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مقدمه
تصور کنید که باستانشناسان چند صد سال ديگر کوههای زبالههای الکترونیکي و
ترميشوند (استیونسن،

کنند،ساختمانهایموزه بزرگ


هایتلويزيونراحفاریمي

ايستگاه
،موزههاييکه انبارهایآنها

هایجديدیباموضوعاتجديدشکلميگیرد


)وموزه
2001
آکنده از اشیايي است که شانس قرارگیری در پشت ويترين را نداشتهاند .گذشتهای که
انسانچندسدهديگربرایخودخواهدساختمبتنيبررخدادهای حالما است،بر مواد
هاييکهباستانشناسانآيندهخواهندداشت .


ماوتفسیرهاوالبتهانتخاب
امروزه

فرهنگي
فرايندانديشیدنانسانمدرنبهگذشتهخود،پايانناپذيراست.اوازفهموبازفهمِ

شود.ممکناستموضوعاتموردعالقه اونسبتبهگذشتهتغییر


خودخستهنمي
گذشته 

،اماهیچگاهکنکاشدرگذشتهرارهانکردهاست.کاويدن

کنندوبه اصطالحبهروزشوند
سرمايهدارانهجهان

نهفقطيکشغليادانشکهراهکاریبرایبازتعريف 

گذشته،امروزه 
ایقابلمصرفاست،سرمايهایکههرکسازآنبیشتربرخوردار


است:گذشتههمسرمايه
بیشترقرارميدهد.سؤالايناست،دنیاييکهخودراغرق

است رادرمعرض”استعمار“ 
آمدهازکاوشهای

اشیاءمصرفيکردهاست،سرانجامباخیل عظیممواد فرهنگي به 
دست
باستانشناختيچهخواهدکرد ،موادیکهاينزمانينیستد،قابلمصرفروزمرهنیستند و

بازيافتآنهاقاعدتاًبايدتوجیهيراداشتهباشد؟ 
به نظر مي رسد تغییر نگاه انسان مدرن نسبت به خود ،تغییر نگاهش نسبت به
گذشتهاشرانیزبهدنبالداشتهاست (بنگريدبه توماس.)2000،درواقع”گذشته“ کاالی

)،گذشتهایکهنهفقط

مصرفزدهمدرناست(آرنولدوديگران1998،

مصرفيجديددنیای
بازیبهمصرفميرسد (هلتفورد،


هدرشکلبرندولوگوواسباب
درشکلاشیایموزهایک

اشميداندو


امروزبیشازآنکهازحالشاطالعداشتهباشدازگذشته
.)2007گوييانسان،
هويتزمانحالبهگونه ایمعقولبهگذشتهمتصلاست،آيندهنیزدرپرتوفهماعضای

)؛گذشتهای

بهوقوعميپیوندد(گیدنز110:1391

جامعهازآنچهدرگذشتهرویدادهاست
کهکشفوشناساييومصرفشتوجیهِهزاراندالریاستکهدرسالخرجباستانشناسي،
شود،آنهمدرسرزمینهاييکهقسمتبزرگياز


يندستمي
داریورشتههايياز ا


موزه
جمعیتبامشکالتروزمرهمعیشتيمواجهاست.واقعیتاماايناستکهامروزمادرجهاني
مي زيیم کهحتيبرسرهويت برساختهازاينموادفرهنگيممکناستجنگرخدهد

اشرامصرفميکندونشانگانمادی


.جهانمدرنگذشته
(بنگريدبهمکگواير)2008،
داریميشود،


هايشانزاييدرآننگه

هایبزرگيبنامموزهاستکهزباله

اينمصرفمکان
مکانهاييکهدرهرشهربزرگوکوچکجهانِمدرنياحتيفرامدرنحضوردارد .


جهان مدرن گذشته را مصرف میکند
بینيتازهایبهشمارآوردکهازقرون17و18میالدی

بهتراستمدرنیتهرابهمثابهِجهان
ه،موضعيایاستکهدر

).يکيازمهمترينويژگيهایمدرنیت

شکوفاشد(پپین17:1995،
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خصوصگذشتهبرایخودوضعميکند (گراس.)2009،اگربرایانسانپیشامدرنگذشته

ميبیند برای انسان مدرن گذشته
اسطورهای ”گذشته“  

”خودِ“ او است و خود را دنباله 
”ديگری“ است (بنگريد به لويانس ،)1987 ،ديگریای که بدنش را ميتوان کالبدشکافي
)،اندامشرابیرونريختوموردمشاهدهقراردادوحتيازتکههای

کرد (الکور1990،
ماندهازگذشتهبدننوينيبهوجودآورد.انسانمدرننميتوانستهويت


هایبرجای

بدن
خودراهمانهويتگذشتهبپنداردوهیچتمايلينداشتکهرويکردهایمدرنرابهفهمي
پیشاروشنگرانه (الی )2009 ،وصل کند .او مدرن شده است و مدرنشدگي را به مثابه
1

بیند.اطالقهمیننامهانشانازآنداردکهانسانمدرنتا

تولدینوياروشنشدن مي
ميانگاردوبنابراينبینششوگفتمانشنسبت
چهحدانسانغیرمدرنراغرقدر”عدم“  
بهاوگفتمانازباالوبهشدتنقادانهاست (احمدی .)45:1390انسانمدرنخودرادر
دهدبلکهخودراروبهرویاوقرارميدهد:چراتومانندمن


جایانسانپیشامدرنقرارنمي
زندگينکردهای؟ودراينمیانهمعیار،خوداواست،اين”خود“ کهآدمگذشتهرابهمثابه

ميبیند .
وفاصلهدارازخود 

ديگریایبسیاردور

درواقع مي توانگفت کهدر گفتمانمدرنسنتبرگذشته متمرکزشدهاست و
مدرنیته بر آينده .با انقالب صنعتي و پیشرفت علوم و تقسیمکار صنعتي ،شاهد پیدايش
بعدی تازه از دگرگوني و انهدام رسوم و فرهنگهای سنتي در صحنه زندگي اجتماعي
هستیم .انقالبنیروهایمولد،موجبات تحوالت (بنگريدبه پلز1998،؛ گیسمروهورست،
)2004عمیقيرادرمدرنیتهفراهمآوردکهتحول گذارازتمدنکاروپیشرفتبهتمدن
مصرف و تفريح بود (بنگريد به بودريار .)1389 ،حال جهان مدرن ،اين جامعه مصرفي،
نیازمندفزونيِمادهاست.دردوقرناخیراشیاءدائماًتولیدوسريعاًمصرفوبهدورانداخته
هايشپرميشود،

ميشوند (اوتکا2008،؛ راپا )2002،ودرنهايتسرمايه(کاپیتال)  
جیب

زندگيدرايندورانکهميتوانآنراعصرفزونياشیاءنامید،خودمستلزمسرعتاست

ترميشود،درکنارآنتشديد


وقفهسريعوسريع

)،سرعتيکهبي
(بنگريدبه گودی2013،
).اشیاييتولیدميشوندکه

کارانسانيموجباتتولیداتانبوهرافراهمميآورد (پي2012،

به سرعت مصرف و بعد از مدتي جای خود را به شيء ديگر ميدهند (بیدون و نیسن،
).درهیچدورهایاززندگيانساناينهمهاشیایبيکارکردِحیاتيتولیدنشدهاست،

1998
متوسطپرازلباسوکفشاستوکابینتهاپرظرفوانسانبياين

کمدهایطبقههای 
اشیا،اشیاييکهکارکردشانتنهاخريداریشدناستحسبیگانگيباجهانميکند.در

اينبینبرخيکشورهاچونچینوويتناموتايلندازشکلکشوربهکارخانههایعظیم

تبديلشدهاندکههرروزهزارانتُنبراشیایقابل

بيکارکردوکارکرددار“ 
تولیدمواد” 
مصرفجهانميافزايند .

هرفرددردورانمدرنوپسامدرندرطولزندگيخود،مصرفاشیاءمتفاوتيوبا
کارکردهایخاصونهچندانموردنیازراتجربهميکند.ايناستکهشايدعصرفزوني

renaissance

1
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اشیاء را بتوان دوران نوستالژيا نامید .دوراني که به واسطه تغییرات سريع اشیاء و به دور
آيدتولیدوبهسرعتمصرفميشود.اين


انداختنآنها،خاطراتينیزکهباآنهابهوجودمي
سفیدکهاکنونجزوزبالههایاين

استکهگاهياشیايينظیرگرامافونوتلويزيونسیاهو

جهانمملوازجسممحسوبميشوند،باتغییرمعنادهي،حکمشيءنمادين(هادر)1991،
هایماايفاميکنندوبامعنادهيجديد(بنگريدبهمیلر)2007،اينباربهمثابه


رادرخانه
هایگذشتهدوبارهودوبارهمصرفميشوند (هامز.)2013،چیزهادرجهانمدرن


آيکون
ميشوندکهمصرفشوندودورريختهشوند .
خلقنميشوندکهبمانند،خلق 

جامعه مصرفي و يا بهتر بگويیم ،تمدن زبالهساز (بودريار )46 :1389 ،به واسطه
دورريزهایبيشمارش،برایبقایخودبهاشیاءنیازدارد،درفرايندتولیداشیا (گودوينو

ديگران1996،؛ گلیکمن)1999،بعضاً اهمیتکمیتبرکیفیتغلبهپیداميکندتابتواند
مدتيازآناستفادهنمايدوبعدآنرابهدوراندازد.درواقعقهرمانانمصرفبرایادامهاين

روندبهنابودیِاشیاءنیازدارند.آنهااشیاءرامصرفوباقيآنهارادورميريزند (کالرک،
.)2003جامعهمصرفيبرایمصرفنیازداردکههمهچیزراشيءوارهببیند:بدن،جنسیت
(فلک،)1994،رؤياها،احساس،واقعیت(ديیری)2012،وحتيگذشتهرا؛اماجهانمدرن
اساساًچراوچگونهگذشتهرامصرفميکند؟ 
مدرنیته با اين ادعا که گذشته را سپری کرده و نسبتش با آن نسبت بررسي و
ابهگذشتهتحمیلميکند.دراين نگاه،

پژوهشاست (کالینگوود،)2008،نگاهخاصير
مدرنیته به درون روندی دايرهای از تغییرات وارد ميشود که در آن همه اشکال گذشته،
جوهرخودراازدستدادهاند.بودريار ( 1389ب)26:براينباوراستکهجامعهمصرفي

واقعیت را پیشاپیش و با نگاه به گذشته به مصرف ميرساند؛ اما فاصلهای که میان او با
کندکهدرگفتمانباستانشناسانهبهآن”ماده

استرابانشانههاييپرمي

گذشتهبرقرار 
هاييرابرپاميکنندتا

فرهنگي“ ميگويند (لوفگرن.)1997،آنهادرستايشاشیاء ،موزه
آنهاراکهگردهزارههابررويشاننشستهاستبهتماشابگذارند.اشیاييکه

حضور”خسته“
هريکبهتنهاييزندگيوسرنوشتيراپشتسرگذاشتهاندودرزيرخروارهاخاکحکم

باستانشناسي مجدداً دارای زندگي جديد ميشوند.

واسطه 

دورريز را داشتهاند و اينک به
مصرفگذشتهيابهتربگويیمبازيافتآنبهاينمعنا استکهاشیاييکهروزگاریمصرف
شدهاند ،دوباره پیدا و مجدداً معنادهي ميشوند و به مصرف ميرسند ،البته مصرفي

گونهمصرف،ازآنگونهمصارفياست


ديگرگونهکهباکارکرداولیهشيءمتفاوتاست.اين
کهبهقولوابلن،جنبهخودنمايي دارند (وابلن.)1994،درواقعگذشتهبهعنوان”کااليي
رابههمراهميآوردوآنرا

مصرفکننده

رفميرسد.کاالييکهرضايتمندی

خاص“بهمص
کند.هرجامعهایکهازکاالهایخاصبیشتریبرخوردارباشد،متمايزتر ازبقیه

متمايزمي
شودواينراميتوانمصرفکاالیتمايزسازبهشمارآوردمصرفيکه


جوامعمحسوبمي
ایمصرفدستهبندیکرد(بودريار .)189:1389،


ینشانه
توانآنرادرمنطقها


مي
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شناسينیزميتوانبهايننتیجهرسیدکهبستریکه


باستان
بانگاهيبهتاريخچه 

باستانشناسي در آن رشد کرد هم زمان با دوران مدرنیته است و در راستای آن نیاز به

مادهای که توسط
مصرف مادهای که چنین جامعهای بر مبنای آن در حال رشد است و  
شود:موزه.موزهمحلنگهداریماديتهای


شوددريکجاعرضهمي

شناستولیدمي

باستان
استکهاشیایبازپسستانده

شدهای 
درواقعموزهبنایتقديس 

برجایماندهاززماناست .

يتواند
از مالکیت خصوصي را به نمايش ميگذارد و به واسطه خنثيسازی اقتصادی م 
پذيرایاشیای”ناب“باشد(بورديو .)380:1390
موزهگوييجايگاهمکانمقدسدورهپیشامدرنراگرفتهاست.تماشاييکهازورای
ويترين و در پشت شفافیت شیشه ،وضعیت مبهم و فاصله کاال را حفظ ميکند (بودريار،
 ،)264 :1389شبیه تماشای پیکرههای بزرگ اوزيس و اوزيريس و هرمس از پس دهها
ستوندرمعابدمصریسلسلههایجديداست،ديدنونديدنوماندندرآرزویلمس .

در موزه برخالف گالری ،اشیاء برای فروش در پشت ويترين قرار داده نميشوند،
مصرف گذشته جنبه ای نمادين دارد .در واقع ما در حین مصرف کردن اشیاء خودمان را
کهبراساسشميتوانیمجايگاهمانرادريکنظمجهانيمشخصکنیم

تعريفميکنیم 

).مصرفگذشتهازآنگونهمصارفياستکههرجامعهدرراستای

(بورديو 1390ب32:
واقعشده درويترين،چونکاالييشاخصوويژهبه
تفاوتشباديگرانتبیینميشود.ماده 

د.ويترينهايي

تريننقشيرابرعهدهميگیرن

نمايشگذاشتهميشود.هريکدرپشتوي

شخصیتهايشان را ميدهند .کاراکترهايي جذاب برای

که به آنها فرصت نمايان شدن 
مخاطبینيمشتاقکههرکسيبرایديدنآنبايدپولبپردازد.پرداختيکهدرقبالآن
کااليي،ازآنِفردنخواهدشدوازآنشايدبتوانبهعنوانمبادلهاینمادين(بودريار:1389
کرد،مبادلهنمادينِکاالهاييکهخودراويانيازگذشتهاند.رويدادوروايتگذشته

)193ياد
صنعتيتولیديارسانههایجمعيتولید

شودکهتوسطزنجیره 


تنهازمانيقابلمصرفمي
خاطبعرضهميشودو

شود.ايناستکهاشیاءموزهایدرقالبعکس،پوستر،موالژبهم

گونهشبیهسازی،


بهعبارتديگردراين
پراکنيميشود؛ 


هاسخن

درستايشآناندررسانه
تولیدخالقانهوابتکاریوجودندارد،بلکهتنهااشیاءبازتولیدميشوند .

بااينحال همهاشیاکهازدل خاکبه دستميآيند،بختآنراندارندکه در
یموزهقرارگیرند،درواقعنگاهمصرفيووسوسهآمیزبهگذشتهنیزچون

پشتويترينها

روميشود”:اسراف“.فراوانياشیاءدرجوامعبااسراف

ديگرمواردبايکمسئلهبحرانزاروبه

ياهويتسازنیستندو

کنند.انبوهيازاشیاءکهازنظرموزهها”زيبا“ 

همپوشانيپیدامي

ارزش قرارگیری در پشت ويترينها را ندارند ،در انبارهای موزه دوباره خاک ميخورند
(تصوير .)1
اين وضعیت در موزههای ايران هم مشاهده ميشود .تنها کافي است سری به
هایداخلايرانمانندموزهمليايرانبزنیمتابهحجمعظیميازيافتههای


انبارهایموزه
یریدرپشتويترينرانداشتهاندپيببريم.درحدودچهار

باستانشناختيکهشانسقرارگ
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نامداشت.باستانشناسان

دههپیشبخشيدرموزه مليايرانتأسیسشدکه”پخشگاه“ 

شناساييشده را به اين قسمت تحويل ميدادند و بعد با ارائه مستندات و رسید به

اشیاء 
باستانشناختي موجود در انبار

مطالعه ميپرداختند .با حذف اين بخش بسیاری از اشیاء 
موزه ملي در شکل اماني و در جعبههای خود ماندند تا در دهه گذشته که تالش

امادردولتهایپیشین

هایبرایساماندهياشیاءامانيپخشگاهصورتگرفت؛


متخصصان
با مديرت نامتخصصانه موزه ملي وضعیت نابسامانتر شد .به طور کلي با هر فعالیت
باستانشناختيمیدانياعمازبررسيياکاوشموادفرهنگي،دستافزارهاوموادمعدنياعم

ازاسکلت،قطعاتسفال ،دورريزهایسنگيو...شناسايي يابه مؤسساتپژوهشيسپرده
هایباستانشناختي

هایهرشهرستانتحويلدادهميشود.عموماًيافته


شودويابهموزه

مي
در انبار موزهها مجدداً طبقهبندی ميشوند و جايگاه مخصوصي به آنها داده ميشود تا
پژو هشگرانيکهقصدبررسيمجددآنهارادارند،آثارموردنظررابهراحتيازخیلانبوه
هاتشخیصدهند.بااينحالامکاناتاندکموزههایايرانيبهويژهنبودامکانات


ديگريافته
هایپژوهشيدرموزههاعمالً


شودبخش

اندکپژوهشيسببمي
بودجههای

آزمايشگاهيو
مسکوتباقيبمانند.ايندرحالياستکهوضعیتموزههادرايرانبهيکدلیلديگرهم

دچارمشکلاست،اينکهفلسفه وجودموزهوچراييآنهمراهساختمانِموزهواردايران

نشدهاست .
مليتاسالهاحتي

انهمراهباعتیقهجويانفرانسویواردشد.موزه 

موزههادراير

پهلویهمچنانعرصه آندرهگدارو

شناسيقاجاردردوره 


پسازالغایقراردادهایباستان
فرانسويان در مقابل حضور روزافزون آلمانيها و سپس آمريکاييها باقي ماند (بنگريد به
ايزاشتاتوريزوی .)2011،
هادرشهرستانهایمختلفوبه


هایاخیرشتابروزافزوندرساختموزه

ردهه
د
يابانهوهمچنینساختموزههایفضایبازبربحرانِانباشتموادفرهنگي


ويژهبانگاههويت
درمحوطههای موردکاوشدربسیاریمواردبه

شناساييشده 

افزودهاست .موادفرهنگي
تررابهدستنميآورند

شوندودرواقعامکانمطالعه 
کلي

جاييشبیهپخشگاهفرستادهنمي
بلکهدرشهرستاندرموزههاييکهعموماًبه”ساختمان“و”بخشِنمايش“تقلیلمييابند

انبارميشوند .
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دانيهایگذشته(زيرزمینموزهمليايران) 
زباله 
موزهها 
تصوير :1

















http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910220000383منبع:

موزهها ،زبالهدانیهای گذشته
دراينمیانهنیمهخودآگاهيدارد.فلسفه ,ding

جامعهمصرفيخودراهممصرفميکند،

)وکلیتمدرنیسمرشتهایتدارک

بعدازانقالبصنعتيپیداميشود (هادر2013،

 thing
مي بیندتانهفقطچیزهایامروزکهچیزهایگذشتهراهممصرفکند.جامعهزندهخودش

گذشتهای ميداند که مرده و ساکت (جانسن )1999 ،است ،صاحبي که به

را ”صاحب“ 
کند.اينرشتهجديد ،

خودشحقميدهدباجراحيوکالبدشکافيگذشتهبازمصرفش

1
باستانشناسي ،قراراست”آرکه “رابازکاودو”چیزهای“ بیشتربرایمصرفجامعهامروز

پديدبیاورد”.مد“بهمثابه”مد“باستانيدرستکندوهويتنوبسازد.
شناسانکاوشميکنند (تريگر،


جويانوباستان

حدوددويستسالاستکهعتیقه
شناساييشدهدرانبارهایبزرگيبهنامموزهنگهداری

).هزارانشيءباستانشناختي

1995
ميشوند .هر شهر و حتي روستا موزه خودش را دارد .موزههايي که به آن شهر و روستا

پیشینهوگذشتهوامکانگفتمانمدرنميدهد.گفتمانيکهاينروزهاجزباارجاع

هويت،
ایمادیدارموموزهایکه


شناختيممکننیست:منهستمچونگذشته

بهگذشتهباستان
ميبینیدگواهعینياينموضوعاست .


Arche

1
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نمادهایشهری ،لوگوهاوتابلوهایتبلیغاتي -توريستيو...اکثراًدارایموتیفهايي
برگرفته از اشیايي است که از محوطههای باستانشناختي شناسايي شدهاند .نبود چنین
چگونهميشودبدونايناشیاهويتداشت؟آيا

اشیاييدريکشهريکفاجعهمدرناست،
قومیتي ميتواند بدون گفتمان ”ملت بزرگ قديمي ما“ ديالوگ مؤثری در جهان برقرار
کند؟  آياممکناستتوريستبهشهریبرودکهدرآنموزهنیست؟شايدهمیناستکه
کندبرایهرپديدهایموزهوپیشینه جورکند:موزهسکس،


هرمجموعهشهریتالشمي
هاييکهموادفرهنگيشانحاصلازکاوش


...دراينمیانموزه
موزه سیگار و
موزهآبجو  ،
باستانشناختي هستند موزههايي هستند که مستقیماً با مسئله پیشینه سروکار دارند.

موزههااماسعيميکنند”زيباترين“اشیايشانرانمايشدهند،حتيگذشته”شکنجه“بايد

باشکوهباشد .
دهها شيء
دادهشده در ويترين هر موزه  ،
اما در پس هر شيء ”زيبای“ نمايش  
ميشود.انگارحفاریشدهباشندکههمانيکشيء”سلبريتي
انتخابنشدهاستکهانبار 

شده“ پیداشودوبرود پشتشیشهوآنهایديگرهمانطورتویانباربمانند (بنگريدبه
استاکین .)1998 ،اشیای درون انبار مانده شبیه موشهای آزمايشگاهي آزمايشگاههای
افتند،سوراخميشوند،جهتمطالعاتآزمايشگاهيکربن


هستند:کناریمي
زيستشناسي 

 14ممکن است سوزانده شوند يا برای نوشتن پاياننامه به دانشجوی تازه پژوهشگر شده
شودميروندتویکیسهوکناریگذاشته


مصرفشانتماممي
دادهشوند.آنهاهمکهتاريخ 
ميشوندتاروزیکهشايدپژوهشگریايناشیابهکارشبیايديانیايد .

شيءباستانشناختينمايشدادهنشدهمعموالًدرگیرسرنوشتتراژيکيميشود.او

انداخته شدهاست وبارديگرباکشفشدنتوسط

مصرفشده ودور 

يکبارتولیدشده،
کند،بازمعناميشودواگرانتخابنشود،مرگيدوباره


راتجربهمي
باستانشناس”رستاخیز“

دانيای که نامش موزه است انبار ميشود با اين تفاوت که
را تجربه ميکند و در آشغال 
راازدستدادهوبابرچسبشمارهایبهآنزدهشدهاستونامشمحتمالدر

زمینهاش“
” 
مردگانسالحفاریاشثبتشدهاست .

فهرست
دردنیایمدرناماخیليچیزهاکهدردنیایپیشامدرندورريزياراهيگورستان
هایتکهپارهيادرحالتجزيه،حیواناتمرده،تهسیگارو

شدندراهيموزهميشوند ،
بدن


مي
وسايل تاريخمصرف گذشته ضدبارداری .اينها مواد فرهنگيای هستند که به شکلي دگر ـ
خودآزار ”بايد“ پروپاگاندای ”رستگاری“ برشان تحمیل شود .اين چیزها نماد دارايي و
شانرابههمهديهميدهندو


جمهورهاچیزهایگذشته

شاهانوريیس
قدرتهمهستند ،
در شرايط استعمار سعي ميکنند ”چیزهای“ گذشته همديگر را بربايند و در موزههای
کشورهايشان انبار کنند .اگر روزگاری تسخیر خاک يک کشور نشانه ضعف سیاسي بود،
هاسالخخانههایديروزند

امروزتسخیرچیزهایگذشتههماننشانهرادارد.توگويي  
موزه
که تن پرکاه شده يا سر فالن رهبر اپوزيسیون را درش به نمايش ميگذاشتند تا درس
هایقدرتمندترگاهلطفميکنند


).دراينمیانهموزه
عبرتيشود (شافیلدوهريسن2004،
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و شيءهای گذشته کشورهای ديگر را به آن دولتها امانت ميدهند تا مردم مدرننشده
گذشتههايشانهرچندباشکوه،امالزوماًگذشتهآنان

کشورهایخاورمیانهيايونانبدانندکه

گذشته آنهايياستکهلیاقتشرادارندنه

نیستودرواقعاينگذشتهباشکوهپر”چیز“ 
گذشتهآنهاکهدرهمانسرزمینزندگيميکنند .

لزوماً
قراراستعکسهايشدرکاتالوگهاچاپ

ایشدهاماقراراست”ديدهشود“،
هرشيءموزه 

شود و اين دقیقاً راهکار همان جامعهای است که جواني مدلهای ”شانل“ و ”کريستین
شوندوچروکمينشیندرویپوستشانوتفشان


کندووقتيپیرمي

رامصرفمي
ديور“ 
بدنآدميرامصرفميکند،

گراهمانطورکه”جواني“ 


مصرف
جامعه 

ميکندتویجامعه .

”پیری“ مادهفرهنگيراهممصرفميکندوقدمترامساوی”ارزش“ وپیشینهوالبته
هويتقلمدادميکند .

هنر و آنچه از گذشته به مصرف میرسد
مصرف گذشته به مثابه يک کاال تنها در جهت تمايزسازی نیست .آثار برجایمانده از
گذشته ،از موتیفها و نقشهای بسیاری برخوردار است که برای جامعه امروزی ميتواند
بسیار قابل توجه باشد .اين نشانهها به واسطه
تصوير:2لوگویايراناير
گسست زماني ،معنای خود را از دست دادهاند و
تنها بهواسطه تفسیرهای باستانشناختي است که
ميتوانبهمفاهیمآنهادستيافت؛ اماآنچهبرای

تانشناس ،بسیار جذاب است ،نگاه
غیرباس 
گونهموتیفها است.معماری،


بهاين
زيباييشناسي 

نقاشي ،گرافیک ،چیدمان ،طراحي صنعتي (تصوير
 )2و  ...همگي به اينگونه موتیفها عالقهمند
اندودربسیاریازمواردموتیفها ،نمادوآرم


شده
کاالهای معاصرشدند.برای پرداختنبهاينبحث
بهتر است نگاهي به پیشینه رويکردهای
شناسي بهگذشتهبیندازيم.درسدههجدهم


زيبايي
منبع:سايتايراناير
میالدی ،يعني درست زماني که حفريات مهمي
چون پمپئي و هرکوالنیوم در حال انجام بود،
وکالسیکگرايي هم بروز نمود .در نئوکالسیسم اشتیاق به گذشته و

رويکرد هنری ن
نوکالسیکگرا“ مطرحشد

باستانشناسي

اشتتاجايي کهاصطالح”

باستانشناسيوجودد

)اصطالحيکهبرگسترشعالقهبهباستانشناسيدرقرنهجدهممبتنيو

(اکو73:1390
شناسيويرانههایباستاني


هایزيبايي
درراستایبازيافتآتنجديدیبود.اينبودکهانگاره
درآثارهنریرونقگرفتوآثاربسیاریدرخصوصگذشتهوثبتوقايعگذشتهخلقشد
(ناکلین.) 23:1385 ،درادامهوباظهورمکتبرمانتیسیسم،نگاهبهگذشتهوويرانه،ديگر
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محدود به هیبت و هولانگیزی آنها نميشد ،بلکه در جستجوی نگاهي عاطفي به شکوه
ويرانههایگذشتهبود؛ امانگاهغیرتعینيبهگذشتهدرايندومکتبهنری،باعثشدکه

مکتب رئالیسم در سده  19میالدی ،بیشتر به موضوعات روز و به تمام زوايای زندگي
ماندهازآنهادرموزههاقرار


)ونگاهبهگذشتهوآثاربرجای
اجتماعيبپردازد(ناکلین1991،
گرفت.درهمیندوراننیزصنعتيشدنمراحلپیشرفتخودراطيميکردوهنرمندنیز
بااينتحوالتپیشرفتتاجاييکهخودرامیانانبوهيازاشیاءروزمرهيافت.دراين
میان هنرمند درگیر نوعي جدال تمسخرآمیز بر ضد دنیای صنعتي پیرامون ميشود و
يافتههای باستانشناختي دنیای معاصر را که روزانه مصرف ميشوند ،در معرض نمايش

بینیم،بيتوجهبهآنکهعملکردآنهادر


اواشیاييراکههرروزدراطرافخودمي
ميگذارد .

ایبدلميکند.کاالهای


آمیزخويشبهمجسمه
نظرماماننديکبتاست،درموزه  
طعنه

مصرفي با رسیدن به انتهای چرخه خود ،به کلي بياستفاده ميشوند ،ولي اين اشیاء از
بيمصرفي ،از نامرغوبیت و حتي از فالکت نجات مييابند تا زيبايي ناشناختهای را بر ما

آشکارکنند(اکو()2013:1390،تصوير .)3

تصوير:3نگاههنرمندبهاشیاءمصرفي،نمايشگاهحضورخستهاشیاء،صالحکاظمي،رم
















منبع:صالحکاظمي(تصاويرازهنرمنددريافتشدهاست)

هنرمند معاصر با نشانههايي که از آثار باستاني به دست ميآيد ،از لحاظ
کندوآنرامصرفميکند(توماس()146:2014،تصوير4

زيباييشناسيارتباطبرقرارمي

هایهزارههایپیشین


هاييازگذشته،لوگوهاييکهازنشانه

).بازسازیمعماری
و5و6و7
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نشانههایتاريخي(بودريار1389،ج90:ـ)87رادرکاالهای
استفادهشدهاست،وانمودگي 
مصرفينشانميدهندوچرخهبازيافتادامهمييابد .


تصوير 5
:هنروباستانشناسي،تئاترزندگي،اثرمارکديون

تصوير4
:نگاهبهگذشته،بکارگیریستونهایتخت


جمشیددرفضاييسورئالي،اثرايراندرودی











http://www.tandismag.ir/Default.aspx?tabid=1

63
http://neatlyart.wordpress.com/2013/06/29/mark-dion/



:شيتاريخيوانموده،نیمازاغیان
تصوير6

منبع:خانههنرمندان 
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تصوير:7ظرفنوسنگيباآرمکوکاکوال،اثرآیويوی

http://www.womanaroundtown.com/sections/playingaround/regarding-warhol-sixty-artists-fifty-years

آنچه از مصرف گذشته به ما میرسد
دورهای هريکازجوامعانساني،بهنوعي
گذشتههموارهمصرفميشود.درواقعدرهر 

کرده اند ،در قالب شعر و ادبیات ،معماری و البته نگارش تاريخ و
گذشته را مصرف مي 
عتیقهشناسي (شنکس 12 :2012 ،ـ  .)11با شروع مدرنیته و تولیدات روزافزون ،مفهوم

ایجداييناپذيرازجوامعمدرنمطرحشدبهطوریکهنیازبهکاالو


مصرفبهعنوانپديده
گذشته پس از

میل به مصرف میان جوامع پايانناپذير مينمايد (بودريار .)104 :1389 ،
مدرنماهیتاًبرساختهبرنگاهمنتقدانهآدمي”روشنگریشده“است،آدميکهديگرخودرا
محصولگذشتهنميداند.باستانشناسيدانشِشکدرگذشته برساختهآدم ِپیشامدرن،

مسئول واکاوی ابژکتیو گذشته و ساخت دوباره آن است .در اين بین کاوشهای
اديتهاييازگذشته
سراييهایحماسي،م 


شناختيهمشروعشدوعالوهبرداستان

باستان
دراختیارجامعهقرارگرفت،ديرینپايیدکهمصرفگذشتهوجوهديگرینیزبهخودگرفت:
ابژه
ترينوجهگذشتهبهمثابهيککاالیلوکسودرسخیفترينسطحبهمثابه 


درسطحي
امادرجامعهمصرفي،گذشتهنیزچونديگرکاالهای

ناسیونالیزموبرایمقاصدنژادپرستانه؛
مصرفي تاريخ مصرفي دارد ،گذشته توسط باستانشناس برای جامعه امروزی بازيافت
مي شود،بعدازمدتيممکناستبهکنارگذاشتهشودوياکاربریجديدپیداکند .اشیاء

دستآمدهازگذشتهنیزافزونبراشیاءدورانمدرنشدهاست.دراينمیانهنرمند،با
به 

برجایمانده ازگذشتهسروکارپیداکرده وآنانرابه

اصخودش،باماديتهای

نظرگاهخ
طرقمختلفمصرفکردهاست .
اسباببازی ،آرم و

موزهای که به شکل لوگو ،
امروز گذشته نه فقط به شکل داده  
سريالهای تلويزيوني بازنمايي ميشود .بازيگران هالیوودی در نقش شخصیتهای تاريخيِ

شوندکهبهسرعتمصرفميشود،به


بهبرندهایجديدتبديلمي
خوبوبد،سیاهوسفید
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روندوهموارهپیروزميشوند،اينبرندیاستکهبیشاز


باستانيمي
جنگدر”خاورمیانه“
آنکهربطيبهگذشتهداشتهباشدبهبازیامروزينقدرتهاربطدارد .

کندوميشودپیشبینيکرد

گذشتهشبهکااليياستکهجامعهمدرنمصرفشمي
که روزی بقايا و نخاله هايش را به دور بريزد .تا آن روز اما همه آنچه از گذشته در زير
خروارها خاک است بیرون ميآيد در موزهها و مؤسسات مطالعاتي انبار ميشود.
باستانشناسي بالقوه ”کارخانه“ تولید گذشته است ،گذشتهای که قدرت توضیح خود را

ندارد و پیوسته در حال بازيافت است .شايد جامعه مدرن روزی به اين نتیجه برسد که
ماديتهایگذشتهرادوبارهبهخانهخود”،خاک“بازگرداند .
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