واقعیت مجازی و جلوههای ویژه در سینما با رویکرد ژان بودریار ،در وضعیت
حادواقعیت
چکیده
ژان بودریار فیلسوف جامعهشناس و پستمدرن نظریههای درخوری در باب تصویر ارائه داد .در تمام نظریههای
اجتماعی وی ،دغدغه پایانناپذیر او نسبت به تخریب امر واقعی و جایگزین شدن آن با وانموده مشهود است .در این
میان او هنر را توطئه و وسیلهای برای محقق نمودن وانموده تلقی میکند .بهویژه سینما بهعنوان یک مرجع شبیهسازِ
واقعیت ،مورد انتقاد بودریار قرار گرفته است .یکی از راهکارهای اساسی ایجاد شبیهسازی از منظر بودیار ،بهرهگیری
از جلوههای ویژۀ کامپیوتری است .بنابراین از یکطرف انتقاد بودریار از سینما و از طرف دیگر عالقهمندی وی و
تأکید او بر توانمندیهای آن مشهود است؛ که خود موجب بروز دوگانگیهایی در نظریههای بودریار و سردرگمی
مخاطب او میشود .این پژوهش تالشی است در جهت مرتفع نمودن دوگانگیهای موجود و شناخت رویکرد حقیقی
پسِ پشتِ این بهظاهر تناقضات در ساحت واقعیت مجازی و جلوههای ویژه در سینما .در این راستا ،این پژوهش از
طریق تحقیقات کتابخانهای و تجزیه و تحلیل دادهها و موشکافیِ بیانیههای بودریار به روش توصیفی-تحلیلی ،به
دنبال راهکاریی برای جلوگیری از تخریب و جایگزینیِ «امر واقعی» در سینما و تعیین رابطه بین سینما و جلوههای
ویژه میگردد .در نتیجه میتوان شاهد بود که طرد جلوههای ویژه از نظر بودریار ،به هدف بهکارگیری آن بستگی
دارد؛ نه به نفس آن .بهعبارتی ،بهکارگیری جلوههای ویژه در راستای بازسازیِ واقعیت مطرود است و در راستای
خیال میتواند مقبول باشد.
اهداف پژوهش:
 .1بررسی دیدگاه منفی بودریار نسبت به تخریب واقعیت توسط جلوههای ویژه.
 .2بررسی جلوههای ویژه در سینما از نظر ژان بودریار.
سؤاالت پژوهش:
.1سینما چگونه میتواند با وجود بهرهوری روزافزون جلوههای ویژه ،و دیدگاه منفی بودریار نسبت به تخریب واقعیت
توسط جلوههای ویژه؛ به حیات شایستۀ خود ادامه دهد؟
.2جلوههای ویژۀ سینمایی در چه صورت میتواند از انتقاد بودریار فاصله بگیرد؟
کلیدواژهها :سینما ،ژان بودریار ،حادواقعیت ،وانموده ،جلوههای ویژه.

مقدمه
ژان بودریار فیلسوف پستمدرنیست ،نظریههای جامعهشناسانه خود را در رابطه با شرایط زندگی جوامع امروزین که
از آن با عنوان «حادواقعیت »1یاد میکند؛ نظریات وی در حوزههای مختلف شئون زندگی انسان ریشه دوانده است و
هنر نیز از این قائده مسثنا نیست .اگرچه او هیچگاه ادعایی برای نظریهپردازی در سینما بهعنوان یک منتقد
سینمایی نداشت ،اما کتاب «وانمودهها و وانمود» 2تأثیرات بسیاری بر سینما گذاشته و بحثهای فلسفی بسیاری را
در سینما آغاز کرد ،از این رو بودریار را وادار کرد تا به مباحث سینمایی ورود کند .از این حیث اصطالحی با عنوان
«سینمای بودریاری» در دنیای سینما و بهویژه هالیوود باب شد .ژان بودریار بهشدت درگیر مفهوم شبیهسازی بهجای
تعامل آن با مفهوم واقعیت بود .در این میان هویت رسانهای ،نه بهعنوان یک وسیله ارتباطی ،بلکه بهعنوان ابزاری
برای نشان دادن بازنمایی -اثر هنری بهعنوان بازتاب چیزی اساساً «واقعی» -مورد بررسی قرار میگیرد .هنگامی که
رسانهها به یک وضعیت پیشرفته میرسند ،خود را «واقعی» جلوه میدهند و این امر تا جایی پیش میرود که
واقعیت ،بدون واسطهگری رسانهها قابل تشخیص نیست .این یعنی واقعیت توسط رسانه تعریف میشود و وانموده در
قالب یک نشانه با مدلول خود اشتباه گرفته میشود .نظریه وانموده و شبیهسازیِ بودریار عالوه بر اینکه تأثیرات
مستقیم و شگرفی بر سینما گذاشته ،سینمای امروز و چگونگی ارتباط آن با اجتماع را به خوبی تشریح و سازوکار آن
را عیان میکند.
نظریۀ واقعیتِ مجازی بودریار بحثهای بسیاری در رابطه با فلسفۀ تصویر و بهویژه سینما آغاز کرد و عالوه بر اینکه
فرصتهای بسیاری را برای نظریهپردازی در باب سینما ایجاد کرد؛ موجبات به چالش کشیده شدن سینما بهعنوان
یک عامل تخریب واقعیت در دنیای پستمدرن را نیز فراهم آورد .از آنجایی که جلوههای ویژه در سینما ارتباط
تنگاتنگی با شبیهسازیهای کامپیوتری پیدا کرده است؛ بررسی فلسفۀ جلوههای ویژه با رویکرد نظریه شبیهسازی
امری ضروری بهنظر میرسد و میتواند سینمای ایران را با فلسفهی روز سینمای جهان پیوند دهد .الزم به ذکر است
که تحقیقات اندکی در زبان فارسی در زمینه فلسفه سینمای پستمدرن با رویکرد ژان بودریار به انجام رسیده است
و تحقیقات انجام شده ،یا در باب رسانه است و یا در باب هنر(به طور عام) .بدین منظور ابتدا به مقاالتی اشاره
میشود که بهطورکلی به هنر پستمدرن با رویکرد بودریار اشاره کردهاند و سپس به موارد اندکی که در باب فلسفۀ
سینمای بودریار پرداختهاند اشاره میشود .در باب رسانه از منظر ژان بودریار میتوان به پژوهش غالمرضا پرهیزکار
با عنوان« :واقعیت رسانه و توده در حاد واقعیت بودریار» اشاره نمود .در باب هنر پستمدرن از نگاه ژان بودریار نیز
میتوان به دو کتاب «بودریار در قابی دیگر» نوشته کیم توفولتی 3ترجمۀ وحیداله موسوی ،انتشارات فرهنگستان
هنر ،و کتاب «راهی به پستمدرنیسم در گستره زیباشناسی» نوشتۀ دکتر مریم جمالی که اندیشههای فلسفی
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بودریار در باب تصویر را با دقت مورد ارزیابی قرار دادهاند ،اشاره کرد .همچنین سه مقاله «وانمایی :تاریخچه و
مفهوم» و «هنر و حقیقت رسانه در روزگار پستمدرن» و «نسبت میان پایان هنر و پایان انسان از دیدگاه ژان
بودریار» نوشته سهیال منصوریان( )1395مستخرج از پایاننامه کارشناسی ارشد وی اشاره کرد ،که بهطور کلی فلسفۀ
هنر ژان بودریار را مورد بررسی قرار میدهد و در مقاله سوم بیان می کند که هنر پس از گذر از سنت و تجدد در
سنتز پساتجدد به خودآگاهی می رسد؛ ناپدید شده و از بین میرود .همانطورکه مشهود است کمبود منابع فارسی
زبان در باب فلسفه سینمای پست مدرن ،سینماگران را در تولید و پرداختن به این عرصه و بحث در رابطه با سینمای
امروز دور نگه داشته است و الزام پرداختن به نظریه شبیهسازی بودریار و تأثیرات آن بر سینما و جلوههای ویژه را
عیان میکند .الزم به ذکر است که بیانات نسبتاً نامنسجم و بعضاً بهظاهر متناقضی از بودریار درباب سینما به جا
مانده است که عموماً ریشه در نحوۀ گویش بودریار دارد و معموالً از دل مصاحبههای وی بیرون کشیده شده است .از
این رو ،این پژوهش به روش تحقیق کتابخانهای و تجزیه و تحلیل دادهها به شیوهی توصیفی-تحلیلی و براساس
مطابقتِ بیاناتِ سینماییِ بودریار با نظریات کلیِ اندیشۀ او و سنجش آنها با یکدیگر ،به بررسی رابطۀ بین شبیهسازی
واقعیت در سینما ،تبعات آن و راهکارهای کنترل آن ،خواهد پرداخت.
نتیجهگیری
بودریار از یکسو سینما را دوست دارد و از طرف دیگر آن را به نقد میکشد و در ظاهر کالم جلوههای ویژه را مطرود
می داند .اگر با دقت بیشتری به این مسئله توجه شود دلیل نقد سینما از سوی بودریار بسیار به «وانمایی» وابسته
است .همانطور که در طی این پژوهش بحث شد ،دغدغه و نگرانی بودریار همواره تخریب امر واقعی و جایگزین شدن
آن توسط وانمودههاست .بودریار معتقد است که نزدیک شدن سینما به واقعیت و تالش آن برای بازسازی واقعیت
همواره منجر به تخریب آن و ایجاد واقعیتی بَرساخته یا وانموده میشود .بنابراین اگر جلوههای ویژه و تصاویر
کامپیوتری در جهت تولید واقعیت بهکار گرفته شوند ،نتیجهای جز شکلگیری ناواقعیت و دامنزدن به وانموده
نخواهند داشت و از نظر بودریار مطرود قلمداد میشوند .اما اگر در جهت تولید ماهیت افسانهای و حفظ کیفیت
اسطورهای سینما بهکار روند منافاتی با بیانیههای بودریار نخواهند داشت .چراکه خود را از چرخهی بازتولید واقعیت -
(و دایعهی وانمود کردن به واقعی بودن) -خارج کرده و هدف وجودیِ خود را از وانمودنِ واقعیت ،به خلق اسطورهها،
افسانهها ،خیال و تخیل تغییر دادهاند .به این ترتیب حال بهتر میتوان دلیل تناقضات ظاهری بودریار در باب هنر را
متوجه شد .اینکه چرا بودریار عموماً هنر را دستآویزی برای دامنزدن به وانموده قلمداد میکند ،و از سوی دیگر
سینما را دوست دارد یا بهصورت موردی هنر را مورد ستایش قرار میدهد .در واقع بهزعم بودریار عموم هنرها در
راستای خواست رسانهها ،به تخریب واقعیت و فریب تودهها منجر میشوند و معدودی از آنها در مسیری غیر از این
حرکت میکنند.
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