		

«موزه ،گمگشتۀ مطالعات هنری»

رویکردهــا و رشــتههای مختلــف در فلســفۀ هنــر،

در هــم تنیــده اســت .اگرچــه مــوزه ،عمــری بــه مراتــب

زیبایــی شناســی ،تاریــخ هنــر ،جامعــه شناســی هنــر،

کوتاهتــر از تاریــخ چنــد هــزار ســالۀ هنــر دارد؛ امــا

نقــد هنــری ،مطالعــات تطبیقــی ،مطالعــات فرهنگــی،

پیدایــش موزههــا و وســعت فراگیــری آنهــا در جهــان

مطالعــات انتقــادی وغیــره را در بــر میگیــرد.

مــدرن بــه قــدری اســت کــه بــه ســختی میتــوان

انــواع گرایشهــای مطالعــات فرهنگــی اعــم از

ســاز و کارهــای هنــری در جهــان پیــش از مــوزه را

پساســاختارگرایی ،فمنیسم ،نئومارکسیســتی ،مطالعات

تصــور کــرد .تحــول و گــذار از دوران پیــش از مــوزه

فرهنــگ عامــه و مــردم پســند نیــز بــه نوعی بــا مطالعه

محــوری تــا عصــر مــوزه محــوری بســیاری از کارکردها

و بررســی انــواع هنری ،تﺄثیــرات و تحــوالت آن آمیخته

و مفاهیــم هنــری را نیــز دچــار تحــول کــرد.

اســت .تحــوالت شــتابزدة هنــر در طــول ســدة بیســتم

همچنیــن مواضــع موزههــا در جهــان معاصــر بــه

و بیســت و یکــم ،همچنیــن وضعیــت چیســتی و ابعــاد

گونــهای اســت کــه وظایــف و مســئولیتهایی را بــه

ماهــوی آن بــه گونــهای بــوده اســت کــه بررســی آن

مراتــب ســنگینتر از گذشــته بــرای خویــش تعییــن

عمــال مســتلزم مطالعــات میــان رشــتهای ،شــناخت

میکننــد و در جهــت بازیابــی و بازتعریــف معانــی

بســترها و عوامــل متعــدد تاثیرگــذار و تاثیرپذیر اســت.

و مفاهیــم بــر میخیزنــد .در نگاهــی اجمالــی بــه
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مطالعــه در حــوزة هنــر گســترهای وســیع دارد کــه

نســبت هنــر بــا مــوزه و مــوزه بــا هنــر ،ناگسســتنی و

بخــــش

سارا کریمان

1

مطالعاتهنرهایزیبا

25۸
تابستان 1400

تاریــخ شــکل گیــری موزههــا و رونــد تعامــل آنهــا بــا

را بــرای مــوزه ،تهیــه و تدویــن نماینــد کــه ایــن شــیوه

مخاطبــان ،موزههــا نخســت فضایــی بــرای نگهــداری

همچنــان از اصلیتریــن تعامــالت مــوزه بــا محققیــن و

و آرشــیوی از اشــیاء مختلــف تاریخــی ،هنری و زیســت

انجــام مطالعــات هنــری اســت.

شناســی بودنــد کــه رفتــه رفتــه مطالعــات تکمیلــی بــر

بــا تﺄســیس موزههــای هنــر معاصــر کــه کــه بعضــا بــه

روی آنهــا صــورت میگرفــت و شناســنامههای الســاقی

عنــوان مﺆسســه نیــز نامبــرده میشــوند ،ضمــن حفــظ

آنهــا تکمیــل میشــد .مــوزة بریتانیــا و آشــمولین

ماهیــت آرشــیوی و نمایشــگاهی حالــت پویاتــری بــه

آکســفورد کــه از اولیــن موزههــای عمومــی جهــان

خــود گرفتنــد .چنانچــه ایــن دســت موزههــا برگــزاری

بــه شــمار میآینــد ،بازدیدهایــی را بــا درخواســت

نمایشــگاههای موقــت کــه هزینههــای هنگفتــی را بــه

قبلــی بــرای مراجعــۀ محققیــن ترتیــب میدادنــد.

موزههــا تحمیــل میکننــد ،از اصلــی تریــن وظایــف

بدیــن معنــا کــه گنجینههــای هنــری و تاریخــی در

خــود قــرار دادنــد ،ایــن امــر در کنشــی مســتقیم بــا

ســاختاری نظــام یافتــه ،فرصتــی بــرای تحقیــق و رجوع

جامعــۀ هنــر و هنرمنــدان اســت .طــی ایــن تعامــل

پژوهشــگران پدیــد مــی آوردنــد ،در ایــن وضعیــت کــه

موزههــا فرصتــی را بــرای معرفــی هنرمنــد فراهــم

مشــابه شــرایﻂ آزمایشــگاهی اســت ،محقــق آثــار

میکننــد؛ اگرچــه غالبــا هنرمندانــی موفــق میشــوند

هنــری را مشــاهده و ویژگیهــای آن را مــورد مطالعــه

کــه بــه درگاه نمایشــگاههای مــوزهای ورود پیــدا کننــد

قــرار مــیداد .ایــن نــوع مواجهــۀ پژوهشــگر بــا آثــار

کــه پیشتــر مراتــب شــهرت را پیمودهانــد و در دوران

هنــری در مــوزه هــا بدیهــی و رایــﺞ تریــن شــیوهای

تثبیــت حیــات هنــری خــود بــه ســر میبرنــد .بــا ایــن

اســت کــه تــا کنــون نیــز ادامــه یافتــه اســت؛ میتــوان

وجــود ،حضــور در نمایشــگاههای مــوزهای افتخــار و

گفــت ســهم زیــادی از مطالعــات هنــری را هــم در

مباهاتــی اســت کــه هــر هنرمنــدی ســودای آن را

برگرفتــه اســت .محقــق در راســتای تکمیــل مطالعــۀ

بــه ســر میبــرد در واقــع از ایــن مســیر  ،هنرمنــد

خــود بــر روی آثــار مــوزهای متمرکــز میشــود و بــه

بــه جریانــات مکتــوب هنــری راه مییابــد .هنگامــی

مــوزه مراجعــه میکنــد .وضعیــت دیگــری کــه در

کــه اثــر هنــری در نمایشــگاه هنــری بــه نمایــش در

فرآینــد توســعۀ مدیریتــی موزههــا اتفــاق افتــاد ،نیــاز و

میآیــد در آرشــیوهای مــوزهای ،مســتند میشــود و

اقــدام موزههــا بــه گســترش دانــش نســبت بــه اشــیا و

از ایــن طریــق مرجعــی بــرای نــگارش انــواع تﺄلیفات در

تکثیــر اطالعــات دریافتــی در مقــام مالــک و نگهدارنــدة

حوزههــای هنــری میگــردد ،عــالوه بــر ایــن موزههــا

اثــر اســت کــه بعدتــر بــه مرجعیــت یافتــن موزههــا

قدرتــی نــرم در اعتبــار بخشــی هنــری ،ارزشهــای

در بســیاری اظهــارات هنــری منجــر میگــردد .در

زیبایــی شــناختی و اقتصــادی بــه آثــار دارنــد و از

ایــن وضعیــت ،موزههــادر جایــگاه ســفارش دهنــده از

ایــن لحــاظ نقــش مراجــع تاییدگــر و تقویــت کننــده

محققیــن و مﺆلفیــن دعــوت میکننــد تــا در قالبهــای

جریانــات هنــری را دارنــد.

متعــدد از شناســنامۀ اثــر تــا انــواع کاتالــوگ و کتابچــه

بــا مــروری برنحــوة تعامــل موزههــا بــا پژوهشــگران

هنــر و مطالعــات حــوزة هنــر در مییابیــم کــه

مطالعــات میانرشــتهای در حوزههــای انسانشناســی

موزههــا همــواره حلقههــای بســیار قــوی در اتصــال

و هنــر اســت .موزهشناســی در واقــع کاوش در چیســتی

میــان مبانــی نظــری و مطالعاتــی بــا اشــیای هنــری-

و چرایــی موزههاســت؛ کــه بســیاری از مبانــی نظــری

تاریخــی و نمونههــای مــوردی هســتند.

دیگــر نیــز ذیــل آن قــرار مــی گیــرد.

اگرچــه تــا کنــون پژوهــش دقیقــی پیرامون کاســتی و

در جهــان معاصــر بــا توجــه بــه ســیطرة ســاختار

آســیب شناســی جایــگاه موزههــا در مطالعــات هنــری

نهــاد محــور در عرصــۀ هنــر ،مــوزه بــه عنــوان یکــی

صــورت نگرفتــه اســت؛ امــا مشــاهدات و بررســی

از مهمتریــن نهادهــا ایفــای نقــش میکنــد ،لــذا

پژوهشهــای حــوزة هنــری گویــای فقــدان ارتبــاط

توجــه بــه ایــن مﺆسســه و در نظــر داشــتن اهمیــت آن

موزههــا بــا محیﻂهــای آکادمیــک اســت .آنچــه در

در شــکلگیری و تقویــت جریانــات هنــری ضــروری

اکثــر پژوهشهــا دیــده میشــود ،مطالعــه بــر روی

اســت.

اثــری اســت کــه مالکیــت آن بــه عهــدة مــوزه اســت در
واقــع مــوزه ،نقشــی در برقــراری تعامــل نداشــته اســت.
آموزشــی متوجــه ضعفهایــی در دو ســوی رابطــه
هنــری کمتــر نامــی از موزههــا ،نقــش و اهمیــت
مراجعــه بــه آنهــا بــه میــان میآیــد وهمچنــان تصــور
عمومــی در مــورد موزههــا بــه عنــوان فضایــی مجــرد،
دور از دســترس بــر اذهــان دانشــجویان و فعــاالن ایــن
رشــته نیــز ســیطره یافتهاســت.
در جبهــۀ موزههــا نیــز غالبــا شــیوههای مدیریتــی
بســیار درونگــرا و بــدون برقــراری رابطــۀ برهم کنشــی
بــا مﺆسســات و ســازمانهای مرتبــﻂ اســت .در حالــی
کــه توســعۀ دانــش و دســتیابی بــه جایــگاه حقیقــی
موزههــا در گــرو دعــوت از گروههــا و رشــتههای
متنــوع جهــت مطالعــه و تولیــد محتــوای پژوهشــی
اســت.
عــالوه بــر آن موزهشناســی بــه عنــوان یــک رشــتۀ
متﺄخــر خــود ،زمینــهای بــرای انجــام بســیاری از
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اســت .چنانچــه در رشــتههای مرتبــﻂ بــا مطالعــات

بخــــش

ایــن ارتبــاط ضعیــف میــان موزههــا و محیﻂهــای

