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جیسون تیلور با رویکرد پسامدرنیته  های بازتعریف انسان در مجسمه

 ژان  بودریار 
 الهه پنجه باشي 1

 1398/ 10/ 11افت: يخ دريتار

 1398/ 12/ 20رش: يخ پذيتار

 چکیده 
عمده  طور  به  است که  يدر زمان معاصر انسان در مرکز توجه همه امور قرار دارد و از جمله موضوعات

  ت يشاهد تحول و تقو  ري اخهاي  در دهه  زيهنر معاصر ن  ۀقرار گرفته است. عرص  يشيمورد مطالعه و بازاند

  ي در معنا  ينياديبن  راتييبوده است. در زمان معاصر تغ  يانسان  تي و خلق آثار با محور  يياجراهاي  کنش

کشد.  مي   را به چالش  يانسان يباورها  يهنر  دي جدهاي بروز کرده است و روش   دورۀ معاصرانسان در  

وجود    قتيمحو شده است و مرجع حق  يجد طور  به   امر واقعها  نشانه   ۀ طري با س  ارياز منظر ژان بودر

  ساز مجسمه  لوريت  سونيانسان در آثار ج  ينامع  فيبازتعر  ۀندارد. هدف از پژوهش حاضر مطالع  يارجخ

رو  ييايتانيبر به صورت    تهيپسامدرن  ۀدر دور  اريبودرشناختي  انسان     کرديبا  انسان  او  آثار  است. در 

  اريبودر  اتيآب خلق شده است که با نظر  ريو پنهان در ز  تيشده از واقع  يريگتکثرگرا، قالب اي  واره يش

صورت    رييبا تغ  وند يآن در پ  گاهيانسان و جا  يمفروض پژوهش حاضر تحول معنا.  است  قيقابل تطب

  ي فيپژوهش حاضر ک  ياست. محتوا   اريبودر  اتيبر نظر  تأکيدبا    دورۀ معاصرانسان در     ياجتماع  يبند

صورت گرفته است.  اي  کتابخانه  يگردآور  وهيو ش  يلتحلي  –  يفيتوص  يشناسبوده و بر اساس روش 

شده و در    دي بازتول  يواقعهاي  با نشانه   لورياز آن است که حضور انسان در آثار ت  يحاکها  افتهي  جينتا

  ي وارگيش ،يمانند روزمرگهايي  قرار داده شده است. در آثار او انسان با نشانه   ،که وجود ندارد   يجهان

  ار يشده است. بودر  ريوارونه  تکث  يي ايآب در دن  ريدر زهايي  است به صورت مجسمه  ييگرابا بدن، کثرت 

پنهان  ها  هستند که در اعماق آب يي  هاانسان   لوريتهاي  که مجسمه  نديبمي   يپنهان  يهنر را موضوع

ي  هاانسان منجمد شده    يبودن در صورت و زندگ  ي ته  نيداند که امي  يته  رياو انسان را در تکثاند.  شده 

 شود. مي  دهيد  يبه خوب  لوريت

 پسامدرن. ،  معاصر،  مجسمه  لور،يت،  اريبودرژان  انسان،    :واژگان کلیدی
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   مسئلهمقدمه و بیان 
پرداز پسامدرنيته و ساختارگرايي شناس، فيلسوف و نظريه ( جامعه1929-2007)  ژان بودريار

روند.  مي  مصرفي هاي  معاصر است. او معتقد است جوامع پسامدرن به سمت فرهنگ   ۀدر دور

اند. او به  دادهاي  او معتقد است روابط واقعي، توليد و مصرف جاي خود را به يک نظام نشانه

در دوره مدرن هنر واقعيت را    که  کند مي  خاطر طرح واقعيت حاد شهرت يافت. او استدالل

پسامدرن اين مهم تغيير کرده است. اين مقاله سعي دارد با روش    ۀدر دور  اما   ، کردمي  بازنمايي 

به بررسي آثار يکي از هنرمندان شاخص  اي  تحليلي و با گردآوري اطالعات کتابخانه  –توصيفي  

تيلور   هاي  اصلي آثار او انسان است. مجسمه هاي  مؤلفهپسامدرن جيسون تيلور بپردازد. يکي از  

به ها  اسب با محيط زيست و در ابعاد بسيار بزرگ و در زير آب اقيانوساز مواد شيميايي من

معاصر است. تمرکز اصلي اين پژوهش    ۀشود. موضوع اصلي انسان در دورمي  صورت موزه نصب

 پسامدرن   ۀبر  تطبيق انسان در آثار تيلور و تطبيق آن با نظريات بودريار در مورد انسان در دور

دورۀ  وارگي و تکثرگرايي و حاد واقعيت انسان در  له حاضر بر فرض شيباشد. براين مبنا مقامي

کوشد با توجه به مي  گيرد. مقاله حاضرمي  و تطبيق آن با نظريات بودريار شکل    پسامدرن

دوره   در  بودريار  پرسش  پسامدرننظريات  اين  مجسمهها  به  آيا  دهد:  با  هاي  پاسخ  تيلور 

بودريار همخواني دارد؟ انسان معاصر در آثار تيلور چگونه  پسامدرن در نظريات  هاي  ويژگي

تصوير شده است؟ براي پاسخگويي در بخش اول نوشتار ابتدا نظريات بودريار در مورد انسان 

گيرد و نقش  مي  شود و سپس آثار تيلور با اين نظريات مورد بررسي قرارمي  معاصر تعريف

انسان    ۀشود. هدف از اين پژوهش مطالعمي  معنا  انسان در آثار تيلور با نگاهي پسامدرنيستي

ي تيلور است. علت و ضرورت انتخاب سازمجسمه و بازتاب آن در    دورۀ معاصرو نقش آن در  

گرايانه در آثار تيلور است. بودريار  واقعهايي  اين موضوع ارزش و اهميت انسان به صورت پيکره

کند. ديدگاه او به  مي  ي مصرفي معرفيدر نظرياتش در دوره پسامدرن انسان را شي و کاال

 انسان و نزديک بودن آن به آثار تيلور دليل انتخاب براي تحليل آثار انساني تيلور است.  

 

 مبانی نظری پژوهش  
يکي از نخستين منتقدين جامعه و فرهنگ است که اغلب او   پرداز فرانسوي ژان بودريارنظريه 

خود    ۀشناسند. بودريار در آثار اوليمي  پسامدرن فرانسوي  گذاران تئوريرا به عنوان يکي از پايه 

هايش مورد توجه در نوشته   ياد کرد وها  از هنر به عنوان موضوعي مهم و متمايز از ديگر ابژه

هنري را به هاي  مصرفي ابژه  ۀو جامعها  اش همچون نظام ابژهقرار داد. او در مطالعات اوليه

دهند  مي  که زندگي هر روزه را تشکيلهايي ت درنظام ابژهز اهمي ئحاهاي عنوان دست ساخته 

( تمثيلي که بودريار از جامعه پسامدرن 72:  1394،  مورد کنکاش قرار داد. )حامدي،رضوي

ان يکدست بودن آن و انتها  ببيا ۀخصمش  (. 3: 1989)بودريار،  کند تمثيل بيابان استمي ارائه

د.  شوود ندارد که به عنوان غايت يا مقصد لحاظ  وجاي  نداشتن آن است. در بيابان هيچ نقطه 

نشيني  همچون بيابان  پسامدرننه کوهي که به سمت آن حرکت کنيم و نه چيز ديگري. انسان  
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گيرد و در رفاه کامل و لذات حداکثري غرق مي  است که از بهترين امکانات و تجهيزات بهره

به سوي آن حرکت کند. غايت و آرمان  نشين غايت و آرماني ندارد که  است، ليکن اين بيابان

البته به زعم بودريار او از چنين .  اش استگيري کامل از رفاه و لذت حداکثرياو همان بهره

چرا که اينجا نقطه توقف و کمال بشريت است. در جامعه پسامدرن    ،وضعيتي راضي نيست

راتر از چيزها بينديشد.  تواند زندگي کند و بميرد بدون اينکه به امري متعالي و ف مي  انسان

از اين  »  کند:مي  جويي اشارهپسامدرن به عنصر لذت  ۀتمثيل خود از جامع  ۀبودريار در ادام

يک کنجکاوي   با  بلکه  نيست  تمايل خاصي درکار  و  و سليقه  يا حتي ذوق  ميل  ديگر  پس 

کامل    ۀ اديعني با اخالق تفريح يا تکليف به خوشگذراني و استف  ، هستيم  روروبهعموميت يافته  

  (. از119:  1385  ) رشيديان،«  براي به هيجان درآوردن خود و لذت بردنها  از همه امکان

ديدگاه بودريار امروزه لذت جويي به عنوان يک تکليف براي انسان معاصر غربي مطرح است. 

بلکه   ،طلبي حق طبيعي انسان و امري مجاز براي او شمرده شودديگر چنين نيست که لذت

کننده  لف به لذت جويي براي تحقق و عينيت بخشيدن به خود است. انسان مصرفانسان مک

کند.  مي براي لذت و ارضا تلقي اي سسه ؤداند و خود را همچون ممي خودش را ملزم به التذاذ

در واقع اين همان اصل محوري فرهنگ پسامدرن، يعني اصل به حداکثر رساندن استفاده از 

به    .(392:    1398)بيابانکي،  مند از همه امکانات بالقوه لذت استامزندگي از طريق استفاده نظ

را به آن ارجاع داد، همه محتويات ها  اعتقاد بودريار دنياي واقعي وجود ندارد که بتوان نشانه

رخدادها    ۀتواند پديدآورندمي  شوند. رسانه خود به تنهاييمي  معنا در شکل مسلط رسانه جذب

  .(121:  1381،  )بودريار  پيروانه و يا براندازنده تفاوتي نخواهند داشت  باشد و  محتويات آن چه

بلکه با نوعي راهبرد   ،رويکرد بودريار و نقطه تمايز او از ديگر متفکران اين است که او نه با روش

از مسامسئله ميوارد   از اين طريق بسياري  ل بنادين و کالسيک فلسفي را در باب ئشود و 

روزمره  هاي  و نشانهها  کشد. نقطه عزيمت اين فيلسوف فرانسوي خود ابژهمي  انسان به چالش

رسد که خود انسان را به مثابه يک متعلق بررسي کند. سير بررسي انسان مي  است و به آنجا

فلسفي در آثار بودريار شامل سه مرحله است: مرحله اول با کتاب نظم    مسئلهبه مثابه يک  

د  شومي  آغاز  (1972)و نقدي بر اقتصاد سياسي نشانه    (1970)و جامعه مصرفي  (  1968)اشيا  

به انسان و  مي  ناپديد شدن سوژه را اعالم  (1997)هنر    ۀتوطئ  ۀدر مجموع   و نهايتا   او  کند. 

پردازد و  مي  براي محو کردن اواي  رکرد جهان به عنوان وسيلهاو با جهان خارج و کا  ۀمواجه

اش  چون سوژه از حد و مرزهاي تعريف شدهاي مؤلفه دهد که فرارفتن مي به اين ترتيب نشان

بودريار    ۀبراساس نظري(. 135:  1993)بودريار،    کنند مي  عکس خود را توليدهاي  مؤلفه چگونه  

اما نه    ،جدد تمرکز خود را بر روي سوژه قرار داده استت  ۀپساتجدد درست مانند دور  ۀدر دور

اغوا و فريفتگي در    فرايندطلب بلکه به عنوان سوژه تابع ميل که در  به عنوان فاعل آگاهي

موضوع  خود  مدلول  محوکردن  و  مفاهيم  تمام  از  خود  مواضع  اتمام  از  هنرمندانه  روندي 

  بودريار.  (102:  1395نصري ،،  )منصوريان  کنند مي  شناسايي خود را نيز در نهايت درخود غرق 

  . ما در(64:  1994)بودريار،    از آن چيزي هستندکه به نظرمي رسندتر  گويد: اشيا نزديکمي

تبديل شده به شي  اميال  ما اين سرمستي  اشيا  تعداد  به  و  )بودريار،    ايمنيز متکثر شده  ايم 
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شود که به افراد  مي  قدرت محسوب  ۀ نشان. بودريار معتقد است جاودانگي تا وقتي  (125:  1993

باشد داشته  تعلق  مقوله   ، خاصي  به  تبديل اي  وگرنه  قدرت،  شو مي  انتزاعي  د. همگاني شدن 

پنهان کردن خود ،  حقيقت، انسان و هنر يعني از بين رفتن آن کارکرد هنر يعني پنهان کردن

در روند تکثير خود از معنا . انسان (42: 1996)بودريار،  و پنهان کردن سوژه در جهان معاصر

تکثير  . شودمي  تهي توليدي  کاالهاي  تعداد  به  او  که  نشانهمي  زماني  به  وقتي  هاي  شود، 

 شود و در سرگرداني دائمي به سر مي  دهد و در معناي واحد زندگي اسيرمي  بازگشت تنبي

نصري،  مي )منصوريان،  ندارد  وجود  ديگر  و  شي  فرايند بودريار    . (98:  1395برد،  شدگي 

مبتني بر مصرف  اي  معاصر غربي را جامعه  ۀکند. او جامعمي  تن وارد  ۀشدن را به عرصکااليي

گران به کاالهايي قابل  و کالبد کنشها  کند که در آن همه چيز از جمله تمام کنشمي  معرفي

  اند و اين امر در تحقق نظام اجتماعي حاضر نقشي مهم ايفا کردهخريد و فروش تبديل شده

است. در اين ميان اهميت تن به عنوان کااليي ارزشمند اسباب رستگاري و در واقع جايگزيني  

در مورد حاد واقعيت يا جايگزين واقعيت در    . (198:    1390،  بودريار)  کند مي  براي روح طرح

دن  داند، به زعم بودريار کارکرد هنر )باز( فراچنگ آورمي  بازنمايي آن را مقدم و فراتر از واقعيت

تنها  را  هنر  نظير  واقعيتي  ديدن.  به  دوباره  جان  براي  است  راهي  است.  توان مي  جهان 

و توليدي از موضوع در خودنمايه خويش تلقي کرد. بودريار درنظم سوم  ها  از نشانه اي  مجموعه 

مواجه  ها  داند معتقد است که ما با تقدم وانمودهمي  وانموده که آن را مالزم با عصر پسامدرن

قيقي. بدين قرار ئي حيعني جهاني منشا  م که درآن بر بازنمايي مقدم بر امر واقعي است:هستي

  در نظم سوم وانموده ديگر حتي امر واقعي را به عنوان يک طرف معادله نداريم. بودريار گمان 

کند که حاد واقعيت به سبک غالب تجربه و درک جهان بدل خواهد شد. بودريار معتقد  مي

 وانموده مقدم بر حاد واقعيت است، زيرا کارکرد حاد واقعيت در قلمرو وانموده تعريف »  است:

افراطي ياد حاد واقعيت را به شکلي باژگونه تفسير کرد: امروزه گرايي  واقعتوان  مي  شود.مي

براي فهم انديشه   . (75: 1393رضوي،  و  )حامدي« حاد واقعيت استاي واقعيت خود به گونه

بندي تاريخي وي از شي بر اساس نوع ارزشي توجه به دسته ،  اشياوارگي  شيورد  بودريار در م

يا پنج گونه از ارزش را به    اند مفيد خواهد بود. وي در تبارشناسي خود از اشيا چهارکه يافته

اول را مارکس مطرح کرده بود و    ۀدهد. دو گونمي  مختلف تاريخي نسبتهاي  اشيا دردوره

شناسي و نيز تحوالت از نشانه  متأثرچهارم و پنجم را    ۀوباتاي گرفت و گون  سوم را از موس  ۀگون

مختلف تاريخي نسبت داد. پنج  هاي  تکنولوژيکي و فرهنگي جديد مطرح نمود و آنها را به دوره

 عبارتند از:   ،شماردمي نوع ارزشي که بودريار براي اشيا

رد و نيازهاي معيني را است که يک شي دااي  مصرفي: ارزش مصرفي معادل فايده -

 شود. مي کند. شي در منطق فايده به ابزار تبديلمي ارضا

يک محصول، ارزش بازاري آن است که با قيمت اي  اي: ارزش مبادله ارزش مبادله  -

مارکس است. شي    ۀ همان شي کااليي شداي  شود. شي داراي مبادلهمي  گيرياندازه

 شود.مي در منطق بازار به کاال تبديل 
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ارزش نمادين: در ارزش نمادين فايده شي يا قيمت آن موضوعيت ندارد و اهميتي   -

 کند. مي يابد. آنچه مهم است نقش نماديني است که ايفامي درجه دوم

ارزش نشانهارزش نشانه - ،  تاسشناسي  از ساختارگايي و نشانه  متأثر که  اي  اي: در 

هيچ  شي جدا از ديگر اشيا وجو ندارد. اين نکته که اشيا با هم متفاوتند در فهم آنها  

بودگي اشيا باعث شده تا  دارد. همين بعد تمايزيافتگي و متفاوتکنندۀ  نقشي تعيين

  هايشان مثال در جامعه مصرفي جديد نقشي ديگر برعهده گيرند. اشيا به دليل تفاوت

يابند. اين درجات متفاوت ارزشي مي  رجات ارزشي متفاوتيتفاوت ناشي از مارک، د

شود. به بيان ديگر اشيا به افراد واجد مي  از آن اشيا منتقلکنندۀ  به افراد استفاده

دهند. به طوري که اين ويژگي بر اصل فايده آنها  مي  خاص اجتماعيهاي  آنها منزلت

تقدم  شان  مصرفي  ارزش  مصرفيمي  و  جامعه  دريک  صرفا ،  يابد.    مصرف   اشيا 

شوند. آنها پيش از آنکه براي ارضا يک نياز توليد شوند براي داللت بر يک منزلت نمي

مصرفي و در منطق تفاوت اشيا به    ۀشوند. بنابراين در يک جامعمي  اجتماعي توليد

 شوند مي  نشانه تبديل

ارزشي به توان به عنوان نوع پنجم و مهم ترين نوع مي ارزش رمزي: ارزش رمزي را -

نمادين    ۀگيرد و آن را در مبادلمي  در نظر  هاحساب آورد که بودريار براي اشيا و ابژه

(   پسامدرنوي معتقد است اين نوع ارزش در دوران معاصر ).  سازد مي  و مرگ مطرح

معروف شده سلطه است. دوران رمز، دوران نشانه را که براي تشخيص ساختن ميان 

گذارد. ويژگي دوران جديد در اين  مي  بود پشت سر   افراد و مشخص ساختن آنان

توانند از واقعيات تمايز يابند و مستقل از آنها به حيات  مي  نکته نهفته است که رمزها 

اصلي انسان   ۀتيلور سوژهاي  در مجسمه   .(341-345:  1378خود ادامه دهند )لچت،  

با نشانه به تصوهايي  است که  را  انسان معاصر  با  مي  يرمانند روزمرگي  اشيا  کشد. 

  ها انسانوارگي با بدن  توجه به نظر بودريار خود انسان است که در آثار تيلور اين شي

نشانهمي  اتفاق  از  يکي  به  توجه  با  او  آثار  در  انسان  که پستهاي  افتد.  مدرن 

 گرايي است تکثير شده است. بودريار در مورد جاودانگي و حذف مرگ صحبت کثرت 

  ۀسال  300شاهد عمر  ها  تيلور به علت جنس مجسمه هاي  سمه کند که در مجمي

تيلور  هاي  بيند که در اين مورد مجسمه مي  آنها هستيم. او هنر را موضوعي پنهاني 

آب يي  هاانسان اعماق  در  تهياند.  پنهان شدهها  هستند که  تکثير  را در  انسان   او 

تيلور به خوبي ي  هاانسان  ۀ داند که اين تهي بودن در صورت و زندگي منجمدشدمي

 شود.  مي ديده 

 

 پژوهش   ۀپیشین
اي و طيف گستردهاست تواند بسيار وسيع مي پيشينه ، پژوهشاي به دليل ويژگي ميان رشته

هنر هاي  مؤلفههنر و ،  ، نظريات بودريارپسامدرنمدرن و  ۀاز مطالعات در زمينه انسان در دور 
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. لذا به منظور پرهيز از اطناب و همچنين حفظ ارتباط مستقيم گيرددربرمي  پسامدرنيسيتي را

يعني ارتباط نظريات بودريار با آثار تيلور، پژوهش حاضر بر مطالعاتي که حول   ،با موضوع اصلي

همين و  تحقيق  نظري  مباني  حوزمحور  است  ،طور  معاصر  نوذري مي  متمرکز  ،هنر   شود. 

مقال  (1385) هوي  ۀدر  به  دوره  خود  در  است  مدرنپستت  به  1385)  رشيديان  .پرداخته   )

اند و  ( به انسان پسامدرن پرداخته1398)  و بيابانکي  مدرنپستفردي در دوره مدرن و    ۀفلسف

از    ۀدر مقال  (1395)  منصوريان و نصري  اند.آن را تحليل کرده  ارتباط هنر و انسان  خود به 

بودريار رسانه  1389)  پرهيزکار،  منظر  به  م(  از  واقعيت  پرداخته و حاد  بودريار  تنها  نظر  اند. 

( 1392)  حامدي و رضوي  ۀمقال  ،بودريار پرداخته  نظريات  به ارتباط هنر با  پژوهشي که مشخصا 

نقاشي  است با  بودريار  نظريات  ارتباط  به  پرداخته  هاي  که  مقالاستپيترهالي  و   ۀ.  اکبري 

در راستاي   است،  دورۀ پسامدرنال در  سگهاي  انسان در مجسمه نيز که دربارۀ  خسروي فر  

نظريات بودريار در مورد هنر است. در هيچ يک از اين موارد به آثار بودريار و ارتباط انسان  

 . استپرداخته نشده    دورۀ معاصرانساني تيلور در هاي پسامدرن با مجسمه

 

 روش پژوهش 
هاي  بنابراين براي تحليل و فهم زمينهبين هنر و فلسفه،  اي  است بينارشته اي  اين متن مطالعه

آوري شده اين پژوهش به صورت کيفي صورت جمعهاي  تحليل دادهومورد مطالعه و تجزيه

مقال است.  شي  ۀگرفته  مفاهيم  به  انسان  به  بودريار  نگاه  از  رويکردي  با  رو  وارگي،  پيش 

ازد که انسان را در شرايطي  پردمي  نمايي و حاد واقعيت به معرفي آثار تيلورو واقعگرايي  کثرت 

باشد و به بازنمايي  مي  ين پژوهش مستلزم استفاده از روش کيفيا  دهد. مي  فراتر از واقعيت قرار

ذکر شده بر اساس  هاي  پردازد. در اين پژوهش با توجه به محورمي  انسان امروزهاي  پيچيدگي

بودريار در    ،نظريه  او  باورهاي  و  انسان معاصر  تيلور  هاي  در مجسمه   ، دورۀ معاصربه  زيرآب 

شود. روش اين پژوهش توصيفي تحليلي بوده و روش گردآوري اطالعات به شيوه  مي  پرداخته

 باشد.  مي اي(اسنادي )کتابخانه

 

 پژوهش های یافته 
 انسان در آثار هنرمند معاصر بريتانيايي جيسون  تيلور  هاي  در اين پژوهش به تحليل مجسمه

انسان معاصر  هاي  شود. ويژگيمي  پرداز فرانسوي پرداختهو ارتباط آن با نظريات بودريار نظريه

بودريار   منظر  شياز  کثرتمانند  واقعوارگي،  تيلور  درنمايي  گرايي،  تحليل  آثار    قرار  مورد 

بودريار به مطالعنگيرمي او    از  پردازد. بنابرمي  سان معاصر در عصر پسامدرنيتهان  ۀد.  ديدگاه 

،  هوارمدرن داراي ويژگي بازنمايي واقعيت، بازنمايي انسان زنده به مثابه شيپست  ۀ انسان در دور

که اين موارد در    ،تکثرگرايي و نمايش در مکاني غيرواقعي و حذف مرگ و جاودانگي است

 شود.  مي در زير آب ديده ورتيل منجمد شده انسانيهاي مجسمه 
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  پسامدرنی  ساز مجسمهتیلور و آثار او در  

ي ضمن توجه به امکانات برآمده از اين دوره توانست سازمجسمههنر    دورۀ پسامدرنبا آغاز  

توان  مي  راها  اين ويژگي  ترين مهمي را مطرح نمايد. يکي از  سازمجسمهرويکردهاي جديدي از  

در اختيار گرفتن مواد و تکنولوژي جديد دانست. به سبب آن که از ميان انواع هنرهاي تجسمي  

هاي  وريابه خوبي توانست از فن  ، ي ارتباط تنگاتنگي با ماده و شيوه ساخت داردسازمجسمه 

ويژگي بيان  براي  مجسمه جديد  استفاده  سازهاي  پسامدرنيستي  بدينکني  ترتيب د. 

مثابدستاوردهاي جد  به  فني شرايط تحقق مجسمه  فني ممکن ساخت   ۀيد  نظر  از  را    ايده 

هنرمند بريتانيايي متولد شهر کنت    1جيسون ديکرز تيلور   . (66:  1390خسروي فر،  ،  )اکبري

تحصيل هاي  غواص و هنرمند است. او در سال،  است. او عکاس  1974در انگلستان در سال  

التحصيلي از موسسه هنري لندندر در سال  از فارغي پرداخت و پس  سازمجسمه خود ابتدا به  

  2006تئاتر و کنسرت استفاده کرد. در سال  هاي  از مهارت خود براي ساخت سالن،  1998

ها  زير آب خود را ساخت که در سواحل گرانادا نصب شد. اين مجسمههاي  نخستين مجسمه 

پارک موز تا  ها  مجسمه   ۀنخستين  او  از    2013سال  در زير آب در جهان است.    700بيش 

مجسمه در جهان در نقاط مختلف نصب کرده است. مسئوالن اين موزه اعالم کردند که دو  

اکوتوريسم   ۀگردي زير آب براي حفاظت و محيط زيست و توسعدرصد درآمد حاصل از گالري

است که   2منطقه استفاده خواهد شد. جيسون يکي از فعاالن جنبش جديدي به نام اکو آرت 

انسان و محيط زيست را بهبود بخشد    ۀعرصه هنر محيطي قرار دارد. او تالش دارد رابط  ءجز

اتفاقات و بحران  ۀو جامع محيط زيستي سوق دهد. او معتقد  هاي  جهاني را به تفکر درباره 

هاي  مجسمه   کند.مي  است انسان تنها مخرب محيط زيست و طبيعتي است  که در آن زندگي

مصنوعي  هاي  کند. آثار او تبديل به صخرهمي  با محيط زيست را ايجاد  انساني  ۀاو يک مداخل

طبيعي باعث زيبايي بيشتر هاي  و موجودات زيرآب شده است. اين پديدهها  براي زندگي مرجان

ها  آب تخريبي بر مجسمه هاي  تيلورشده است و نمک آب اقيانوس و طول موجهاي  مجسمه 

تيلور را تا سيصد سال بدون تخريب در زير آب  اي  هکارشناسان عمر مجسمه .  نداشته است

او از مخلوط سيمان دريايي، شن، ميکروسيليکا استفاده هاي  در ساخت مجسمه   .اندتخمين زده 

او شيشه و سراميک و هاي  شده است و تشکيل بتني خنثي داده است. در برخي از مجسمه 

بين سه تا پنج  ها  خت اين مجسمه سنگ طبيعي هم به کاررفته است. برنامه ريزي، توليد و سا

گروهي از متخصصان هنري، مکانيک، دريانوردي ها  کشد و براي نصب مجسمه مي  سال طول

 کنند.  مي و غواصي با او همکاري

پرداختن به مشکالت و معضالت انسان با خود و دنياي    دورۀ معاصرشاخص آثار تيلور در  

با  پيرامونش، روزمرگي، بي ارتباط  انسان در دنياي معاصر  خودهدفي و  تنهايي    و ديگري و 
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واقعي به صورت هاي  انساني در اندازههاي  ويژگي استفاده از پيکره  ترين مهم. در آثار تيلور  است

 سازند. مي اشيايي منجمد هستند و اشباح انساني در شهري وارونه در زير آب را نمودار

 
 2016. جيسون ديکرز تيلور در سال 1شکل 

 
 

 تیلور  های  ن معاصر در مجسمهانسا

از اشکال قبلي  تر  و پيچيدهتر  تر، متحول زندگي اجتماعي به مراتب سريع  دورۀ پسامدرندر  

بندي مدرنيته رخ داده است. انسان در اين وضعيت هر روز با  مطالبات  آن به ويژه در صورت 

آورند و  ميمحتمل سربرممکن و  هاي  شود، بيشمار هويتمي  روه بيشتري روبهاي  و خواسته 

منزل به  ظهور هويتهاي  عرصه حضور هويت  ۀجامعه  و  زمان  هاي  قديم  هر  از  بيش  جديد 

هاي  مجبورند نقشها  سوژهحال  عين  ديگري در حال فروپاشي و تجزيه و تالشي است و در

هويت ماهيتي اجتماعي    دورۀ معاصردر    .(138:  1385)نوذري،    شماري را تقبل کنندبي  متنوع

از پيش تعريف  هاي  زيرا نظام  ،گذارد. هويت پايدار استنمي  تأثيراما شک يا تعارض برآن    ،دارد

 بيني خود محصور شده است کنند. انسان معاصر در چارچوب جهانمي  حفاظت  شده از آن

اند  هويت و خود بر اين عقيده،  پساساختارگرايان با حمله به مفاهيم سوژه  . (161:  1383)وارد،  

 ۀ برساخته زبان و جامعه است. توهمي نتيج  ،بيش نيستاي  ت ذهني افسانه يا اسطورهکه هوي

:  1992)کلنر،    يک سوژه واقعي و اساسي است  چندين عامل مبني بر اينکه هر شخص حقيقتا 

تراکم  اي  جامعه،  عصر پسامدرن  ۀجامع(.  143 موجب عدم    ها انسانصوري است که در آن 

شود. اين اجتماع  مي  قراردادي و سطحي  –امکان شناخت متقابل آنها، پيدايي روابط صوري  

ولي توافق در امور   ،گيردمي  ي بزرگي شکل«ما»براساس هويت جمعي بزرگي است که در آن  

امر در مجسمه   .(127:  1382،  قاسمي)  رسد مي  به حداقل شود که  مي  تيلور ديدههاي  اين 

پيکره    700در زير آب گاهي بيش از    ها انسانوجود ندارد. تعداد    ها ي در پيکرههويت مشخص

ذکر شده است و هنرمند خواسته است اين تعداد انسان را در فضاي زير آب نشان دهد و  

اجتماع و دنياي متفاوتي براي آنان خلق کند که انسان را با طبيعت آشتي دهد و شهري از 

درحال ديدن تلويزيون يا روزنامه خواندن و يا کتاب    هاانساند.  ارواح را در زير آب خلق کن

اند و در حال انجام دادن کاري خواندن و کارهاي معمولي روزمره به صورت واقعي ساخته شده

شود. در آثار او مي ديده دورۀ معاصرهويتي انساني در اند. در آثار او روزمرگي، بيمنجمد شده
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روزمره  گرايي  واقع دادهزندگي  نشان  آب  زير  در  وارونه  دنياي  در  معاصر  و  مي  انسان  شود 

 شود.  مي از زندگي انسان معاصر نشان دادههايي برش

 
 . 2013. موزۀ زير آب، مجموعۀ روياها، 4و  3و  2شکل 
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 بازنمایی حاد واقعیت در آثار انسانی  تیلور با نظریات بودریار 

به کار    دورۀ پسامدرناست که از سوي بودريار در    Hyper-Realityحاد واقعيت ترجمه اصطالح  

فزون واقعيت  ،  رفته است. اين اصطالح را به چندگونه به فارسي ترجمه شده است: فراواقعيت

مختلف  هاي  آن است. با توجه به عبارت هاي  نمونه ترجمه   و حاد واقعيت يا واقعيت شديد از

بلکه عين امر    ،امري به غايت شبيه امر واقعي   نه تنها  توان گفت او حاد واقعي رامي  بودريار

واقعي را    داند. به طوري که حاد واقعي غياب و نبود امرمي  جايگاه آن  ۀواقعي و تسخيرکنند

جابمي  پنهان اين  متوجه  کسي  حاد  هسازد.  حالت  اين  رد  نيست.  کاري  پنهان  اين  و  جايي 

کند که  مي  شود. به بيان ديگر چنان ماهرانه جايش را اشغالمي  از امر واقعيتر  واقعي، واقعي

بلکه    ،گيردمي  کند. البته حاد واقعي نه تنها جاي امر واقعي رامي  گرياز خود آن جلوه تر  واقعي

يعني رونوشتي از امر واقعي نيست، بدل ظريف و واقع نماي آن   ؛هيچ ربطي هم بدان ندارد

به زعم بودريار کارکرد هنر )باز( فراچنگ آوردن جهان است.    (.  183:  1389پرهيزکار ،نيست )

ها  از نشانه اي  توان مجموعه مي  راهي است براي جان دوباره به ديدن. واقعيتي نظير هنر را تنها

وانموده که آن را   بودريار درنظم سوم  تلقي کرد.  از موضوع در خودنمايه خويش  توليدي  و 

مواجه هستيم که درآن ها  داند معتقد است که ما با تقدم وانمودهمي  مالزم با عصر پسامدرن

ي حقيقي. بدين قرار در نظم سوم  ئيعني جهاني منشا  بر بازنمايي مقدم بر امر واقعي است:

کند که  مي  ديگر حتي امر واقعي را به عنوان يک طرف معادله نداريم. بودريار گمانوانموده  

وانموده  »  حاد واقعيت به سبک غالب تجربه و درک جهان بدل خواهد شد. بودريار معتقد است:

توان  مي  شود.مي  مقدم بر حاد واقعيت است، زيرا کارکرد حاد واقعيت در قلمرو وانموده تعريف

اواقع را به شکلي  گرايي  ياد حاد واقعيت  به وفراطي  امروزه واقعيت خود  اژگونه تفسير کرد: 

ي سازمجسمهگرايش به واقعيت در    .(75:  1393)حامدي، رضوي،  «  حاد واقعيت استاي  گونه

ده در  هايپررئاليسم  جريان  شروع  خود1970ۀبا  اوج  در  مي  به  ي سازمجسمهرسد. 

ساز  مجسمه سه بعدي نيز وجود نداشت و  شي ۀجمترهاي هايپررئاليستي حتي آن محدوديت

گرايي  گرايش به واقع  .(63:  1380،  )قره باغي   توانست اثرش را همانند واقعيت جلوه دهد مي

از ديرباز در بسياري از هنرها رايج و مطرح بوده است، اما با شروع قرن بيستم و آغاز جنبش 

مدرن با انکار تقليد، رونويسي و بازسازي   کوشد تا از آن دوري جويد. هنرمي  مدرن، هنر مدرن

دهد که برخالف برداشت عاميانه اساس هنر  مي  اين نکته را آشکار کرده است. هنرمدرن نشان 

نمي ثابت  را  هماني  اين  نيست،  مقلد  و  بيانگر  هنرمدرن  است.  هماني  اين  از  عدم  و  کند 

استمفهوم  دور  به  از مجسمه   .(22:  1374،  )احمدي  سازي  ابعاد  واقعهاي  تيلور  در  گرايانه 

  ۀ کند. ايدمي  واقعي انساني در آثار خود براي نشان دادن جهاني موازي جهاني واقعي استفاده

واقعي است. اين  هاي  لف در اين آثار و دنياي زيرآب وارونه جلوه دادن جهان واقعي، با نشانهؤم

تطابق دارد.  گرايي واقعتيلور با نظريات بودريار در مورد هاي گرايي در مجسمه گرايش به واقع

ي  هاانسانحاد واقعيت در آثار تيلور حاد واقعيتي بدون جهان واقعي است. تيلور از واقعيت و  

کند تا واقعيت را معکوس جلوه دهد و دنياي واقعي را وارونه جلوه دهد.  مي  واقعي استفاده 

تيلور در واقع وارونه نشان دادن  هاي  ابعاد واقعي در مجسمه واقعي و در  ي  هاانسان استفاده از  
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شده است. ساختار    تأکيدوارگي انسان براي تخريب انسان و طبيعت  دنياي واقعي است و به شي

مشابه   «دورۀ معاصرخودبيگانگي انسان در  »واقعي انساني  هاي  تيلور با خصيصه هاي  مجسمه 

ميان    ۀبه رابط  ها انسانميان    ۀه کار رفته است و رابطب  شي  است. در اين آثار انسان به مثابه

شود.  مي  يا کاال در ساختار جامعه معاصر تلقي  شي  اشيا بدل شده است. انسان در حد يک

ي  هاانسانهاي  ويژگي  ترينمهمدارد. يکي از    تأکيداين امر    بر  هاانسان تکراري و هم شکل بودن  

اجتماع و يک از  به عنوان برساختي  بدون هويت است که به شي  ۀ سوژ  تيلور  وارگي  مدرن 

پيدا کرده است.    شي  داري جايگاهي همانندرسيده است. انسان به صورت يک کاالي سرمايه

مطرح شده است.    شي   در آثار او مرز بين واقعيت انسان معاصر و انسان به مثابه يک کاال يا

شده و انسان را به عنوان يک انسان در اين آثار دچار جدا شدن از واقعيت و عدم درک آن  

تاباند. انسان در اين آثار به مي  دهد که معناي ثانوي طبيعت را بازمي  شي واره طبيعي نشان

تصوير شده   مدرنپستفلسفه  هاي  پذيري از نشانه  تأثيرصورت فراواقعيت يا واقعيت حاد با  

 مدرنپستاست تا عدم توانايي انسان در مرز بين واقعيت و خيال را نشان دهد. در فرهنگ  

گوناگون استفاده کند و جهان  هاي  فراواقعيت مفهومي براي تفسير انسان است که بايد واقعيت

انسان در آثار تيلور دچار خودبيگانگي، تنهايي، گسست انسان .  معاصر را کشف و درک کند

 تطبيق دارد.   پسامدرنمعاصر است که با نظريات بودريار در مورد 

 
 . 2013. موزۀ زير آب، مجموعۀ روياها، 6و  5شکل 

    

 وارگی  اضافه شدن شی  ،شی  ۀبه مثاب زنده انسانیهای  گیری از مدلقالب

بسيار  هاي  مؤلفه است. اين تکنيک از    پسامدرنانساني تکنيکي در هنر    ۀگيري از مدل زندقالب

ها  شدن مجسمه تر  ان پسامدرنيسم در جهت هرچه نزديکسازمجسمه مهم به کار رفته در آثار  

مدرنيستي به ويژه در نمايش  گرايي  به بدن واقعي انسان است. اين شيوه در مقابل جريان انتزاع

انسان و در پي جريان   پيوند هگرايي  واقعپيکره  نيمو همچنين  زندگي در  قرن    ۀنر و  دوم 

ي يافت. هر چند که شروع استفاده از اين شيوه در  سازمجسمه در  اي  بيستم حضورگسترده 



 

 

 

 

 
 2 شماره  ،9 دوره ران، ي ا ي شناسانسان ي هاپژوهش 204

ي سازمجسمه تاريخ  ۀ  يسم است، اما مطالعپسامدرنجدي مربوط به دوره  طور  ها بهخلق مجسمه 

از روي   در خصوص استفاده از شيوه قالب گيريهايي  دهد دست کم مجادلهمي  مدرن نشان

وجه مشترک هنرمندان محيطي نه موضوع   . (926:  1382،)هارت  مدل زنده وجود داشته است

از آفرينش هنري تر  کار بلکه عالقه و تعهدشان به ديدگاهي گستردههاي  و مواد خام ياروش

شاهد    مدرنپستدر هنر  .  (385:  1381)اسماگوال،    است و از اين راه کشف خويشتن است

ها  اين شيوه براي توليد و تکثير آثار و ابزاري براي بيان انديشه  ۀ انع و گسترداستفاده بدون م

از پيش  هاي  کند و از مدلمي  واقعي استفادههاي  هنرمندان هستيم. تيلور از مدل هاي  و ايده

گيرد و انسان را مي زنده قالبهاي کند او با بانداژهاي گچي از مدلنمي طراحي شده استفاده

توان گفت مي  انساني در آثار تيلوروارگي  شيکند. در تطبيق نظريه بودريار با  مي  تبديلبه شي  

مفيد خواهند بود. ارزش مصرفي اشيا    ،انددر نظر بودريار اشيا بر اساس نوع ارزشي که يافته

بر فايد  که  آن مشخص  ۀ مبناي  ارزش  مبادلهمي  يک شي  ارزش  قيمت اي  شود.  يک  با  که 

تيلور قابل تطبيق است و انسان نقش هاي  شود. ارزش نمادين که با مجسمهمي  گيرياندازه

است  شناسي  از ساختارگرايي و نشانه  متأثريک شي که  اي  کند. ارزش نشانهمي  نماديني را ايفا 

تيلور قابل تطبيق است. تمايز و متفاوت بودن شي مهم است که در اينجا  هاي  که با مجسمه

انسان و با  با ظاهري  مي  اقعي تصويرانسان متفاوت  شود و يک شي به صورت مجسمه ولي 

کند که  مي  گرايي نقش جديدي را ايفا واقعي و انساني است. تفاوت اين شي در جامعه مصرف

دهند و اشيا  مي  اشيا به افراد ارزشاي  انسان در آثار تيلور نقشي سردرگم دارد. در ارزش نشانه

بلکه نشانه ارزش و    ، را ندارندکنندۀ  نبه رفع نياز مصرفهستند و فقط جاي  داراي ارزش نشانه

باشد که  مي  نوع ارزش  ترينمهممنزلت اجتماعي هستند. مورد ديگر ارزش رمزي است که  

شود که به عنوان ارزش  مي  نمادين و مرگ مطرح  ۀکند و با عنوان مبادلمي  بودريار مطرح

که نظريات  ،  واقعيت تمايز يابند و مستقل باشندتوانند از  ها ميپسامدرنيستي است که نشانه

انسان يک شي است که   دورۀ معاصربودريار در   براين مبنا   برمبناي آن شکل گرفته است. 

تواند  مي  تواند از واقعيت خود جدا شده و مثل يک شي مستقل به حيات خود ادامه دهدمي

 اين حيات به صورت مجسمه در زير آب و در شهري خيالي باشد. 
 2013موزۀ زير آب، مجموعۀ روياها،   .7شکل 
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 2013،چهره مرد از روي فرد واقعي، تغييرات در زير آبموزۀ زير آب،   .8شکل 

 
 

 تیلور های  انسانی در مجسمهگرایی  کثرت

شاخصه  از  با  مدرنپست هنر  هاي  تکثرگرايي  که  است  فرهنگ  تأکيديسم  چندگانگي  ها،  بر 

و  ها،  قوميت خِنژادها  حتي  و  تعداد  حقيقت،  وحدتجنسيت،  اصل  با  مقابله  به  و  گرايي  رد 

پرداختگرايي  ناب مدرنيسم  فر،    و  )اکبري  در  واژطور  به  .(68:  1391خسروي  ۀ  کلي 

عدم برتري يک گروه کنندۀ  شود که بخواهد مشخص مي  بيشتر در مواردي مطرح  «پلوراليسم»

جحيت قوم قبيله و يا فرهنگي خاص اشاره  سياسي يا يک ايدئولوژي خاص باشد و بر عدم ار

با چشماني بسته، تنها  هاي با چهرهها  در آثار تيلور اين مجسمه   . (224: 1380، باغي کند )قره

شوند که بر فردگرايي و تنهايي انسان معاصر در  مي  در يک جمع نشان دادهحال  عين  و در

خاص و نژاد طبقۀ اجتماعي    دادن  همه در حاالت عادي و روزمره بدون نشان.  جمع اشاره دارد

 شوند.  مي خاصي نشان داده 

 

 نمایش آثار در زیر آب 

هاي  در زيرآب را انتخاب کرده است. در آثار او مکانهايي  چيدمان  ، تيلور براي نمايش آثارش

انتخاب شده است.  ها  عمومي، منزل، رستوران و پارک و... براي نشستن و نمايش آثار مجسمه 

دهد که گويي  مي  واقعي نمايشهاي  واقعي و در مکانهاي  خود را در حالتهاي  مجسمه او  

از زندگي منجمد شده  هاانسان عمومي به جاي  هاي  از مکانگيري  اند. »بهرهدر يک لحظه 

يسم براي مدرنپستبود که بسياري از هنرمندان اي براي نمايش آثار شيوهها  و گالريها  موزه

واقعي آثارشان و همچنين فراهم کردن نوعي ارتباط نزديک با مخاطب    ۀجنبو تشديد    تأکيد 

بتوانند وارد  بازديدکنندگان  اين ايده که  .  (69:  1391)اکبري، خسروي فر،  «  آن را برگزيدند

نقاشي يا مجسمه شوند و اينکه با احاطه شدن توسط اثر به نوعي بخشي از اثر قلمداد شوند  

ديگري به عنوان يک عامل  شناسانۀ  زيباييم بيش از هر فرمول  دوم قرن بيست  ۀدر هنر نيم

ابداعي  هاي  . هنرمندان براي شکل (416:  1996)تومر،    و يکپارچه نقش ايفا کرده است  مؤثر

  . (155:    1389،  )ميه  يافتندمي  و تماشاگران پذيراتري راتر  فضاي مناسبها  خود در آن محيط

تواند وارد اين دنيا شود و در  مي  که مخاطباند  نصب شدهاي  به گونهها  آثار او در اين محيط
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ها  در مجسمه  عآن حرکت کند. نمايش انسان معاصر در حالت تنهايي و انزوا و تنهايي در جم

واقعي در اندازه  هاي  هاي انسانخود از مجسمههاي  و دغدغهها  شود. او براي بيان ايدهمي  ديده 

 ۀ پنداري کند. او چهر تواند با آن همذاتمي  انسان معاصر  گرفته است وواقعي بهره  هاي  و حالت

ي معاصر در هنر پسامدرن را به نمايش گذاشته است. آثار او بازتاب  سازمجسمهجديدي از  

که به شکل و  هايي  انسانجهاني وارونه که در زير آب ساخته شده است.    ؛ دنياي معاصر است

هويتي انسان  بي  تفاوتي وبي  اند و از زندگي مسخ شدههايي  و لحظهها  اندازه واقعي در برش

تکثير شده است. در اين آثار  ،  در آثار تيلور انسان به مثابه شي واقعي.  دهند مي  معاصر را نشان 

براي  ،  واقعي   ۀدر اندازهايي  به صورت مجسمه   ، در دنيايي که از واقعيت الهام گرفته شده  ،انسان

 اقعي معاصر به کار رفته است.  وارونه جلوه دادن دنياي و

 
 2013موزۀ زير آب، مجموعۀ روياها،   .10و  9شکل 
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 2013موزۀ زير آب، مجموعۀ روياها،  .11شکل 

 
 

   گیرینتیجه 
مبحث انسان و هويت او همواره مطرح بوده   پسامدرنبنابر پژوهش حاضر روشن شد در دوره   

ژان بودريار   ،  نگاه فلسفي داشته  دورۀ معاصراست. يکي از کساني که به بازنمايي انسان در  

يته  دورۀ پسامدرناست که در  هايي  داراي دغدغه  دورۀ معاصراو معتقد است انسان در  .  است

شود  مي  شود، تکثيرمي  انسان تبديل به شي  دورۀ معاصرافتد. در  مي  تمرکز بر روي سوژه اتفاق 

شود و هنر پنهان کردن اين امر است. اين موارد در  مي  و جاودانگي و حذف مرگ باعث قدرت

تيلور   او  سازمجسمه آثار  آثار  اصلي  سوژه  که  ديده   بريتانيايي  است  اومي  انسان  با    شود. 

کشد. اشيا با توجه به نظر  مي  صويرهويتي انسان معاصر را به تبي  مانند روزمرگيهايي  نشانه

معاصر در    ۀمنجمدشدي  ها انسانبا  وارگي  شيبودريار خود انسان است که در آثار تيلور اين  

شود که در او ازخودبيگانگي  مي  شود. در آثار او انسان به معناي يک شي مطرحمي  زير آب ديده 

کند که در روابط انساني مي  ي مطرحدر آثار او انسان را مانند شوارگي  شياتفاق افتاده است.  

شود.  مي  در اجتماع زيرآب تيلور نيز ديده شدگي  شي  فرايندشود.  مي  نيز ديده ها  در مجسمه 

جامع به صورت   ۀدر  او  آثار  در  انسان  است.  افتاده  اتفاق  حقيقت  و  واقعيت  بين  او شکافي 

ا نقش نمادين انسان در اندازه  ب   شود. فراواقعيت در اين آثارمي  فراواقعيت يا واقعيت حاد مطرح

در اين جهان زير آب نقشي    نمادين اي  شود و انسان به صورت نشانهمي  و هيبت واقعي تکميل

وارونه دارد و دنياي زير آب فراواقعيتي است که در تضاد با واقعيت جهان واقعي است. در آثار  

به صورت مستقل به حيات  يک شي است که از واقعيت خود جدا شده و  تيلور انسان به مثابه

نشانه از  يکي  که  انسان  تکثر  او  آثار  در  دهد.  ادامه  وارونه  دنياي  در  آب  زير  در  هاي  خود 

هاي  شود. نظر بودريار در مورد جاودانگي و حذف مرگ در مجسمه مي ديده ،است مدرنپست

علت جنس مجسمه به  را  مي  با عمري طوالني ديده ها  تيلور  هنر  او  پنهانيشود.    موضوعي 

ديدهمي راحتي  به  که  ونمي  بيند  آبها  مجسمه   شود  اعماق  از  اند  پنهان شدهها  در  بايد  و 
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داند  مي  واقعيت گذشت تا به حقيقت آن دست پيدا کرد. او انسان را در تکثير تهيهاي  اليه

رآب تيلور به تعداد شهري در زيي هاانسان ۀصورت و زندگي منجمدشد  که اين تهي بودن در

توان نظريات بودريار در مورد مي  شود. در بخش انتهايي مقاله مشخص شدمي  به خوبي ديده

از  متأثر انساني تيلور در زير آب تطبيق داد. انسان در آثار تيلور هاي پسامدرنيته را با مجسمه

اد  پسامدرنيستي مانند حهاي  مؤلفه خود و انسان معاصر است. آثار تيلور داراي    ۀشرايط زمان

باشد.  مي  بسيارهاي  از انسان معاصر با پيچيدگيوارگي  شيگيري،  و قالبگرايي  واقعيت، کثرت

  ۀکه بازنمودي از جهان واقعي انساني است ولي در واقع واروناند در جهاني خلق شدهها پيکره

گي،  هويتي، تنهايي در جمع، پيچيدبي  ،جهان واقعي است. در آثار تيلور انسان معاصر روزمرگي

کنشازخودبيگانگي   داده هاي  و  نشان  انساني  مجسمه مي  طبيعي  انسان  ها  شود.  موقعيت 

و براي اين    ،منجمد شده استاي  که گويي در لحظهدهد  مي  نشاندر دنياي معاصر    را  امروزي

هاي  با صورتيي  هاانسانکند.  مي  زنده در اندازه واقعي استفاده   انساني هاي  امر هنرمند از مدل

مسخ شده که در جهاني غيرواقعي بازتاب جهان واقعي پيرامون ما هستند و انسان را با واقعيت  

عالم    کشند. در آثار تيلور معناي آثار فراتر از معنا درمي  خود در دنياي معاصر به چالش  ۀوارون

روزمره  شدن با امور معمول زندگي    روروبهمخاطب با آنها در زيرآب    ۀواقعيت قرار دارد و مواجه

بلکه مخاطب با درنظر گرفتن صورت بازنمودي انسان به صورت تمثيلي و نمادين    ؛انسان نيست

 شود.  مي متوجه معناي پيچيده و از خودبيگانگي انسان معاصر
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