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چکیده
در زمان معاصر انسان در مرکز توجه همه امور قرار دارد و از جمله موضوعاتي است که بهطور عمده
مورد مطالعه و بازانديشي قرار گرفته است .عرصۀ هنر معاصر نيز در دهههاي اخير شاهد تحول و تقويت
کنشهاي اجرايي و خلق آثار با محوريت انساني بوده است .در زمان معاصر تغييرات بنياديني در معناي
انسان در دورۀ معاصر بروز کرده است و روشهاي جديد هنري باورهاي انساني را به چالش ميکشد.
از منظر ژان بودريار با سيطرۀ نشانهها امر واقع بهطور جدي محو شده است و مرجع حقيقت وجود
خارجي ندارد .هدف از پژوهش حاضر مطالعۀ بازتعريف معناي انسان در آثار جيسون تيلور مجسمهساز
بريتانيايي با رويکرد انسانشناختي بودريار در دورۀ پسامدرنيته است .در آثار او انسان به صورت
شيوارهاي تکثرگرا ،قالبگيري شده از واقعيت و پنهان در زير آب خلق شده است که با نظريات بودريار
قابل تطبيق است .مفروض پژوهش حاضر تحول معناي انسان و جايگاه آن در پيوند با تغيير صورت
بندي اجتماعي انسان در دورۀ معاصر با تأکيد بر نظريات بودريار است .محتواي پژوهش حاضر کيفي
بوده و بر اساس روششناسي توصيفي – تحليلي و شيوه گردآوري کتابخانهاي صورت گرفته است.
نتايج يافتهها حاکي از آن است که حضور انسان در آثار تيلور با نشانههاي واقعي بازتوليد شده و در
جهاني که وجود ندارد ،قرار داده شده است .در آثار او انسان با نشانههايي مانند روزمرگي ،شيوارگي
با بدن ،کثرتگرايي است به صورت مجسمههايي در زير آب در دنيايي وارونه تکثير شده است .بودريار
هنر را موضوعي پنهاني ميبيند که مجسمههاي تيلور انسانهايي هستند که در اعماق آبها پنهان
شدهاند .او انسان را در تکثير تهي ميداند که اين تهي بودن در صورت و زندگي منجمد شده انسانهاي
تيلور به خوبي ديده ميشود.
واژگان کلیدی :انسان ،ژان بودريار ،تيلور ،مجسمه ،معاصر ،پسامدرن.
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مقدمه و بیان مسئله
ژان بودريار ( )1929-2007جامعهشناس ،فيلسوف و نظريهپرداز پسامدرنيته و ساختارگرايي
در دورۀ معاصر است .او معتقد است جوامع پسامدرن به سمت فرهنگهاي مصرفي ميروند.
او معتقد است روابط واقعي ،توليد و مصرف جاي خود را به يک نظام نشانهاي دادهاند .او به
خاطر طرح واقعيت حاد شهرت يافت .او استدالل ميکند که در دوره مدرن هنر واقعيت را
بازنمايي ميکرد ،اما در دورۀ پسامدرن اين مهم تغيير کرده است .اين مقاله سعي دارد با روش
توصيفي – تحليلي و با گردآوري اطالعات کتابخانهاي به بررسي آثار يکي از هنرمندان شاخص
پسامدرن جيسون تيلور بپردازد .يکي از مؤلفههاي اصلي آثار او انسان است .مجسمههاي تيلور
از مواد شيميايي من اسب با محيط زيست و در ابعاد بسيار بزرگ و در زير آب اقيانوسها به
صورت موزه نصب ميشود .موضوع اصلي انسان در دورۀ معاصر است .تمرکز اصلي اين پژوهش
بر تطبيق انسان در آثار تيلور و تطبيق آن با نظريات بودريار در مورد انسان در دورۀ پسامدرن
ميباشد .براين مبنا مقاله حاضر بر فرض شيوارگي و تکثرگرايي و حاد واقعيت انسان در دورۀ
پسامدرن و تطبيق آن با نظريات بودريار شکل ميگيرد .مقاله حاضر ميکوشد با توجه به
نظريات بودريار در دوره پسامدرن به اين پرسشها پاسخ دهد :آيا مجسمههاي تيلور با
ويژگيهاي پسامدرن در نظريات بودريار همخواني دارد؟ انسان معاصر در آثار تيلور چگونه
تصوير شده است؟ براي پاسخگويي در بخش اول نوشتار ابتدا نظريات بودريار در مورد انسان
معاصر تعريف ميشود و سپس آثار تيلور با اين نظريات مورد بررسي قرار ميگيرد و نقش
انسان در آثار تيلور با نگاهي پسامدرنيستي معنا ميشود .هدف از اين پژوهش مطالعۀ انسان
و نقش آن در دورۀ معاصر و بازتاب آن در مجسمهسازي تيلور است .علت و ضرورت انتخاب
اين موضوع ارزش و اهميت انسان به صورت پيکرههايي واقعگرايانه در آثار تيلور است .بودريار
در نظرياتش در دوره پسامدرن انسان را شي و کاالي مصرفي معرفي ميکند .ديدگاه او به
انسان و نزديک بودن آن به آثار تيلور دليل انتخاب براي تحليل آثار انساني تيلور است.

مبانی نظری پژوهش
نظريهپرداز فرانسوي ژان بودريار يکي از نخستين منتقدين جامعه و فرهنگ است که اغلب او
را به عنوان يکي از پايهگذاران تئوري پسامدرن فرانسوي ميشناسند .بودريار در آثار اوليۀ خود
از هنر به عنوان موضوعي مهم و متمايز از ديگر ابژهها ياد کرد و در نوشتههايش مورد توجه
قرار داد .او در مطالعات اوليهاش همچون نظام ابژهها و جامعۀ مصرفي ابژههاي هنري را به
عنوان دست ساختههاي حائز اهميت درنظام ابژههايي که زندگي هر روزه را تشکيل ميدهند
مورد کنکاش قرار داد( .حامدي،رضوي )72 :1394 ،تمثيلي که بودريار از جامعه پسامدرن
ارائه ميکند تمثيل بيابان است (بودريار .)3 :1989 ،مشخصۀ بيابان يکدست بودن آن و انتها
نداشتن آن است .در بيابان هيچ نقطهاي وجود ندارد که به عنوان غايت يا مقصد لحاظ شود.
نه کوهي که به سمت آن حرکت کنيم و نه چيز ديگري .انسان پسامدرن همچون بياباننشيني
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است که از بهترين امکانات و تجهيزات بهره ميگيرد و در رفاه کامل و لذات حداکثري غرق
است ،ليکن اين بياباننشين غايت و آرماني ندارد که به سوي آن حرکت کند .غايت و آرمان
او همان بهرهگيري کامل از رفاه و لذت حداکثرياش است .البته به زعم بودريار او از چنين
وضعيتي راضي نيست ،چرا که اينجا نقطه توقف و کمال بشريت است .در جامعه پسامدرن
انسان ميتواند زندگي کند و بميرد بدون اينکه به امري متعالي و فراتر از چيزها بينديشد.
بودريار در ادامۀ تمثيل خود از جامعۀ پسامدرن به عنصر لذتجويي اشاره ميکند« :از اين
پس ديگر ميل يا حتي ذوق و سليقه و تمايل خاصي درکار نيست بلکه با يک کنجکاوي
عموميت يافته روبهرو هستيم ،يعني با اخالق تفريح يا تکليف به خوشگذراني و استفادۀ کامل
از همه امکانها براي به هيجان درآوردن خود و لذت بردن» ( رشيديان .)119 :1385 ،از
ديدگاه بودريار امروزه لذت جويي به عنوان يک تکليف براي انسان معاصر غربي مطرح است.
ديگر چنين نيست که لذتطلبي حق طبيعي انسان و امري مجاز براي او شمرده شود ،بلکه
انسان مک لف به لذت جويي براي تحقق و عينيت بخشيدن به خود است .انسان مصرفکننده
خودش را ملزم به التذاذ ميداند و خود را همچون مؤسسهاي براي لذت و ارضا تلقي ميکند.
در واقع اين همان اصل محوري فرهنگ پسامدرن ،يعني اصل به حداکثر رساندن استفاده از
زندگي از طريق استفاده نظاممند از همه امکانات بالقوه لذت است (بيابانکي .)392 : 1398،به
اعتقاد بودريار دنياي واقعي وجود ندارد که بتوان نشانهها را به آن ارجاع داد ،همه محتويات
معنا در شکل مسلط رسانه جذب ميشوند .رسانه خود به تنهايي ميتواند پديدآورندۀ رخدادها
باشد و محتويات آن چه پيروانه و يا براندازنده تفاوتي نخواهند داشت (بودريار.)121 :1381 ،
رويکرد بودريار و نقطه تمايز او از ديگر متفکران اين است که او نه با روش ،بلکه با نوعي راهبرد
وارد مسئله ميشود و از اين طريق بسياري از مسائل بنادين و کالسيک فلسفي را در باب
انسان به چالش ميکشد .نقطه عزيمت اين فيلسوف فرانسوي خود ابژهها و نشانههاي روزمره
است و به آنجا مي رسد که خود انسان را به مثابه يک متعلق بررسي کند .سير بررسي انسان
به مثابه يک مسئله فلسفي در آثار بودريار شامل سه مرحله است :مرحله اول با کتاب نظم
اشيا ( )1968و جامعه مصرفي ( )1970و نقدي بر اقتصاد سياسي نشانه ( )1972آغاز ميشود
و نهايتا در مجموعۀ توطئۀ هنر ( )1997ناپديد شدن سوژه را اعالم ميکند .او به انسان و
مواجهۀ او با جهان خارج و کارکرد جهان به عنوان وسيلهاي براي محو کردن او ميپردازد و
به اين ترتيب نشان ميدهد که فرارفتن مؤلفهاي چون سوژه از حد و مرزهاي تعريف شدهاش
چگونه مؤلفههاي عکس خود را توليد ميکنند (بودريار .)135 :1993 ،براساس نظريۀ بودريار
در دورۀ پساتجدد درست مانند دورۀ ت جدد تمرکز خود را بر روي سوژه قرار داده است ،اما نه
به عنوان فاعل آگاهيطلب بلکه به عنوان سوژه تابع ميل که در فرايند اغوا و فريفتگي در
روندي هنرمندانه از اتمام مواضع خود از تمام مفاهيم و محوکردن مدلول خود موضوع
شناسايي خود را نيز در نهايت درخود غرق ميکنند (منصوريان ،نصري  .)102 :1395،بودريار
ميگويد :اشيا نزديکتر از آن چيزي هستندکه به نظرمي رسند (بودريار .)64 :1994 ،ما در
اين سرمستي اميال به شي تبديل شدهايم و به تعداد اشيا ما نيز متکثر شدهايم (بودريار،
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 .)125 :1993بودريار معتقد است جاودانگي تا وقتي نشانۀ قدرت محسوب ميشود که به افراد
خاصي تعلق داشته باشد ،وگرنه به مقولهاي انتزاعي تبديل ميشود .همگاني شدن قدرت،
حقيقت ،انسان و هنر يعني از بين رفتن آن کارکرد هنر يعني پنهان کردن ،پنهان کردن خود
و پنهان کردن سوژه در جهان معاصر (بودريار .)42 :1996 ،انسان در روند تکثير خود از معنا
تهي ميشود .زماني که او به تعداد کاالهاي توليدي تکثير ميشود ،وقتي به نشانههاي
بيبازگشت تن ميدهد و در معناي واحد زندگي اسير ميشود و در سرگرداني دائمي به سر
ميبرد ،ديگر وجود ندارد (منصوريان ،نصري .)98 :1395 ،بودريار فرايند شيشدگي و
کاالييشدن را به عرصۀ تن وارد ميکند .او جامعۀ معاصر غربي را جامعهاي مبتني بر مصرف
معرفي ميکند که در آن همه چيز از جمله تمام کنشها و کالبد کنشگران به کاالهايي قابل
خريد و فروش تبديل شدهاند و اين امر در تحقق نظام اجتماعي حاضر نقشي مهم ايفا کرده
است .در اين ميان اهميت تن به عنوان کااليي ارزشمند اسباب رستگاري و در واقع جايگزيني
براي روح طرح ميکند (بودريار .)198 : 1390 ،در مورد حاد واقعيت يا جايگزين واقعيت در
بازنمايي آن را مقدم و فراتر از واقعيت ميداند ،به زعم بودريار کارکرد هنر (باز) فراچنگ آوردن
جهان است .راهي است براي جان دوباره به ديدن .واقعيتي نظير هنر را تنها ميتوان
مجموعهاي از نشانهها و توليدي از موضوع در خودنمايه خويش تلقي کرد .بودريار درنظم سوم
وانموده که آن را مالزم با عصر پسامدرن ميداند معتقد است که ما با تقدم وانمودهها مواجه
هستيم که درآن بر بازنمايي مقدم بر امر واقعي است :يعني جهاني منشائي حقيقي .بدين قرار
در نظم سوم وانموده ديگر حتي امر واقعي را به عنوان يک طرف معادله نداريم .بودريار گمان
مي کند که حاد واقعيت به سبک غالب تجربه و درک جهان بدل خواهد شد .بودريار معتقد
است « :وانموده مقدم بر حاد واقعيت است ،زيرا کارکرد حاد واقعيت در قلمرو وانموده تعريف
ميشود .ميتوان واقعگرايي افراطي ياد حاد واقعيت را به شکلي باژگونه تفسير کرد :امروزه
واقعيت خود به گونهاي حاد واقعيت است» (حامدي و رضوي .)75 :1393 ،براي فهم انديشه
بودريار در مورد شيوارگي اشيا ،توجه به دستهبندي تاريخي وي از شي بر اساس نوع ارزشي
که يافتهاند مفيد خواهد بود .وي در تبارشناسي خود از اشيا چهار يا پنج گونه از ارزش را به
اشيا دردورههاي مختلف تاريخي نسبت ميدهد .دو گونۀ اول را مارکس مطرح کرده بود و
گونۀ سوم را از موس وباتاي گرفت و گونۀ چهارم و پنجم را متأثر از نشانهشناسي و نيز تحوالت
تکنولوژيکي و فرهنگي جديد مطرح نمود و آنها را به دورههاي مختلف تاريخي نسبت داد .پنج
نوع ارزشي که بودريار براي اشيا ميشمارد ،عبارتند از:
 مصرفي :ارزش مصرفي معادل فايدهاي است که يک شي دارد و نيازهاي معيني راارضا ميکند .شي در منطق فايده به ابزار تبديل ميشود.
 ارزش مبادلهاي :ارزش مبادلهاي يک محصول ،ارزش بازاري آن است که با قيمتاندازهگيري ميشود .شي داراي مبادلهاي همان شي کااليي شدۀ مارکس است .شي
در منطق بازار به کاال تبديل ميشود.
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ارزش نمادين :در ارزش نمادين فايده شي يا قيمت آن موضوعيت ندارد و اهميتي
درجه دوم مييابد .آنچه مهم است نقش نماديني است که ايفا ميکند.
ارزش نشانهاي :در ارزش نشانهاي که متأثر از ساختارگايي و نشانهشناسي است،
هيچ شي جدا از ديگر اشيا وجو ندارد .اين نکته که اشيا با هم متفاوتند در فهم آنها
نقشي تعيينکنندۀ دارد .همين بعد تمايزيافتگي و متفاوتبودگي اشيا باعث شده تا
در جامعه مصرفي جديد نقشي ديگر برعهده گيرند .اشيا به دليل تفاوتهايشان مثال
تفاوت ناشي از مارک ،درجات ارزشي متفاوتي مييابند .اين درجات متفاوت ارزشي
به افراد استفادهکنندۀ از آن اشيا منتقل ميشود .به بيان ديگر اشيا به افراد واجد
آنها منزلتهاي خاص اجتماعي ميدهند .به طوري که اين ويژگي بر اصل فايده آنها
و ارزش مصرفي شان تقدم مييابد .دريک جامعه مصرفي ،اشيا صرفا مصرف
نميشوند .آنها پيش از آنکه براي ارضا يک نياز توليد شوند براي داللت بر يک منزلت
اجتماعي توليد ميشوند .بنابراين در يک جامعۀ مصرفي و در منطق تفاوت اشيا به
نشانه تبديل ميشوند
ارزش رمزي :ارزش رمزي را ميتوان به عنوان نوع پنجم و مهم ترين نوع ارزشي به
حساب آورد که بودريار براي اشيا و ابژهها در نظر ميگيرد و آن را در مبادلۀ نمادين
و مرگ مطرح ميسازد .وي معتقد است اين نوع ارزش در دوران معاصر (پسامدرن)
معروف شده سلطه است .دوران رمز ،دوران نشانه را که براي تشخيص ساختن ميان
افراد و مشخص ساختن آنان بود پشت سر ميگذارد .ويژگي دوران جديد در اين
نکته نهفته است که رمزها ميتوانند از واقعيات تمايز يابند و مستقل از آنها به حيات
خود ادامه دهند (لچت .)341-345 :1378 ،در مجسمههاي تيلور سوژۀ اصلي انسان
است که با نشانههايي مانند روزمرگي انسان معاصر را به تصوير ميکشد .اشيا با
توجه به نظر بودريار خود انسان است که در آثار تيلور اين شيوارگي با بدن انسانها
اتفاق ميافتد .انسان در آثار او با توجه به يکي از نشانههاي پستمدرن که
کثرتگرايي است تکثير شده است .بودريار در مورد جاودانگي و حذف مرگ صحبت
ميکند که در مجسمههاي تيلور به علت جنس مجسمهها شاهد عمر  300سالۀ
آنها هستيم .او هنر را موضوعي پنهاني ميبيند که در اين مورد مجسمههاي تيلور
انسانهايي هستند که در اعماق آبها پنهان شدهاند .او انسان را در تکثير تهي
ميداند که اين تهي بودن در صورت و زندگي منجمدشدۀ انسانهاي تيلور به خوبي
ديده ميشود.

پیشینۀ پژوهش
به دليل ويژگي ميان رشتهاي پژوهش ،پيشينه ميتواند بسيار وسيع است و طيف گستردهاي
از مطالعات در زمينه انسان در دورۀ مدرن و پسامدرن ،نظريات بودريار ،هنر و مؤلفههاي هنر
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پسامدرنيسيتي را دربرميگيرد .لذا به منظور پرهيز از اطناب و همچنين حفظ ارتباط مستقيم
با موضوع اصلي ،يعني ارتباط نظريات بودريار با آثار تيلور ،پژوهش حاضر بر مطالعاتي که حول
محور مباني نظري تحقيق و همينطور حوز ،هنر معاصر است ،متمرکز ميشود .نوذري
( )1385در مقالۀ خود به هويت در دوره پستمدرن پرداخته است .رشيديان ( )1385به
فلسفۀ فردي در دوره مدرن و پستمدرن و بيابانکي ( )1398به انسان پسامدرن پرداختهاند و
آن را تحليل کردهاند .منصوريان و نصري ( )1395در مقالۀ خود به ارتباط هنر و انسان از
منظر بودريار ،پرهيزکار ( )1389به رسانه و حاد واقعيت از منظر بودريار پرداختهاند .تنها
پژوهشي که مشخصا به ارتباط هنر با نظريات بودريار پرداخته ،مقالۀ حامدي و رضوي ()1392
است که به ارتباط نظريات بودريار با نقاشيهاي پيترهالي پرداخته است .مقالۀ اکبري و
خسروي فر نيز که دربارۀ انسان در مجسمههاي سگال در دورۀ پسامدرن است ،در راستاي
نظريات بودريار در مورد هنر است .در هيچ يک از اين موارد به آثار بودريار و ارتباط انسان
پسامدرن با مجسمههاي انساني تيلور در دورۀ معاصر پرداخته نشده است.

روش پژوهش
اين متن مطالعهاي است بينارشتهاي بين هنر و فلسفه ،بنابراين براي تحليل و فهم زمينههاي
مورد مطالعه و تجزيهوتحليل دادههاي جمعآوري شده اين پژوهش به صورت کيفي صورت
گرفته است .مقالۀ پيش رو با رويکردي از نگاه بودريار به انسان به مفاهيم شيوارگي،
کثرتگرايي و واقعنمايي و حاد واقعيت به معرفي آثار تيلور ميپردازد که انسان را در شرايطي
فراتر از واقعيت قرار ميدهد .اين پژوهش مستلزم استفاده از روش کيفي ميباشد و به بازنمايي
پيچيدگيهاي انسان امروز ميپردازد .در اين پژوهش با توجه به محورهاي ذکر شده بر اساس
نظريه بودريار ،به انسان معاصر و باورهاي او در دورۀ معاصر ،در مجسمههاي زيرآب تيلور
پرداخته ميشود .روش اين پژوهش توصيفي تحليلي بوده و روش گردآوري اطالعات به شيوه
اسنادي (کتابخانهاي) ميباشد.

یافتههای پژوهش
در اين پژوهش به تحليل مجسمههاي انسان در آثار هنرمند معاصر بريتانيايي جيسون تيلور
و ارتباط آن با نظريات بودريار نظريهپرداز فرانسوي پرداخته ميشود .ويژگيهاي انسان معاصر
از منظر بودريار مانند شيوارگي ،کثرتگرايي ،واقعنمايي در آثار تيلور مورد تحليل قرار
ميگيرند .بودريار به مطالعۀ انسان معاصر در عصر پسامدرنيته ميپردازد .بنابر از ديدگاه او
انسان در دورۀ پستمدرن داراي ويژگي بازنمايي واقعيت ،بازنمايي انسان زنده به مثابه شيواره،
تکثرگرايي و نمايش در مکاني غيرواقعي و حذف مرگ و جاودانگي است ،که اين موارد در
مجسمههاي منجمد شده انساني تيلور در زير آب ديده ميشود.
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تیلور و آثار او در مجسمهسازی پسامدرن
با آغاز دورۀ پسامدرن هنر مجسمهسازي ضمن توجه به امکانات برآمده از اين دوره توانست
رويکردهاي جديدي از مجسمهسازي را مطرح نمايد .يکي از مهمترين اين ويژگيها را ميتوان
در اختيار گرفتن مواد و تکنولوژي جديد دانست .به سبب آن که از ميان انواع هنرهاي تجسمي
مجسمهسازي ارتباط تنگاتنگي با ماده و شيوه ساخت دارد ،به خوبي توانست از فناوريهاي
جديد براي بيان ويژگيهاي مجسمهسازي پسامدرنيستي استفاده کند .بدينترتيب
دستاوردهاي جديد فني شرايط تحقق مجسمه به مثابۀ ايده را از نظر فني ممکن ساخت
(اکبري ،خسروي فر .)66 :1390 ،جيسون ديکرز تيلور 1هنرمند بريتانيايي متولد شهر کنت
در انگلستان در سال  1974است .او عکاس ،غواص و هنرمند است .او در سالهاي تحصيل
خود ابتدا به مجسمهسازي پرداخت و پس از فارغالتحصيلي از موسسه هنري لندندر در سال
 ،1998از مهارت خود براي ساخت سالنهاي تئاتر و کنسرت استفاده کرد .در سال 2006
نخستين مجسمههاي زير آب خود را ساخت که در سواحل گرانادا نصب شد .اين مجسمهها
نخستين پارک موزۀ مجسمهها در زير آب در جهان است .او تا سال  2013بيش از 700
مجسمه در جهان در نقاط مختلف نصب کرده است .مسئوالن اين موزه اعالم کردند که دو
درصد درآمد حاصل از گالريگردي زير آب براي حفاظت و محيط زيست و توسعۀ اکوتوريسم
منطقه استفاده خواهد شد .جيسون يکي از فعاالن جنبش جديدي به نام اکو آرت 2است که
جزء عرصه هنر محيطي قرار دارد .او تالش دارد رابطۀ انسان و محيط زيست را بهبود بخشد
و جامعۀ جهاني را به تفکر درباره اتفاقات و بحرانهاي محيط زيستي سوق دهد .او معتقد
است انسان تنها مخرب محيط زيست و طبيعتي است که در آن زندگي ميکند .مجسمههاي
او يک مداخلۀ انساني با محيط زيست را ايجاد ميکند .آثار او تبديل به صخرههاي مصنوعي
براي زندگي مرجانها و موجودات زيرآب شده است .اين پديدههاي طبيعي باعث زيبايي بيشتر
مجسمههاي تيلورشده است و نمک آب اقيانوس و طول موجهاي آب تخريبي بر مجسمهها
نداشته است .کارشناسان عمر مجسمههاي تيلور را تا سيصد سال بدون تخريب در زير آب
تخمين زدهاند .در ساخت مجسمههاي او از مخلوط سيمان دريايي ،شن ،ميکروسيليکا استفاده
شده است و تشکيل بتني خنثي داده است .در برخي از مجسمههاي او شيشه و سراميک و
سنگ طبيعي هم به کاررفته است .برنامه ريزي ،توليد و ساخت اين مجسمهها بين سه تا پنج
سال طول ميکشد و براي نصب مجسمهها گروهي از متخصصان هنري ،مکانيک ،دريانوردي
و غواصي با او همکاري ميکنند.
شاخص آثار تيلور در دورۀ معاصر پرداختن به مشکالت و معضالت انسان با خود و دنياي
پيرامونش ،روزمرگي ،بيهدفي و ارتباط با خود و ديگري و تنهايي انسان در دنياي معاصر

Jason Decaires Taylor
Eco Art Movement
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است .در آثار تيلور مهمترين ويژگي استفاده از پيکرههاي انساني در اندازههاي واقعي به صورت
اشيايي منجمد هستند و اشباح انساني در شهري وارونه در زير آب را نمودار ميسازند.
شکل  .1جيسون ديکرز تيلور در سال 2016

انسان معاصر در مجسمههای تیلور
در دورۀ پسامدرن زندگي اجتماعي به مراتب سريعتر ،متحولتر و پيچيدهتر از اشکال قبلي
آن به ويژه در صورتبندي مدرنيته رخ داده است .انسان در اين وضعيت هر روز با مطالبات
و خواستههاي بيشتري روبهرو ميشود ،بيشمار هويتهاي ممکن و محتمل سربرميآورند و
جامعه به منزلۀ عرصه حضور هويتهاي قديم و ظهور هويتهاي جديد بيش از هر زمان
ديگري در حال فروپاشي و تجزيه و تالشي است و در عينحال سوژهها مجبورند نقشهاي
متنوع بيشماري را تقبل کنند (نوذري .)138 :1385 ،در دورۀ معاصر هويت ماهيتي اجتماعي
دارد ،اما شک يا تعارض برآن تأثير نميگذارد .هويت پايدار است ،زيرا نظامهاي از پيش تعريف
شده از آن حفاظت ميکنند .انسان معاصر در چارچوب جهانبيني خود محصور شده است
(وارد .)161 :1383 ،پساساختارگرايان با حمله به مفاهيم سوژه ،هويت و خود بر اين عقيدهاند
که هويت ذهني افسانه يا اسطورهاي بيش نيست ،برساخته زبان و جامعه است .توهمي نتيجۀ
چندين عامل مبني بر اينکه هر شخص حقيقتا يک سوژه واقعي و اساسي است (کلنر:1992 ،
 .)143جامعۀ عصر پسامدرن ،جامعهاي صوري است که در آن تراکم انسانها موجب عدم
امکان شناخت متقابل آنها ،پيدايي روابط صوري – قراردادي و سطحي ميشود .اين اجتماع
براساس هويت جمعي بزرگي است که در آن «ما»ي بزرگي شکل ميگيرد ،ولي توافق در امور
به حداقل ميرسد (قاسمي .)127 :1382 ،اين امر در مجسمههاي تيلور ديده ميشود که
هويت مشخصي در پيکرهها وجود ندارد .تعداد انسانها در زير آب گاهي بيش از  700پيکره
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
ارواح را در زير آب خلق کند .انسانها درحال ديدن تلويزيون يا روزنامه خواندن و يا کتاب
خواندن و کارهاي معمولي روزمره به صورت واقعي ساخته شدهاند و در حال انجام دادن کاري
منجمد شدهاند .در آثار او روزمرگي ،بيهويتي انساني در دورۀ معاصر ديده ميشود .در آثار او
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واقعگرايي زندگي روزمره انسان معاصر در دنياي وارونه در زير آب نشان داده ميشود و
برشهايي از زندگي انسان معاصر نشان داده ميشود.
شکل  2و  3و  .4موزۀ زير آب ،مجموعۀ روياها.2013 ،

 202پژوهشهاي انسانشناسي ايران ،دوره  ،9شماره 2

بازنمایی حاد واقعیت در آثار انسانی تیلور با نظریات بودریار
حاد واقعيت ترجمه اصطالح  Hyper-Realityاست که از سوي بودريار در دورۀ پسامدرن به کار
رفته است .اين اصطالح را به چندگونه به فارسي ترجمه شده است :فراواقعيت ،فزون واقعيت
و حاد واقعيت يا واقعيت شديد از نمونه ترجمههاي آن است .با توجه به عبارتهاي مختلف
بودريار ميتوان گفت او حاد واقعي را نه تنها امري به غايت شبيه امر واقعي ،بلکه عين امر
واقعي و تسخيرکنندۀ جايگاه آن ميداند .به طوري که حاد واقعي غياب و نبود امر واقعي را
پنهان ميسازد .کسي متوجه اين جابهجايي و اين پنهان کاري نيست .رد اين حالت حاد
واقعي ،واقعيتر از امر واقعي ميشود .به بيان ديگر چنان ماهرانه جايش را اشغال ميکند که
واقعيتر از خود آن جلوهگري ميکند .البته حاد واقعي نه تنها جاي امر واقعي را ميگيرد ،بلکه
هيچ ربطي هم بدان ندارد؛ يعني رونوشتي از امر واقعي نيست ،بدل ظريف و واقع نماي آن
نيست (پرهيزکار  .)183 :1389،به زعم بودريار کارکرد هنر (باز) فراچنگ آوردن جهان است.
راهي است براي جان دوباره به ديدن .واقعيتي نظير هنر را تنها ميتوان مجموعهاي از نشانهها
و توليدي از موضوع در خودنمايه خويش تلقي کرد .بودريار درنظم سوم وانموده که آن را
مالزم با عصر پسامدرن ميداند معتقد است که ما با تقدم وانمودهها مواجه هستيم که درآن
بر بازنمايي مقدم بر امر واقعي است :يعني جهاني منشائي حقيقي .بدين قرار در نظم سوم
وانموده ديگر حتي امر واقعي را به عنوان يک طرف معادله نداريم .بودريار گمان ميکند که
حاد واقعيت به سبک غالب تجربه و درک جهان بدل خواهد شد .بودريار معتقد است« :وانموده
مقدم بر حاد واقعيت است ،زيرا کارکرد حاد واقعيت در قلمرو وانموده تعريف ميشود .ميتوان
واقعگرايي افراطي ياد حاد واقعيت را به شکلي واژگونه تفسير کرد :امروزه واقعيت خود به
گونهاي حاد واقعيت است» (حامدي ،رضوي .)75 :1393 ،گرايش به واقعيت در مجسمهسازي
با شروع جريان هايپررئاليسم در دهۀ1970به اوج خود ميرسد .در مجسمهسازي
هايپررئاليستي حتي آن محدوديتهاي ترجمۀ شي سه بعدي نيز وجود نداشت و مجسمهساز
ميتوانست اثرش را همانند واقعيت جلوه دهد (قره باغي .)63 :1380 ،گرايش به واقعگرايي
از ديرباز در بسياري از هنرها رايج و مطرح بوده است ،اما با شروع قرن بيستم و آغاز جنبش
مدرن ،هنر مدرن ميکوشد تا از آن دوري جويد .هنر مدرن با انکار تقليد ،رونويسي و بازسازي
اين نکته را آشکار کرده است .هنرمدرن نشان ميدهد که برخالف برداشت عاميانه اساس هنر
عدم اين هماني است .هنرمدرن بيانگر و مقلد نيست ،اين هماني را ثابت نميکند و از
مفهومسازي به دور است (احمدي .)22 :1374 ،تيلور از مجسمههاي واقعگرايانه در ابعاد
واقعي انساني در آثار خود براي نشان دادن جهاني موازي جهاني واقعي استفاده ميکند .ايدۀ
مؤلف در اين آثار و دنياي زيرآب وارونه جلوه دادن جهان واقعي ،با نشانههاي واقعي است .اين
گرايش به واقعگرايي در مجسمههاي تيلور با نظريات بودريار در مورد واقعگرايي تطابق دارد.
حاد واقعيت در آثار تيلور حاد واقعيتي بدون جهان واقعي است .تيلور از واقعيت و انسانهاي
واقعي استفاده مي کند تا واقعيت را معکوس جلوه دهد و دنياي واقعي را وارونه جلوه دهد.
استفاده از انسانهاي واقعي و در ابعاد واقعي در مجسمههاي تيلور در واقع وارونه نشان دادن
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دنياي واقعي است و به شيوارگي انسان براي تخريب انسان و طبيعت تأکيد شده است .ساختار
مجسمههاي تيلور با خصيصههاي واقعي انساني «خودبيگانگي انسان در دورۀ معاصر» مشابه
است .در اين آثار انسان به مثابه شي به کار رفته است و رابطۀ ميان انسانها به رابطۀ ميان
اشيا بدل شده است .انسان در حد يک شي يا کاال در ساختار جامعه معاصر تلقي ميشود.
تکراري و هم شکل بودن انسانها بر اين امر تأکيد دارد .يکي از مهمترين ويژگيهاي انسانهاي
تيلور به عنوان برساختي از اجتماع و يک سوژۀ مدرن بدون هويت است که به شيوارگي
رسيده است .انسان به صورت يک کاالي سرمايهداري جايگاهي همانند شي پيدا کرده است.
در آثار او مرز بين واقعيت انسان معاصر و انسان به مثابه يک کاال يا شي مطرح شده است.
انسان در اين آثار دچار جدا شدن از واقعيت و عدم درک آن شده و انسان را به عنوان يک
شي واره طبيعي نشان ميدهد که معناي ثانوي طبيعت را باز ميتاباند .انسان در اين آثار به
صورت فراواقعيت يا واقعيت حاد با تأثير پذيري از نشانههاي فلسفه پستمدرن تصوير شده
است تا عدم توانايي انسان در مرز بين واقعيت و خيال را نشان دهد .در فرهنگ پستمدرن
فراواقعيت مفهومي براي تفسير انسان است که بايد واقعيتهاي گوناگون استفاده کند و جهان
معاصر را کشف و درک کند .انسان در آثار تيلور دچار خودبيگانگي ،تنهايي ،گسست انسان
معاصر است که با نظريات بودريار در مورد پسامدرن تطبيق دارد.
شکل  5و  .6موزۀ زير آب ،مجموعۀ روياها.2013 ،

قالبگیری از مدلهای زنده انسانی به مثابۀ شی ،اضافه شدن شیوارگی
قالبگيري از مدل زندۀ انساني تکنيکي در هنر پسامدرن است .اين تکنيک از مؤلفههاي بسيار
مهم به کار رفته در آثار مجسمهسازان پسامدرنيسم در جهت هرچه نزديکتر شدن مجسمهها
به بدن واقعي انسان است .اين شيوه در مقابل جريان انتزاعگرايي مدرنيستي به ويژه در نمايش
پيکره انسان و در پي جريان واقعگرايي و همچنين پيوند هنر و زندگي در نيمۀ دوم قرن
بيستم حضورگستردهاي در مجسمهسازي يافت .هر چند که شروع استفاده از اين شيوه در
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خلق مجسمهها بهطور جدي مربوط به دوره پسامدرنيسم است ،اما مطالعۀ تاريخ مجسمهسازي
مدرن نشان ميدهد دست کم مجادلههايي در خصوص استفاده از شيوه قالب گيري از روي
مدل زنده وجود داشته است (هارت .)926 :1382،وجه مشترک هنرمندان محيطي نه موضوع
و مواد خام ياروشهاي کار بلکه عالقه و تعهدشان به ديدگاهي گستردهتر از آفرينش هنري
است و از اين راه کشف خويشتن است (اسماگوال .)385 :1381 ،در هنر پستمدرن شاهد
استفاده بدون مانع و گستردۀ اين شيوه براي توليد و تکثير آثار و ابزاري براي بيان انديشهها
و ايدههاي هنرمندان هستيم .تيلور از مدلهاي واقعي استفاده ميکند و از مدلهاي از پيش
طراحي شده استفاده نميکند او با بانداژهاي گچي از مدلهاي زنده قالب ميگيرد و انسان را
به شي تبديل ميکند .در تطبيق نظريه بودريار با شيوارگي انساني در آثار تيلور ميتوان گفت
در نظر بودريار اشيا بر اساس نوع ارزشي که يافتهاند ،مفيد خواهند بود .ارزش مصرفي اشيا
که بر مبناي فايدۀ يک شي ارزش آن مشخص ميشود .ارزش مبادلهاي که با يک قيمت
اندازهگيري ميشود .ارزش نمادين که با مجسمههاي تيلور قابل تطبيق است و انسان نقش
نماديني را ايفا ميکند .ارزش نشانهاي يک شي که متأثر از ساختارگرايي و نشانهشناسي است
که با مجسمههاي تيلور قابل تطبيق است .تمايز و متفاوت بودن شي مهم است که در اينجا
انسان متفاوت با انسان واقعي تصوير ميشود و يک شي به صورت مجسمه ولي با ظاهري
واقعي و انساني است .تفاوت اين شي در جامعه مصرفگرايي نقش جديدي را ايفا ميکند که
انسان در آثار تيلور نقشي سردرگم دارد .در ارزش نشانهاي اشيا به افراد ارزش ميدهند و اشيا
داراي ارزش نشانهاي هستند و فقط جنبه رفع نياز مصرفکنندۀ را ندارند ،بلکه نشانه ارزش و
منزلت اجتماعي هستند .مورد ديگر ارزش رمزي است که مهمترين نوع ارزش ميباشد که
بودريار مطرح ميکند و با عنوان مبادلۀ نمادين و مرگ مطرح ميشود که به عنوان ارزش
پسامدرنيستي است که نشانهها ميتوانند از واقعيت تمايز يابند و مستقل باشند ،که نظريات
بودريار در دورۀ معاصر برمبناي آن شکل گرفته است .براين مبنا انسان يک شي است که
مي تواند از واقعيت خود جدا شده و مثل يک شي مستقل به حيات خود ادامه دهد ميتواند
اين حيات به صورت مجسمه در زير آب و در شهري خيالي باشد.
شکل  .7موزۀ زير آب ،مجموعۀ روياها2013 ،
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شکل  .8موزۀ زير آب ،چهره مرد از روي فرد واقعي ،تغييرات در زير آب2013،

کثرتگرایی انسانی در مجسمههای تیلور
تکثرگرايي از شاخصههاي هنر پستمدرنيسم است که با تأکيد بر چندگانگي فرهنگها،
قوميتها ،نژادها و جنسيت ،حقيقت ،تعداد و حتي خِرد به مقابله با اصل وحدتگرايي و
نابگرايي در مدرنيسم پرداخت (اکبري و خسروي فر .)68 :1391 ،بهطور کلي واژۀ
«پلوراليسم» بيشتر در مواردي مطرح ميشود که بخواهد مشخصکنندۀ عدم برتري يک گروه
سياسي يا يک ايدئولوژي خاص باشد و بر عدم ارجحيت قوم قبيله و يا فرهنگي خاص اشاره
کند (قرهباغي .)224 :1380 ،در آثار تيلور اين مجسمهها با چهرههاي با چشماني بسته ،تنها
و در عينحال در يک جمع نشان داده ميشوند که بر فردگرايي و تنهايي انسان معاصر در
جمع اشاره دارد .همه در حاالت عادي و روزمره بدون نشان دادن طبقۀ اجتماعي خاص و نژاد
خاصي نشان داده ميشوند.
نمایش آثار در زیر آب
تيلور براي نمايش آثارش ،چيدمانهايي در زيرآب را انتخاب کرده است .در آثار او مکانهاي
عمومي ،منزل ،رستوران و پارک و ...براي نشستن و نمايش آثار مجسمهها انتخاب شده است.
او مجسمههاي خود را در حالتهاي واقعي و در مکانهاي واقعي نمايش ميدهد که گويي
انسانها در يک لحظه از زندگي منجمد شدهاند« .بهرهگيري از مکانهاي عمومي به جاي
موزهها و گالريها براي نمايش آثار شيوهاي بود که بسياري از هنرمندان پستمدرنيسم براي
تأکيد و تشديد جنبۀ واقعي آثارشان و همچنين فراهم کردن نوعي ارتباط نزديک با مخاطب
آن را برگزيدند» (اکبري ،خسروي فر .)69 :1391 ،اين ايده که بازديدکنندگان بتوانند وارد
نقاشي يا مجسمه شوند و اينکه با احاطه شدن توسط اثر به نوعي بخشي از اثر قلمداد شوند
در هنر نيمۀ دوم قرن بيستم بيش از هر فرمول زيباييشناسانۀ ديگري به عنوان يک عامل
مؤثر و يکپارچه نقش ايفا کرده است (تومر .)416 :1996 ،هنرمندان براي شکلهاي ابداعي
خود در آن محيطها فضاي مناسبتر و تماشاگران پذيراتري را مييافتند (ميه.)155 : 1389 ،
آثار او در اين محيطها به گونهاي نصب شدهاند که مخاطب ميتواند وارد اين دنيا شود و در
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آن حرکت کند .نمايش انسان معاصر در حالت تنهايي و انزوا و تنهايي در جمع در مجسمهها
ديده ميشود .او براي بيان ايدهها و دغدغههاي خود از مجسمههاي انسانهاي واقعي در اندازه
و حالتهاي واقعي بهره گرفته است و انسان معاصر ميتواند با آن همذاتپنداري کند .او چهرۀ
جديدي از مجسمهساز ي معاصر در هنر پسامدرن را به نمايش گذاشته است .آثار او بازتاب
دنياي معاصر است؛ جهاني وارونه که در زير آب ساخته شده است .انسانهايي که به شکل و
اندازه واقعي در برشها و لحظههايي از زندگي مسخ شدهاند و بيتفاوتي و بيهويتي انسان
معاصر را نشان ميدهند .در آثار تيلور انسان به مثابه شي واقعي ،تکثير شده است .در اين آثار
انسان ،در دنيايي که از واقعيت الهام گرفته شده ،به صورت مجسمههايي در اندازۀ واقعي ،براي
وارونه جلوه دادن دنياي واقعي معاصر به کار رفته است.
شکل  9و  .10موزۀ زير آب ،مجموعۀ روياها2013 ،
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شکل  .11موزۀ زير آب ،مجموعۀ روياها2013 ،

نتیجهگیری
بنابر پژوهش حاضر روشن شد در دوره پسامدرن مبحث انسان و هويت او همواره مطرح بوده
است .يکي از کساني که به بازنمايي انسان در دورۀ معاصر نگاه فلسفي داشته  ،ژان بودريار
است .او معتقد است انسان در دورۀ معاصر داراي دغدغههايي است که در دورۀ پسامدرنيته
تمرکز بر روي سوژه اتفاق ميافتد .در دورۀ معاصر انسان تبديل به شي ميشود ،تکثير ميشود
و جاودانگي و حذف مرگ باعث قدرت ميشود و هنر پنهان کردن اين امر است .اين موارد در
آثار تيلور مجسمهساز بريتانيايي که سوژه اصلي آثار او انسان است ديده ميشود .او با
نشانههايي مانند روزمرگي بيهويتي انسان معاصر را به تصوير ميکشد .اشيا با توجه به نظر
بودريار خود انسان است که در آثار تيلور اين شيوارگي با انسانهاي منجمدشدۀ معاصر در
زير آب ديده ميشود .در آثار او انسان به معناي يک شي مطرح ميشود که در او ازخودبيگانگي
اتفاق افتاده است .شيوارگي در آثار او انسان را مانند شي مطرح ميکند که در روابط انساني
در مجسمهها نيز ديده ميشود .فرايند شيشدگي در اجتماع زيرآب تيلور نيز ديده ميشود.
در جامعۀ او شکافي بين واقعيت و حقيقت اتفاق افتاده است .انسان در آثار او به صورت
فراواقعيت يا واقعيت حاد مطرح ميشود .فراواقعيت در اين آثار با نقش نمادين انسان در اندازه
و هيبت واقعي تکميل ميشود و انسان به صورت نشانهاي نمادين در اين جهان زير آب نقشي
وارونه دارد و دنياي زير آب فراواقعيتي است که در تضاد با واقعيت جهان واقعي است .در آثار
تيلور انسان به مثابه يک شي است که از واقعيت خود جدا شده و به صورت مستقل به حيات
خود در زير آب در دنياي وارونه ادامه دهد .در آثار او تکثر انسان که يکي از نشانههاي
پستمدرن است ،ديده ميشود .نظر بودريار در مورد جاودانگي و حذف مرگ در مجسمههاي
تيلور به علت جنس مجسمهها با عمري طوالني ديده ميشود .او هنر را موضوعي پنهاني
ميبيند که به راحتي ديده نميشود و مجسمهها در اعماق آبها پنهان شدهاند و بايد از
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اليههاي واقعيت گذشت تا به حقيقت آن دست پيدا کرد .او انسان را در تکثير تهي ميداند
که اين تهي بودن در صورت و زندگي منجمدشدۀ انسانهاي تيلور به تعداد شهري در زيرآب
به خوبي ديده ميشود .در بخش انتهايي مقاله مشخص شد ميتوان نظريات بودريار در مورد
پسامدرنيته را با مجسمههاي انساني تيلور در زير آب تطبيق داد .انسان در آثار تيلور متأثر از
شرايط زمانۀ خود و انسان معاصر است .آثار تيلور داراي مؤلفههاي پسامدرنيستي مانند حاد
واقعيت ،کثرتگرايي و قالبگيري ،شيوارگي از انسان معاصر با پيچيدگيهاي بسيار ميباشد.
پيکرهها در جهاني خلق شدهاند که بازنمودي از جهان واقعي انساني است ولي در واقع وارونۀ
جهان واقعي است .در آثار تيلور انسان معاصر روزمرگي ،بيهويتي ،تنهايي در جمع ،پيچيدگي،
ازخودبيگانگي و کنشهاي طبيعي انساني نشان داده ميشود .مجسمهها موقعيت انسان
امروزي را در دنياي معاصر نشان ميدهد که گويي در لحظهاي منجمد شده است ،و براي اين
امر هنرمند از مدلهاي انساني زنده در اندازه واقعي استفاده ميکند .انسانهايي با صورتهاي
مسخ شده که در جهاني غيرواقعي بازتاب جهان واقعي پيرامون ما هستند و انسان را با واقعيت
وارونۀ خود در دنياي معاصر به چالش ميکشند .در آثار تيلور معناي آثار فراتر از معنا در عالم
واقعيت قرار دارد و مواجهۀ مخاطب با آنها در زيرآب روبهرو شدن با امور معمول زندگي روزمره
انسان نيست؛ بلکه مخاطب با درنظر گرفتن صورت بازنمودي انسان به صورت تمثيلي و نمادين
متوجه معناي پيچيده و از خودبيگانگي انسان معاصر ميشود.
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