
علمی، دانشکده هنر؛ دانشگاه شهید چمران اهوازنامه فصل 

های آزاده اخالقیبازخوانی نظریۀ وانمودگی بودریار در عکس

۹۵تا۸۴شماره صفحات      ۱۴۰۱ تابستان 2۸دوره یازدهم، شماره 

84

  3ابوالفضل داودی رکن آبادی     ۲حسین اردالنی   ۱ریحانه تقی یاری
  ۱۴۰۱،۵،۰۹تاریخ پذیرش:     ۱۴۰۱،۴،۲۵تاریخ بازنگری:     ۱۴۰۰،۱۲،۱۳تاریخ دریافت: 

................................................................................................................................................................................................................................................................................
20.1001.1.23224622.1401.11.28.6.2 : DOR    6982022.17PYK./10.22055 : DOI

URL: paykareh.scu.ac.ir/article_17698.html 

................................................................................................................................................................................................................................................................................

های آزاده بازخوانی نظریۀ وانمودگی بودریار در عکس (.۱۴۰۱) .ابوالفضل، داودی رکن آبادی و ریحانه ،تقی یاری، حسین، اردالنی :ارجاع به این مقاله

.۹۵-۸۴ صص. (،۲۸)۱۱، پیکره. اخالقی

................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

*های آزاده اخالقیبازخوانی نظریۀ وانمودگی بودریار در عکس

 چکیده
داند می وانموده جهان پسامدرن را جهاندلیل بیان نظریات مهمی مانند وانموده و ابرواقعیت است. او شهرت اصلی بودریار، به بیان مسئله:

شمارد که طی آن، تصویر، از مرحله از بین رفته است. او در تطبیق تصویر و واقعیت، چهار مرحله را باز می که مرز واقعیت و بازنمایی، در آن

 اینهایت در مرحلۀ چهارم، به مرحلهدر کردن واقعیت، سپس به مرحله مستور کردن غیاب واقعیت و  انعکاس واقعیت، به مرحله مستور

ذکر  و سعی بر این است با مروری بر فلسفه بودریار ،پردازد. در این پژوهشرسد که هیچ ارتباطی با واقعیت ندارد و به تولید وانموده میمی

به روایت یک شاهد »مجموعه عکس برای تشریح شواهد تجربی،  ،بپردازیم و از این مهمبازخوانی آن در عکاسی مراحل چهارگانه وانموده، به 

تا به این پرسش پاسخ دهیم که عملکرد عکاسی استیجد چیست؟ و به چه طریقی در این نوع خاص  آزاده اخالقی انتخاب شده است «نیعی

؟از عکاسی، وانموده به تصویر کشیده می شود

هدف اصلی این  آزاده اخالقی «به روایت یک شاهد عینی»مجموعه عکس عکاسی استیجد و بصورت خاص در در خوانش وانموده  هدف:

.استپژوهش 

 ای است.تحلیلی و روش گردآوری مطالب، بصورت اطالعات کتابخانه -توصیفی ة این پژوهش به شیوش: روش پژوه

رسد که با تشریح نظریه وانموده و بیان مراحل مختلف آن پرداخته و ضمن معرفی عکاسی استیجد، به این نتیجه میاین پژوهش  :هایافته

به روایت یک شاهد »های عکس توان چنین نتیجه گرفت که تمرکز اصلی مجموعهوانموده و عملکرد آن از منظر بودریار، می توجه به تعریف

سازی قرار گرفته و خود گوید، در تقابل با شبیههای این مجموعه، همانند آنچه بودریار در تعریف وانموده میهاست و عکسبر وانموده ،«عینی

آشکارا به چالش کشیده است. ،که در گذشته رخ دادهرا دارای قدرت تولید واقعیت شده و واقعیتی 
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و وانموده از منظر  آرایی شده با تمرکز بر مفهوم فراواقعیتخوانش فلسفی از عکاسی صحنه» با عنوان اولة نگارنددکتری ۀ این مقاله اقتباسی از رسال*
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 مقدمه
گیری خود را بر واقعیت فرود آورد. او ادعا کرد که شکل ضربۀ مهلک« ۱ژان بودریار»، میالدی ۱۹۸۱ در سال

گیری در مدرنیته نیز وظیفۀ این قوام و شکل ،گذشته، بر مبنای مبادالت نمادین بوده و پس از آن جوامع سنتی در

دار است و ما هر لحظه این مهم را مفهوم وانمایی عهده ،اما در عصر حاضر ؛را عنصر تولید بر عهده داشته است

ها هستیم و طی آن، واقعیت، عالئمی را که تضمین کنندة شاهد بازنمایی و وانمایی حقیقت در تصاویر و رسانه

صورت هولی ب ؛ها که در حال ساختن امر واقعی هستندنشانه اکنونهمخود جدا کرده است و  از ،حیاتش باشد

ها در مسیرشان برای نشستن در جایگاه امر سازی و بدون ارجاع به اصل واقعیت. او با بیان سیر گردش نشانهشبیه

 ؛داندسازی را پرسش از حقیقت نمیبودریار، شبیه. «برهوت واقعیت»پردازد: واقع، به ترسیم جهان امروزی می

و  او با ذکر دو مثال، واترگیت دیگر واقعی نیست. ،واقعی داند که امربلکه هدف آن را فروپوشاندن این واقعیت می

 ۲اند، منظور خود از حاد واقعیتثیری که این دو، بر روی برداشت ما از واقعیت ایجاد کردهأدیزنی لند و توضیح ت

صورت معمول در حال اتفاق است، پوشانده ها، آنچه در جهان بهاین مثال یکند که در هر دومی بیاناینگونه  را

پردازد تا اهمیت پژوهش حاضر به بیان سلسله مراتب وانمودة بودریار میدهد. کاری رخ میشود و نوعی فریبمی

های تصویری، از تعدادی از نوان مثالعهبیان کند و برای فهم بهتر مطلب، ب ،را، آنگونه که مد نظر وی بوده آن

آن است که ضمن  ،های مجموعۀ عکس خانم آزاده اخالقی استفاده شده است. هدف اصلی این پژوهشعکس

خصوص عکاسی استیجد بپردازد تا در تبیین مفهوم وانمودگی از منظر بودریار، به خوانش آن در هنر عکاسی و به

عملکرد عکاسی استیجد در نمایش واقعیت و فراواقعیت چیست و حدود مرز  آخر بتواند به این مهم پاسخ دهد که

 خصوص عکاسی مستند و خبری در کجاست؟ باریک بین عکاسی استیجد با دیگر انواع عکاسی، به

 

 روش پژوهش
ای، به مطالعه بدین منظور با روش کتابخانه ؛تحلیلی است-بر روش توصیفی ،مبنای اصلی در نگارش این پژوهش

ها با نامههمچنین به مطالعۀ پایان ،ها و مقاالت، به زبان فارسی یا انگلیسینوشتاری، اعم از کتاب هایمتندر 

تر موضوع مرتبط پرداخته شده است و بعد از مرور ادبیات پیشین، به تحلیل فلسفۀ مورد نظر پرداخته و برای روشن

اند و در نهایت، نتایج فریم از مجموعۀ عکس منتخب، بازخوانش شده هسشدن بحث، مفهوم فلسفی وانموده، در 

 گیری نهایی پژوهش مطرح شده است.عنوان نتیجههآمده، ب دستهب
 

 پیشینه پژوهش
عنوان ، منبع مستقلی بهشودمیتحلیل ، در عکاسی استیجد که در این مقاله هاهدحضور وانمودر ارتباط با موضوع 

سو با آن و متمرکز با نظریات کلی بودریار در مورد وانموده و ردپای آن در هنر، ولی هم ؛یافت نشدپیشینۀ تحقیق 

وانمایی: تاریخچه و مفهوم. نگاهی به »( در مقاله ۱۳۹۱) «منصوریان»هایی نگاشته شده است: نامهمقاالت و پایان

توان شرایط فعلی و کند که میگیری مین نتیجهچنی ،«الزامات وانمایی برای جامعه و هنر معاصر از منظر بودریار

ها، اعم از سیاست همۀ حوزه ،عملکردهای موجود را در جهت افزایش مصرف و انفعال سوژه دانست. در این شرایط

( در مقالۀ ۱۳۹۲همچنین وی ) ؛شوندارجاع در هم تابیده میو هنر و دین، از ورای مفهوم وانمایی، با کدهایی بی

مدرن: بررسی رسانه به مثابه تولیدکننده بازنمایی از منظر هنر و حقیقت رسانه در روزگار پست»ان خود با عنو
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به سمت واسازی اخبار  یمعتقد است که رسانه، از لحاظ محتوایی، دچار تغییرات اساسی شده و حت ،«بودریار

ابرستارة هنری با توجه به نظریۀ شناسی مفهوم نشانه»نامه ( در پایان۱۳۹6) «جمشیدی»حرکت کرده است. 

ثیرات آن را بر دانش و شناخت انسانی بر اساس نظریۀ وانمودة أجایگاه ابرستارة هنری و ت ،«وانمودگی ژان بودریار

های بودریار در باب به بررسی دیدگاه «طغیان کپی بر اصل» ( در۱۳۹۱) «پاینده»بودریار بررسی کرده است. 

کند که در دنیای پسامدرن، همۀ وجوه زندگی ما، اعم نقل از بودریار بیان میاخته و بهمدرنیسم پردرسانه و پست

( ۱۳۹۹) «فرپور و شایگانبخشفرح»مشحون از عناصر غیرواقعی و وانموده است.  ،از سیاست و تاریخ و فرهنگ

کید بر آثار شری أمدرن با تای وانمودگی از نظر بودریار و تطبیق آن بر گستره عکاسی پسابررسی نظام نشانه»در 

مدرن بودن هنر معاصر و در ادامه در عکاسی پست اعتباربه تحلیل دالیل بودریار برای حکمش در مورد بی ،«لواین

تفکرات بودیار در مورد طراحی با نور یا » (، با عنوان ۲۰۰۵) ۳«رباتل»زبان انگلیسی، از ای بههمچنین مقاله؛ است

( ۱۳۸۹) «فرقانی»مباحث نظری بودریار در باب عکاسی، پرداخته است.  ۀاست که در آن، به مطالع موجود« عکاسی

کند که در فلسفۀ ، بیان می«های ارتباطی ژان بودریارواقعیت رسانه، خلق فراواقعیت، مرور و نقدی بر اندیشه»در 

صورت ا دیگر تشخیص اصل واقعیت بهشکند و لذمرز بین واقعیت و تخیل را در هم می ،مدرن، فراواقعیتپست

اکنون در دنیایی توان نتیجه گرفت که ما همشده، چنین می از برآیند مطالعۀ موارد ذکر امری محال درآمده است.

ساختۀ  هایی از واقعیت سروکار داریم که بررود و ما هر روز با نشانهکه واقعیت به مرور از بین می کنیمزندگی می

شناخت  ،عصر حاضر رسد، درنظر میپس به ؛و گاه کوچکترین ارتباطی با اصل واقعیت ندارد ذهن خودمان است

خصوص هنرهای خصوص فهم بهتر هنر و انواع گوناگون هنرها بهنظریه وانموده، در درک بهتر مسائل روز، به

 شدهکمتر بررسی  که تحلیل نظریات بودریار در مباحث عکاسی استیجد، کمک زیادی کند و از آنجایی جدید،

رو، با انتخاب مجموعه عکسی که به شیوة عکاسی استیجد تهیه شده، ابتدا به خوانش در مقالۀ پیش؛ بنابراین است

عنوان های مجموعه، بهفریم از عکس سههای مجموعه پرداخته و سپس با تحلیل نظریه وانمایی بودریار در عکس

ها های هنرمند در عکسهمچنین به رمزگشایی خودنگاره ها ون عکسهای وانموده در اینمونه، به یافتن نشانه

 کنیم.پرداخته و نسبت این حضور را با وانمودة بودریاری روشن می

 

 بودریار
 ابرواقعیت و وانمودههای ایدهمدرنیسم دانست و پردازان پستترین ایدهتوان از بنامحقیقت ژان بودریار را می در

ها، بحث واقعیت و مدرنیستهای مهم پستیکی از بحث حساب آورد.ها بهترین ایدهجنجالپروی را نیز، جزو 

 کندسازی است: چیزی است که واقعیت را وانمود مینموده، نوعی از شبیهها، واوانموده است. بنابر تعبیر آن

یازدهم سپتامبر رخ نداده، طبیعی  ۀبگوید حادث اگر اندیشمندی پیدا شود و مثالً. (7۲ ص. ،۱۳7۸)محمدکاشی، 

ژفهمی کتنها تعداد زیادی از افراد عادی، بلکه بخش زیادی از اندیشمندان نیز او را متهم به نادانی و است که نه

فهمند که او از یکی شنوند، میدقت می های این اندیشمند را باهایی که عجول نیستند و تمام حرفاما آن ؛کنند

گوید. ما، چه ای بر امر واقع سخن میهای رسانهمدرن، یعنی توفق بازنماییپست ةسی دورهای اسااز مشخصه

مدرنی چون بودریار پس نظریات اندیشمندان پست ؛کنیممدرن زندگی میخوش داشته باشیم یا نه، در عالم پست

 ؛ثر بود: تولید کاال و تضاد طبقاتیدو مؤلفه در حیات اجتماعی مؤ ،مدرن ةحال ما نیز مفید باشد. در دورتواند بهمی

اند و ها دادهاین دو مؤلفه جای خودشان را به ایماژ )تصویر( و بازی نشانه ،پسامدرن ةاعتقاد بودریار در دور ولی به

بودریار اعتقاد دارد . داری داشته استسرمایه ةهمان منزلتی را دارد که سرمایه در دور ،معاصر ۀفناوری در جامع

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA
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های بسیار سازیمنجر به شبیه ،فناوری اطالعات وای است که در آن فناوری فرمانشی دوره ،پسامدرنیتهکه 

 ۀشده در جامع سازیوانمودها و تصاویر شبیه ةهای تصویری شده است. سیطرسازیخصوص شبیهبهگسترده، 

نام د. او در کتاب مشهور خود بهتوان اصل و بدل را از یکدیگر تشخیص داحدی زیاد است که نمیبه ،پسامدرن

 ؛موضوع دیگر تقلید از واقعیت یا حتی تقلید تمسخرآمیز از واقعیت نیست»گوید: می ۴«هاها و وانمودگیوانموده»

توان توهم واقعیت امر واقع. دیگر نمی جای خودِهای امر واقع بهکردن نشانه بلکه موضوع عبارت است از جایگزین

توهم واقعیت  ةشود و ادبیات را ایجادکنندرئالیسم بیان می ةدور های ادبیچنان که در نظریهآن] را ایجاد کرد

 «[شده استجای بازنمایی، کپیزیرا امر واقع به]زیرا بازنمایی امر واقع، ناممکن شده است  [؛کردندقلمداد می

(Baudrillard, 1993  ۲۸۳ ص. ،۱۳۹۱پاینده، به نقل از). 

 

 وانموده
کردن به  یعنی تظاهر ،کردن دانیم که کتمانرویم. میدرک بهتر واژة وانموده، به سراغ واژة کتمان میبرای 

کردن به  را داریم. در مقایسه با کتمان، وانمود قرار دارد، که یعنی تظاهر که آن نداشتن چیزی، درست وقتی

تر از پیچیده ،لهئاما مس ؛گرددت برمیرا نداریم. یکی به حضور و دیگری به غیب داشتن چیزی کنیم، وقتی آن

در رختخواب دراز  تواند صرفاًکند بیمار است میکه تظاهر می کسی»همان تظاهر نیست:  ،زیرا وانمود ؛هاستاین

کند، باید تعدادی نشانه نیز از خود بروز بکشد و به دیگران بقبوالند که بیمار است. کسی که وانمود به ابتال می

بودریار  .(۱۲ ،ص. ۱۳۹۸)بودریار،  «بردال میؤواقعی و خیالی را زیر س ،تفاوت میان حقیقی و کاذب ،وانمود دهد

ولی  ؛داندارزی نشانه و امر واقعی میدهد. بازنمایی را منشعب از اصل هموانمود را در تقابل با بازنمایی قرار می

شود و نشانه، با بازگشت به خود، باعث نابودی ناشی میعنوان ارزش کند که وانموده، از نفی کامل نشانه بهبیان می

اند. تصویر از مرحله انعکاس کند که تصاویر در طول تاریخ کارکردهای متفاوتی داشتهشود. او اثبات میمرجعش می

ای به مرحله ،نهایت درکردن غیاب واقعیت و  کردن واقعیت و سپس به مرحله مستور واقعیت به مرحله مستور

از اینکه این  اما بودریار حتی قبل ؛(Baudrillard, 1994, p. 6)که هیچ ارتباطی با هیچ واقعیتی ندارد  رسیده

( به وضعیت در حال تغییر تصویر اشاره کرده ۱۹۹۳) «مبادله نمادین و مرگ»مراحل را ردیابی کند، در کتاب 

های مختلف ظاهر یا شباهت( برای توصیف شیوهمعنای  ها را )بهگانه وانمودهاو مراتب سه ،در همین کتاب .بود

، ۱۳۹6 )توفولتی، ها مطرح کرد. بعدها مرتبه چهارم نیز افزوده شدتولید، گردش و کاربرد تصاویر و رابطه ما با آن

تصویر . ۲؛ تصویر بازتاب واقعیتی عمیق است. ۱» پی تصویر به این قرارند:دراز دید بودریار مراحل پی. (۳7 ص.

تصویر . ۴؛ پوشاندتصویر غیبت واقعیت عمیق را می. ۳؛ دهدپوشاند و ماهیت آن را تغییر میواقعیتی عمیق را می

ای با واقعیت، هر چه که باشد، ندارد و وانموده خالص آن است. در مورد اول، تصویر در ظاهر خوب است، رابطه

بار ر در ظاهر بد است، بازنمایی از نوع اعمال شرارتمورد دوم، تصوی های مذهبی است. دربازنمایی از نوع آیین

دهد، بازنمایی از نوع سحر و جادوست. در ای خود را ظاهری از چیزی نشان میگونهاست. در مورد سوم، تصویر به

. بودریار با استناد (۱7 ، ص.۱۳۹۸)بودریار،  «بلکه وانمود است ؛چیزی نیست ظاهراً مورد چهارم، تصویر اصالً 

ها سخن بگوییم که ای درباره بازنمودهگونهتوانیم بهما نمی»شدن در امر بصری، معتقد است که  همین غرقبه

 بودریار دیزنی .(Baudrillard, 2001, p. 45) «ها خود دنیا هستندآن؛ ها بازتابی یا واکنشی به دنیا هستندگویی آن

برانگیز و خیالی است: در درجۀ نخست، نوعی بازی توهم»داند: های پیچیده میلند را نمونۀ کامل انواع وانموده

سبب  ،بودن این جهان دزدان دریایی، سرزمین مرزی، جهان آینده و غیره. گمان بر این بوده است که خیالی
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شک، جهان کوچک اجتماعی و لذات کند، بیاما آنچه مردم را به خود جلب می ؛موفقیت این عملیات شده است

های آن است. اتومبیل خود را در ها و خوشیمذهبی در مقیاسی کوچک در امریکای واقعی با تمامی محدودیت

شوید. تنها حال خود رها میبه ،ایستید و در هنگام خروجکنید، در داخل به صف میخارج از محوطه آن پارک می

هایی جهان خیالی، محبت و صمیمیت ذاتی مردم و شمار کافی و بسیار زیادی از گجت طبیعی در ایننمایش فوق

توان با خلوت مطلق پارکینگ مقایسه کرد که نوعی بازداشتگاه است که هدفشان ایجاد تأثیر ازدحام است. این را می

ها سیل جمعیت را به شکلی رسد. تعبیر بهتر برایش این است که بگوییم در داخل، انواع و اقسام گجتنظر میبه

شود: هدایت می ۵سوی یک گجتخلوت فقط به کنند و در خارج، فرد در تنهایی و درشده جذب خود می هدایت

چیز بخشی از یک بازی  پوشاند که همهوانمایی این واقعیت را می» .(۲۵ ص. ،۱۳۹۸ )بودریار، «یعنی اتومبیل

بار همچون جسدی که از گور برخاسته است. بخشد، اینای میزندگی تازه ،وانمایی به اصل واقعیت ؛واحد است

کند. تر میفقط پوشش آن را ضخیم ،کردن در پوسته آن توان از وانمایی بیرون رفت. هر تالشی برای رخنهنمی

های خود با عنوان عکس بودریار در نقدی از .(۲6۵، ص. ۱۳۸۴ )باومن، «خود نوعی وانمایی است ،نبرد با وانمایی

های موجود در واقعیت و تعلق المان نامیدن حیات بشر، در قبل از پیدایش بحران حاد ، با طالیی«6هارژة سایه»

دنیایی که  ؛همۀ این تصاویر تئاترگونه، مانند انعکاس دنیای قبلی است»گوید: های خود، به آن دوران، میعکس

سوی نور وحشیانه دنیای واقعی، عصر طالیی که در آن بشر هنوز خود را به ؛مهای محض بودیما هنوز در آن سایه

شوند، پرتاب نکرده ها، تسلیم نور مصنوعی و واقعیت مجازی میسوی این صحرای معاصر که در آن همه سایهبه

 .(Baudrillard, 2006, p. 16) «بود

 

 عکاسی استیجد
ریزی دنیای تصویری خیالی و عکاسی که با اعمال نظر شخصی طرح، به 7«هشد آراییصحنه»یا  «عکاسی استیجد»

شده که از اواخر دهۀ  پردازیشود. عکاسی صحنهگرفتن انجام گرفته، اطالق میمنظور عکسدر صحنه و صریحاً به

است و هدف  Staged Photographyح هشتاد میالدی اهمیت زیادی در عکاسی معاصر پیدا کرد، معادل اصطال

گونه است. در این نوع از عکاسی، عکاس از امکانات و هنرهای زیادی همچون آفرینش تصاویری روایت ،آناصلی 

گیرد تا به روایت مورد نظر خود دست یاید. گاه مخاطب نقاشی، مجسمه، طراحی دکور و بازیگری و گریم مدد می

از نظر تاریخی،  فیلم قرار گرفته است.عکسی از یک صحنۀ  کند که در مواجهه با یک عکس خبری یاآن گمان می

نخستین ، عکاسی شدهم.  ۱۸۴۰که در سال را  ۸«دهیپولیت بایار» (۱)تصویر شده  توان خودنگارة مرد غرقمی

عنوان شده دانست. در تاریخ عکاسی چنین بیان شده که بایارد این عکس را به آراییعکس به شیوة عکاسی صحنه

زحمات و دستاوردهای نوینش در عکاسی از سوی مقامات، خلق کرده است و این رویه  گرفتن اعتراض به نادیده

در اثر دو طریق زندگی،  ۹«رگوستاو رایلند»نظیر:  ؛در طول زمان توسط عکاسان بسیاری ادامه پیدا کرده است

عکاسی که در طول قرن ... و  ۱۱«جیکوب رییس»اثر  (۲)تصویر ، مادر ایتالیایی ۰۱«پیچ رابینسون»تعدادی از آثار 

بیستم معطوف به ثبت لحظۀ قطعی شده بود، ازین پس مسیری جدید در دل هنرهای زیبا باز کرد. هنرمندان 

ای از تاریخ نقاشی طور مصنوعی تولید کرد یا لحظهتوان لحظۀ قطعی را بهعکاس به این نتیجه رسیدند که می

که نتیجۀ این تفکر را  (۸۱ ص. ،۱۳۹۸)صمدزادگان، شید اخذ کرد و در عکس به آن تجسم فیزیکی و عینی بخ

لوئیس »، ۵۱«تتوماس اشترو»، ۴۱«لجف وا»، ۳۱«دسندی اسکاگلن»، ۲۱«ویتکین»های عکاسانی مانند در عکس

 توان مشاهده کرد.می و بسیاری دیگر 7۱«نالنور انتی»، 6۱«رالل
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 .عکاس: هیپولیت بایارد ،۱۸۴۰، «شدهمرد غرق» .۱تصویر 

 .https://Akkasee.comمنبع: 
عکاس: جیکوب  ،۱۸۹۰ ،«مادر ایتالیایی و بچه» .۲تصویر  

 .https://chiilick.comمنبع:  .رییس
 

های اکنون نیز هست. نخستین نمونهشدت مورد توجه بوده و همهشده در ایران نیز از قدیم ب پردازیعکاسی صحنه

های زیادی در این های اولیه ورود عکاسی به ایران، در زمان قاجار است. عکسعکاسی، مربوط به سالاین ژانر 

جمعی جمله پرتره دسته ازهمچنین موارد زیاد دیگری  ؛ژانر توسط شخص ناصرالدین شاه گرفته شده است

اند. نقاشی شده است، ایستادهراندی که روی آن گسوروگین که در آن یک خانواده در مقابل یک پردة گلدار و بک

شده هستیم  پردازیهای زیادی از عکاسان معاصر در زمینه عکاسی صحنههای اخیر نیز شاهد مجموعهدر سال

مجموعه ارامنه و مجموعه  ؛موارد اشاره کرد: مجموعۀ دیو و دد، از کاوه گلستاناین توان به که از آن جمله می

مجموعه  ؛مجموعه گره، جالل سپهر ؛صفتمجموعه معراج، از زهرا ایرانی ؛کن، از صادق تیراف(۳ )تصویر وسوسه

مجموعه به روایت یک شاهد  ؛، از شادی قدیریان(۵ )تصویر مجموعه قاجار ؛، از نیوشا توکلیان(۴)تصویر  نگاه کن

  عینی، از آزاده اخالقی.

 

 

 

 
عکاس: صادق  ،۱۳۸۵ ،«جموعه وسوسهم» .3تصویر 

 .https://artchart.netمنبع:  .تیرافکن
عکاس: نیوشا  ،۱۳۹۱ ،«مجموعه نگاه کن» .4تصویر  

 .https://Akkasee.comمنبع:  .توکلیان
این صورت به عکاسی خبری یا عکاسی پردازی است که در شده گاهی حاوی روایت و داستان پردازیعکاسی صحنه

ئال( شبیه رشود یا گاهی بدون مضمون روایت است که ممکن است به عکاسی فراواقعیت )سورفیلم نزدیک می

ای در خدمت هنر عنوان یک امکان رسانهبلکه به ؛عنوان یک سند از واقعیتنه به شده، پردازیعکاسی صحنه شود.

با عکاسی خبری یا عکاسی مستند متفاوت است. در عکاسی استیجد، عکاس  است. این نوع از عکاسی کامالً

 ،«مجموعه قاجار» .5تصویر 

 .عکاس: شادی قدیریان ،۱۳77

 .https://art-seven.irمنبع: 
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های دنبال عکاسی از برداشتبلکه به ؛دنبال شکار صحنه و نمایش رخدادی که در واقعیت اتفاق افتاده نیستبه

 چنانچه ساخت»: پردازدآگاهانه به برساخت آن می جای نمایش واقعیت،پس به ؛هاستشخصی خود از روایت

 های ساختهآمد که آن را در موقعیت مجزایی نسبت به عکسواقعیت برخالف نمایش واقعیت، از یک آگاهی می

نظر قدر برجسته بهامروزه دنیای تصاویر آنکه  چرا ؛(۴6 ص. ،۱۳۹۸)منوچهرزاده،  «دادشده پیشین قرار می

 ؛ای از یک واقعیت علمی باشندعنوان مدارک سادهبهصورت کلی، تنهایی یا بهها، بهپذیرد عکسرسد که نمیمی

 )گراندبرگ،گذارند پیوسته به نمایش می مههای همگانی و بهاطالعات را در نظام ةکنندها تنوع گیجآن ،در عوض

خود دارای قدرت ایجاد روایت و  ،شده شده، عکاس از انفعال خارج پردازیعکاسی صحنه . در(۳۲۹ ، ص.۱۳۹۲

ای از دنیا ید که عکاسی بازنمود سادهآنظر نمیپس دیگر به ؛شودتعریف آن بر اساس برداشت شخصی خود می

 گذارد.کند و بدین وسیله پا به عرصۀ کنش عکاسانه مینوعی، جهان را وارد بازی خود می بلکه عکاسی به ؛باشد

 

 آزاده اخالقی
آرت و ساخت فیلم کوتاه -هنرمند فرامفهومی، با گرایش به عکاسی، ویدیو ،شیراز در ۱۳۵7 تولدم، آزاده اخالقی

های عکاسی ، جزو بزرگترین پروژه«به روایت یک شاهد عینی»عکاسی در استرالیا است.  ۀآموختاست. او دانش

اند و حاصل آن، یک مجموعه ام دادهساله، در ایران انج خانم اخالقی است. ایشان این پروژه را در طول زمانی سه

تن  ۱7فریم است که بسیار هنرمندانه و دقیق و با جزئیات است که به موضوع نمایش لحظۀ مرگ  ۱7عکس با 

. اخالقی در این پروژة عظیم ها موجود نیستهیچ عکسی از آنهایی که مرگ ؛پردازداز نامداران تاریخ ایران می

ولی همچنان تأثیرگذار ؛ عکاسی از آنچه نیست ز آنچه هست، نشده است و به سراغِعکاسی، اسیر تکرار و عکاسی ا

در این «. کندیک کارآگاه هستم که تاریخ کشف می»گوید: خودش می رفته است. نشدنی است، یا فراموش

محمد »، «فروغ فرخزاد»، «محمد فرخی یزدی»، «میرزاده عشقی»لحظۀ مرگ افراد زیادی مانند  ،مجموعه

های عکاسی در ش درآمده است. این جزو بزرگترین پروژه... به نمای و «علی شریعتی»، «صمد بهرنگی»، «مصدق

ای که شامل تحقیق فراوان هم بوده، ثبت هفده فریم است که اجرای بسیار ساله سه ةپروژ شود؛می محسوبایران 

اند؛ از گروه بزرگی به خانم اخالقی یاری رسانده ،هایاتی هم دارد. در اجرای این عکسیخوب و دقیق و پُر از جز

 (.)طراح صحنه و لباس «ژیال مهرجویی»های بصری( و )عکاس و مجری جلوه «فارسانیساسان توکلی»جمله 

 

 ۱۸مجموعههای از عکسفریم  سهتحلیل 
. پس از مرگ این شاعر (6)تصویر اختصاص دارد  ۱۹به صحنه مرگ شاعر ایرانی، فروغ فرخزاد ،هایکی از این فریم

، توصیفاتی از صحنه مرگ وی در جراید به ثبت رسید. آزاده اخالقی ۱۳۴۵ن همب ۲۵در یک حادثه رانندگی در 

 فروغ فرخزاد را بازسازی کرده است. فوتجستن از این توصیفات و به کمک طراحان صحنه، با بهره

 

http://www.honaronline.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-4/75472-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%85-%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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چیز حال آنکه همه ؛تالش اخالقی در بازسازی این صحنه، این عکس را به دنیای عکاسی مستند نزدیک کرده است

شود تا این عکس اش سبب میسنجی اخالقی در ثبت این لحظه و طراحیاما ریزبینی و نکته ؛بازآفرینی است

اش اتفاق بیفتد. تکنیک عکاسی اخالقی در این مجموعه و در عکس صحنه مرگ فروغ، باورپذیر برای بینندهبسیار 

از یک فیلم. این تکنیک سبب شده است  freeze۰۲مانند لحظه  ؛تکنیک عکاسی از یک سکانس فیلمبرداری است

قابی که اطالعات را خالصه و کامل  زدن درتا این عکس تا این میزان زنده باشد و مخاطب صحنه را بپذیرد. شات

سبب شده تصویری کامل رخ دهد. استفاده از اصول معماری مکانی  ،در کنار طراحی تمام جزییات ،کندمنتقل می

و چیدمان عناصر موجود موجب شده مخاطب خود را در بطن حادثه ببیند و باور کند عکاس این صحنه را از 

است )نبض دید هنرمند به حادثه  عناصر حضوری و قاب تصویر وابسته به زاویهتمام  ،اینحال با ؛نزدیک دیده است

 و نکته جالب دیگر که به نوعی امضای اخالقی رودشمار میهچیزی که نکته قوت اخالقی در این آثار نیز ب .هنر(

اخالقی در  عنوان یکی از عناصر صحنه در عکس است. در صحنه مرگ فروغ،رود، حضور خود او بهشمار میهب

سمت فروغ در حال شتابد، در دورترین بخش با لباسی امروزی بهسمت جنازه فروغ میهنقش زنی نگران که ب

دادن نفس در خدمت واقعیت، از نمایش حضور  ای متعالی برای قرارعنوان شیوهدویدن است. در اینجا عکاس، به

ه عکاسی واقعیت را به ک»، استفاده کرده است خود در کادر برای برساخت واقعیت، طبق برداشت شخصی خود

پس عکاس با نمایش  ؛(۱۴۱، ص. ۱۳۹۲ )سانتاگ، «از این ندیده بودیم دهد که پیشای به ما نشان میشیوه

عنوان نوعی ناظر درحقیقت حضور عکاس، بهپردازد و حضور خود در میان کادر، به تولید و برساخت واقعیت می

دانیم در لحظه حادثه وجود نداشته ولی حاال در بازنمایی آن، حضوری سنگین و مسحور میماجرا، ناظری که 

فریمی دیگر از این  کند.خود معطوف میگونه، توجه مخاطب را بهکننده دارد، آشکارا با نوعی سازوکار هیپنوتیزم

 .(7)تصویراشاره دارد  ۱۲دکتر مصدق فوتمجموعه، به 
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https://blog.navaar.ir. 

پیچ راند و تخت چوبی محقری که جسد کفنگدهد با عمارتی در بکای را نشان میعکس نمایی باز از محوطه

با دیدی واید، که بیشتر شبیه به مصدق روی آن آرمیده، و روی آن پرچم سه رنگ ایران. عکسی با کادر افقی و 

روز و هر لحظه در آستانه  برداری، اینک هرعنوان یک سناریوی قابل بهرهعکسی از یک صحنۀ فیلم است. تاریخ به

: انطباق وانموده بر تغییر کرده است ،شدیک بازتعریف قرار دارد: واقعیت تاریخی به طریقی فراتر از آنچه تصور می

لحظه خود را بازتولید  روز و هر هایی که هردانیم، به وانمودهه و اینک همه آنچه ما از تاریخ میداد امر واقعی رخ

 ،۱۳۹۸)کبورانی،  «اندها تاریخ را تحت سیطره خود درآوردهوانموده»، به بیان بودریار ؛است شده کنند، محدودمی

که این تصاویر،  چرا ؛این مجموعه رخ داده استظاهر تاریخی های بهاست که در عکس و این اتفاقی (۱۲7 ص.

چنینی در معرض دید مخاطب قرار گرفته است. در زادة تخیالت شخصی عکاس است که در قالب تصاویری این

بدیل ثبت لحظات توسط رسانۀ عکاسی، گویی به نبردی با جریان واقع عکاس این مجموعه، با آگاهی از امکان بی

هم  باز و مخاطب عرضه کند. هوشیده تا واقعیت ذهن خود را در قالب هنر عکاسی، بمستمر زمان پرداخته و ک

نقاط طالیی کادر، با رنگ و  یکی ازکنیم، ایستاده در چارچوب عمارت، در جایی نزدیک به اخالقی را مشاهده می

حال کاماًل غیرواقعی  عین که در در معرض توجه بیننده. آنقدر واقعی اما کامالً  ؛نوع پوششی متفاوت، بسیار دور

دارند تا از واقعیت بنیادی ظاهری دنیا یا رسند. آنقدر دور و در عین حال چشمگیر است که ما را وامینظر میبه

از آنچه ممکن است فراتر از واقعیت بنیادی این دنیا باشد، دچار حیرت شویم. این همان حس حیرت ناشی از 

شاهد صحنۀ مرگ  ،در فریمی دیگر کند.شده بدل می یک وانمایی افسون تصویر چشم فریب است که آن را به

. نمایی از عمارت حیاط داخلی منزل و افرادی که سراسیمه در حال دویدن (۸ )تصویرهستیم  ۲۲میرزاده عشقی

 .هستند، به امید کمکی شاید
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هم عکاس، در قالب تصویری  و باز هستند فرش حیاط افتاده و همگان در حال دویدنبدن شاعر بر روی سنگ

تصویری ؛ شده و آرام، تنها شاهدی است بر ماجرا های زیرزمین، گویی در لحظه منجمدفریب، بر روی پلهچشم

خودش را با امر واقعی اشتباه بگیرد. این تصویر که آگاهانه از طریق بازی اغواگر از عکاس که در پی این نیست که 

آمیز از فریب با تقلید طعنهگذارد. تصویر چشممثابه یک وانموده به نمایش میشود، خودش را بهو ترفند تولید می

طرز رادیکالی ر واقعی، بههای امآمیز و افراط در جلوهگیرد و با تقلید طعنهبعد سوم، واقعیت آن را به پرسش می

در این مجموعه، حضور گاه و بیگاه عکاس، توهم . (Baudrillard, 1990, p. 63)گیرد اصل واقعیت را به پرسش می

وسیلۀ آن، توهم واقعیت صحنه، بر اساس تخیالت کند تا بهحضور این ناظر را در آن لحظات تاریخی، ایجاد می

دادن  که بودریار نیز در مورد دیزنی لند، معتقد است که علت خیالی نمایش همانطور ؛جلوه کند ترعکاس، واقعی

ولی حقیقت  ؛ساختن ما بر این نکته است که در مقایسه با آن، گمان کنیم سایز چیزها واقعی است آن، متقاعد

اینجا نیز )طبق همین  وانموده و فراواقعیت است و در چیزکه دیگر امریکای واقعی وجود ندارد و همهاین است 

داده در آن  خواهد از واقعیت رخچنانکه گویی می ؛نگرداستدالل بودریار(، مخاطبی که خیره به تمام جزییات می

در آن لحظۀ خاص،  داند او واقعاً لحظه، باخبر شود، با دیدن حضور عکاس در تصاویر )و علم به این موضوع که می

 پندارد.یت موجود در عکس را واقعی میروا هیقب ،در آنجا حضور نداشته(

 

 نتیجه
زیرا طبق  ؛های این مجموعه را وانموده دانستتوان با صراحت عکسشده، اکنون می با توجه به مطالب بیان

شناسی کالسیک دیده آنچنان که در الگوی زیبایی- تعاریف بودریار، در وانموده، نسبت قطعی میان نسخه و اصل

ای که بودریار از آن با عنوان تقدم همان حوزه ،شویمخواهد شد و وارد قلمرو مستقل نسخه میابطال  -شودمی

شناسیم، با ورود به عکاسی استیجد، معنای عنوان سندیت، در عکاسی مستند میکند. آنچه بهیاد می ،وانموده

برای مثال در عکاسی مستند  ؛داردشود که قوانین خاص خود را ای تازه میدهد و بدل به ابژهخود را از دست می

تواند بودن به نمایش عین واقعیت، از ملزومات است و هرگونه دخل و تصرف عکاس، می و عکاسی خبری، وفادار

گیری سازوکار وانمود هنری، عکاسی هویتی تازه ولی در عکاسی استیجد، با شکل ؛به نشر اکاذیب، معنا شود

ای های این مجموعه، دیگر آینهپس عکس ؛تواند قطع شودقیقت ملموس میهای مستقیمش با حیابد و نسبتمی
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ها، پردازد. این عکسداده نمی به نمایش تاریخی وقایع رخ وجه صرفاً  یچههایش نیست و بهدر مقابل هستی و جلوه

روی وقایع تاریخی.به شود و نه الزاماًروی جهان ذهن عکاس، گشوده میای ظاهر خواهند شد که بهم پنجرهدر مقا

حلی برای عبور از این بحران بودریار که همواره کوشیده تا از تنگنای سوژه رهایی یابد، پرداختن به ابژه را راه

شوند و تمایز میان اصل و نسخۀ هایی است که جانشین اصل میهای این مجموعه سرشار از وانمودهداند. عکسمی

رخ داده،  که هیچگونه ارجاع مشخصی به جهان واقعی و حوادثی که حقیقتاًایگونههب ؛سازندبدل را ناممکن می

ها، همان حضور عکاس در عکسعنوان مدرکی برای خوانش تاریخ استفاده کرد. ها بهتوان از آنلذا نمی ؛ندارند

وانمودة معاصر، دیگر از موقعیت درجه دومی درآمده و حتی به تعبیر بودریار از آن نیز  .شده است وانمایی افسون

بدین معنا  ؛دارای ماهیتی غیرعقالنی است یبودن از واقعیت ملموس، حت پا فراتر گذاشته است و ضمن مستقل

با دقت در تصاویر عه که های مجموبه مانند حضور عکاس در عکس ؛بودن آن وجود ندارد که التزامی برای عقالنی

که با یک  توان مشاهده کرد که اخالقی، عدم حضور خود را در زمان واقعی رخداد حادثه، جعل کرده است. اومی

حرکت ای بیها گوشهدارد، در برخی از عکسو حضور های مجموعه، به نوعی نقش شال قرمزرنگ در اغلب فریم

 ؛کندشدن خود را در تصویر جعل می تنها ناپدیددر واقع، نه ؛یدن استها نیز در حال دوایستاده، در برخی صحنه

ای شده حضور عکاس، در واقع وانمایی افسون کند.سند فراواقعی نیز ارائه می عنوان یکشدن را به بلکه این ناپدید

صورت واقعی اتفاق افتاده و اکنون عکاس با استفاده از تخیالت ای که آن مرگ بهغیاب او در لحظه ؛از غیاب او است

ای ناممکن در جریان خود، تصویر آن را بازسازی کرده است. در این تصاویر، میان واقعیت و تصویر آن، مبادله

جای او، در این تصاویر ثبت هور نابدادن حادثه، از طریق نمایش حض غیبت عکاس در لحظۀ رخ ،حقیقت است. در

ای از ناپدیدی و غیبت چیزهای ای که تنها، نشانهای دگرگونی و استحاله بین سوژه و ابژه، ابژهگونه؛ شده است

حقیقت،  درتوهمی که  ؛حساب آوردتوان حضور عکاس را در مجموعۀ تصاویر، نوعی توهم بهپس می ؛دیگر است

کند. های مرگ، میسر میفرینی صحنهآداده و تخیل هنرمند، در باز ماجرای رخ واقعی است و فهم ما را از
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