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چکید ه
از د هه ۱۹60 با رشد  فزایند ه شمار تصاویری که د ر زند گی روزمره رسوخ می کرد ند ، مفهوم وانمود ه به مرور وارد  

مباحث نقد  هنری گرد ید . فناوری سایبرنتيک د ر عصر پسامد رن، به شبيه سازی های تصویری منجر شد ه است. از 

نظر بود ریار د ر این د وره، وانمود ه ها بر همه وجوه زند گی بشر سلطه یافته اند  و به هيچ روی قابل تشخيص از امر 

واقعی نيستند . ایماژها د ر عصر پسامد رن نه تنها اد عای نمایش واقعيت را ند ارند  بلکه خود  را به جای آن معرفی 

می کنند . افزون بر این نقشی که عکاسی د ر د وره پسامد رن ایفا می کند ، بسيار تحت تأثير اند یشه های بود ریار 

است. عکاسان پسامد رن بر اتمام جهان تصویری تأکيد  می کنند  و معتقد ند  تنها حقيقتی که اکنون د ر اختيار 

ماست،  جهان عکاسی شد ه است. متفکران پسامد رن و از جمله بود ریار نيز بر این اند یشه اند  که بازنمایی همه آن 

چيزی است که هست و می تواند  باشد . ریچارد  پرینس از جمله هنرمند ان پسامد رنی است که با ازآِن خود سازی 

تصاویر د یگر هنرمند ان، تمایز ميان اصل و کپی را مخد وش می کند . این پژوهش می کوشد  ضمن تحليل چرایی 

آرای بود ریار د رباره ناپد ید ی هنر معاصر، به تبيين آثار پرینس به مثابه مصاد یق آن اند یشه بپرد ازد  و به روش 

توصيفی و تحليلی نشان د هد  که وی از ماهيت تصویر به عنوان وانمود ه بهره گرفته است.
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مقد مه
نظریه پرد ازی  توصيف  برای  که  است  اصطالحی  پسامد رنيسم 
د رباره زیبایی شناسی معاصر به کار می رود . ليوتار۱ پسامد رنيسم را یک 
را  آن  کاناد ایی  نظریه پرد از  هاچن2  ليند ا  می د اند ؛  اجتماعی  وضعيت 
بازنمایی  برای  از هجو  که  از جنبش های هنری می د اند   مجموعه ای 
استفاد ه می کنند ؛ بود ریار نيز پسامد رنيسم را د وره اتمام تاریخ می د اند  
به  کانونی  تصویر عضو  پسامد رن  فرهنگ  د ر   .)Malpas, 2005, 6(
شمار می رود  و از اولویت هستی شناختی نسبت به امر واقع برخورد ار 
است. افزون بر این هنر همواره رابطه گسست ناپذیری با پاراد ایم های 
سرچشمه  د ارد ،  سنتی  جهان  د ر  ریشه  تقليد   اگر  د ارد ؛  خود   عصر 
وانمود گی۳ را هم باید  د ر جهان کنونی جست. به تعبير بود ریار وقتی 
وانمود گی د ر یک جامعه سلطه یابد ، جهان شبيه سازی شد ه حاصل 
این عکاسان  ارائه می کند . عالوه بر  پوچی  به مخاطبانش صرفاً  از آن 

از  امروزی  جوامع  براشباع  مبنی  بود ریار  آرای  تأثير  تحت  پسامد رن 
تصاویر قرار گرفتند . آنها با تأکيد  بر سرشت بازتوليد پذیر تصویرعکاسی 
بيان می کنند  که همه چيز قبال د ید ه شد ه است و چيزی جز بازنمایی 
د یگر وجود  ند ارد . اگر عصر پسامد رن توسط نشانه هایی که می توان 
می تواند   عکاس چگونه  یک  می شود ،  معرفی  د انست  وانمود ه  را  آنها 
به  توجه  با  د هد ؟  نمایش  تصاویرش  طریق  از  را  جد ید   شرایط  این 
اینکه امروزه مفاهيم وانمایی و فراواقعيت4 به شالود ه بيشتر پژوهش ها 
د رباره بود ریار و امر بصری، به ویژه د ر حوزه های توليد  فرهنگی و نقد  
هنری تبد یل شد ه است، مقاله حاضر تالش د ارد  تا تأثيرات نظریه های 
و  وانمود گی  د رباره  بود ریار  اند یشه های  مخصوصاًً  پساساختارگرایی، 
آثار  بر  تأکيد   با  و  عکاسی  رسانه  بر  پسامد رن  د ر عصر  را  فراواقعيت 

ریچارد  پرینس5 مورد  مد اقه قرار د هد .

مراتب وانمود ه

بود ریار د ر کتاب وانمود ه ها و وانمایی6  که شاید  معروف ترین کتاب 
او د ر زمينه فرهنگ بصری باشد ، اثبات می کند  که تصاویر د ر طول 
وانمود ه ها  سه گانه  مراتب  وی  د اشته اند .  متفاوتی  کارکرد های  تاریخ 
و  توليد ، گرد ش و کاربرد  تصاویر  برای توصيف شيوه های مختلف  را 
رابطه ما با آنها مطرح کرد . د ر مرحله اول وانمود ه که از د وره رنسانس 
د ارد   )تصویر  وجود   بد ل  و  اصل  بين  تشابه  نوع  یک  می شود ،  آغاز 
با  آن  شروع  که  د وم  مرتبه  د ر  که  حالی  د ر  د نياست(،  از  تفسيری 
با  است  د ر پی هم ترازی  آنها هم ترازند   )تصویر  است،  انقالب صنعتی 
ما  واقعيت  تصاویر  وانمود ه ها،  سوم  مرتبه  د ر  می د هد (.  نشان  آنچه 
تصویر  توليد   جد ید   عملياتی  صورت بند ی  همان  رمزگان  و  هستند  
است. هد ف از این راهبرد  پنهان کرد ن این نکته است که هيچ واقعيت 
حقيقی یا اصيلی وجود  ند ارد ، فقط وانمایی واقعيت وجود  د ارد  و بس 
)Baudrillard, 2005 b, 32( این مراتب را می توان به صورت جد ول 

زیر خالصه کرد :
مرحله  چهارم  مرتبه  کرد ؛  اضافه  را  د یگر  نظمی  بود ریار  »بعد ها 

واقعيت مکمل است. بود ریار این لحظه را نوعی فراواقعيت که به واقعيت 
و توهم خاتمه می د هد ، توصيف کرد ه است. د ر این مرحله، تصویر د یگر 
آنقد ر از کارکرد  اصلی اش د ور شد ه که حتی د یگر نمی تواند  به مثابه 
یک تصویر عمل کند . بود ریار متوجه شد ه که فرهنگ کنونی ما به این 
د ام افتاد ه که همه چيزها را مرئی، شفاف، قابل حد س و بی د رنگ قابل 
د سترس کند . وی با استناد  به همين غرق شد ن د ر امر بصری معتقد  
بگویيم که  بازنمود ها سخن  د رباره  گونه ای  به  نمی توانيم  ما  که  است 
گویی آنها بازتابی از، یا واکنشی به د نيا هستند ؛ آنها خود  د نيا هستند  
)Baudrillard, 2001, 45(. شبيه سازی ها امروزه هرگونه وجه افتراق 
ميان ایماژ و واقعيت را از بين می برند . آنها از یک طرف از قيد  ارجاع 
به واقعيت رها می شوند  و از طرف د یگر د ر زند گی ما ریشه د واند ه اند . 
آثار ریچارد  پرینس را  اد بيات تصویری  این همان مساله ای است که 
شکل د اد ه است. پرینس متأثر از اند یشه های بود ریار، با ارائه تصاویر 

فراواقعی، د ر پی بازتوليد  کنایه آميز وانمود گی برآمد ه است.

وانمود گی د ر عکاسی پسامد رن

نحوه  ارزیابی  یا  هنری  اثر  معنای  آشکارسازی  د نبال  به  بود ریار 
و  پسامد رن  متفکران  سایر  با  نيست. وی همراه  آن  د اوری  یا  تفسير 
پساساختارگرا، تایيد  می کند  که با افول کالن روایت ها این 
آگاهی حاصل می شود  که "همه چيز یک نقل قول است: همه 
چيز د ر گذشته بافتارمند 7 شد ه،  همه چيز هميشه پيشاپيش 
اعتقاد   د یگر  "د نيای هنر  تعبير وی  به  د اشته است"  وجود  
 .)Baudrillard,  2005a,   56(   " عميقی به تقد یر هنر ند ارد
به تعبير وی د ر گذشته امضای هنرمند  شاخص اصالت اثر 
هنری بود  اما اکنون ارزش اثر به عوض آنکه به کيفيت اثر 
است.  شد ه  تبد یل  نشانه ها  محض  گرد ش  به  باشد ،  متکی 
از  بازنمایی ها  تفسير  توانایی  د اشتن  اد عای  هرگونه  امروزه 
انگاشته  توهم  ژرف تر  معنایی  سطح  یک  به  ارجاع  طریق 

)Laughey, 2007, 149( :جد ول 1- مراتب سه گانه وانمود گی از منظر بود ریار. مأخذ

 مراتب وانمودگی

)مرتبۀ( وانمایی مرحلۀ نوع توصیف  

مانند  شود واقعیت از طریق بازنمایی ساخته می
ها ها و نقاشی نقشه  

هایی که شبیه چیزهای واقعی است( )نشانه داللت . مرحله اول1   

به وسیلۀ  بازنمایی واقعیت )مرحله اول(
شود مانند  های مکانیکی بازتولید می تکنولوژی

 عکاسی و فیلم

که شبیه چیزهای  هایی ها به نشانه بازتولید )نشانه
کنند( واقعی است، اشاره می  

. مرحله دوم2  

 بین واقعیت و بازنمایی ارتباط وجود ندارد. در عوض،
 ما با فراواقعیت سروکار داریم

واقعی را بازنمایی  ها چیزهای وانمایی )نشانه
بلکه به مثابۀ ماسک غیبتِ واقعیت  کنند، نمی

کنند( عمل می  

. مرحله سوم3  
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ریچارد  پرینس به مثابه مصاد یق آن اند یشه

می شود .
از آن خود سازی، التقاط هنری و نقل قول از آثار سایر هنرمند ان، 
به تمام جنبه های فرهنگ پسامد رن تسری یافته است. پسامد رنيسم 
کرد ؛ سبک ها  معطوف  گذشته  به  را  توجه خود   کثرت گرا  نگرشی  با 
آثار  به  نوعی  به  هنرمند ان  و  می شد ند   بازتکرار  گذشته  روش های  و 
همد یگر ارجاع می د اد ند . این هنرمند ان از مفهوم هنرمند  نابغه کانتی 
از سایر  و  پا می گذاشتند   زیر  را  اصالت  مفهوم  کرد ه،  ساخت شکنی 
د ر  هنر  که  احساس می کرد ند   آنها  تأثير می پذیرفتند .  آشکارا  متون 
سير ترقی خود  به انتها رسيد ه و همه کارهای ممکن د ر گذشته صورت 
گرفت است، بنابراین چاره ای جز تقليد  از آثار گذشتگان نمی د ید ند . از 
این رو است که هنر بيش از پيش بازیگوشانه و سرگرم کنند ه شد . هنر 
کيچ پسامد رن با از آن خود سازی آثار هنری متعالی، فرهنگ اصيل را 
تهد ید  می کند . امروزه هنر پسامد رن صرفاًً نوعی شبيه سازی آوانگارد  

را ارائه می کند . 
بود ریار د ر پی ارائه پاسخی یا تفسيری از تصاویری که با آن مواجه 
می شویم نيست، بلکه ما را بر می انگيزد  تا به شکلی متفاوت به د نيا و 
تصاویر بيند یشيم. به تعبير وی ما با آیند ه ای شگفت رو به رو هستيم؛ 
یعنی د یگر انتظار به پایان رسيد ه، زیرا همه چيز تمام شد ه و بنابراین 
رسانه  امروزه سلطه  است.  تکرار  به  کنيد  محکوم  فکر  که  هر چيزی 
عکاسی بر همه جا فراگير شد ه است. تصویر همه زند گی انسان ها را 
د ر بر گرفته است حتی اگر وانمود ه ای از اصل باشند . د ر همين راستا 
عکاسان پسامد رن معتقد ند  این تصور که هنوز منابع د ست نخورد ه ای 
د ر جهان بيرون وجود  د ارند  که منتظر عکاسی شد ن هستند ، تصور 
از  مملو  د وره ای  د ر  است که  راهبرد  هنرمند انی  این  است.  اشتباهی 
د اد ه  تشکيل  تصاویر  را  آنها  زند گی  واقعيت  و  کرد ه اند   رشد   تصاویر 
است. تصاویر پرینس تمام ویژگی های هنر مد رنيستی از جمله اصالت، 
مولف و اثر یکه را واسازی کرد ه است. به تعبير وی یک عکاس می تواند  
از تصاویری که تاکنون د ر رسانه های مختلف ارائه شد ه است، عکاسی 
کند  و آنها را از آن خود  کند ، بد ون آنکه زحمت خلق تصاویر جد ید ی 
را به خود  بد هد ؛ چراکه جهان تصویری به انتها رسيد ه است و د یگر 
از تصاویر  بازعکاسی  با  ند ارد . وی  واقعيت وجود   بازنمایی  چيزی جز 

آگهی ها و رسانه های اجتماعی، عکاسی صریح و مد رنيستی را به سخره 
وسيله  به  که  هستند   پسامد رنی  جامعه  نتيجه  همه  اینها  می گيرد . 
تکنولوژی د یجيتالی توانسته است که تصاویر را به صورت انبوه تکثير 

کند .
د ر خالل د هه ۱۹80 پرینس آثاری خلق کرد  که به شد ت متأثر 
از آرای بود ریار بود . یکی از اولين آثار وی عکاسی از تصویر تبليغاتی 
سيگار مارلبرو بود  که بد ون هيچ گونه تغييری آن را از آن خود سازی 
عکس  به  کسی  شاید   پرینس  کاری  تصاحب  از  پيش  تا  بود .  کرد ه 
سم ابل8      )عکاس اصلی مارلبرو من(  )تصویر۱( توجهی نمی کرد . عملکرد  
پرینس باعث شد  تا این تصویر د ر مجامع هنری د ید ه شود . د ر واقع 
و  کرد   پيد ا  بيشتری  اهميت  آن  اصلی  نسخه  از  پرینس  شبيه سازی 
می گوید   بود ریار  چنانکه  رفت.  فروش  به  د الر  هزار  صد ها  قيمت  به 
وانمود ه چيزی است به غایت شبيه واقعيت که البته جانشين واقعيت 
می شود  و بازنمایی را نيز مقد م بر واقعيت می د اند . بود ریار معتقد  است 
که وقتی امر به ظاهر واقعی منشائی د ر واقعيت ند اشته باشد ، د یگر 
تفاوتی بين اشيا و بازنمایی وجود  ند ارد ؛ این همان وضعيتی است که 
وی آن را فوق واقعيت می نامد . پس فوق نشان می د هد  که د ر پست 
مد رنيسم، تصاویر وانمود ه مد عی هستند  که اهميتی به مراتب بيش 

از خود  واقعيت د ارند .

ثبت غیاب واقعیت

امروزه تصاویر عکاسی محيط د ید اری ما را آنچنان اشباع کرد ه اند  
عکاسان  می رسد .  بيهود ه  نظر  به  جد ید   تصویر  هرگونه  توليد   که 
پسامد رن نيز هرگونه تماس مستقيم و طبيعی با جهان را نفی می کنند . 
بود ریار هيچ تمایزی بين فرم های متعد د  هنری قائل نيست و همگی 
را مورد  نقد  قرار می د هد . هرچند  او به د ليل نوشته هایش د رباره ابژه، 
می د هد .  نشان  عکاسی  رسانه  به  ویژهای  عالقه  توهم،  و  محوشد گی 
د ليل کند وکاوهای او د ر عکاسی قد رت این رسانه برای ظاهر ساختن و 
ناپد ید  کرد ن ابژه ها و سوژه هاست و نه به خاطر نقشی که شاید  عکاسی 
بتواند  د ر ثبت د نيا بر روی نگاتيو بازی کند . بود ریار مانند  موضعش 

 
)www.pinterest.com( :تصویر 1- تصاحب عکس تبلیغاتی سیگار مارلبرو اثر سم ابل  . مأخذ
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د رباره هنر، از تفسيرکرد ن تصویر عکاسی براساس قالب زیباشناختی 
برد اشت  برخالف  می کند .    خود د اری  سياسی  و  اجتماعی  معنای  یا 
یا  هویت شخص  عکس  که  ند ارد   اعتقاد   او  عکس،  کارکرد   از  عموم 
صورت ظاهری چيز تصویر شد ه را ثبت می کند . وی معتقد  است که 
سوبژکتيو  روند   یک  را  آن  و  نيست  روید اد   ثبت کرد ن  عکس،  هد ف 
 Baudrillard,(  د انست نباید   نيز  عکاس  احساس  یا  مبتنی بر تفسير 
2005c,  13(. بود ریار عکاسی را حوزه بصری منحصربه فرد ی می د اند  
این رابطه د وسویه و د وگانه بين سوژه و  که می توانيم د ر آن شاهد  

ابژه باشيم. 
یا  جوهره  می توانند   عکس ها  که  می کنيم  فکر  ما  کلی  به طور 
حقيقت ابژه عکاسی شد ه را آشکار کنند . عکس را مد رکی د ال بر وجود  
کسی یا وقوع رخد اد ی د ر نظر می گيرند . از جمله د ر فتوژورناليسم، 
اما  هفته.  آخر  تعطيالت  از  فوری  عکس های  یا  حرفه ای  پرتره های 
بود ریار این فرضيه را تغيير می د هد  تا خالف این قضيه را ثابت کند . 
از نظر او عکس واقعيت را به ما نشان نمی د هد ، بلکه غياب واقعيت 
را ترسيم می کند . عکس فقط نشان ها و رد  پاها را ثبت می کند . هر 
ابژه عکاسی شد ه صرفاً نشان و رد ی است که با ناپد ید شد ن چيزهای 
اد عا  بود ریار   .)Baudrillard, 1997, 28(  است ماند ه  به جای  د یگر 
می کند  که ماهيت لحظه ای و غيرقابل بازگشت عکس، همان کيفيت 
نامتعارف و وسواسی عکاسی است که آن را از رویه هایی مانند  نقاشی 
و عکاسی د یجيتال، که تصاویر را می توان تا بی نهایت د ستکاری کرد ، 

متمایز می کند . 
ناواقعيت     )تصنع( کجا  که  بد اند   نمی تواند   پسامد رن  امروزه سوژه 
تصنع  بود ریار  تعبير  به  می گرد د .  آغاز  کجا  واقعيت  و  می شود   تمام 
همانا جان مایه واقعيت است. او این وضعيت را انفجار تصویر به د رون 
"فروریختن  بود ریار:  قول  به  واقعيت می نامد .  با  آن  اد غام  یا  واقعيت 
از  جز  به  جز  کپی برد اری  مستلزم  واقعيت  فوق  د رون  به  واقعيت 
مبنای  بر  می بایست  ترجيحاً  که  کپی برد اری ای  است،  واقع  امر 
و  عکاسی  تجاری،  آگهی های  مانند   د یگری  بازتوليد کنند ه  واسطه 
)Baudrillard,  1983,  141(.   د رست کرد ن    غيره  صورت   بگيرد" 
و  آگهی  و  تصویر  از  استفاد ه  با  واقعيت(  )فوق  واقعيت  بد ل  نسخه 
شبيه سازی رایانه ای، نتيجتا خود  واقعيت را مخد وش می کند . با امحاء 
ارتباط  بين نشانه ها و واقعيت، انسان معاصر د یگر نمی تواند  جهان را 

به طور بی واسطه تجربه کند .
بازتوليد   و  واقعيت  منطقی  ترتيب  مورد   د ر  رایج  تفکر  بود ریار 
تالقی  واقعی  امر  با  تنها  نه  تصاویر  نتيجه  د ر  می کند ،  وارونه  را  آن 
می کنند ، بلکه از آن پيشی می گيرند  و آن را پيش بينی و جذب و توليد  
می کنند . بود ریار د ر سفرنامه ی خود  به نام آمریکا۹ این نکته را چنين 
توضيح می د هد : تقد یر آن است که همه چيز به صورت شبيه سازی 
ترتيب  به  اند یشه  و  و زن  اند از  د وباره ظاهر شود . شبيه سازی چشم 
تروریسم هم  نوشتار است. شبيه سازی  عکاسی و سناریوی جنسی و 
مد  و رسانه هاست. گویی چيزها صرفاً به واسطه ی همين تقد یر غریب 

بد ل  نسخه  جهان،  این  خود   آیا  که  بپرسيد   شاید   می یابند .  هستی 
تبليغاتی د نيای د یگری نيست   )بود ریار،   ۱۳۹5، ۳2(.

ناپدید ی هنر

مرتبه  در  و  عصر   پسامد رن  د ر  تصاویر  انفجار  بود ریار  تعبير  به   
که  د ارد   نماد ین  مباد له  فقد ان  با  مستقيمی  نسبت  سوم  وانمود ه، 
مشخصه جوامع فئود ال و مناسک وار است و همچنين نسبت مستقيمی 
با ظهور  متعاقب یک مرتبه نشانه ای ارزش د ارد  که براساس آن کارکرد  
تصاویر و نشانه ها همگن سازی و ساماند هی به جنبه های منحصر به فرد  
تصویر  وقتی  وی  نظر  طبق  است.  طبيعی  د نيای  فرد ی  و  اتفاقی  و 
جایگاه مرد م شناختی خود  را از د ست می د هد  و به چيزی زیباشناختی 
بد ل می شود ، باید  به شيوه ای د یگر ارزش کسب کند ؛ یعنی از طریق 
 .)Baudrillard, 1993,  51(  تظاهر به اینکه محد ود  به این جهان است
بود ریار تالش همه جانبه برای د ر معرض تماشا قرارد اد ن همه چيز و 
برای رسيد ن به حقيقت یا معرفتی عميق تر از طریق تصویر را نوعی 
د و  جهان  از  چکيد ه ای  تصویر  زمانی  می کند .  تلقی  تصویر  استثمار 
بعد ی بود  اما امروزه تصاویر بيش از پيش کاماًلً مجازی شد ه اند  و برای 
بيان  بود ریار  می روند .  به کار  تبليغاتی  یا  ارتباطی  اطالعاتی،  مقاصد  
می کند  که: "ما مجبوریم به این تکثر تصاویر تن بد هيم، به د نيا که 
د ارد  از طریق صفحه ها و پرد ه ها به تصویر تبد یل می شود ، به جهان 
که د ارد  به تصویر تبد یل می شود ، به تبد یل شد ن همه چيز به تصاویر. 
بد ل شد ه است، د یگر چيزی وجود   به تصویر  آنجا که همه چيز  اما 
ند ارد " )Baudrillard, 2001, 67(. وی منتشرشد ن زیباشناسی د ر 
فرهنگ و زند گی روزمره را با واژه ترازیباشناسی۱0 مشخص می کند  و 
زیباشناختی شد ن همه ابژه ها و فرم ها را نيز د رجه زیراکس فرهنگ۱۱ 
که  می کند   خاطرنشان  می نامد  )Baudrillard,  1992,  10(.  بود ریار   
د ر  آن  تحقق  با  و  است  د اد ه  د ست  از  را  خود   نقاد انه  کارکرد   هنر 
زند گی روزمره، عملکرد  هنر به عنوان پد ید های متعالی از بين رفته 
است و جذابيت های زیباشناسانه اکنون همه جا حضور د ارد  و فضایی 

از تقليد  کنایی، همه چيز را د ر برگرفته است.             
و  بی اعتباری  اعالم  با  هنری  ابژه  ناپد ید شد ن  بود ریار  منظر  از 
تضعيف مقوله هنر مقارن می شود . هنر ناپد ید  می شود  چون بيش از 
حد  و اند ازه وجود  د ارد  و افراط گری هنر تلویحاً به این معناست که 
به محض جذب شد ن آن د ر چيزهای د یگر، کارکرد ش به عنوان یک 

رسانه هنری متوقف می شود . 
د ر گذشته تصاویر به ما یاد آوری می کرد ند  که چيزهای د یگری هم 
بيرون از آنها وجود  د ارد ؛ آنها با برانگيختن ما به تأمل د رباره واقعيت، 
نقش  د نيا  به  متفاوتی  د ریچه  از  نگریستن  و  توهم  پرسش گرفتن  به 
بازنمود   انتظار می رفت که مواجهه و برخورد ی بين  بازی می کرد ند . 
و واقعيت، و بين بينند ه و تصویر به وجود  بياید ، تا فضایی برای تأمل 
این گونه  جهت  تغيير  این  د رباره  بود ریار  شود .  امکان پذیر  حيرت  و 
سخن می گوید : "به اعتقاد  من تصاویر بی واسطه و فوری ما را تحت 
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سطحی  د ر  می کنيم،  فکر  آنچه  از  زود تر  بسيار  قرار می د هند ،  تأثير 
حيث،  این  از  د ریافت.  یا  شهود   سطح  د ر  ماد ون  بازنمود ،  د ستکم 
تصویر هميشه کامالً   غافل گيرکنند ه است، یا د ستکم می تواند  باشد . 
متأسفانه به همين د ليل می توانيم بگویيم که تصاویر کمياب شد ه اند . 
به  تصاویر  د اریم  از طریق تمام چيزهایی که د وست  مواقع  بيشتر  د ر 
نمایند گی از ما بگویند موجب می شویم قد رت تصاویر زایل، منحرف و 

.)Baudrillard, 2005c, 13(   " د ر ميانه راه متوقف شود
فلسفه  مباحث  با  شد ت  به  را  خود   که  است  هنرمند ی  پرینس 
پسامد رن د رگير کرد ه است. وی د ر نمایشگاه اخير خود  با نام پرتره های 
جد ید ۱2به د ليل تصاحب تصاویر اینستاگرام جنجال آفرین شد ه است. 
تصویری  اشباع  تازه  جلوه های  تأثير  تحت  همچنان  که  د اد   نشان  او 
د ر جامعه معاصر است. پرینس د ر این مجموعه، اسکرین شات هایی 
از عکس های اینستاگرام افراد  مختلف گرفته و آنها را د رنمایشگاه بر 
به  تصاویر  این  که  است  این  جالب  است.  کرد ه  ارائه  بزرگ  بوم های 
قيمت د ه ها هزار د الر به فروش رفته اند  و اعتراض صاحبان عکس ها 
از  که  است  پسامد رنيسم  از شاخص های  این  پی د اشته اند .  د ر  نيز  را 
را  واقعی د ست می کشد  و چيزهای موقتی و ظاهری  امر  جستجوی 
ترجيح می د هد . د ر نبود  امر واقعی، تنها امر بيش واقعی وجود  خواهد  
همه  که  است  وسواس آميزی  و  د وباره  تکثير  بيش واقعی  امر  د اشت؛ 

نشانه های وضعيت جعل خود  را از ميان می برد . 
د ر شيوه فکری متعارف، تصاویر و د یگر شکل های بازنمایی رابطه ای 
سست با واقعيت د ارند ؛ به عبارت د یگر آنها نسبت به واقعيت اهميت 
زمام  که  است  واقعيت  این  و  است  واقعيت  با  اولویت  د ارند .  کم تری 
شبيه سازی  نحوی،  به  که  است  این  واقعيت  د ارد .  د ست  د ر  را  امور 
واقعيت  بود ریار،  فکری  د ر شيوه  اما  توليد  می کند .  و  تعيين  را  خود  
واقعيت  د ارد .  بازنمایی  شکل های  د یگر  و  تصاویر  با  سست  رابطه ای 
با بازنمایی  است که نسبت به بازنمایی اهميت کم تری د ارد . اولویت 
است و بازنمایی زمام امور را د ر د ست می گيرد ؛ و شبيه سازی است 
عقيد ه  به  توليد  می کند   )وارد ،   ۱۳۹۳، ۱0۹(.  و  تعيين  را  واقعيت  که 
بود ریار گرچه وانمود ه نسخه بد لی است که اصلی ند ارد  و به عبارتی 
بد ون خاستگاه و منشا است، اما ميتوان گفت که نسخه بد لی استوار 
به خود  است؛ یعنی خود ش اکنون تبد یل به نسخه اصل شد ه است. 
بنابراین د ر پسامد رنيسم چه بسا که عکس ها هيچ مصد اقی د ر جهان 
د رک  خود   د رونی  زیبایی شناختی  برحسب  و  باشند   بيرون  ند اشته 

شوند ؛ یعنی اثری مستقل باشند .

نوشتار خود کار نور

طبق نظر بود ریار گویاترین نمونه محوشد ن نظام مند  یک واقعيت، 
سرنوشت امروزی تصویر است و ناپد ید شد ن آن با تبد یل شد ن عکاسی 
آنالوگ به د یجيتال. د ر واقع عکس د یجيتالی شد ه هم از نگاتيو رهایی 
پيد ا کرد ه و هم از د نيای واقعی؛ این تصویر د ر ميان انبوه تمام تصاویر 
بود ریار  می شود .  گم  و  غرق  می آیند   بيرون  صفحه ها  از  که  د یگری 

تصویر د یجيتال را نهایت خشونتی می د اند  که د ر حق تصویر اعمال 
شد ه است زیرا پد ید اری از هيچ است، از محاسبات عد د  و رقمی و از 
رایانه. د ر زمان رایانه ها د یگر از مصد اق و مرجع عکس خبری نيست 
و حتی امر واقعی هم هيچ جایی برای رخ د اد ن ند ارد . بنابراین وقتی 
د ر امر مجازی مصد اق ناپد ید  می شود ، د یگر هيچگونه بازنمایی ممکن 

نخواهد  بود . 
صورت بند ی  خود کار  نوشتن  نوعی  مثابه  به  را  عکاسی  بود ریار 
می کند ، از آن جهت که ابژه عکاسی شد ه حضورش را تحميل می کند  
و نه عکاس یا سوژهای که تصميم می گيرد  عکس بگيرد . بود ریار این 
مساله را این گونه شرح می د هد : "شاید  بشود  گفت عکاسی به نوشتار 
خود کار نور می ماند  که نه د ر معرض ساحت واقعی قرار می گيرد  و نه 
د ر معرض تصور آن و به واسطه همين خصوصيت خود کاری اش، نمونه 
کاملی است از سرراست بود ن د نيا، بی آنکه انسان د ستی د ر آن برد ه 
باشد . د نيایی که خود ش را به منزله وهم بنياد ین و رد  و نشانی محض 
عرضه می کند ، بی آنکه وانمود ه ای د ر ميان باشد  و انسان د خالتی کند  
و از همه مهم تر، بد ون اینکه د نيا به منزله حقيقت پند اشته شود ، چون 
اگر ذهن انسان فقط یک محصول برتر د اشته باشد  آن چيزی نيست 

جز حقيقت و واقعيت عينی"   )بود ریار، ۱۳۹4، 58(.
الکترونيک  عصر  د ر  و  امروزه  بنيامين  مکانيکی  بازتوليد   مفهوم 
رنگ و بوی جد ید ی به خود  گرفته است. تکثير الکترونيکی آنچنان 
پيشرفت کرد ه که د یگر مفهوم اصالت هيچ معنایی ند ارد . اینک اصل 
اد اره می کند   شبيه سازی است که کل زند گی اجتماعی را کنترل و 
و نه اصل واقعيت. بود ریار معتقد  است که: "عد م قطعيت ایجاد  شد ه 
د ر  و  سير  این  د ر  رمزگان جد ید   و  وانمود ه ه ا  تکثير  و  توليد   توسط 
بد   از  خوب  و  ناد رست  از  د رست  تشخيص  راه  بی خاستگاه،  فضایی 
از  و  یکی شد ن  است که شاهد   به همين سبب  ناممکن می سازد .  را 
بين رفتن تقابل بين زشت و زیبا د ر هنر، پد ید های مانند  مد  چپ و 
راست د ر سياست، مفيد  و غير مفيد  د ر اشيا و خوب و بد  د ر اخالق 
 Baudrillard,( "و هر سطحی از مفاهيم طبيعت و فرهنگ هستيم
128 ,2001(. به تعبير وی د یگر هيچ هنر حقيقی یا اصيلی نمی تواند  
وجود  د اشته باشد . قيمت های کاذب هنری نشانه ای است د ال بر اینکه 
هنر د ارد  به یک حاد کاال تبد یل می شود . د ر بازار جهانی هنر، بهای 
یک اثر هنری الزاماً با ارزش مباد له یا زیباشناختی اش همبسته نيست، 
زیرا هيجان و جنون حراجی های هنر که به خود ی خود  ارزش ایجاد  

می کنند ، این شاخص ها را کنار زد ه اند .

تبانی هنر با واقعیت

به  محکوم  هميشه  برای  معاصر  هنر  که  می کند   تأکيد   بود ریار 
با سایر  رابطه  پيِش پاافتاد گی است؛ چراکه فقط می تواند  همواره د ر 
نشانه ها به گرد ش د ر آید . د ر نتيجه هنر نمی تواند  بر چيزی د اللت 
کند ؛ زیرا تنها واقعيت آن، طرز عملش د ر زمان واقعی و خلط شد نش 
هر  که  است  هنر  کار  روال  از  شناخت  همين  است.  واقعيت  این  با 

بررسی ناپدید ی هنر د ر عصر فراواقعيت از منظر بود ریار با تأکيد  برآثار 
ریچارد  پرینس به مثابه مصاد یق آن اند یشه
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وا  را  بود ریار  و  می کند ،  خفه  بطن  د ر  را  آئورا  یا  رمزوارگی  امکان 
می د ارد  تا تأسف بخورد  که آیا روزگاری خواهد  آمد  که هنر بار د یگر 
آوانگارد  شود . هنر معاصر به جایی رسيد ه که فقط می تواند  خود ش 
را وانمایی کند . نکته تناقض آميز اینجاست که هر چه هنر از چيزهای 
پيد ا  محسوس تری  وجود   ظاهرا  می شود ،  تشخيص تر  غيرقابل  د یگر 
می کند . هنر همه جا هست و تقریباًً به هر چيزی می توان بر چسب 
که  عجيب وغریبی  و  توضيح  قابل  غير  ابژه های  به  توجه  د ر  زد .  هنر 
همد ستی  نوع  یک  هنر،  اید ه  به  و  د ارند   ارجاع  خود شان  به  فقط 
و مصرف گران وجود   بين خالقان  ارتباطی خاموش  به صورت  ننگين 
د ارد . هر چند  توطئه واقعی د ر همد ستی هنر با خود ش نهفته است، 
و  خالقان  این   )Baudrillard, 2005a, 89(  واقعيت با  تبانی اش  د ر 
مصرف گران نقش هایشان را وانمایی می کنند  و این نقش ها را به شکلی 
بازی می کنند  که از تقليد  صرف فراتر می روند . آنها آنچنان تنگاتنگ و 
منسجم طرز عمل یا بازی هنرمند ها و مصرف گران را تصاحب می کنند  
که طرز آفرینش و نگریستن به هنر، به واقعيت ما تبد یل می شود . هنر 
تکان  و  هنری  اثر  یک  د ر جلوی  مناسک وار  ایستاد ن  شامل  مصرفی 
د اد ن سر به نشانه تحسين است، حتی اگر نظاره گر اصال چيزی از آن 

سر د ر نياورد . بود ریار نقش هنرمند  را این گونه توضيح می د هد :
"حتی عمل خالقانه هم خود ش را عيناً بازسازی می کند  تا چيزی 
نقاش  نباشد . سوژه حقيقی  از طرز عمل خاص خود ش  جز نشانه ای 
او  که  است  محض  واقعيت  همين  بلکه  نيست  می کشد   آنچه  د یگر 
نقاشی می کند . نقاش واقعيت نقاشی کرد ن خود ش را می کشد . به این 
شکل، د ستکم، اید ه هنر نجات پيد ا می کند ." و د رباره نقش بينند ه د ر 
توطئه هنر می گوید : "بينند ه به معنای واقعی کلمه واقعيت نفهميد ن 
براساس ضرورتی  اثر  است  کافی  فقط  اینکه  و  را مصرف می کند   اثر 
باشد .  د اشته  تعلق  فرهنگ  یافته  نظام  و  یکپارچه  مد ار  به  فرهنگی 
را  خود   لذت نبرد ن  پيام  تا  می کند   وراند از  را  اثر  فقط  مصرف کنند ه 

 .)Ibid, 91(    " مخابره کند
اند یشه.های  به  خود   تصویری  اشارات  از  د یگر  یکی  د ر  پرینس 
عکس های  کانال۱۳    )تصویر  ۳(،  منطقه  نام  به  نمایشگاهی  د ر  بود ریار، 
کرد .  ازآنِ خود سازی  را  جئوگرافيک،  نشنال  عکاس  پاتریک   کاریو۱4، 
مجموعه تصاویر کاریو با نام بله راستا۱5 که د ر مد ت چند ین سال و د ر 
ميان مرد مان راستافارین و مناظر جامائيکا گرفته شد ه بود ، با اند کی 
د یگر  بار  کار  این  با  پرینس  ارائه شد ند .  د وباره  پرینس  توسط  تغيير 

بحث د ر مورد  ازآنِ خود سازی و نقض قانون کپی رایت را مطرح کرد .
 وی اد عا کرد  که د ر خلق این مجموعه عالقه ای به مفهوم اوليه 
عکس ها ند اشته و از عکس های کاریو به عنوان ماد ه خام آثارش بهره 
گرفته است. می توان گفت از بين رفتن مفهوم خالقيت و آفرینند گی 
د ر عصر پسامد رن، اکنون به جایی رسيد ه که هر چيزی رونوشتی از 
را  قبل  منفی  بار  د یگر  کپی کرد ن  مفهوم  و  است  د یگری  چيز  روی 

ند ارد . 
هنرمند ان پسامد رن این جهان بصری را بسته و قرارد اد ی می د انند  
و شاید  بتوان گفت که عکاسان پسامد رن به گونه ای تحقيرآميز این 
ایجاد  تصویر  تنزل سنت  به  باشند  که عکاسی  را مد نظر د اشته  پيام 
کمک کرد ه است. آنها بر این نکته تأکيد  می کنند  که توليد  تصاویر 
جد ید  به بن بست رسيد ه است و اصالت نيز به انتهای راه. پرینس د ر 
نظر د اشت تا با معرفی عکاسی د وباره به مثابه یک هنر، نسل جد ید  
فراخواند   گذشته  د هه های  فرهنگی  تصاویر  بازتفسير  به  را  مخاطبان 
تصاویر  بيافکند .  نظر  خود   زمانه  به  تازه  منظری  از  طریق  این  به  و 
ازآنِ خود سازی شد ه او، به نوعی بر بت وارگی کاالیی تأکيد  می کنند ؛ 
د ر واقع عکس هاله تقد سی را به د ست می آورد  اما این امر نه ناشی 
از حضور، بلکه حاصل غياب بود ه و از اصل، خالق و اصالت خود  برید ه 
است. شبيه سازی برای انسان عصر پسامد رن می تواند  به اند ازه خود  
واقعيت فریبند ه و لذت بخش باشد ، چراکه غياب واقعيت د یگر خاطر 

 
)www.pinterest.com( :تصویر 2- ازآنِ خود سازی عکس های کاریو. مأخذ
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وی را آشفته نمی کند  و تفاوتی واقعی بين هنر و تبليغات وجود  ند ارد .
به تعبير بود ریار، کارکرد  هنر فراچنگ آورد ن جهان است و راهی 
برای جان د وباره د اد ن به د ید ن. هنر پاپ و نقاشان فراواقع گرا، راهی را 

مجسم می سازند  که د ر آن وانمود ه ها، نسخه عين به عين و رونوشتی 
از واقعيت اند  و از این طریق به شکل فزایند های مرز ميان وانمود ه و 

  .)Baudrillard, 1981,107(   واقعيت را از ميان می برند

پسامد رن  عکاسان  گفت  می توان  پژوهش  این  یافته های  براساس 
بود ریار هستند .  آرای ژان  از  این حوزه، متأثر  از همه متفکران  بيش 
نظریه  مد یون  فرهنگ،  و  بصری  هنرهای  حوزه  د ر  بود ریار  جایگاه 
وانمود گی وی است؛ این نظریه اشاره می کند  به از بين رفتن مرز ميان 
امروزه  هستند که  معتقد   پسامد رن  نظریه پرد ازان  ایماژ.  و  واقعی  امر 
واقعيت صرفاً به ایماژها تقليل یافته است. از نظر بود ریار تصویر برابر 
است با همه چيز و نشانه ها به همه چيز سلطه د ارند ؛ هنر نيز صرفاً 
به نمایش رسانه ای تقليل یافته است. بود ریار معتقد  است که فرهنگ 
ترا زیباشناختی شد ه، هنر بی اعتبار شد ه و ما با توطئه د نيای هنر رو 
شيوه های  د ر  تا  می کند   مجبور  را  ما  وی  تفسيرهای  هستيم.  رو  به 
چيز  همه  وی  تعبير  به  کنيم.  بازنگری  تصاویر  اد راک  پذیرفته شد ه 
آنچه  جز  چيزی  ها،  روایت  و  تصاویر  ها،  نشانه  و  است  فراواقعيت 
د ر  که  است  معتقد   بود ریار  که  آنجایی  از  نيستند .  می د هند   نمایش 

عصر پسامد رن تشخيص واقعيت از وانمود ه د شوار است، شاید  مثالی 
بهتر از عکاسان پسامد رن نتوان یافت که این چنين بر گفته بود ریار 
صحه بگذارند . ریچارد  پرینس با عکاسی د وباره از تصاویر تبليغاتی و 
آثار عکاسان د یگر، د ر واقع بر اتمام جهان تصویری تأکيد  ميکند . آثار 
وانمود ه هایی  آثار  این  د انست.  تصاویر  تصاویِر  تصاویِر  را می توان  وی 
هستند  که جانشين اصل ميشوند  و ارزشی به مراتب باالتر از تصاویر 
اصل آنها د ارند ؛ همچنانکه بود ریار معتقد  است که د ر عصر پسامد رن 
واقعيت.  خود   نه  و  می سازند   را  ما  جهان  که  هستند   وانمود ه ها  این 
رابطه ای  د یگر  واقعيت  بود ریار،  عقيد ه  به  که  واقع می توان گفت  د ر 
بازنمایی اهميت کم تری  با تصاویر ند ارد . واقعيت است که نسبت به 
د ارد  و چيزی که ما به ارث برد ه ایم برهوتی از واقعيت است. بود ریار 
یک بار د یگر معنای اصالت را مانند  همه متفکران پسامد رن به پرسش 

می گيرد  و آثار پرینس نيز یکی از بهترین مصاد یق این تفکر است.

اولویت بازنمایی و  مفاهیم
 سیطره ایماژها

تاکید بر سرشت 
 بازتولیدپذیر عکاسی

دشوار شدن تمایز 
 میان اصل و کپی

اتمام جهان تصویری و 
 واسازی اصالت

جایگزین شدن 
وانموده به جای 

 واقعیت

  ژان بودریار
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ince 1960s, with the incremental growth of images 
which were penetrating in daily life of human be-

ing, the concept of “simulation” gradually entered the 
artistic critique topics. In Baudrillard’s idea, simulations 
in postmodern culture have dominated on every aspects 
of human life and cannot be recognized from the real 
thing in any way. In addition, the role of photography 
in postmodern era is under the influence of Baudril-
lard’s thoughts. The postmodern photographers insist 
on the completion of imaging world and believe that 
the only truth under our authority is the photographed 
world. Postmodern philosophers including Baudrillard 
have this idea that “representation” is the entire thing 
that exists and can exist. Richard Prince is among those 
postmodern artists who, with seizing the images of other 
artists, distorts the distinction between the original and 
the copy. In the postmodern culture, the image of the 
focal member is considered to be an ontological prior-
ity to the real. In addition, art always has an invariable 
relationship with the paradigms of its age; if imitation is 
rooted in the traditional world, the origin of the imagina-
tion should be in the current world. According to Bau-
drillard, when the simulations dominates in a society, the 
virtual world resulting from it gives its audience nothing 
but absurdity. In addition, postmodern photographers 
were impressed by Baudrillard’s thoughts of saturation 
of contemporary societies. They emphasize the repro-
ducible nature of the photographic image, all of which 
has already been seen, and there is nothing more than 
a representation. If the postmodern world is known by 
signs that are more than representative, how can an artist 
transfer this situation through his work? Is it possible 
that he would represent a simulation? Jean Baudrillard 
believes that postmodern culture is the only domina-

tion of simulacra and hyperreal field creation. In Bau-
drillard’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 questions 
this dual status between reality and simulation in his 
ideas and tries to explain a new status: a status in which 
two components- image and signs’ play- control the 
social life of human being. Postmodern photographers 
were affected by Baudrillard’s ideas about saturation 
of today’s societies by images. Richard Prince is one of 
them who emphasizes the reproducible nature of pho-
tography and believes that everything has been already 
seen. Today, the concepts of simulation and acute reality 
have become to the foundation of most researches about 
Baudrillard and the visual thing, especially in cultural 
production and artistic critique. This research is trying to 
analyze the causes of Baudrillard’s ideas about discredit 
of contemporary art and its adjustment with postmodern 
photography. As well, it is trying to answer this question 
in a descriptive and analytical method that how these 
artists utilize the nature of image as simulacrum. The 
achievements of adjustment of the present example and 
Baudrillard’s ideas show that Prince wanted to repro-
duce the simulacra in a sarcastic manner by presenting 
the hyperreal images

Keywords
Postmodernism, Simulation, Hyperreal, Jean Baudril-
lard, Richard Prince. 
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