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دورة  ،12شمـارة  ،2پايیز و زمستان 1399

تحلیل جامعهشناختی دگرگونی تاریخی در مکان پاسداشت شیء مقدس
صدرالدین طاهری

1

(دريافت 1396 /12 /10 :پذيرش)1397 /09 /03 :

چکیده
اين نوشتار ،پژوهشي تاريخي و توصیفي ـ تحلیلي در حوزة جامعهشناسي فرهنگ است .وبر
در زمرة يکي از پايهگذاران جامعهشناسي سه خطمشي تاريخي را برای توجیه قدرت در يک
ساختار سیاسي معرفي کرد .او اين شیوههای ناب را اقتدار فرهمندانه ،اقتدار سنتي و اقتدار
عقالني ـ قانوني نامید .يک سده پس از بیان اين نظريه روند تاريخي را ،که ذکر ميشود،
ميتوان برای اين سه شیوه پیشنهاد کرد :فرهمندی باستاني ،توارث تاريخي و دولت مدرن.
هدف اين پژوهش بنیادی نظری که دادههای کیفي آن بهشیوة اسنادی گردآوری شدهاند،
پيجويي تغییر مکان نگاهباني از شيء مقدس /برگزيده در اين تحول درزماني است .اين
نوشتار تالش دارد ويژگيهای اينگونه اشیا را توصیف و روند تغییر جايگاه پاسداشت آنها را
در طول تاريخ در بافتي جامعهشناختي بررسي کند .برای فهم ماهیت شيء مقدس از تعاريف
دورکهیم و اوتو استفاده شده و به ياری ديدگاه کانت دربارة زيبايي و وااليي کیفیت زيباشناختي
ارتباط انسان با اين اشیا تبیین شده است .نیايشگاه و کاخ را ميتوان مکانهای پیشامدرن
پاسداشت شيء مقدس /برگزيده و همبسته با دو شیوة ابتداييتر اقتدار دانست ،اما در دورة

ممکن است اشیای مذهبي در روند ورود به موزه تقدسزدايي شوند يا اشیا روزمره

 .1عضو هیئت علمي گروه پژوهش هنر ،دانشگاه هنر اصفهان ،اصفهان ،ايران.
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مدرن ،موزه بهمنزلۀ مهمترين بنیاد برای نگاهباني از اشیای برگزيده جايگزين اين مکانها شده
است .موزه اشیا را در فرايندی از برگزيدگي ،جداسازی و چارچوببندی ،موزهای ميکند.
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مقدسسازی شوند .خالف نیايشگاه ،موزه تأثیر همساني بر همۀ بازديدکنندگانش ندارد .تجربۀ
ارتباط با شيء مقدس در موزه امری اختیاری ،غیرالزامي ،دروني ،شخصي و برآمده از پیشینه،
سن ،دلبستگي و دانش هر بازديدکننده است.
واژههای کلیدی :جامعهشناسي فرهنگ ،موزه ،شيء مقدس ،نیايشگاه ،شیوههای سلطۀ مشروع.

مقدمه
شوق گردآوری مجموعه هايي از آنچه زيبا ،عجیب ،قديمي ،متفاوت يا گرانبهاست از
ديرباز در نهاد انسان خانه داشته است .پارهسنگي که بهسان چشمزخم بر سردر يک
چادر عشايری آويخته شده ،کاسهنگارهدار رهاورد سفر در طاقچۀ قلعۀ اربابي و يک
جام زرکوب گوهرنشان بر میز پادشاه ،همه در خدمت سترگترين امیال انسان هستند؛
میل به زيبايي و وااليي.
از سال 1683م  -که امکان بازديد همگاني از موزة آشمولین 1آکسفورد فراهم شدــ
تا امروز بنیاد موزه بارها دستخوش تنوع ،گسترش و پیشرفت شده است .موزههای
نوين ،نهادهايي دانشمحور هستند که مجموعههايي از آثار هنری ،فرهنگي ،تاريخي يا
علمي را بسته به رسالت خود برای بازديد ،آموزش و پژوهش عمومي نگهداری ميکنند
و به نمايش همگاني مينهند.
اگر زماني صاحبان قفسههای کنجکاوی 2فقط در کار گردآوری اشیای همسان يا
شگرف بودند و شاهان و اشرافیان حرص انباشتن تاالرهای خود از آثار دست نامداران
جهان هنر و صنايع ظريفۀ کشورهای دوردست را داشتند ،وظايف موزه امروز بسیار
فراتر رفته است .موزههای جهان اکنون در جايگاه نهادهای نیرومند آموزشي ،بار
مراقبت و نگهداری ،نمايش همگاني و تفسیر اشیا را نیز بر دوش دارند .به باور میشل
فوکو 3موزه همزاد عصر روشنگری است .بنابراين ،ميتواند با تکیه بر ارزشهای دوران
(.)Beth, 2006, p. 11

پژوهشهايي که تاکنون در باب پیشینۀ مفهوم موزه بهثمر رسیده است ،بیشتر روند
درزماني شکلگیری ساختار موزه و ريشههای تمايل به گردآوری مجموعهها را بررسي
کردهاند ،اما هدف مقالۀ حاضر ،پيجويي فرايند تاريخي نگاهباني از شيء مقدس/
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روشنگری همچون نقد ،آزادی و پیشروی بر روابط قدرت برآمده از آن دوران غلبه کند
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برگزيده در فرهنگهای گوناگون انساني و برماند اين سنت برای موزههای نوين است.
اين نوشتار مطالعهای تاريخي است درمورد يک پديدار اجتماعي (پاسداشت شيء
مقدس) و نهاد اجتماعي همبسته با آن (مکان اين پاسداشت) و تنوعهای سیاسي اين
پديدار و نهاد در گذر تاريخ.
برای ساماندهي چارچوب نظری اين پژوهش ،از ديدگاه جامعهشناسانه و
سیاستشناسانه ماکس وبر دربارة شیوه های گوناگون اعمال اقتدار قانوني بهره گرفته
شده است .اين نوشتار ابتدا نظريۀ وبر را خوانش ،آنگاه تالش ميکند آن را در بستر
روندی تاريخي مستقر سازد .سپس به شرح چیستي تقدس از سوی دورکهیم و اوتو و
واکاوی اهمیت اشیای تقديسشده در انديشۀ باستاني و ديني ميپردازد و مفهوم زيبايي
و وااليي را از ديد کانت بازخواني مي کند و در پايان ،با ياری چارچوب نظری
حاصلشده ،برای تحلیل جايگاه موزه در جهان مدرن تالش خواهد کرد.
بیان مسئله
4

ماکس وبر انديشمند آلماني و استاد پیشین دانشگاههای برلین و هايدلبرگ است که
ديدگاههای تأثیرگذاری در جامعهشناسي و اقتصاد سیاسي دارد .او را در کنار مارکس و
دورکهیم يکي از پايهگذاران دانش جامعهشناسي خواندهاند (.)Giddens, 1971, p. 7

وی در ژانويۀ 1919م برای اتحاديۀ دانشجويان آزاد باواريا ،خطابهای با عنوان
سیاست بهمثابۀ پیشه ايراد کرد ( )Weber, 1919که بخشي از محتوای آن بعدها با نام
سه شیوة ناب سلطۀ مشروع در سال 1922م منتشر شد .اين نوشتار که از آن پس بارها
به زبانهای گوناگون بازنشر شده و به يک متن کالسیک در جامعهشناسي و دانش
سیاست بدل شده است ،بهمنزلۀ مدلي برای تحول اجتماعي ـ تاريخي ،محور تئوريک
مقالۀ حاضر را شکل ميدهد.
وبر را در يک روند تاريخي بررسي کند .در اين راستا ،مسئلۀ نیاز جامعۀ انساني به شيء
مقدس /برگزيده و مکان نگهداری اين اشیا واکاوی شده است.
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يک سده پس از بیان اين نظريه ،پژوهش حاضر تالش دارد ديدگاه جامعهشناختي
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چارچوب روششناختی
اين نوشتار ،پژوهشي تاريخي در حوزة جامعهشناسي فرهنگ 5بهشمار ميرود .دانشي
که تالش دارد پديدارهای فرهنگي را بهمثابۀ فرآوردههايي از پويايي اجتماعي بررسي
کند و تأثیر محرکههای اجتماعي بر فرهنگ را بسنجد .جامعهشناسي فرهنگ ،شاخهای
از علم جامعهشناسي است که درپي تحلیل پديدارهای فرهنگي شامل داستانها ،باورها،
انديشهها ،آثار هنری ،گرايشات مذهبي ،معرفتها ،آيینها ،تحوالت مُد ،ارتباطات
رسانهای و ...از ديدگاه جامعهشناختي است ( .)Griswold, 2012, p. xivدر اين رشته،
سازمان و زيربنای اجتماعي تولید فرهنگ بررسي ميشود .اگرچه اين شاخه با برخي
ديگر از حوزههای جامعهشناسي همچون جامعهشناسي هنر ،جامعهشناسي ادبیات،
جامعهشناسي دانش و معرفت ،جامعهشناسي رسانهها و جامعهشناسي دين همپوشاني
دارد ،اما در اصل بر مطالعۀ نمودهای آشکار کنشهای فرهنگي و تولید فرهنگي تمرکز
دارد.
اين پژوهش از ديدگاه ماهیت توصیفي ـ تحلیلي و از ديدگاه هدف بنیادی نظری
است و دادههای کیفي آن بهشیوة اسنادی با نمونهگیری هدفمند دادهاندوزی شدهاند .از
سوی ديگر ،اين نوشتار پژوهشي پهنانگر و روندمحور بهشمار ميرود ،زيرا پديداری
جامعهشناختي را در گذر زمان بررسي کرده است.
در پژوهش های توصیفي ـ تحلیلي ،پژوهشگر عالوه بر تصويرسازی آنچه هست ،به
تشريح و تبیین داليل چگونگي و چرايي مسئله و ابعاد آن ميپردازد .در اين گونه
پژوهشها ميتوان از روش استقرايي استفاده کرد ،بدينسان که وقتي ويژگي يا صفتي
مشترک در پديدههای گوناگون تکرار و مشاهده شد ،ميتوان بر اساس آن نظريهای
ارائه کرد (حافظنیا ،1392 ،ص .)72 .در راهبرد پژوهش استقرايي ،نظريه شامل
تعمیمهايي است که بهوسیلۀ استقرا از دادهها بهدست ميآيند .بنابراين ،پژوهش به
توصیفهای انتزاعي از الگوهای موجود در دادهها (تعمیمها) به پايان ميرسد.
استقراگرايان در جستوجوی قوانین جهاني زندگي اجتماعي هستند (بلیکي،1384 ،
ص.)231 .
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ساختن و پرداختن نظريهای مربوط ميشود که از گردآوری دادهها آغاز و با
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هدف اصلي اين پژوهش ،بررسي روندی تاريخي است که بر پايۀ نیاز جوامع
انساني به اشیای مقدس /برگزيده انجام گرفته و طي آن مکان نگهداری اين اشیا با تغییر
ساختار قدرت دگرگون شده است .در انتها ،کارکرد موزههای مدرن بهمنزلۀ نهادهايي
فرهنگي ـ سیاسي ـ آيیني واکاوی و نیز اهمیت و جايگاه آنها در مسیری که وبر برای
تحول تاريخي شیوههای اعمال اقتدار مشروع پیشنهاد ميکند ،بررسي ميشود.
سه شیوۀ ناب سلطۀ مشروع
به باور وبر پذيرش مشروعیت هر نظام سیاسي فراتر از امری فلسفي و مستقیماً وابسته
به اقتدار و ثبات آن نظام است .همۀ نهادهای قدرت نیاز به برهاني پذيرفتهشده برای
فرمانروايي خود دارند .اين دلیل محوری بیشتر در شرايط بحران به چالش کشیده
ميشود ( .)Bendix, 1977, p. 294وبر معتقد است تنها سه گونه خطمشي برای توجیه
کردن قدرت در يک ساختار سیاسي وجود دارد که آنها را شیوههای ناب مينامد .اين
سه گونه عبارتاند از:
اقتدار فرهمندانه :6اين شیوه وابسته به کاريزما يا فرهمندی 7پیشواست .فضیلت
پیشوايي حقي است که بر پايۀ وحي و پیشگويي ،نیروی سحرآمیز يا عملي قهرمانانه
نصیب او شده و پیروانش بهسبب ويژگيهای شخصیتي خود اوست که به اين حق سر
مينهند ،نه بر پايۀ سنت يا قانون .کارگزاران چنین نظامي بیشتر بر دو دستهاند :افرادی
که سروری پیشوا را پذيرفتهاند و افرادی که خود شخصیتي فرهمند دارند ( Weber,

 .)1922, p. 2در شیوة زمام داری بناشده بر اقتدار فرهمندانه ،مأموريت يا بینش ويژة
پیشوا الهامبخش ديگر افراد جامعه است (.)Riesebrodt, 1999, p. 3

اقتدار سنتی :8در اين شیوه ،مشروعیت قدرت فرمانروا برآمده از قدمت و ماندگاری
قدرت در خاندان اوست .او نیرومند است ،چون اقتدار را از پدرانش به ارث برده
دارند ،بیشتر بر دو دستهاند :صاحبان موروثي جايگاههای زيرمجموعۀ فرمانروا يا
متحدان خراجگذار او (.)Weber, 1922, p. 2
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است .کارگزاران اين نظام نیز که قدرتي همسان با فرمانروا در مقیاسهايي کوچکتر
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اين اقتدار ممکن است به شیوة پادشاهي موروثي (که همۀ اختیارات زيردستان با
شاه است) يا حکمراني فئودال (که مالکیت زمینها با خان است و رعايا به او
وابسته اند) بروز يابد ،اما در هر دو صورت ،نظام حاکم در برابر تغییر يا گشايش
مقاومت ميکند.
اقتدار عقالنی ـ قانونی :9قدرت در اين شیوه از سوی نهادهای اداری يا قضائي که
برپايۀ اصول قانوني بنا شدهاند ،مشروعیت مييابد .اشخاصي که چنین نظامي را
مديريت ميکنند ،در فرايندی قانوني برگزيده يا گماشته شدهاند .در اين نظام مديران نیز
همچون زيردستان تابع قوانین هستند که سبب محدوديت قدرت ،جدايي زندگي
شخصي از وظايف سازماني و الزام به مستندسازی کارکردها ميشود .قدرت در اين
شیوه در يک روند عقالني رقابتي جابهجا مي شود .اقتدار نه از يک شخص فرهمند يا
میراثبر ،بلکه از مجموعهای يکپارچۀ قانوني سرچشمه ميگیرد ( .)ibid, p. 2وبر بر اين
باور بود که گسترش و قدرتمندی دولت در اين شیوه ،وابسته به مدرنیزه و
ديوانساالرانه شدن ساختار اداری است ،همچنان که قدرت نظام سرمايهداری نوين از
استقرار ديوانساالری در تشکیالت اقتصادی حاصل ميشود (.)ibid, 1958, p. 3

وی اين سه نام را تنها بهمنزلۀ برچسبهايي برای يک طبقهبندی تاريخي بهکار
نميبرد ،بلکه آنها را در يک شبکۀ گسترده از مفاهیم اجتماعي قرار ميدهد تا تصويری
از کارکرد و ويژگيهای هر شیوه بهدست آيد (.)Collins, 1986, p. 6

تحول تاریخی شیوههای اقتدار
ممکن است بهنظر برسد اين شیوهها مرزبندی آشکاری دارند و تفاوتهايشان قطعي
است ،اما زماني که از سطح نظريه فراتر برويم ،بندهای دروني بسیاری را خواهیم يافت
که اين سه گونه ساختار متفاوت را بههم پیوند ميدهند .ميتوان بهشماری از نظامهای
ويژگيهای دو يا سه شیوة يادشده را دارند.
هر سۀ اين گونههای اقتدار را هنوز ميتوان در میان نظامهای سیاسي کنوني جهان
باز يافت و در طول تاريخ نیز اين شیوهها کمابیش همپای يکديگر رديابي ميشوند.
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ماکس وبر خود روالي تاريخي برای اين شیوهها مشخص نکرده است ،اما امروز يک
سده پس از بیان اين نظريه و در جهاني که بیشتر گسترهاش را دولتهای مدرن اداره
ميکنند ،شايد بتوان روند تاريخي را ،که در ادامه آورده ميشود ،برای اين سه شیوه
پیشنهاد کرد:
فرهمندی باستانی :ادارة يک اجتماع ابتداييِ قبايلي بیشتر از سوی شورايي از
ريشسفیدان بهعهدة فردی کاريزماتیک نهاده ميشود که ممکن است جسورتر،
قویپنجهتر ،سالمندتر يا داراتر از ديگران باشد .اگر او مجموعه تواناييهای الزم برای
رهبری آفاقي و انفسي پیروانش را داشته باشد ،در جايگاه شمن 10خواهد نشست.
پادشاهان ،پیامبران يا پیشوايان قوم در بیشتر اساطیر يا نوشتارهای باستاني بازمانده از
تمدنهای کهن ،انسانهايي ويژه ،متفاوت و برگزيده هستند .اين کاهنشاهان يا رهبران
سیاسي ـ معنوی گاه دارندة نسبي آسماني پنداشته ميشوند (همچون فراعنۀ مصر يا
امپراتوران چین و ژاپن) ،گاه بهياری پیشگويي ،وحي يا بینش کیهاني در ارتباط با خدا
يا خدايان يا حامل پیامي از يک منبع ايزدی هستند (همچون برخي از شاهان
بنياسرائیل) ،گاه برپايۀ جسارت ،دالوری يا نیروی فراطبیعي خود شايستگي تکیه زدن
بر مسند پیشوايي را کسب نکردهاند (همچون کورش يا اسکندر) ،گاه خود ادعای
خدايي دارند (همچون نارام سین اکدی يا آنتیوخوس چهارم سلوکي) و گاه چنان
فرهمند هستند که پس از مرگ به مقام خدايي افراشته ميشوند (همچون آوگوستوس يا
ژولیوس سزار) .در انديشۀ اساطیری ايراني (ازجمله در اشاره به دوران پادشاهي
پیشداديان و کیانیان) اين فرهمندی چنان ضرورتي دارد که هرگز کسي جز مالک فره
ايزدی نبايد بر تخت بنشیند .اگرچه رهبران فرهمند هنوز نیز در برخي نظامهای سیاسي
قدرت دارند ،اما از آنجا که در میان اقوام باستاني سلطۀ فرهمندانه رواج بیشتری داشته
است ،ميتوان آن را صورت ابتداييتر برقراری اقتدار دانست.
سیاسي از طريق نسب و وراثت منتقل شده است و اين شیوة اعمال اقتدار را ميتوان در
تاريخ تمام کشورهای جهان رديابي کرد .موارد پرشماری را ميتوان برشمرد که
بنیانگذار اين دودمان ها فردی فرهمند بوده (همچون سارگون اکدی ،کنستانتین
348

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2022-08-15

توارث تاریخی :در شمار بسیاری از سلسله های حاکم در دوران تاريخي ،اقتدار

تحلیل جامعهشناختي دگرگوني تاريخي در مکان پاسداشت...ــــــــــــــــــــــ صدرالدين طاهری

بیزانسي ،چاندراگوپتا شاه مائوری هند ،چنگیز مغول يا شاه اسماعیل صفوی) و توانسته
است در طول عمر خويش به چنان درجهای از قدرت سیاسي دست يابد که انتقال
اقتدار به فرزندانش امری عرفي و پذيرفتني باشد .اگرچه اين شیوة اقتدار در دورة
معاصر قطعیت بديهي خود را ازدست داده است ،اما هنوز در کشورهايي همچون
عربستان ،اردن ،عمان ،برونئي و بوتان ساختار اصلي نظام سیاسي را تشکیل ميدهد و
در کشورهايي ديگر همچون انگلستان ،اسپانیا ،هلند ،دانمارک و بلژيک بهصورتي
نمادين تداوم دارد.
دولت مدرن :نوينترين شیوة اعمال سلطه را ميتوان اقتدار عقالني ـ قانوني
دانست .بیشتر نظامهای سیاسي کنوني جهان تالش دارند خود را زيرمجموعۀ اين عنوان
تعريف کنند .بهباور وبر ،دولت مدرن يک ساختار نظميافتۀ قانوني و اجرايي فراهم
ميکند که در صورت لزوم بهياری نهادهای قانونگذاری ميتوان آن را تغییر داد .دولت
مدرن از طريق اين نظم قانوني کارکرد کارگزاران اداری خود را سازماندهي ميکند و
جهت ميبخشد و اقتداری انسجامبخش را بر روی تمامي اعضای يک جامعه اعمال
ميکند.
پس از وبر مفاهیمي همچون نهاد انتخابات ،تفکیک قوا ،جدايي دين از سیاست و
تکثر فرهنگي در دولت مدرن اهمیتي چشمگیر يافتهاند .امروزه دولت مدرن با
ويژگيهايي همچون حاکمیت ،قانونمندی ،ديوانساالری ،شهروندی ،مالیاتستاني،
ملتسازی ،مشروعیت عقالني اقتدار ،قدرت غیرشخصي ،قلمرو سرزمیني معین و
کنترل انحصاری ابزارهای خشونت شناخته ميشود.
برپايۀ اين صورتبندی وبری ميتوان به دستههای متنوعي از مفاهیم انديشید که با
تغییر شیوة مشروعیتپذيری نظام حاکم ممکن است دگرگون شوند :مثل شیوههای
شکلگیری روابط اجتماعي ،محدودة کنشهای سیاسي ،چارچوب فعالیتهای فرهنگي،
شيء مقدس و ضرورت تغییر مکان نگاهباني از آن در اين تحول تاريخي شیوههای
سلطه است.
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چیستی تقدس ،زیبایی و واالیی
در زبانهای شاخۀ التین معنای مقدس از دو واژة متفاوت حاصل ميشود Holy .در
اشاره به فرد مقدس و  Sacredدر مفهوم شيء مقدس Sacred .از ريشۀ التین Sacer

آمده و بهمعنای ويژه ،وقفشده و پیشکششده است ( .)De Vaan, 2008, p. 532معنا
و هويتي که «شيء مقدس» در اين نوشتار دارد ،برآمده از همین ريشهجويي است و
هم خواني دارد با برگزيدگي و تمايز شيء و نیز وقف يا پیشکش شدن آن برای
نگهداری در يک مکان خاص .بنابراين ،تقدس اين اشیا ممکن است از وابستگي به يک
مذهب ،آيین يا سنت ملي ،کسب يک جايگاه تاريخي يا علمي ويژه ،حفاظت شدن از
سوی يک نهاد قدرت ،يا محبوبیت و توان جلب هواخواهي عمومي حاصل آمده باشد.
تقدس شيء از نشستن درون فرايندی تاريخي و فرهنگي حاصل ميشود ،نه از
گوهرة خود شيء .اين اشیا در خأل معنايي ندارند .فضای مکاني و مفهومي دربارة
آنهاست که هربار معنايشان را بازتعريف ميکند و به تفسیر مخاطب از آنها جهت و
چارچوب ميبخشد (.)Grimes, 1992, p. 419

شيء مقدس از ديدگاه دانش جامعهشناسي چه ماهیتي دارد؟ امیل دورکهیم

11

( )1965, p. 47معتقد است هر مذهب نظامي يکپارچه از باورها و آداب همبسته با
اشیای مقدس است ،اشیايي که آنها را جدا کرده و برايشان حرمت قائل است .در
انديشۀ وی شيء مقدس برای هر گروه فرهنگي ميتواند نماد ،شمايل يا توتمي باشد
که عاليق و خواستههای آنها را بازنمايي ميکند.
رودولف اوتو )1996, p. 30( 12بر اين باور است که اگرچه مفهوم مقدس بیشتر
برای اشاره به کمال اخالقي بهکار ميرود ،اما اين مفهوم رکني ديگر را نیز دربر
مي گیرد؛ يک تجربه يا دريافت غیرعقلي و غیرحسي که موضوع بالواسطه و اصلي آن
در خارج از خود قرار دارد .او اين دريافت را ناکاستني به واژگان ميداند که برای
هیبت و ترسآفريني اين فرايند حسي نیز تأکید دارد.
برپايۀ ديدگاههای دورکهیم و اوتو ،میرچا الیاده )1987( 13به شرح اهمیت ديني
تجربۀ مقدس ،مکان مقدس و زمان مقدس پرداخته است .پیش از آنکه گونههای
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متفاوت اين اشیا برگزيده و جايگاه مراقبت از آنها را بررسي کند ،بايد به يک پرسش
کلیدی پاسخ داده شود :حسي که از ديدن شيء مقدس /برگزيده دريافت ميشود چه
کیفیتي دارد؟ معتبرترين نظريه در اين باب را ميتوان در خالل واکاوی شیوههای
قضاوت انساني از سوی ايمانوئل کانت )1987, p. 126( 14پيجويي کرد .وی در کتاب
نقد قوة قضاوت يا نقد سوم که به سال 1790م منتشر شد چهار گونه قضاوت تأملي از
سوی انسان را چنین دستهبندی ميکند :امر خوشايند که حکمي ذهني است ،امر نیک
که حکمي عیني است و امر زيبا و امر واال که قضاوتهای زيباشناختي و احکامي
فردی ـ همگاني هستند.
حسي که انسان در گذر تاريخ از اشیای مقدس و برگزيده دريافت کرده است ،در
زمرة امر خوشايند (همچون بهره از يک خوراک لذتبخش) يا امر نیک (همچون
رويارويي با رفتاری اخالقي) نمي گنجد و قطع ًا يک حس زيباشناختي است .امر زيبا از
ديد کانت دارای چهار ويژگي است :بيغايتي ،ارتباطپذيری فراگیر ،ضروريت و
سودمندی بدون غرض .اين امر حاصل قضاوت انساني است ،نه خاصیت ذاتي خود
اشیا .امر واال از تالش خرد انسان ــ بهمنزلۀ نیروی ذهني برتر از محسوسات ــ بر
فراتر رفتن از طبیعت حاصل ميشود .اين احساس در برخورد با چیزی که بزرگياش
ورای گن جايش تخیل انسان باشد و پنداشت درک آن با سنجۀ منطق بيثمر بماند ،رخ
ميدهد.
در ادامه خواهیم ديد که چگونه شيء مقدس با افسون برآمده از زيبايي و وااليیش،
انسان را به درازای تاريخ فرهنگش مفتون خود کرده است.
شیء مقدس و مکان پاسداشت آن
برپايۀ تعاريف پیشگفته ،شيء مقدس /برگزيده ماهیتي شناور و غیرقطعي مييابد و
گونه از جوامع و چه شیوهای از اقتدار اجتماعي روبهرو هستیم .در اين بخش تالش
خواهیم کرد برپايۀ نظريۀ پیشگفتۀ وبر ،سه دسته از اشیای مقدس را ــ که در طول
تاريخ در سه گونه از مکانهای برگزيده نگهداری شدهاند ــ پيجويي کنیم.
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نیایشگاه؛ مکان اجسام تقدیسشده :در گذر تاريخ شمار بسیاری از پیشوايان
فرهمند را مي توان نام برد که يا دعوی ارتباط با آسمان را داشتهاند يا تالش کردهاند
برای اثبات حقانیت خود و مکتبشان ،در نگاه پیروان خويش سادهزيست و مردمي جلوه
کنند .در اين شیوة زمامداری ،مراکز مذهبي (نیايشگاه ،قربانگاه ،حرم ،قدمگاه ،زيارتکده
و )...رونق ميگیرند و وقف يا هديۀ اشیای خاص بدانها فزوني مييابد .اين اشیا
ممکن است نمادی از دين يا خدای مورد پرستش ،يادبودی نیاکاني از رخدادی
جادويي ،شمايل درگذشتگان و مقدسان ،وسیلهای برای اجرای آيینهای مذهبي يا
نسخهای از يک متن مقدس باشند.
هنگام کاوش در مکانهای باستاني ،يک نیايشگاه را بهجز آثار قرباني ،بیشتر از
اشیای ويژهای که در آن بهجا مانده است ميتوان بازشناخت؛ اشیايي که ممکن است در
بافتهای مسکوني يا صنعتي همدوره کشف نشوند .چه اين اشیا را بنیانگذارانِ
نیايشگاهِ درون آن قرار داده باشند و چه هديه يا فديهای از سوی نیايشگران بعدی
باشد .هدف ميتواند تقديس شيء ،پیوند دادن آن با مذهب و ريشههای آسماني و
بخشیدن نیرويي معنوی و فراطبیعي بدان باشد.
کهنترين نیايشگاه شناختهشده تا امروز در جهان ،گوبکليتپه در جنوبخاوری
ترکیه است که اليۀ سوم آن نزديک به  11500سال قدمت دارد ،ازجمله مهمترين اشیای
بازمانده در اين اليه ،ميشود به قطعات غولپیکری از سنگ در درون ديوارهای مدور
نیايشگاه اشاره کرد که بيشباهت به اندام و سر خالصهشدة انسان نیستند و رويۀ آنها
با نقش جانوران گوناگون پوشانده شده است ( .)Schmidt, 2000. p. 47برای يافتن
کهنترين نیايشگاه شناختهشده در ايران تاکنون ،ميتوان به يک ساختمان آيیني در تپۀ
شیخيآباد در شمالخاوری کرمانشاه اشاره کرد که در يک اليۀ  9500ساله قرار دارد.
مهم ترين اشیای بازمانده در اين مکان چهار جمجمۀ بزکوهي وحشي با شاخهای بلند و
چیده شدهاند ،با رنگ اخرا تزيین شدهاند .از اين مکان يک پیکرک گلي زنانه و
زيورهايي از سنگ و استخوان نیز يافت شده است (.)Matthews et al, 2010
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يک جمجمه از گوسفند وحشي است .بخشهايي از اين جمجمهها که با نظم بر زمین
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رد اجسام تقديسشده را در نیايشگاههای اديان متفاوت ميتوان پي گرفت:
سرعلمهای مفرغي نیايشگاه سرخ دم لرستان ،شمعدان منورا در يک سیناگوگ کلیمي،
طبلهای شمني سرخپوستان امريکا ،پیکره های رقصان خدای شیوا در معابد هندو،
تنديسکهای زنانه باروری زيگورات دوراونتاش شوش ،گلوبندهای صدفي بومیان
ميسيسيپي ،فرشهای محرابي يک مسجد ،چرخ دعای بودايیان تبت ،سیماچههای
قومي بومیان افريقا ،يک قاب با نقش تايجي در معبدی تائويي ،يک عودسوز مايايي،
تختۀ رقص بومیان استرالیا ،عیسای مصلوب بر ديوار کلیسا ،علم سوگواری يک تکیۀ
شیعي ،نسخهای از گرانت صاحب در معبد سیکها يا ستونهای توتمي بومیان امريکای
شمالي ،همه اجسامي هستند که بهسبب حضور در فضای مذهبي برای باورمندان به يک
دين ساحتي مقدس يافتهاند.
اين اشیا ميتوانند طبیعي ،دستساختۀ فردی بومي يا اثر استادکاری نامدار باشند ،اما
ارزش آنها در قداست معنويشان ريشه دارد ،نه در جنس يا مادهای گرانبها .جايگاه
نگهداری آنها ممکن است يک کپر حصیری در گوشهای از صحرای افريقا ،يورتي
عشايری در مغولستان ،غاری در اعماق جنگلهای هند يا کلیسايي مجلل در واتیکان
باشد ،اما شکوه يا سادگي نیايشگاه بر کارويژههای افسونگرانۀ اين اجسام و باور انسان
به نیرو و شگون آنها تأثیری نخواهد نهاد.
کاخ؛ مکان اسباب تمایز :هنگامي که يک نظام سیاسي از نهضت به نهاد بدل
ميشود و بهويژه اگر قرار باشد اقتدار بهشیوة سنتي از طريق وراثت دستبهدست شود،
پديداری بناهای سترگ شاهانه برای اقامت خاندان شاهي يا اجرای تشريفات درباری
بسیار محتمل است .يک ويژگي اساسي برای اين کاخهای سلطنتي ،دژهای اشرافي يا
قلعههای خاني آراستگي درون بنا با اشیای ويژه و چشمگیر است که از میراث،
پیشکش ،خراج ،غارت يا غنیمت حاصل آمدهاند .تملک مجموعۀ بزرگتر يا
باشد و بر شأن و ابهت وی بیفزايد.
احتماالً نخستین شخصي که دست به گردآوری اشیای برگزيده از کشورهای
گوناگون در يک مکان ويژه زد ،پادشاه عیالمي شوتروک ناخونته در سدة دوازدهم پیش
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باشکوهتری از اين اشیا ميتواند نشاني از تمايز مالک با میهمانان همتراز يا زيردستش
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از میالد بود .در نمايشگاهي که او در يک راهرو در کنار نیايشگاه اينشوشیناک در شهر
شوش برپا کرد آثار ارزشمندی که از پیروزيش بر بابلیان به غنیمت آورده بود ،نگهداری
ميشد ( ،)De Morgan, 1997, p. 106همچون لوح پیروزی نارامسین ،مجموعهای از
کودوروهای بابلي و قانوننامه حمورابي ،سنگنوشته های کاسي ،الواحي از انشان و....
شاهان بعدی همچون کوتیر ناخونته نیز اشیايي را به اين مجموعه افزودند ( Potts,

 .)2015, p. 227اين مجموعه را ميتوان نخستین موزة /نمايشگاه تاريخ جهان لقب داد.
برخي از مجموعههای آثار گردآوریشده از سوی شاهان زير آوار فضاهای مسکوني
باقي مانده و برخي ديگر پس از مرگ صاحبانشان به آرامگاه آنها منتقل شدهاند.
شماری از آنها ساحتي مذهبي ـ آيیني دارند ،شماری دارای ارزشهای هنری ـ
زيباشناختي هستند و شماری نیز از فلزات يا گوهرهای گرانبها ساخته شدهاند .در میان
گنجینههای شناختهشدهای که از تروا (حصارلیق) ترکیه ،زيويه کردستان ،وادی الملوک
مصر ،کنوسوس کرت ،ساحل جیحون يا طالتپۀ افغانستان يافت شدهاند و احتماالً به
خاندانهای شاهي جهان باستان تعلق داشتهاند هم ميتوان شمايلهای مذهبي و
نمادهای ايزدان کهن را يافت و هم تصاويری از شکار و نبرد و عیشهای درباری.
اشیای پرشمار و متنوعي که زماني دارايي شخصي مالکان شهر ممنوعۀ پکن،
توپقاپي استانبول ،الحمرای گرانادا ،ورسای پاريس ،باکینگهام لندن يا سعدآباد تهران
بودهاند نیز ماهیت يکساني ندارند .در میان اين اشیا هم جامهای زرين و ابريقهای
بلورين و جامههای زربفت و گوهرهای کمياب تراشخورده ميشود يافت ،هم
تنديسهای کار دست پیکرهتراشان نامدار و تابلوهای نقاشان بزرگ و هم پیکرههای
آيیني و شمايلهای مذهبي و نسخههای خطي متون مقدس ،اما همۀ اين اشیا شايد در
يک کاربرد دارای اشتراک باشند .آنها در کاخ گردآورده شدهاند تا زانوان هر بینندهای
را زير بار شوکت و عظمت و درخشندگي خود خم کنند .مجموعۀ اين اشیا قرار بوده
مخاطب منتقل کنند تا هیبت و مهابت اين احساس او را همزمان دچار شوق و سرور و
پروا و فروتني سازد.
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است هشداری از حضور در يک مکان برگزيده و در محضر شخصي ارجمند را به
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موزه؛ مکان آثار موزهایشده :15يک سده پیش بنجامین گیلمن

16

()1918, p. 81

موزهدار باسابقۀ موزة هنر بوستون ،بیان داشت که موزة هنر همان ماهیت و گوهرة
نیايشگاه را دارد .واژة موزه 17خود از معابدی برگرفته شد که برای ستايش ايزدبانوان
هنر و دانش برپا ميشدهاند .بسیاری از موزههای کنوني دنیا در مکان نیايشگاهي
باستاني يا مسجد ،کلیسا يا معبدی تاريخي استقرار يافتهاند .همچنین ،ساختمان برخي
موزههای مدرن همچون موزة بريتانیا ،موزة هنر فیالدلفیا يا موزة ملي تاريخ امريکا با
الهام از ساختار معابد کهن بنا شدهاند .درون برخي از زيارتگاهها يا نیايشگاههای جهان
همچون مرقد امام رضا(ع) ،کلیسای سن پیتر واتیکان يا معبد بودايي بوربودور اندونزی
بهتدريج موزههايي بزرگ سرشار از آثار هديهشده يا گردآوریشده شکل گرفته است.
همچنین ،در کنار اين مسئله ميتوان به شمار بسیاری از کاخهای تاريخي جهان اشاره
کرد که با همۀ اشیای درونشان به موزه بدل شدهاند.
والتر بنیامین )1939, p. 387( 18بر اين باور است که کهنترين آثار تاريخ هنر برای
خدمت بهگونۀ آيین خلق ميشدهاند ،نخست آيینهای سحرآمیز و بعدها آيینهای
مذهبي .برپايۀ اين ذات دروني ،که همچون هالهای بهگرد شيء پیچیده است ،اثر هنری
هرگز پیوندش را با کارکرد آيیني خود از دست نخواهد داد ،اما بايد دانست که کیفیت
تقديس اثر در موزه تفاوتهای بنیاديني با نیايشگاه دارد .در ادامه به تشريح اين
تفاوتها خواهیم پرداخت.
يکي از اهداف محوری دانش موزهشناسي ارائۀ تفسیری علمي از شیوة نگرش انسان
به هستي است .موزهایشدگي 19يا ارزش موزهای ويژگي ذاتي هر شيء موزهای و يک
ارزش خاص اسنادی است .موزهایشدگي آن جنبهای از واقعیت است که ما تنها از
طريق نمايش رابطه میان انسان با هستي ميتوانیم آن را دريابیم ( Stránský, 1970, p.

 .)174هويت شيء موزهای وابسته و برآمده از مکان ،زمان و جامعهای خاص است ،در
برای فهم روند موزه ای شدن ابتدا بايد به مسیری که شيء برای ورود به موزه طي
ميکند پرداخت .شيء از بافت اصیل خود خارج ميشود تا در بافتي نو به نمايش در
آيد و خالف ذات رو به نابودیاش ،مرمت و محافظت شود .با اين گزينش و
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عین آن که ميتواند اين هويت را در زمان ،مکان و جامعهای متفاوت به نمايش نهد.
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جداسازی ،روند موزهایشدن آغاز ميشود .شيء از بین آثار همسانش در جريان
روزمرة زندگي ،در بازار هنر ،در مخزن موزه و ...برگزيده ميشود و سپس در مکاني
جداشده از طبیعت ،اليۀ باستاني خاستگاه يا کارکرد اجتماعياش به نمايش در ميآيد.
جسمي که ممکن است پوشاکي مستعمل ،شهاب سنگي افتاده بر خاک ،يک ابزار صنعتي
قديمي يا تنديسي فراموششده بهشمار رود ،پس از گذار از فرايند موزهایشدن ،بهمنزلۀ
اثری برگزيده و سندی گويا برای واقعیتي که پیش از اين بدان تعلق داشت ،دارای
ارزش و اهمیت ميشود.
ويژگي مهم ديگر شيء موزهایشده ،در قابنهادگي است .چارچوببندی يا درقاب
نهادن در علوم اجتماعي ،سادهسازی واقعیت با تمرکز بر برخي از جنبههای مناسب يک
رخداد يا موقعیت و تأکید بر اين ويژگيهای برگزيده در درون يک چارچوب
برنهادهشده است ( .)Druckman, 2001, p. 226اثر موزهای هنگامي که با قابي بر ديوار
آويخته ميشود يا در گونهای ويترين قرار ميگیرد و حتي هنگامي که خطوط هشدار
بازديدکننده را از نزديک شدن بیش از حد به آن باز ميدارند ،دارای ويژگي
درقابنهادگي شده است .آنچه در درون قاب مينشیند اهمیت مييابد و توجه مخاطب
را بهسوی خود جلب ميکند .سنگوارهای که در دامنۀ کوه افتاده ،چرتکهای در انبار
يک خانۀ قديمي يا تابلويي در ازدحام آتلیۀ يک نقاش بیشتر جذابیتي برای بینندگان
ندارند ،اما همین اجسام پس از موزهای شدن و نشستن در قابهای ويژة موزههای
علوم طبیعي ،مردمشناسي يا هنر ،ارزش و اهمیت مييابند.
در اينجا الزم است به يک مسئلۀ مهمي اشاره شود .اگرچه بخش بزرگي از آثار
موزههای تاريخي ـ هنری از فضاهای مقدسي همچون آرامگاهها يا نیايشگاهها
گردآوری شده يا همبسته با يک مذهب يا فرقۀ ويژه بودهاند ،اما شيء مقدس /برگزيده
در موزه قرار نیست حتماً يک جسم تقديسشده از سوی دين يا مکتبي خاص باشد.
کاهن ستايشگر سومری ،يک ظرف هديۀ باستاني مصری برای خدايان ،تسبیحي
بازمانده از يک قديس مسیحي يا محراب کتیبهدار يک مسجد هنگامي که در ويترين
موزه مي نشینند در نگاه پیروان اديان ديگر يا ناباورمندان به مذهب قداستي ديني
356

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2022-08-15

چهبسا اين اشیا قداست مذهبيشان را پس از ورود به موزه از دست بدهند .پیکرة يک
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نخواهند داشت و بعید است بازديدکنندهای بر آنها نیاز برد يا از آنها شفا و شگون
بطلبد .در عین حال ،اين آثار در موزه بارور تقدس و برگزيدگي تازهای ميشوند که
بیشتر بهسبب ارزشها ی زيباشناختي ،فني ،تاريخي ،فرهنگي يا نمادين آنهاست .از
سوی ديگر ،موزه ميتواند هالهای از تقدس بهگرد اشیايي ايجاد کند که پیشینهای از
کاربری آيیني يا ارتباطي با ساحت قدسي نداشتهاند؛ اشیايي که تا قبل از نشستن در
ساختار موزه و گذر از فرايند موزهای شدن ممکن بود چنین برگزيده و ويژه بهنظر
نرسند.
پیش از اين ،پژوهشگراني اشاره کردهاند که مسافرت به پاريس برای بازديد از آثار
نامداری همچون مونالیزا سفری آيیني بهشمار ميرود .اين ديدگاه ،لوور را يک زيارتگاه
و تصوير متبسم جئوکوندو را يک شمايل آيیني ميداند که بازديدکنندگانش با اشتیاق و
شوری معنوی به زيارت آن آمدهاند ( .)Christophe & Garnier, 2014, p. 17شخصیت
اصلي اين اثر نه به حلقۀ قديسان تعلق دارد ،نه نقاش آن .تابلوی مونالیزا در اصل هرگز
ارتباطي با مذهب نداشته و تنها پس از گذر از مسیر موزهایشدن حامل چنین قداستي
شده است.
پژوهش ديگر ،تجربۀ حضور در موزة هنرهای مدرن نیويورک را چنین وصف
ميکند :بازديدکنندگان با ماليمت گام بر ميدارند و خموشند يا بهآرامي نجوا ميکنند.
ديوارهای نوراني موزه ريخت يا هويتي ندارند ،زيرا جسمیتشان را زير بار آثار نامداری
که بر آنها آويخته شده است از دست دادهاند .بازديدکننده خود را در يک ناکجا حس
مي کند ،در يک خالي سپید آغازين و در يک نورانیت بيخورشید .گويا در سکوت
زهدان ازلي يک ايزدبانو است که ورای زمان و تاريخ ايستاده است ( & Duncan,

 .)Wallach, 1978, p. 28چنین تفسیری از بازديد موزهای آشکارا يادآور تجربهای
معنوی است ،از اين رو ،نويسندگان گذر از سردر ورودی ،گام نهادن در هزارتوی
به دورة سرمايهداری لقب دادهاند.
سرنوشت بسیاری از آثار هنری مدرن در فرايند برگزيدگي ،جداسازی و
چارچوب بندی از سوی نهاد موزه رقم خورده است .اگرچه در هنر مدرن گام نخست
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مارپیچ و غرق شدن در مراحل گوناگون بازديد از اين موزه را يک آيین مذهبي متعلق
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برای برگزيدن اشیا را خود هنرمند انجام ميدهد ،اما آثاری همچون چرخ نهادهشده بر
چهارپايه از سوی مارسل دوشان ،20اتويي که من ری 21کف آن میخ چسبانده ،بريدههای
روزنامۀ تکهچسبانيشده از سوی کورت اشويترز 22يا زين و دستۀ دوچرخهای که پابلو
پیکاسو 23با آنها سر گاو ساخته است ،بخش بزرگي از جايگاه نشاندار خود را پس از
ورود به گالریها و موزهها کسب کرده اند .بازديدکنندة پرشوری که برای ديدن آثار يک
موزة هنر مدرن راهي سفر ميشود ،در صف ميايستد و برای ورودی بهايي پرداخت
ميکند و درنهايت ،تصوير هیجانزدة خود را کنار يک اثر حاضرآماده در شبکههای
اجتماعي منتشر مي کند ،ممکن است اين شيء را بیرون از ساختار موزه يک جسم
بي ارزش تلقي کند .حتي اگر چنین جايگاهي را حاصل شهرت هنرمند بدانیم ،بايد بهياد
داشته باشیم نخست اين موزه بوده که با تأيید اصالت يک اثر و برگزيدن آن از میان
ديگر آثار همسان برای نمايش ،به آن ارزش نمادين و قداست بخشیده است .البته ،اين
قداست به سبب خاصیت غیرالزامي خود ،در گرو شیوة نگاه بازديدکننده است و برای
فردی که عالقهای به هنر مدرن ندارد ،رنگ ميبازد.
تفاوت مهم ديگری نیز مي توان میان دريافت حس روحاني در نیايشگاه با تجربۀ
درک شيء موزهای شده يافت .برقراری ارتباط با سکون و خلسهای معنوی که در يک
کلیسای جامع ،يک زيارتکدة روستايي يا يک معبد هندو جريان دارد ،برای پیروان
مذاهب ديگر نیز ناممکن نیست؛ زيرا فضاهای معماری اديان گوناگون را نشانههای
مشترکي بههم پیوند ميزند :آرامش و دوری از تنشهای فضای شهری که با سکوت يا
بهره از آواهايي عرفاني فراهم ميشود ،بوی رخوتآوری که از مجمرها و عودسوزها
بر ميخیزد ،لرزش شعلۀ شمعها پای تمثالها و محیط نیمهروشني که حاصل نور
رنگپريده گذشته از شیشههای رنگي است .چنین وصفي با بیشتر نیايشگاههای جهان
هم خواني دارد و هر فرد آشنا با تجربۀ معنوی اين کلیت را درک خواهد کرد ،اما
گذاشت .شخصي که شیفتۀ نقاشي دريافتگراست ممکن است ساعتي روبهروی شب
پرستاره ونگوگ بايستد و با کشف هر پیچش قلممو يا هر ترکخوردگي حجم رنگ
دچار شعف شود ،در حالي که ديگران با نیمنگاهي از مقابل اين اثر ميگذرند .يک
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بسیاری از اشیای موزهای شده چنین تأثیر همساني را بر همۀ بازديدکنندگان نخواهند
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متخصص الکترونیک که سیمپیچي ساختهشده از سوی تسال را در گوشهای از موزه
يافته ،ديرينه شناسي که در برابر ويتريني حاوی سنگوارة يک آرکئوپتريکس ايستاده يا
پسربچهای که مبهوت پیکره ای از ابرقهرمان محبوبش شده است ،همه در حال تجربۀ
دروني و شخصي ارتباط با شيء مقدس /برگزيده هستند.
نتیجه
از زمان پا گرفتن نخستین فرهنگهای جهان تا امروز میل به گردآوری اشیای زيبا،
عجیب ،قديمي ،متفاوت يا گرانبها در جوامع انساني تداوم داشته است و گاه برخي از
اين اشیا را ساحت برگزيدگي ،تمايز يا تقدس بخشیدهاند .وقف اين اشیا برای نگهداری
در يک مکان خاص چنان جهانشمول است که ميتوان آن را بهمنزلۀ عادتي انساني
همزمان در فرهنگهای بدوی يا تمدنهای شهری مدرن و نیز در جوامع مذهبي يا
غیرمذهبي مشاهده کرد .تقدس اين اشیا ممکن است از وابستگي به يک دين ،آيین يا
سنت ملي ،کسب يک جايگاه تاريخي يا علمي ويژه ،حفاظت شدن از سوی يک نهاد
قدرت يا محبوبی ت و توان جلب هواخواهي عمومي حاصل آمده باشد ،اما در هر حال
نیاز جوامع انساني به گردآوری ،نگهداری و برقراری ارتباط حسي با اين اشیا در گذر
تاريخ پابرجا مانده است.
اين نوشتار تالش کرده طي پژوهشي توصیفي ـ تحلیلي در حوزة جامعهشناسي
فرهنگ برای روشنتر شدن ابعاد اين پديدار اجتماعي به دو پرسشي که آورده ميشود
پاسخ دهد :شيء مقدس /برگزيده چیست و چرا انسان همواره به گردآوری و نگهداری
آن تمايل داشته است؟ مکان نگاهداشت اين اشیا چه اهمیتي برای جوامع انساني داشته
و چگونه در روند تنوع ساختار اجتماعي و با جابهجايي خاستگاه قدرت ،اين مکان نیز
تغییر کرده است؟
همکاران تکیه شد .بر اين اساس ،شيء مقدس برای هر گروه فرهنگي ميتواند نماد،
شمايل يا توتمي باشد که عاليق و خواستههای آنها را بازنمايي ميکند؛ ارتباط با آن
يک تجربه يا دريافت دروني و شخصي است و ويژگيهای اصلي آن زيبايي ،وااليي و
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برای کشف ماهیت جامعهشناختي شيء مقدس /برگزيده بر ديدگاههای دورکهیم و
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مهابت هستند .با وجود تفاوتهای ماهیتي بسیار ،همۀ اشیايي که در اين پژوهش بحث
شدهاند از ديدگاه گروهي از انسانها اين ويژگيها را دارا هستند؛ هم شوق و لذت
زيباشناختي را بر ميانگیزند و هم شگفتي و پروای حاصل از وااليي را.
فهم چیستي مکان پاسداشت شيء مقدس /برگزيده و چرايي تنوع اين نهاد مهم
اجتماعي در گذر تاريخ بر ديدگاه وبر پايهگذاری شد .اين پژوهش روندی که در ادامه
آورده ميشود را برای سه خطمشي وبر درنظر ميگیرد :فرهمندی باستاني ،توارث
تاريخي و دولت مدرن .نیايشگاه را ميتوان کهنترين نهادی دانست که انسان در آن به
پاسداشت اجسام تقديسشده پرداخته است .کاخها در دورههای بعد مکان اشیای
برگزيده ای با ارزش مادی ،هنری ،تاريخي يا مذهبي برای کسب تمايز بودهاند .موزه
ابتدا تنها برای نگهداری اين آثار بنیاد نهاده شد ،اما بهتدريج به يک نهاد نیرومند
آموزشي بدل شد که به مراقبت و نگهداری ،نمايش همگاني و تفسیر اشیا ميپردازد.
بدينسان ،وظیفۀ تاريخي نگاهباني از شيء مقدس در دورة مدرن به موزه برماند رسید.
در اين راستا ،بسیاری از نیايشگاهها و کاخها نیز با همۀ اشیای درون خود به موزه بدل
شدند.
با وجود اين ،موزه در اين زمینه تفاوتهای آشکاری با اسالف خود دارد .دسترسي
به اشیا در تملک يک نیايشگاه يا کاخ برای عامۀ مردم ممکن نبود ،اما آثار موزهایشده
در معرض بازديد همگاني قرار دارند .کار موزه تنها نگهداری اشیا نیست ،بلکه آنها را
در فرايندی از برگزيدگي ،جداسازی و چارچوببندی« ،موزهای» ميکند .موزهها
توانستهاند با چارچوب بندی به اشیا جايگاه و اهمیتي تازه ببخشند .ممکن است اشیای
مذهبي در روند ورود به موزه تقدسزدايي شوند يا اشیا روزمره مقدسسازی شوند و
اشیای پرشماری را ميتوان مثال زد که پس از گذر از روند موزهایشدن قداست
يافتهاند .اگرچه بايد به ياد داشت که خالف نیايشگاه ،موزه تأثیر همساني بر همۀ
غیرالزامي ،دروني ،شخصي و برآمده از پیشینه ،سن ،دلبستگي و دانش هر بازديدکننده
است.
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بازديدکنندگانش ندارد .تجربۀ ارتباط با شيء مقدس /برگزيده در موزه امری اختیاری،
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پینوشتها
1. Ashmolean museum

2. cabinet of curiosities
3. Paul-Michel Foucault (1926 – 1984).
)4. Maximilian Karl Emil Weber (1864 – 1920
5. sociology of culture
6. charismatic authority.
 .7فره ايزدی (بهاوستايي :خُوَرَ ،خُوَرنَ) شکوه و فروغي برآمده از پشتیباني خداوند است که به شاهان
دادگر و نیکوکار داده ميشود .احتماالً واژة خُوَرَ به يوناني راه يافته و به  Kharisبدل شده است
که در زبانهای شاخۀ التین ،واژگاني چون  Graseو  Charismaاز آن گرفته شدهاند (طاهری،
 ،1396ص.)198 .
8. traditional authority.
9. legal-rational authority.

 .10شمن کاهني است که همچون طبیبان درمان ميکند ،همچون جادوگران معجزه ميکند،
همچون روحانیان راهبری معنوی ميکند و همچون اديبان شعر ميگويد (
.)P. 4

Eliade, 2004,

11. Émile Durkheim (1858 - 1917).
12. Rudolf Otto (1869 - 1937).
13. Mircea Eliade (1907 – 1986).
14. Immanuel Kant (1724 –1804).
 .15پژوهشهای بسیاری به نقش موزهها (بهويژه موزههای باستانشناسي ،مردمشناسي و جنگ) بهمنزلۀ
بازوی ايدئولوژيک حکومتها اشاره کرده و کارکرد موزهها در تولید ،بازتولید يا تخريب هويت
ملي و قومي را کنکاش کردهاند (ن.کTrigger, 1995 :؛ Galaty & Watkinson, 2004؛
 Hamilakis & Duke, 2007و .)...از اين ديدگاه ،موزه گاه ياريگر جوامعِ رو به افول برای
بازيابي هويتشان و گاه ابزار دست قدرتهای سیاسي تمامیتخواه خوانده شده .از آنجا که بررسي
همۀ سويههای تأثیرگذاری اجتماعي موزهها در مجال اندک پژوهش حاضر امکانپذير نیست ،در
ادامه تنها به روند نشستن موزه بهجای نیايشگاه و کاخ در امر پاسباني از شيء مقدس /برگزيده
پرداخته خواهد شد.

)16. Benjamin Ives Gilman (1852 – 1933

پشتیبان و الهامبخش هنر ،ادبیات و دانش در اساطیر يوناني و دختران زيوس و منوموزينه
هستند (.)Cook, 1914, P. 104

)18. Walter Bendix Schönflies Benjamin (1892 – 1940
19. museality
)20. Henri Robert Marcel Duchamp (1887 – 1968
361

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2022-08-15

 .17از ريشۀ يوناني  Mouseionکه معبدی برای ستايش میوزها بوده است .میوزها نه خواهر
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21. Man Ray (1890 – 1976)
22. Kurt Hermann Schwitters (1887 – 1948)
23. Pablo Picasso (1881 – 1973)

منابع
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. سمت: تهران. مقدمهای بر روش تحقیق در علوم انساني.)1392( . ر. م،حافظنیا
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Abstract
As problem-oriented research in the field of Sociology of culture, this article
tries to pursue the concept of “Sacred object”, its position and value, and
displacement of its guarding places over time. Derived from the Latin root
Sacer, the meaning of sacred is dedicated or consecrated. Durkheim saw
religion as a system of beliefs and practices relative to sacred things, and
Otto wrote about a non-rational, non-sensory experience whose primary
object is outside the self. Kant’s description of the beautiful and the sublime,
as two subjective universal judgments, can explain our aesthetic perception
of a sacred object. Weber has determined three types of legitimate rule:
charismatic, traditional, and legal-rational authority. Even though all these
three types are still prevalent today, we can propose a historical trend for this
tripartite classification, a century after expressing the theory: ancient
charismatic rule, historical rule based on succession, and the modern state.
Sanctuaries and palaces are premodern places to guard the sacred objects,
related to the two basic types of legitimate authority. However, museums
have inherited this position in the modern period, as the most substantial
institutions to protect the selected objects. A museum turns a thing into an
object in the process of museality, involving selection, separation, and
framing. A ritual/religious object may lose its virtue in this process, yet a
regular thing may earn sanctity. To communicate with the sacred object is a
non-obligatory, optional, internal, and subjective experience that depends on
each visitor’s background, age, interest, and knowledge.
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