
شناسيايرانهایانسانژوهشپ  

2،شماره4دوره  

125_139،صص1393پايیزوزمستان
 

 گذشته به مثابه کاالی مصرفی
 لیالپاپلييزدی  

 آرمانمسعودی 
 30/10/1392تاريخدريافت:

18/8/1393تاريخپذيرش:

 چکیده
ایوزمانرامدرنیسمنسبتانسانراباگذشتهتغییرداد،انسانيکهخودراحاصلفرايندیاسطوره

برانگیزتاريخمواجهشد،باپرسشماازادیوشکموجهباناگاهدانستميابدی_موجوديتيازلي

گیردکهبايدموردواکاویقرارگیرد.ایدرنظرميمدرنگذشتهرابهمثابهابژهانسان؟ايمکجاآمده

بقايايشمي و خود کاوشدر دستبه تاريخياستکه نخستینانسان او اينرو ازاز ينازند.

شودتاچشممخاطبانآيند،موزهبراینمايشاينآثارساختهميواکاویموادفرهنگيبهدستمي

گرامصرفایبهشدتکاالهاييخاصوتمايزسازبازکند.ازسویديگرجامعهمدرنجامعهراروی

شانزا،رسد،گاهچونکااليي.برایانسانمدرن،گذشتهنیزچونديگرچیزهابهمصرفمياست

قالبهنری در گاه و پیشینه از برساخته هويتي شکل در از؛گاه انبوهي با مصرفي جامعه اما

مصرفيباآيدمواجهاست،حالاينجامعهشناسبهدستميهاييازگذشتهکهتوسطباستانهزبال

نیزندارندکهپشتشیشه هایويترينقراربگیرندچهايندستموادکهبیشترشانشانسآنرا

 اين ماهیتاً آيا کرد؟ تاريخ“چیزها”خواهد شدی نخواهد تبديل زباله به خود پرسش؟مند اين

ترينسؤالمقالهحاضراست.صليا

،موزه،هنر.گراييمصرف،شناختيباستانزا،مادهشأنجامعهمدرن،کاالی:کلید واژگان
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 مقدمه

باستان که کنید کوهتصور ديگر سال صد چند زبالهشناسان وهای الکترونیکي های

)استیونسن،شوندترميبزرگهایموزهکنند،ساختمانهایتلويزيونراحفاریميايستگاه

موضوعاتجديدشکلمي(وموزه2001 موزهگیردهایجديدیبا هاانبارهایآنهاييکه،

نداشته را پشتويترين شانسقرارگیریدر استکه اشیايي از گذشتهآکنده ایکهاند.

موادست،براحالمایانسانچندسدهديگربرایخودخواهدساختمبتنيبررخدادها

شناسانآيندهخواهندداشت.هاييکهباستانماوتفسیرهاوالبتهانتخابامروزهفرهنگي

فهموبازفهمِناپذيراست.اوازفرايندانديشیدنانسانمدرنبهگذشتهخود،پايان

اونسبتبهگذشتهتغییرشود.ممکناستموضوعاتموردعالقهخودخستهنميگذشته

گاهکنکاشدرگذشتهرارهانکردهاست.کاويدن،اماهیچاصطالحبهروزشوندکنندوبه

امروز دانشکهراهکاریبرایبازتعريفهگذشته، دارانهجهانسرمايهنهفقطيکشغليا

ایکههرکسازآنبیشتربرخوردارایقابلمصرفاست،سرمايهاست:گذشتههمسرمايه

دهد.سؤالايناست،دنیاييکهخودراغرقبیشترقرارمي“استعمار”درمعرضرااست

استاشیاءمصرفي فرهنگيبهکرده خیلعظیممواد سرانجامبا کاوشدست، از هایآمده

ود،قابلمصرفروزمرهنیستندموادیکهاينزمانينیستد،شناختيچهخواهدکرباستان

؟اشدقاعدتاًبايدتوجیهيراداشتهبهابازيافتآن

مي نظر بهبه نگاهشنسبت تغییر خود، به نسبت مدرن انسان نگاه تغییر رسد

کاالی“گذشته”(.درواقع2000توماس،بنگريدبه)استاشرانیزبهدنبالداشتهگذشته

ایکهنهفقط(،گذشته1998)آرنولدوديگران،استمدرنزدهمصرفمصرفيجديددنیای

)هلتفورد،رسدبازیبهمصرفميهدرشکلبرندولوگوواسبابایکدرشکلاشیایموزه

داندواشميامروزبیشازآنکهازحالشاطالعداشتهباشدازگذشته،گوييانسان.(2007

نیزدرپرتوفهماعضایهويتزمانحالبهگونه آينده ایمعقولبهگذشتهمتصلاست،

ای(؛گذشته1391:110پیوندد)گیدنزبهوقوعميدادهاستجامعهازآنچهدرگذشتهروی

شناسي،کهکشفوشناساييومصرفشتوجیهِهزاراندالریاستکهدرسالخرجباستان

هاييکهقسمتبزرگيازشود،آنهمدرسرزمینيندستمياهاييازداریورشتهموزه

يناستکهامروزمادرجهانيجمعیتبامشکالتروزمرهمعیشتيمواجهاست.واقعیتاماا

اينموادفرهنگيممکناستجنگرخمي از دهدزيیمکهحتيبرسرهويتبرساخته

( مصرفمي.جهانمدرنگذشته(2008بنگريدبهمکگواير، کندونشانگانمادیاشرا

،ودشداریميهايشانزاييدرآننگههایبزرگيبنامموزهاستکهزبالهاينمصرفمکان

حضوردارد.مدرنفراياحتيمدرنکهدرهرشهربزرگوکوچکجهانِيهايمکان

 

 کند جهان مدرن گذشته را مصرف می
میالدی18و17شمارآوردکهازقرونهایببینيتازهبهتراستمدرنیتهرابهمثابهِجهان

ستکهدراایه،موضعيهایمدرنیتترينويژگي(.يکيازمهم1995:17)پپین،شدشکوفا
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(.اگربرایانسانپیشامدرنگذشته2009)گراس،کندخصوصگذشتهبرایخودوضعمي

دنبالهااو“خودِ” را خود برایانسانمدرنگذشتهمي“گذشته”ایاسطورهستو بیند

به)است“ديگری” بنگريد ديگری1987لويانس، مي(، بدنشرا توانکالبدشکافيایکه

کرد تکه1990)الکور، دادوحتياز قرار موردمشاهده بیرونريختو اندامشرا های(،

انسانمدرننميهایبرجایبدن ازگذشتهبدننوينيبهوجودآورد. توانستهويتمانده

خودراهمانهويتگذشتهبپنداردوهیچتمايلينداشتکهرويکردهایمدرنرابهفهمي

 )الی، مدرن2009پیشاروشنگرانه و است شده مدرن او کند. وصل مثابه( به را شدگي

هانشانازآنداردکهانسانمدرنتابیند.اطالقهمینناممي1تولدینوياروشنشدن

انگاردوبنابراينبینششوگفتمانشنسبتمي“عدم”چهحدانسانغیرمدرنراغرقدر

انسانمدرنخودرادر1390:45 )احمدیاستبهاوگفتمانازباالوبهشدتنقادانه .)

دهد:چراتومانندمندهدبلکهخودراروبهرویاوقرارميجایانسانپیشامدرنقرارنمي

کهآدمگذشتهرابهمثابه “خود”،ايناستای؟ودراينمیانهمعیار،خوداوزندگينکرده

بیند.ميدارازخودوفاصلهایبسیاردورديگری

واقعمي در گفتمانمدرنسنتبرگذشتهمتمرکزشده واستتوانگفتکهدر

تقسیم و پیشرفتعلوم انقالبصنعتيو با آينده. بر پیدايشمدرنیته شاهد صنعتي، کار

فرهنگ و رسوم انهدام و دگرگوني از تازه اجتماعيبعدی زندگي صحنه در سنتي های

گیسمروهورست،؛1998پلز،بنگريدبه)تحوالتانقالبنیروهایمولد،موجبات هستیم.

گذارازتمدنکاروپیشرفتبهتمدنکهتحول(عمیقيرادرمدرنیتهفراهمآورد2004

 تفريح و به)بودمصرف بنگريد مصرفي، (.1389بودريار، جامعه اين مدرن، جهان حال

یدوسريعاًمصرفوبهدورانداختهمادهاست.دردوقرناخیراشیاءدائماًتولنیازمندفزونيِ

شود،هايشپرميجیبسرمايه)کاپیتال(ودرنهايت (2002راپا،؛2008)اوتکا،شوندمي

استتوانآنراعصرفزونياشیاءنامید،خودمستلزمسرعتزندگيدرايندورانکهمي

د،درکنارآنتشديدشوترميوقفهسريعوسريع(،سرعتيکهبي2013گودی،بنگريدبه)

شوندکه(.اشیاييتولیدمي2012)پي،آوردکارانسانيموجباتتولیداتانبوهرافراهممي

مي ديگر شيء به را مدتيجایخود از بعد سرعتمصرفو نیسن،دهندبه و )بیدون

است،کارکردِحیاتيتولیدنشدهایاززندگيانساناينهمهاشیایبي(.درهیچدوره1998

هاپرظرفوانسانبياينمتوسطپرازلباسوکفشاستوکابینتهایهکمدهایطبق

اشیاييکهکارکردشانتنهاخريداریشدناستحسبیگانگيباجهانمي دراشیا، کند.

بهکارخانه تايلندازشکلکشور چونچینوويتنامو هایعظیماينبینبرخيکشورها

اندکههرروزهزارانتُنبراشیایقابلتبديلشده“کردوکارکرددارکاربي”تولیدمواد

افزايند.مصرفجهانمي

هرفرددردورانمدرنوپسامدرندرطولزندگيخود،مصرفاشیاءمتفاوتيوبا

تجربهمي ايناستکهشايدعصرفزونيکارکردهایخاصونهچندانموردنیازرا کند.
                                                           
1 renaissance 
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بتواند را بهاشیاء دورانيکه نامید. بهدوروراننوستالژيا و تغییراتسريعاشیاء واسطه

شود.اينآيدتولیدوبهسرعتمصرفميانداختنآنها،خاطراتينیزکهباآنهابهوجودمي

هایاينسفیدکهاکنونجزوزبالهواستکهگاهياشیايينظیرگرامافونوتلويزيونسیاه

(1991)هادر،نمادينشوند،باتغییرمعنادهي،حکمشيءمحسوبميجهانمملوازجسم

(اينباربهمثابه2007میلر،بنگريدبه)جديدکنندوبامعنادهيهایماايفاميرادرخانه

دوبارهمصرفميآيکون شوندهایگذشتهدوبارهو درجهانمدرن2013)هامز، چیزها .)

شوندکهمصرفشوندودورريختهشوند.ميشوندکهبمانند،خلقخلقنمي

زباله تمدن بگويیم، بهتر يا و مصرفي سازجامعه 1389)بودريار، به46: واسطه(

)گودوينواشیاشمارش،برایبقایخودبهاشیاءنیازدارد،درفرايندتولیددورريزهایبي

کندتابتواندهپیدامياهمیتکمیتبرکیفیتغلببعضاً(1999گلیکمن،؛1996ديگران،

اينمدتيازآناستفادهنمايدوبعدآنرابهدوراندازد.درواقعقهرمانانمصرفبرایادامه

دورمي را باقيآنها مصرفو اشیاءرا آنها نیازدارند. اشیاء )کالرک،ريزندروندبهنابودیِ

جنسیتوارهببیند:بدن،شيء(.جامعهمصرفيبرایمصرفنیازداردکههمهچیزرا2003

اماجهانمدرن؛(وحتيگذشتهرا2012)ديیری،واقعیت(،رؤياها،احساس،1994)فلک،

؟کنداساساًچراوچگونهگذشتهرامصرفمي

و نسبتبررسي آن نسبتشبا و کرده سپری را گذشته که ادعا اين با مدرنیته

پژوهشاست نگاهخاصير2008)کالینگوود، بهگذشتهتحمیلمي(، ايننگاه،ا در کند.

بهدرونروندیدايره ميمدرنیته تغییراتوارد اشکالگذشته،ایاز آنهمه کهدر شود

(براينباوراستکهجامعهمصرفي26ب:1389)بودرياراند.جوهرخودراازدستداده

مصرفمي به گذشته به نگاه با پیشاپیشو فاصلهام؛رساندواقعیترا باا او میان ایکه

نشانهبرقرارگذشته با ماده”شناسانهبهآنکندکهدرگفتمانباستانهاييپرمياسترا

گويندمي“فرهنگي آنهادرستايشاشیاء1997)لوفگرن، ميموزه،(. برپا کنندتاهاييرا

ابگذارند.اشیاييکهنشستهاستبهتماششانهابررويآنهاراکهگردهزاره “خسته”حضور

اندودرزيرخروارهاخاکحکمهريکبهتنهاييزندگيوسرنوشتيراپشتسرگذاشته

داشته را اينکبهدورريز و ميباستانواسطهاند دارایزندگيجديد شوند.شناسيمجدداً

مصرفستکهاشیاييکهروزگاریامصرفگذشتهيابهتربگويیمبازيافتآنبهاينمعنا

ميشده معنادهي مجدداً و پیدا دوباره مياند، مصرف به و رسندشوند مصرفي، البته

اين ازآنديگرگونهکهباکارکرداولیهشيءمتفاوتاست. گونهمصارفياستگونهمصرف،

کااليي”(.درواقعگذشتهبهعنوان1994)وابلن،دارندخودنماييکهبهقولوابلن،جنبه

آوردوآنرارابههمراهميکنندهمصرفرسد.کاالييکهرضايتمندیرفميبهمص“خاص

ازبقیهمتمايزترایکهازکاالهایخاصبیشتریبرخوردارباشد،کند.هرجامعهمتمايزمي

شمارآوردمصرفيکههتوانمصرفکاالیتمايزسازبشودواينراميجوامعمحسوبمي

.(1389:189)بودريار،کردبندیایمصرفدستهینشانههاتوانآنرادرمنطقمي
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توانبهايننتیجهرسیدکهبستریکهشناسينیزميباستانبانگاهيبهتاريخچه

همباستان کرد آنرشد بهشناسيدر نیاز راستایآن در استو دورانمدرنیته با زمان

چنینجامعهمصرفماده حالایکه مبنایآندر استایبر توسطمادهورشد ایکه

موزهمحلنگهداریماديتشوددريکجاعرضهميشناستولیدميباستان موزه. هایشود:

ستاندهاستکهاشیایبازپسایشدهدرواقعموزهبنایتقديسماندهاززماناست.برجای

نمايشمي به را خصوصي مالکیت بهاز و خنثيگذارد مواسطه اقتصادی توانديسازی

(.1390:380)بورديوباشد“ناب”پذيرایاشیای

موزهگوييجايگاهمکانمقدسدورهپیشامدرنراگرفتهاست.تماشاييکهازورای

حفظمي فاصلهکاالرا وضعیتمبهمو پشتشفافیتشیشه، در )بودريار،کندويترينو

1389 پیکره،(264: تماشای اوزيريشبیه پسدههایبزرگاوزيسو هرمساز هاسو

هایجديداست،ديدنونديدنوماندندرآرزویلمس.ستوندرمعابدمصریسلسله

نمي داده قرار پشتويترين فروشدر برای اشیاء گالری، برخالف موزه شوند،در

خودمانرامصرفگذشتهجنبه حینمصرفکردناشیاء در واقعما در اینماديندارد.

دريکنظمجهانيمشخصکهبراساسشميکنیمتعريفمي کنیمتوانیمجايگاهمانرا

1390)بورديو مصرفگذشتهازآن32ب: گونهمصارفياستکههرجامعهدرراستای(.

درويترين،چونکاالييشاخصوويژهبهشدهواقعشود.مادهتفاوتشباديگرانتبیینمي

برعهدهميشود.هريکدرپشتوينمايشگذاشتهمي هاييد.ويتريننگیرتريننقشيرا

 شدن نمايان فرصت آنها به ميهايشانشخصیتکه برایرا جذاب کاراکترهايي دهند.

پرداختيکهدرقبالآن مخاطبینيمشتاقکههرکسيبرایديدنآنبايدپولبپردازد.

:1389اینمادين)بودريارهکااليي،ازآنِفردنخواهدشدوازآنشايدبتوانبهعنوانمبادل

اند.رويدادوروايتگذشتهنمادينِکاالهاييکهخودراويانيازگذشتهکرد،مبادلهياد(193

هایجمعيتولیدصنعتيتولیديارسانهشودکهتوسطزنجیرهتنهازمانيقابلمصرفمي

شودوخاطبعرضهميایدرقالبعکس،پوستر،موالژبهمشود.ايناستکهاشیاءموزه

سازی،گونهشبیهبهعبارتديگردراين؛شودپراکنيميهاسخندرستايشآناندررسانه

شوند.تولیدخالقانهوابتکاریوجودندارد،بلکهتنهااشیاءبازتولیدمي

کهازدلخاکبهدستمي اينحالهمهاشیا ندارندکهدربا بختآنرا آيند،

آمیزبهگذشتهنیزچونیموزهقرارگیرند،درواقعنگاهمصرفيووسوسههاپشتويترين

.فراوانياشیاءدرجوامعبااسراف“اسراف”شود:روميهزاروبديگرمواردبايکمسئلهبحران

ميهم اشیاءکهازنظرموزهپوشانيپیدا انبوهياز کنند. هويت“زيبا”ها سازنیستندويا

قرارگیری ويترينارزش پشت ميدر خاک دوباره موزه انبارهای در ندارند، را خورندها

.(1)تصوير

موزه در وضعیت مياين مشاهده هم ايران بههای سری است کافي تنها شود.

هایهایداخلايرانمانندموزهمليايرانبزنیمتابهحجمعظیميازيافتهانبارهایموزه

اندپيببريم.درحدودچهاریریدرپشتويترينرانداشتهشناختيکهشانسقرارگباستان
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شناساننامداشت.باستان“پخشگاه”مليايرانتأسیسشدکهدههپیشبخشيدرموزه

اينقسمتتحويلميشدهشناساييءاشیا به ارائهرا با بعد رسیدبهدادندو مستنداتو

مي حذفاينبخشبسیاریمطالعه با اشیاپرداختند. انبارباستانءاز در شناختيموجود

جعبهموزه در و اماني شکل در دههملي در تا ماندند خود تالشهای که گذشته

هایپیشینامادردولت؛امانيپخشگاهصورتگرفتءدهياشیاهایبرایسامانمتخصصان

موزه نامتخصصانه مديرت نابسامانبا وضعیت ملي با کلي طور به شد. فعالیتتر هر

اعممعدنيافزارهاوموادشناختيمیدانياعمازبررسيياکاوشموادفرهنگي،دستباستان

قطعاتسفال اسکلت، ،از بهمؤسساتپژوهشيسپردهشناساييدورريزهایسنگيو... يا

شناختيهایباستانشود.عموماًيافتههایهرشهرستانتحويلدادهميشودويابهموزهمي

موزهد انبار طبقهر مجدداً ميها ميبندی داده آنها به مخصوصي جايگاه و تاشوند شود

بهراحتيازخیلانبوهوپژ آثارموردنظررا دارند، را هشگرانيکهقصدبررسيمجددآنها

هایايرانيبهويژهنبودامکاناتهاتشخیصدهند.بااينحالامکاناتاندکموزهديگريافته

هاعمالًهایپژوهشيدرموزهشودبخشاندکپژوهشيسببميهایبودجهگاهيوآزمايش

هادرايرانبهيکدلیلديگرهممسکوتباقيبمانند.ايندرحالياستکهوضعیتموزه

اينکهفلسفه ايراندچارمشکلاست، وارد موزه چراييآنهمراهساختمانِ و وجودموزه

نشدهاست.

هاحتيمليتاسالانهمراهباعتیقهجويانفرانسویواردشد.موزههادرايرموزه

آندرهگداروپهلویهمچنانعرصهشناسيقاجاردردورهپسازالغایقراردادهایباستان

آلماني روزافزون مقابلحضور در سپسآمريکاييفرانسويان و )ها ماند باقي بهها بنگريد

(.2011،ايزاشتاتوريزوی

هایمختلفوبههادرشهرستانهایاخیرشتابروزافزوندرساختموزهردههد

هایفضایبازبربحرانِانباشتموادفرهنگييابانهوهمچنینساختموزهويژهبانگاههويت

موادفرهنگي است. بهدرمحوطهشدهشناساييافزوده بسیاریموارد هایموردکاوشدر

آورندتررابهدستنميکليشوندودرواقعامکانمطالعهادهنميجاييشبیهپخشگاهفرست

يابندتقلیلمي“بخشِنمايش”و“ساختمان”هاييکهعموماًبهبلکهدرشهرستاندرموزه

شوند.انبارمي
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زيرزمینموزهمليايران(گذشته)هایدانيزبالههاموزه:1تصوير































 

 

 های گذشته دانی زبالهها،  موزه

, dingدراينمیانهنیمهخودآگاهيدارد.فلسفه،کندجامعهمصرفيخودراهممصرفمي

thingایتدارک(وکلیتمدرنیسمرشته2013)هادر،شودبعدازانقالبصنعتيپیدامي

خودشبیندتانهفقطچیزهایامروزکهچیزهایگذشتهراهممصرفکند.جامعهزندهمي

 ایميگذشته“صاحب”را و مرده ساکتداندکه به1999)جانسن، صاحبيکه است، )

جديد،کند.اينرشتهبازمصرفشدهدباجراحيوکالبدشکافيگذشتهخودشحقمي

1آرکه”قراراستشناسي،باستان
بازکاودو“ بیشتربرایمصرفجامعهامروز“چیزهای”را

 باستانيدرستکندوهويتنوبسازد.“مد”هبهمثاب“مد”پديدبیاورد.

باستانحدوددويستسالاستکهعتیقه )تريگر،کنندشناسانکاوشميجويانو

درانبارهایبزرگيبهنامموزهنگهداریشدهشناساييشناختي(.هزارانشيءباستان1995

موزهمي دارد. خودشرا موزه حتيروستا و شهر هر بهشوند. روستاهاييکه و آنشهر

دهد.گفتمانيکهاينروزهاجزباارجاعپیشینهوگذشتهوامکانگفتمانمدرنمي،هويت

ایکهایمادیدارموموزهشناختيممکننیست:منهستمچونگذشتهبهگذشتهباستان

بینیدگواهعینياينموضوعاست.مي

                                                           
1 Arche 

منبع: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910220000383 
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دارایموتیفتوري-لوگوهاوتابلوهایتبلیغاتي،نمادهایشهری اکثراً هاييستيو...

محوطه از استکه اشیايي از باستانبرگرفته چنینشناختيشناساييشدههای نبود اند.

آيا؟شودبدونايناشیاهويتداشتچگونهمي،اشیاييدريکشهريکفاجعهمدرناست

قومیتيمي گفتمان بدون ما”تواند جه“ملتبزرگقديمي برقرارديالوگمؤثریدر ان

شايدهمیناستکه؟آياممکناستتوريستبهشهریبرودکهدرآنموزهنیست؟کند

،جورکند:موزهسکسپیشینهایموزهوکندبرایهرپديدههرمجموعهشهریتالشمي

دراينمیانموزهوسیگارموزه،موزهآبجو شانحاصلازکاوشهاييکهموادفرهنگي...

موزهشناخباستان هستند مسئلهتي با مستقیماً که هستند دارند.هايي سروکار پیشینه

بايد“شکنجه”گذشتهحتي،اشیايشانرانمايشدهند“زيباترين”کنندهااماسعيميموزه

باشکوهباشد.

 شيء پسهر در موزهشدهدادهنمايش“زيبای”اما هر ويترين شيءده،در ها

سلبريتي”شود.انگارحفاریشدهباشندکههمانيکشيءمينشدهاستکهانبارانتخاب

آنهایديگرهمان“شده پشتشیشهو برود شودو پیدا تویانبار بنگريدبه)بمانندطور

 موش1998استاکین، شبیه مانده انبار درون اشیای آزمايشگاه(. آزمايشگاهي هایهای

ند،جهتمطالعاتآزمايشگاهيکربنشوافتند،سوراخميهستند:کناریميشناسيزيست

براینوشتنپايان14 يا شوند پژوهشگرشدهممکناستسوزانده دانشجویتازه به نامه

روندتویکیسهوکناریگذاشتهشودميمصرفشانتمامميدادهشوند.آنهاهمکهتاريخ

نیايد.شوندتاروزیکهشايدپژوهشگریايناشیابهکارشبیايديامي

درگیرسرنوشتتراژيکيميشيءباستان شود.اوشناختينمايشدادهنشدهمعموالً

وبارديگرباکشفشدنتوسطشدهاستانداختهدوروشدهمصرف،تولیدشدهيکبار

شودواگرانتخابنشود،مرگيدوبارهکند،بازمعناميراتجربهمي“رستاخیز”شناسباستان

مي تجربه را و آشغالکند ميدانيدر استانبار نامشموزه اينتفاوتکهایکه با شود

ایبهآنزدهشدهاستونامشمحتمالدرراازدستدادهوبابرچسبشماره“اشزمینه”

اشثبتشدهاست.مردگانسالحفاریفهرست

کهدردنیایپیشامدرندورريزياراهيگورستان دردنیایمدرناماخیليچیزها

تهسیگارو،حیواناتمرده،پارهيادرحالتجزيههایتکهبدن،شوندشدندراهيموزهميمي

فرهنگيوسايلتاريخ مواد اينها بهشکليمصرفگذشتهضدبارداری. ـایهستندکه دگر

“بايد”خودآزار و“رستگاری”پروپاگاندای دارايي نماد چیزها اين شود. تحمیل برشان

دهندوشانرابههمهديهميجمهورهاچیزهایگذشتهشاهانوريیسقدرتهمهستند،

مي سعي استعمار شرايط در موزه“چیزهای”کنند در و بربايند را همديگر هایگذشته

بود، ضعفسیاسي نشانه خاکيککشور روزگاریتسخیر اگر کنند. انبار کشورهايشان

امروزتسخیرچیزهایگذشتههماننشانهرادارد هایديروزندهاسالخخانهموزهتوگويي.

نمايشمي درشبه را اپوزيسیون فالنرهبر سر يا شده تنپرکاه درسکه تا گذاشتند

کنندهایقدرتمندترگاهلطفمي(.دراينمیانهموزه2004)شافیلدوهريسن،شودعبرتي
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آندولت به را کشورهایديگر شيءهایگذشته امانتميو تها مدرندهند مردم نشدها

گذشتهآنانلزوماًهرچندباشکوه،اماهايشانگذشتهيايونانبدانندکهکشورهایخاورمیانه

آنهايياستکهلیاقتشرادارندنهگذشته“چیز”نیستودرواقعاينگذشتهباشکوهپر

کنند.گذشتهآنهاکهدرهمانسرزمینزندگيميلزوماً

هاچاپهايشدرکاتالوگقراراستعکس،“ديدهشود”اماقراراستشدهایهرشيءموزه

همانجامعه راهکار ايندقیقاً و جوانيمدلشود “شانل”هایایاستکه کريستین”و

مصرفمي“ديور نشیندرویپوستشانوتفشانشوندوچروکميکندووقتيپیرميرا

کند،بدنآدميرامصرفمي“جواني”رکهطوگراهمانمصرفجامعهکندتویجامعه.مي

وپیشینهوالبته“ارزش”کندوقدمترامساویمادهفرهنگيراهممصرفمي“پیری”

کند.هويتقلمدادمي

 

 رسد هنر و آنچه از گذشته به مصرف می

برجای آثار نیست. تمايزسازی جهت در تنها کاال يک مثابه به گذشته ازمصرف مانده

ا موتیفگذشته، نقشز و امروزیميها برایجامعه استکه تواندهایبسیاریبرخوردار

نشانه اين باشد. توجه قابل بهبسیار واسطهها

داده دست از را خود معنای وگسستزماني، اند

به باستانتنها تفسیرهای استکهواسطه شناختي

آنچهبرای؛توانبهمفاهیمآنهادستيافتمي اما

بستانغیرباس نگاهشناس، است، جذاب یار

معماری،استهاگونهموتیفبهاينشناسيزيبايي .

طراحي چیدمان، گرافیک، )تصويرصنعتينقاشي،

و2 اين...( به موتیفهمگي عالقهگونه مندها

نمادوآرم،هااندودربسیاریازمواردموتیفشده

برایپرداختنبهاينب حثکاالهایمعاصرشدند.

رويکردهای پیشینه به نگاهي است بهتر

.درسدههجدهمبیندازيمبهگذشتهشناسيزيبايي

مهمي حفريات که زماني درست يعني میالدی،

 هرکوالنیوم و پمپئي بود،چون انجام حال در

ن هنری وگراييوکالسیکرويکرد گذشته به اشتیاق نئوکالسیسم در نمود. بروز هم

شدمطرح“گرانوکالسیکشناسيباستان”کهاصطالحاشتتاجاييشناسيوجوددباستان

شناسيدرقرنهجدهممبتنيو(اصطالحيکهبرگسترشعالقهبهباستان1390:73)اکو

هایباستانيشناسيويرانههایزيباييدرراستایبازيافتآتنجديدیبود.اينبودکهانگاره

یاریدرخصوصگذشتهوثبتوقايعگذشتهخلقشددرآثارهنریرونقگرفتوآثاربس

(.درادامهوباظهورمکتبرمانتیسیسم،نگاهبهگذشتهوويرانه،ديگر1385:23،)ناکلین

 منبع:سايتايراناير

:لوگویايراناير2تصوير  
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هول هیبتو به نميمحدود آنها شکوهانگیزی به جستجوینگاهيعاطفي در بلکه شد،

ايندومکتبهنری،باعثشدکهامانگاهغیرتعینيبهگذشتهدر؛هایگذشتهبودويرانه

 سده در رئالیسم زندگي19مکتب زوايای تمام به و روز موضوعات به بیشتر میالدی،

هاقرارماندهازآنهادرموزه(ونگاهبهگذشتهوآثاربرجای1991)ناکلین،بپردازداجتماعي

وهنرمندنیزردکگرفت.درهمیندوراننیزصنعتيشدنمراحلپیشرفتخودراطيمي

اين در اشیاءروزمرهيافت. میانانبوهياز جاييکهخودرا اينتحوالتپیشرفتتا با

 جدال نوعي درگیر هنرمند ميتمسخرآمیزمیان پیرامون صنعتي دنیای ضد وبر شود

باستانيافته ميهای مصرف روزانه که را معاصر دنیای معرضنمايششناختي در شوند،

توجهبهآنکهعملکردآنهادربینیم،بياواشیاييراکههرروزدراطرافخودميگذارد.مي

کند.کاالهایایبدلميآمیزخويشبهمجسمهطعنهنظرماماننديکبتاست،درموزه

کليبي به خود، انتهایچرخه به رسیدن با ميمصرفي ازاستفاده اشیاء اين ولي شوند،

نامرغوبي از فالکتنجاتميمصرفي، حتياز زيباييناشناختهبیتو تا مايابند بر ایرا

(.3()تصوير1390:2013آشکارکنند)اکو،





































نشانه با معاصر ميهنرمند دست به باستاني آثار از که لحاظهايي از آيد،

4()تصوير2014:146)توماس،کندکندوآنرامصرفميميبرقرارارتباطشناسيزيبايي

هایپیشینهایهزارههاييازگذشته،لوگوهاييکهازنشانه(.بازسازیمعماری7و6و5و

 منبع:صالحکاظمي)تصاويرازهنرمنددريافتشدهاست(

 

بهاشیاءمصرفي،نمايشگاهحضورخستهاشیاء،صالحکاظمي،رم:نگاههنرمند3تصوير  
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رادرکاالهای(87ـ90ج:1389)بودريار،تاريخيهاینشانهوانمودگياستفادهشدهاست،

يابد.دهندوچرخهبازيافتادامهميمصرفينشانمي





































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
منبع:خانههنرمندان

 

 

:شيتاريخيوانموده،نیمازاغیان6ريتصو  

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

شناسي،تئاترزندگي،اثرمارکديون:هنروباستان4تصوير  

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

http://neatlyart.wordpress.com/2013/06/29/mark-dion/
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 رسد آنچه از مصرف گذشته به ما می
هرگذشتههموارهمصرفمي واقعدر در بهنوعيایدورهشود. هريکازجوامعانساني،

مي مصرف را وکردهگذشته تاريخ نگارش البته و معماری ادبیات، و شعر قالب در اند،

شناسيعتیقه 2012)شنکس، مفهوم(.11ـ12: تولیداتروزافزون، و مدرنیته شروع با

کهنیازبهکاالوطوریهناپذيرازجوامعمدرنمطرحشدبایجداييمصرفبهعنوانپديده

پايان جوامع مصرفمیان به ميمیل نمايدناپذير 1389)بودريار، :104 پسازگذشته(.

است،آدميکهديگرخودرا“روشنگریشده”آدميهمدرنماهیتاًبرساختهبرنگاهمنتقدان

باستانمحصولگذشتهنمي شکدرگذشتهداند. پیشامدرن،شناسيدانشِ برساختهآدمِ

دوباره ساخت و گذشته ابژکتیو واکاوی مسئول است. کاوشآن بین اين هایدر

هاييازگذشتهاديتهایحماسي،مسراييشناختيهمشروعشدوعالوهبرداستانباستان

دراختیارجامعهقرارگرفت،ديرینپايیدکهمصرفگذشتهوجوهديگرینیزبهخودگرفت:

ابژه مثابهترينسطحبهترينوجهگذشتهبهمثابهيککاالیلوکسودرسخیفدرسطحي

رکاالهایمصرفي،گذشتهنیزچونديگامادرجامعه؛ناسیونالیزموبرایمقاصدنژادپرستانه

تاريخ باستانمصرفي توسط گذشته دارد، بازيافتمصرفي امروزی جامعه برای شناس

اشیاءشود،بعدازمدتيممکناستبهکنارگذاشتهشودوياکاربریجديدپیداکند.مي

باهاستآمدهازگذشتهنیزافزونبراشیاءدورانمدرنشددستبه .دراينمیانهنرمند،

ماديتنظرگاهخ با کردماندهبرجایهایاصخودش، بههازگذشتهسروکارپیدا وآنانرا

.کردهاستطرقمختلفمصرف

شکلداده فقطبه نه گذشته شکللوگوموزهامروز به واسباب،ایکه آرم بازی،

نقششخصیتشودبازنماييميهایتلويزيونيسريال بازيگرانهالیوودیدر هایتاريخيِ.

بهشود،شوندکهبهسرعتمصرفميبهبرندهایجديدتبديلميوسفیدوبد،سیاهخوب

ظرفنوسنگيباآرمکوکاکوال،اثرآیويوی:7تصوير  

http://www.womanaroundtown.com/sections/playing-

around/regarding-warhol-sixty-artists-fifty-years 

http://www.womanaroundtown.com/sections/playing-around/regarding-warhol-sixty-artists-fifty-years
http://www.womanaroundtown.com/sections/playing-around/regarding-warhol-sixty-artists-fifty-years
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کهبیشازاستبرندیشوند،اينروندوهموارهپیروزميباستانيمي“خاورمیانه”جنگدر

هاربطدارد.آنکهربطيبهگذشتهداشتهباشدبهبازیامروزينقدرت

کردبینيپیششودکندوميرنمصرفشميگذشتهشبهکااليياستکهجامعهمد

نخاله و روزیبقايا زيرکه در گذشته از آنچه همه اما روز آن تا بريزد. دور به هايشرا

مي بیرون است خاک خروارها موزهآيد ميدر انبار مطالعاتي مؤسسات و .شودها

بالقوهباستان گذشته“کارخانه”شناسي است، گذشته قدرتتولید راایکه خود توضیح

که برسد نتیجه اين روزیبه مدرن جامعه شايد بازيافتاست. حال در پیوسته و ندارد

بازگرداند.“خاک”هایگذشتهرادوبارهبهخانهخود،ماديت
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