دیداری و شنيداری، داستان سينمایی و تمایز آن با 
درام، ساختاری نظامند برای نظریه واقع گرایی ایجاد کند. او با تأکيد بر 
بازتاب واقعيت مادی در سينما ماده خام عکاسی و سينما را در بنياد 
یکی می دانست؛ از این رو نقطه عزیمت یا به عبارت دیگر مبداء واقعيت 
برای کراکائر نيز در جهان بيرون قرار داشت و سينما به دليل ماهيت 
مکانيکی دوربين در نگاه او بهترین امکان برای بازنمایی و آشکارسازی 

واقعيت مادی بود. 
ماهيت  و  مکانيکی  بازتوليد  نيز  آندره  بازن  فکری  در  چارچوب 
داشت؛  کليدی  اهميت  واقع گرایی  نظریه  تبيين  در  تصاویر  عکاسانه 
عکاسی  مزیت های  از  را  انسان  مستقيم  دخالت  عدم  هم  او  که  چرا 
با  تفاوت ظریفی  او  اما نظریه  بر  سایر هنرها قلمداد می کرد  و سينما 
دیگران داشت؛ زیرا او تبيين ماهيت واقع گرایانه سينما را تنها براساس 
او  نظر  نقطه  از  می دانست؛  ناکافی  امری  تکنولوژیک  تحليل  یک 
اختراع سينما و عکاسی نتيجه منطقی تکامل طبيعی هنرها به سوی 
واقع گرایی بود. وی در این باره می نویسد: »پرسپکتيو نخستين گناه 
نقاشی غرب بود. نييپس و سپس برادران لومير نقاشی را از گناه رها 
ما  دلبستگی  هميشه  برای  یکبار  توانستند  و سينما  عکاسی  کردند... 
)بازن، 1386،  ارضا کنند«  بنيادین  به صورت  را  واقعيت  بازنمایی  به 
سينما  و  عکاسی  در  که  می شود  ناشی  آنجا  از  او  تحليل  این   .)11
برخالف سایر هنرها از جمله نقاشی و ادبيات ميان پدیدار و بازنمود 
واسطه ای مکانيکی به نام دوربين قرار می گيرد. به این ترتيب از نظر 
در  باید  را  سينما  و  عکاسی  زیبایی شناختی  ویژگی  مهم ترین  بازن 
توانایی آنها برای ثبت مکانيکی واقعيت جستجو کرد. از نظر او فقط 
دوربين با حذف نگرش سوبژکتيو، می تواند نگریستن به واقعيت جهان 
را از قيد و بند پيش داوری های ذهن و چشم آدمی رها سازد. بر این 
اساس در رویکرد واقع گرایانه بازن هر پالن فيلم به خودی خود واجد 
ارزش زیبایی شناختی و ارزش آن در توانایی ثبت و بازتوليد مکانيکی 

واقعيت نهفته است.
دیدگاه  با  تقابل  در  فيلم  نظریه  چارچوب  در  تفکر  شيوه  این 

تصویر 1- فرایند واقع گرایی.
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شکل گرایانی مانند سرگئی  ایزنشتاین و رودلف آرنهایم قرار داشت که 
نسخه ای  که  می دانستند  ارزش  واجد  زمانی  تنها  را  سينما  رسانه ی 
متمایز از واقعيت توليد کند. شکل گرایان بيش از آنکه شيفته ثبت و 
امکانات فن تدوین و  به دنبال کشف  باشند  بازتوليد مکانيکی جهان 
بازن: »هر  از نظر  تأثير نماها بر یکدیگر بودند. در حالی  که  چگونگی 
نوع تحریف تصویری با عناصری مانند مونتاژ در برابر قابليت نمایش و 
آشکار ساختن واقعيت به وسيله فيلم می ایستد« )جاهد، 1396، 17(. 
مونتاژ  مقابل  نقطه  در  را  ميزانسن  شکل گرایان  با  تقابل  در  بازن 
قرار داد و نظریه واقع گرایی خود را بر مبنای اهميت نقش ميزانسن 
در آشکارسازی واقعيت بنا کرد؛ چرا که از نظر وی مونتاژ به شيوه ای 
که فرماليست ها به کار می بردند سبب می شد تا معنای فيلم بيش از 
آنکه ناشی از خود رویدادها باشد به چگونگی قرارگرفتن نماها وابسته 
گردد. بر مبنای چنين تحليلی او معتقد بود، خرد کردن زمان و مکان 
نه  اتخاذ رویکردهای فرماليستی موجب تحریف و  از طریق تدوین و 
بازن نيز مانند کراکائر  آشکار شدن واقعيت می گردد. به همين سبب 
و  روسلينی  روبرتو  فيلم های  ویژه  به  و  ایتاليا  نئورئاليسم  سينمای 
ویتوریو دسيکا را بهترین نمونه سينمای واقع گرا می دانست؛ چرا که 
می کردند.  تفسير  نه  و  آشکار  را  واقعيت  مونتاژ  نقش  کاهش  با  آنها 
برای او هر پالن این فيلم ها نه بازسازی یک رویداد واقعی بلکه حامل 
فاصلهی  رئاليسم  بازن  »برای  گفت:  می توان  ترتيب  این  به  بود.  آن 
ناچيزی با ميمسيس19 دارد...؛ چرا که پيوند وجودی ميان واقعيت و 
تصویر، جهان و فيلم در زیبایی شناسی آندره بازن بيشترین اهميت را 
نسبت به هرگونه تشابه دارد« )مالوی، 1396، 89(. پيوستگی ميان دو 
مفهوم ميمسيس و رئاليسم در این نظریه بيانگر آن است که بازن و 
همفکرانش در چارچوب گفتمان زیبایی شناسی کالسيک به مسأله ی 
واقعيت و بازنمایی آن در هنرها می پردازند. تفسيری که برخواسته از 
تأکيد بيش  از انداز ه ی آنها بر ثبت و بازتوليد مکانيکی جهان به منزله 
شهود بی واسطه واقعيت است. به همين سبب آندره بازن و زیگفرید 
بنيادین رسانه های جدید به ویژه سينما  تأثير  کراکائر هيچگاه بروی 
در تغيير بنيادین نظام بازنمایی و بُعد زیبایی شناختی واقعيت متمرکز 

نشدند. 

حادواقعیت ژان بودریار
با ظهور فناوری دیجيتال نقش تکنولوژی در بازنمایی واقعيت به 
سرعت برای اندیشمندان پُست مدرن معنا و مفهوم متفاوتی پيدا کرد؛ 
چرا که از نظر آنها این تکنولوژی جدید به انسان این امکان را می داد 
تا به جای دیدن و بازنمایی جهان به بازتوليد چيزها و جایگزینی آنها 
با امر واقع بپردازد. به این ترتيب دیجيتاليسم چشم انداز تازه ای برای 
یک  مکانيکی  تکرار  صرفاً  بازتوليد  که  نمود  ایجاد  موضوع  این  فهم 
غایتی  خود  برای  اساساً  بازتوليد  زیرا  نيست؛  موجود  پيش  از  نسخه 
تأثير  موضوع  این  و  نيست  قائل  اصيل  نسخه  آفرینش  معنای  به 
بنيادینی در تعریف رابطه ی سينما و عکاسی با واقعيت دارد. براساس 
فيلميک  و  عکاسانه  تصاویر  هستی  شناختی  رابطه ی  تفسيری  چنين 
می گردد.  مواجه  جدی  چالش  با  بيرونی(  )مصداق  مادی  واقعيت  با 
امر  این  توضيح  در  سينما  نشانه شناسی  پایه گذاران  از  کریستين  متز 

می گوید: »برخالف آنچه تاکنون تصور می کردیم، نشانه ها در سينما 
نمی گيرند  شکل  واقعيت  با  تناظر  براساس  هيچوجه  به  عکاسی  و 
بلکه صرفاً بر مبنای برخی تناسبات علت و معلولی با واقعيت تکوین 
نمایه ای  ویژگی  سؤال رفتن  زیر  با   .)Metz, 1990,  164( می یابند« 
مهم  اصلی  عنوان  به  دوربين  اختراع  روزهای  آغازین  از  که  عکس ها 
استناد  آن  به  و سينما  واقع گرایی عکاسی  تبيين  بدیهی در جهت  و 
می شد، عصر معصوميت تصاویر خيلی زود به پایان رسيد؛ »زیرا در این 
وضعيت جدید )پُست مدرن( هنرها از ارجاع دست می کشند تا تصویر 
خودسامانی ایجاد کنند که ضرورتا هيچ مصداق بيرونی معينی ندارند« 

 .)Jameson, 1990,  179(
در همين راستا ژان بودریار با به چالش کشيدن خود نظام بازنمایی 
به طرح نظریه ی حادواقعيت پرداخت. او معتقد است: »بایستی درباره 
رویکردی که  بيرونی شک کنيم،  به یک مصداق  تصاویر  ارجاع  اصل 
بر مبنای آن تصاویر الزاماً همواره به اشياء جهان مادی و چيزی بيرون 
از خود ارجاع می دهند و چيزی را بازنمایی می کنند که از نظر زمانی 
و  ایجاد  که  چرا  95(؛   ،1393 )وارد،  است«  آنها  بر  مقدم  منطقی  و 
گسترش ابزارهای جدید بازنمایی و در نتيجه سرعت سرسام آور توليد 
و بازتوليد تصاویر سبب شده تا وانموده ها نه تنها با امر واقع تالقی کنند 
بلکه از آن پيشی بگيرند. به این ترتيب با واژگون شدن نظم و ترتيب 
منطقی توليد و بازتوليد واقعيت در وضعيت پُست مدرن ما واقعيت را 
بنابراین  می کنيم؛  مصرف  تصاویر  و  نشانه ها  از  انبوهی  واسطه ی  به 
تجربه وانمایی ها جای ادراک بی واسطه ی امر واقع را می گيرند. بودریار 
می کند:  تبيين  این گونه  را  وانمایی  و  بازنمایی  ميان  بنيادین  تمایز 
می گيرد  سرچشمه  واقعيت  با  نشانه  همانی  این  اصل  از  »بازنمایی 
)بودریار،  می شود«  آغاز  آرمانی  اصل  این  نفی  از  وانمایی  در  حالی که 
نظام  از  تازه ای  با تفسير  او  بر  این اساس می توان گفت   .)85 ،1374
اشياء در وضعيت پُست مدرن توجه ما را به این نکته معطوف می نماید 
که در جهانی لبریز از وانمایی ها با از ميان رفتن ارزش امر واقع در برابر 
امر شبيه سازی شده، چگونه به تصویرکشيدن یک رخداد در نهایت به 

مراتب مهم تر از خود آن رویداد می گردد. 

نظم جدید وانموده ها 
ژیل دلوز فيلسوف برجسته فرانسوی یکی از نخستين اندیشمندانی 
است که با نقد افالطون گرایی و بازتعریف وانموده الهام بخش بودریار 
در طرح چنين خوانشی از واقعيت و چگونگی بازنمایی آن در وضعيت 
رونوشتی  یا  نازل  کپی  »وانموده،  است:  معتقد  دلوز  بود.  پُست مدرن 
تقابل  با قدرت سلبی مثبت است که  بلکه تصویری  نيست  کم ارزش 
ميان نسخه اصيل و رونوشت را انکار می کند؛ از این رو نه اصل خوانده 
ندارد«  آنها  از  یک  هيچ  با  بنيادینی  تمایز  زیرا  کپی؛  نه  و  می شود 
وانموده ها،  جدید  نظم  در  ترتيب  این  به   .)Deleuze, 1990,   260(
این اصل افالطونی که وانموده نسخه ی بدل واقعيت مادی است دیگر 
معنا و مفهومی ندارد. تفسير تازه دلوز از این موضوع نهایتاََ منجر به از 
ميان رفتن ارزش ذاتی امر واقع در برابر امر شبيه سازی شده می گردد؛ 
چرا که در این رویکرد تازه شبيه سازی به معنای توليد مشابه یک چيز 
نيست بلکه بازتوليد آن به شکلی بسيار دقيق تر است. برای بودریار این 
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مسأله چيزی فراتر از یک رخداد زیبایی شناختی است. به باور وی این 
موضوع تأثيری بنيادین بر شکل زندگی انسان و جامعه معاصر دارد. به 
طور کلی می توان گفت: » او با ترکيب نشانه شناسی و هستی شناسی 
این رویداد می کوشد تا تمام جنبه های زندگی انسان را توضيح دهد« 
یا  مرحله  چهار  او  هدفی  چنين  راستای  در   .)Kellner,  1989,   21(
تبيين می کند: »در نظم  این چنين  را  وانموده ها  چهار نظم متفاوت 
دوم،  مرحله  در  است.  ابژکتيو  واقعيت  از  انعکاسی  وانموده  نخستين، 
همچون  وانموده  سوم،  نظم  در  می کند.  تحریف  را  واقعيت  وانموده 
حجابی واقعيت را می پوشاند. این فرآیند در نهایت منجر به گسست 
پيوند ميان وانموده با واقعيت می گردد؛ بنابراین در نظم نهایی که در 
وضعيت پُست مدرن تحقق می یابد؛ تصویر وانمودهای ناب از خودش 

 .)Baudrillard ,1993 ,185( »خواهد شد
بودریار تفسير بدیع خود از وانموده را به کمک یکی از داستان های 
تمثيلی بورخس این گونه توضيح می دهد: »امپراطوری فرمان می دهد 
تا نقش های بسيار دقيق در مقياسی کاماًل برابر با گستره واقعی قلمرو 
او تهيه کنند... اندکی بعد با فروپاشِی امپراطوری آن نقشه نيز از بين 
می رود« )Borges, 1998,   325(. تقدم نقشه بر قلمرو در این تمثيل 
بيانگر امپراطوری نشانه ها در وضعيت پُست مدرن و عدم وجود ترتيب 
این  در  که  چرا  است؛  آن  وانموده  و  واقعيت  ميان  منطقی  توالی  و 
داستان، شرط ضروری احياء امپراطوری به منزله ی بازیابی و کنار هم 
نظر  از  نشانه ای  بازی  این  است.  نقشه  آن  قطعات  دوباره  چيده شدن 
بودریار منجر به شکل گيری حادواقعيت می شود. حادفضایی که در آن 
نشانه ها برخالف گذشته نه تنها دارای مصداق بيرونی معينی نيستند 
بلکه خود به بازتوليد واقعيتی فاقد خاستگاه دست می زنند. رسانه های 
جدید نقش مستقيمی در ایجاد چنين وضعيتی دارند؛ »چرا که آنها 
امکان دسترسی  باعث عدم  از نشانه ها کرده و  را درگير جهانی  توده 
می شوند«  آن  بی واسطه  تجربه  و  عينی  واقعيت  به  معاصر  انسان 

)منصوریان، 1393، 61(. 
و  وانموده ها  جدید  نظم  درک  برای  رسانه  ایده آل ترین  سينما 
نسخه  یک  تا  دارد  را  امکان  این  سينما  که  »چرا  است؛  حادواقعيت 
ثانویه از جهان پيرامون ما توليد کند رونوشتی که به عنوان واقعيت 
تجربه شود. این امر ناشی از آن است که بازتوليد حرکت که ادراک 
پنهان می سازد  را  این موضوع  است،  روانشناختی  و  بصری  امری  آن 
که چشم انداز سينما توگرافيک کاماًل غير واقعی است« )متز، 1380، 
35(؛ از این رو آنچه در برابر چشمان مخاطب سينما قرار دارد، دیگر 

رونوشتی برابر اصل نيست بلکه نسخه ی بدلی به غایت واقع گرایانه با 
هویتی مستقل است. تماشاگر سينما ابتدا در برابر امر شبيه سازی شده 
واقعيت  به  را  وانموده  نهایت  در  اما  می کند  مقاومت  خيالی  و جهان 

ترجيح می دهد و از آن لذت می برد.
از  کاملی  تصویر  واچوفسکی  برادران  اثر   )2000( ماتریکس  فيلم 
در  فيلم  این  است.  کرده  عرضه  حادواقعيت  درباره  بودریار  ایده های 
حقيقت استعاره ای از ورود انسان معاصر به حادواقعيت است. انسانی 
که در جهانی سرشار از وانمایی ها زندگی می کند. سازندگان این فيلم 
را در  تریلوژی جهانی دیجيتالی  این  در  بودریار  اندیشه های  از  متاثر 
واقعی  از جهان  وانمودهای  به تصویر می کشند که صرفا  آینده  زمان 
است. در ماتریکس دو جهان چنان با یکدیگر ادغام شده اند که خارج 
از فضای سایبرنتيک20 هيچ گونه واقعيتی وجود ندارد؛ چرا که اساساً 
ترسيم تمایزی ميان امر واقعی و ناواقعيت در آن حادفضا معنا ندارد. 
این فيلم به زیبایی نشان می دهد، که چگونه همه چيز در حادواقعيت 
تبدیل به نشانه شده و دال ها در گردشی پایان ناپذیر با اشاره به یکدیگر 
ناموجودی مدلول ها را پنهان می کنند. مهم ترین پرسش قهرمان فيلم 
ماتریکس »نئو« معطوف به همين مسأله است. او از »مورفئوس« که 
حکم مرشد و راهنمای او را دارد، می پرسد: چگونه می توان فرق ميان 
او در پاسخ می گوید: هيچ  جهان مجازی و جهان واقعی را فهميد و 
راهی برای دانستن آن وجود ندارد. این موقعيت انسان در ماتریکس 
بيانگر تفسير بودریار از وضعيت پُست مدرن است که در آن »واقعيت 

.)Baudrillard,  1984  ,118( »خود شکلی از حادواقعيت است
بازنمود چنين خوانشی از واقعيت را می توان در بسياری دیگر از 
فيلم هایی  نمود.  مشاهده  آشکارا  نيز  پُست مدرن  سينمای  فيلم های 
از  بيش  مختلف  صحنه های  تصویرکشيدن  به  و  بازنمایی  برای  که 
فيلم ها  دیگر  از  متأثر  دهند،  قرار  خود  مبنای  را  واقعی  جهان  آنکه 
به  تلویزیونی هستند. در حقيقت تقدم وانمایی نسبت  و گزارش های 
بازنمایی در وضعيت پُست مدرن منجر به آن شده است تا جهان تحت 
بازتوليد  بی وقفه  واقعيت  مثابه ی  به  که  درآید  وانموده هایی  مالکيت 
بازنمایی  به  آنکه گرایش  از  بيش  امروز  این رو سينمای  از  می  شوند؛ 
امر واقع و ارجاع به رخدادهای واقعی داشته باشد، گرایش به بازتوليد 
اعمال  دیدن  از  نيست،  قرار  دیگر  همين سبب  »به  دارد.  بازنمایی ها 
خشونت آميز در فيلم هایی متعلق به سينمای پُست مدرن مانند جایی 
برای پيرمردها نيست )2007(، اثر برادران کوئن و یا داستان عامه پسند 
انتقادی نيز  اثر کوئنتين تارانتينو منزجر شویم، تحليل های   )1994(
در مواجه با این گونه آثار از ورود به بحث های نژادپرستانه و فمنيستی 
پرهيز می کنند؛ چرا که این فيلم ها همه چيز را داخل عالمت نقل قول 
بنابراین به هيچ   وجه نمی توان پذیرفت، این  سينمایی قرار می دهند؛ 
فيلم ها چيزی جز دنيای سينمایی خود را به ما نشان می دهند« )وارد، 

 .)125 ،1393
بازن و دیگر  آندره  آنکه فيلم ها و عکس ها برخالف آنچه  مختصر 
چهره های نظریه واقع گرایی می پنداشتند به دنبال آن نيستند تا صرفاً 
پویا در  به شکلی  بلکه خود  ما آشکار کنند  بر  را  امور  واقعی  ماهيت 
ساخت و ساختار واقعيت مشارکت دارند؛ »به این ترتيب در زمان های 
خلق  جدیدی  واقعيت  دارند،  حضور  همه جا  گروهی  رسانه های  که 

تصویر2- فرایند حادواقعیت.

مطالعه تطبيقی نظریه واقع گرایی فيلم با حادواقعيت ژان بودریار
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می شود که آميزه ای از تجربه ی زیستن انسان در جهان واقعی و تصاویر 
تصاویر  اکنون  دیگر  عبارت  به  670(؛   ،1389 )گيدنز،  رسانه هاست« 
خود  بلکه  ندارند  عهده  بر  را  واقعيت  بازتاب  و  تفسير  وظيفه ی  تنها 
بدل به ساختاری داللت گر شده اند و این رخداد ناشی از معکوس شدن 
رسانه های  عملکرد  و  ظهور  از  متأثر  آن،  بازتوليد  و  واقعيت  رابطه ی 

بازتوليد بی وقفه ی واقعيت به صورت های مختلف، ما را  جدید است. 
با سرعتی سرسام آور به این سمت سوق داده است تا جهان تصاویر را 
به مثابه ی یک جهان واقعی و مستقل به رسميت شناسيم؛ درنتيجه 
امروزه نه خود واقعيت بلکه توهمی زیبایی شناسانه از واقعيت، پيرامون 

ما را فراگرفته است. 
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جدول 1- نتایج مطالعه تطبیقی نظریه واقع گرایی فیلم با حاداقعیت بودریار.

بر مبنای آنچه بيان شد، نظریه واقع گرایی فيلم با تحليل ثبت و 
بازتوليد مکانيکی تصاویر در سينما به منزله امکانی در راستای حذف 
به  کالسيک  زیبایی شناسی  چارچوب  در  همچنان  سوبژکتيو  نگرش 
تحليل بازنمایی واقعيت در سينما پرداخته است. به این ترتيب امکان 
بازتوليد مکانيکی جهان در سينما برای این رویکرد نظری مبنا و نقشی 

برای  هنرها  کامل ترین  آنها سينما  نگاه  در  رو  این  از  دارد.  محاکاتی 
بازنمایی تام واقعيت و آشکارسازی سویه های پنهان آن است. با ظهور 
رویکرد  این  آنالوگ  زیبایی شناسی  منسوخ شدن  و  دیجيتال  فناوری 
نظری قدرتمند رو به افول نهاد که از پيامدهای آن ایجاد امکان فهم 
تازه ای از بازتوليد و نقش فناوری های جدید بر ساختار نظام بازنمایی 
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و بُعد زیبایی شناختی واقعيت بود. در این شرایط جدید ژان بودریار با 
وضعيت  در  حادواقعيت  توصيف  به  وانموده ها  نظام  از  تازه ای  تفسير 
نسخه های   شبيه سازی  تازه  خوانش  این  در  می پردازد.  پُست مدرن 
بازتوليد صرفا تکرار  بنابراین  امر واقع ندارند؛  با  شده ضرورتا پيوندی 
تقليدگونه یا مکانيکی یک نسخه از پيش موجود نيست. از این رو در 
با تصاویر فيلميک و عکاسانه  رابطه ای سست  واقعيت  او  نظام فکری 
واقعيت  آشکارسازی  به  آنکه  از  بيش  جدید  رسانه های  انبوه  و  دارد 

بپردازند باعث عدم دسترسی انسان معاصر به آن می گردند. بازتوليد 
از  سرشار  فضایی  به  انسان  ورود  به  منجر  نهایتاَ  تصاویر  بی وقفه ی 
نشانه های  آن  در  که  فضایی  می گردد.  حادواقعيت  نام  به  وانموده ها 
ذهنی واقعيت )دال ها( بر واقعيت مادی )مدلول ها( چيره و جایگزین 
با  آنها شدهاند. مختصر آنکه ميتوان چنين استدالل کرد، تکنولوژی 
مقدمات  واقعيت  زیبایی شناختی  و بُعد  بازنمایی  نظام  بنيادین  تغيير 
جایگزینی منطق بازتوليد را در وضعيت پُست مدرن فراهم کرده است.

پی نوشتها

Reproduction .1. بازتوليد به معنای توليد مکانيکی نسخه های متعدد 
از طریق  و صدا  تصویر  انبوه  توليد  فرآیند  معنای  به  بازتوليد  است.  یکسان 

دوربين آنالوگ، دیجيتال و سایر وسایل الکترونيکی ضبط و پخش است.
2. Reality.
3. Representation.

4. انسان، اشيا و حتی مفاهيم انتزاعی به شيوه های متفاوت مانند: ادبيات، 
نمایش، نقاشی، عکاسی و سينما و دیگر رسانه ها است. اولين بار افالطون این 
بازنمایی مبتنی بر  او  نظر  از  برد.  بکار  تقليد  به  نزدیک  معنایی  را در  مفهوم 
تقليد است اما امروزه این کلمه بازتاب دهنده مفاهيم بسيار پيچيده تری در 

حوزه هنر، فرهنگ و سياست است.
5. Indexical.
6. Iconic.
7. Jean-Paul Sartre )1905-1980(
8. Realism.
9. Dziga Vertov )1896-1954(
10. Siegfried Kracauer )1889-1966(
11. Andre bazin )1918-1958(
12. Ontologic.
13. Jean Baudrillard )1929-2007(
14. Hyperreality.
15. Signifer.
16. Signified.
17. Simulacrum. Simulacra and Simulation.
18. Neorealism.
19. Mimesis.
20. Cybernetic.
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The possibility of mechanical recording and reproduc-
tion of the world by a camera is the turning point in the 
philosophical analysis regarding the representation of 
‘reality’ in art. Disparate theories were proposed with 
respect to the realistic nature of photography and cinema 
due to the distinct nature of photographic and film imag-
ery. This approach has led to the creation of the theory of 
film realism. The main figures of this powerful discourse 
including Dziga Vertov, Siegfried Kracauer, and André 
Bazin believed that cinema is a realistic medium con-
centrating on the principle of mechanical recording and 
reproduction of the world. Bazin expounds on this belief 
by suggesting the hypothesis of the ontological relation-
ship between photographic and film imagery. He main-
tained that the invention of the camera is more than just a 
technological event and it is the logical consequences of 
the natural evolution of art moving towards realism. This 
approach faced significant challenges in the postmodern 
conditions and after the emergence of digital technol-
ogy. Theorists such as Jean Baudrillard proposed a new 
reading of reality and the role of modern technologies 
in their representation of the art form. Baudrillard chal-
lenged the idealistic principles of the representational 
system, i.e. priority of reality over imagery, using new 
concepts including hyperrealism and simulation and 
furthermore, lay the foundations of inverting this prin-
ciple in the postmodern condition. He stressed that we 
are living in a world of objects and their representations. 
Accordingly, the present article carried out a compara-
tive study on these two approaches in order to clarify the 
process of transformation of the concept of reality and 
its representation through the possibility of technologi-
cal recording and reproduction of images. This compara-
tive, analytical-descriptive, research was conducted with 
reference to the valid resources and aimed at clarifying 

these two approaches. According to André Bazin, one of 
the most important figures of this theory and his like-
minded theorists, this study also seeks to indicate that 
even though the film realism theory mainly focuses on 
the representation of reality, there is not much of a dis-
tance between realism and mimesis, because the inherent 
link between reality and imagery is their starting points 
in the realistic analysis of the cinematic imagery. Thus, 
the theory of film realism is concerned with the ques-
tion of the essence and the relationship between imagery 
and reality in cinema in the framework of the traditional 
concept of representation. However, Baudrillard is of 
the opinion that reality has a fragile relationship with 
cinematic imagery and other forms of representation in 
the postmodern condition. The reality that can be eas-
ily manipulated using technological advances and digital 
cameras. This process leads to a new condition, which 
Baudrillard described as Hyperrealism. A hyperspace in 
which the reality is a form of hyperrealism, due to the 
fact that not only the real is capable of being reproduced, 
but also it has already been reproduced by media such as 
cinema. This different analytical approach resulted in the 
creation of a new reading of the reality and its represen-
tation in the new media.

Keywords
Realism, André Bazin, Postmodernism, Hyper-reality, 
Jean Baudrillard. 
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