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بخ  سارا کریمان 1  

»موزه، گمگشتۀ مطالعات هنری«   

  کارشناس ارشد پژوهش هنر، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران. پست الکترونیک: . 1

ــه  ــیع دارد ک ــتره ای وس ــر گس ــوزة هن ــه در ح مطالع

رویکرد هــا و رشــته های مختلــف در فلســفۀ هنــر، 

زیبایــی شناســی،  تاریــخ هنــر، جامعــه شناســی هنــر، 

نقــد هنــری، مطالعــات تطبیقــی، مطالعــات فرهنگــی، 

می گیــرد.  بــر  در  را  وغیــره  انتقــادی  مطالعــات 

از  اعــم  فرهنگــی  مطالعــات  گرایش هــای  انــواع 

پساســاختارگرایی، فمنیسم، نئومارکسیســتی، مطالعات 

فرهنــگ عامــه و مــردم پســند نیــز بــه نوعی بــا مطالعه 

و بررســی انــواع هنری، تأثیــرات و تحــوالت آن آمیخته 

اســت. تحــوالت شــتابزدة هنــر در طــول ســدة بیســتم 

و بیســت و یکــم، همچنیــن وضعیــت چیســتی و ابعــاد 

ــوده اســت کــه بررســی آن  ــه ای ب ــه گون ماهــوی آن ب

ــناخت  ــته ای، ش ــان رش ــات می ــتلزم مطالع ــال مس عم

بســترها و عوامــل متعــدد تاثیرگــذار و تاثیرپذیر اســت.

نســبت هنــر بــا مــوزه و مــوزه بــا هنــر، ناگسســتنی و 

در هــم تنیــده اســت. اگرچــه مــوزه، عمــری بــه مراتــب 

ــا  ــر دارد؛ ام ــالۀ هن ــزار س ــد ه ــخ چن ــر از تاری کوتاه ت

پیدایــش موزه هــا و وســعت فراگیــری آنهــا در جهــان 

ــوان  ــختی می ت ــه س ــه ب ــت ک ــدری اس ــه ق ــدرن ب م

ــوزه را  ــش از م ــان پی ــری در جه ــای هن ــاز و کاره س

ــوزه  ــش از م ــذار از دوران پی ــول و گ ــرد. تح ــور ک تص

محــوری تــا عصــر مــوزه محــوری بســیاری از کارکردها 

و مفاهیــم هنــری را نیــز دچــار تحــول کــرد.

ــه  ــر ب ــان معاص ــا در جه ــع موزه ه ــن مواض  همچنی

ــه  ــئولیت هایی را ب ــف و مس ــه وظای ــت ک ــه ای اس گون

ــن  ــش تعیی ــرای خوی ــته ب ــنگین تر از گذش ــب س مرات

می کننــد و در جهــت بازیابــی و بازتعریــف معانــی 

و مفاهیــم بــر می خیزنــد. در نگاهــی اجمالــی بــه 

  Sara.Kariman1987@gmail.com
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ــا  ــد تعامــل آنهــا ب تاریــخ شــکل گیــری موزه هــا و رون

ــداری  ــرای نگه ــی ب ــا نخســت فضای ــان، موزه ه مخاطب

و آرشــیوی از اشــیاء مختلــف تاریخــی، هنری و زیســت 

شناســی بودنــد کــه رفتــه رفتــه مطالعــات تکمیلــی بــر 

روی آنهــا صــورت می گرفــت و شناســنامه های الســاقی 

آنهــا تکمیــل می شــد. مــوزة بریتانیــا و آشــمولین 

ــان  ــی جه ــای عموم ــن موزه ه ــه از اولی ــفورد ک آکس

ــت  ــا درخواس ــی را ب ــد، بازدید های ــمار می آین ــه ش ب

ــد.  ــب می دادن ــن ترتی ــۀ محققی ــرای مراجع ــی ب قبل

ــی در  ــری و تاریخ ــای هن ــه گنجینه ه ــا ک ــن معن بدی

ســاختاری نظــام یافتــه، فرصتــی بــرای تحقیــق و رجوع 

پژوهشــگران پدیــد مــی آوردنــد، در ایــن وضعیــت کــه 

مشــابه شــرایط آزمایشــگاهی اســت، محقــق آثــار 

هنــری را مشــاهده و ویژگی هــای آن را مــورد مطالعــه 

ــار  ــا آث ــۀ پژوهشــگر ب ــوع مواجه ــن ن ــی داد. ای ــرار م ق

ــن شــیوه ای  ــج تری ــی و رای ــا بدیه ــوزه ه ــری در م هن

اســت کــه تــا کنــون نیــز ادامــه یافتــه اســت؛ می تــوان 

ــم در  ــری را ه ــات هن ــادی از مطالع ــهم زی ــت س گف

ــۀ  ــل مطالع ــق در راســتای تکمی ــه اســت. محق برگرفت

ــه  ــز می شــود و ب ــوزه ای متمرک ــار م ــر روی آث خــود ب

مــوزه مراجعــه می کنــد. وضعیــت دیگــری کــه در 

فرآینــد توســعۀ مدیریتــی موزه هــا اتفــاق افتــاد، نیــاز و 

اقــدام موزه هــا بــه گســترش دانــش نســبت بــه اشــیا و 

تکثیــر اطالعــات دریافتــی در مقــام مالــک و نگهدارنــدة 

ــا  ــن موزه ه ــت یافت ــه مرجعی ــر ب ــه بعدت ــت ک ــر اس اث

در بســیاری اظهــارات هنــری منجــر می گــردد. در 

ــگاه ســفارش دهنــده از  ایــن وضعیــت، موزه هــادر جای

محققیــن و مؤلفیــن دعــوت می کننــد تــا در قالب هــای 

متعــدد از شناســنامۀ اثــر تــا انــواع کاتالــوگ و کتابچــه 

را بــرای مــوزه، تهیــه و تدویــن نماینــد کــه ایــن شــیوه 

همچنــان از اصلی تریــن تعامــالت مــوزه بــا محققیــن و 

انجــام مطالعــات هنــری اســت.

بــا تأســیس موزه هــای هنــر معاصــر کــه کــه بعضــا بــه 

عنــوان مؤسســه نیــز نامبــرده می شــوند، ضمــن حفــظ 

ــه  ــری ب ــت پویات ماهیــت آرشــیوی و نمایشــگاهی حال

خــود گرفتنــد. چنانچــه ایــن دســت موزه هــا برگــزاری 

نمایشــگاه های موقــت کــه هزینه هــای هنگفتــی را بــه 

ــف  ــن وظای ــی تری ــد، از اصل ــل می کنن ــا تحمی موزه ه

ــا  ــر در کنشــی مســتقیم ب ــن ام ــد، ای ــرار دادن خــود ق

ــل  ــن تعام ــی ای ــت. ط ــدان اس ــر و هنرمن ــۀ هن جامع

ــم  ــد فراه ــی هنرمن ــرای معرف ــی را ب ــا فرصت موزه ه

ــی موفــق می شــوند  ــا هنرمندان می کننــد؛ اگرچــه غالب

کــه بــه درگاه نمایشــگاه های مــوزه ای ورود پیــدا کننــد 

کــه پیش تــر مراتــب شــهرت را پیموده انــد و در دوران 

تثبیــت حیــات هنــری خــود بــه ســر می برنــد. بــا ایــن 

ــار و  ــوزه ای افتخ ــگاه های م ــور در نمایش ــود، حض وج

ــودای آن را  ــدی س ــر هنرمن ــه ه ــت ک ــی اس مباهات

ــد  ــیر ، هنرمن ــن مس ــع از ای ــرد در واق ــر می ب ــه س ب

ــی   ــد. هنگام ــری راه می یاب ــوب هن ــات مکت ــه جریان ب

ــش در  ــه نمای ــری ب ــری در نمایشــگاه هن ــر هن ــه اث ک

ــود و  ــتند می ش ــوزه ای، مس ــیوهای م ــد در آرش می آی

از ایــن طریــق مرجعــی بــرای نــگارش انــواع تألیفات در 

ــن موزه هــا  ــر ای حوزه هــای هنــری می گــردد، عــالوه ب

ــای  ــری، ارزش ه ــی هن ــار بخش ــرم در اعتب ــی ن قدرت

ــد و از  ــار دارن ــه آث ــادی ب ــناختی و اقتص ــی ش زیبای

ایــن لحــاظ نقــش مراجــع تاییدگــر و تقویــت کننــده 

ــد. ــات هنــری را دارن جریان

ــگران  ــا پژوهش ــا ب ــل موزه ه ــوة تعام ــروری برنح ــا م ب
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کــه  می یابیــم  در  هنــر  مطالعــات حــوزة  و  هنــر 

ــال  ــوی در اتص ــیار ق ــای بس ــواره حلقه ه ــا هم موزه ه

ــا اشــیا ی هنــری-  میــان مبانــی نظــری و مطالعاتــی ب

تاریخــی و نمونه هــای مــوردی هســتند.

  اگرچــه تــا کنــون پژوهــش دقیقــی پیرامون کاســتی و 

آســیب شناســی جایــگاه موزه هــا در مطالعــات هنــری 

صــورت نگرفتــه اســت؛ امــا مشــاهدات و بررســی 

ــاط  ــدان ارتب ــای فق ــری گوی ــوزة هن ــای ح پژوهش ه

ــه در  ــت. آنچ ــک اس ــای آکادمی ــا محیط ه ــا ب موزه ه

ــر روی  ــه ب ــود، مطالع ــده می ش ــا دی ــر پژوهش ه اکث

اثــری اســت کــه مالکیــت آن بــه عهــدة مــوزه اســت در 

واقــع مــوزه، نقشــی در برقــراری تعامــل نداشــته اســت. 

ــای  ــا و محیط ه ــان موزه ه ــف می ــاط ضعی ــن ارتب ای

آموزشــی متوجــه ضعف هایــی در دو ســوی رابطــه 

ــات  ــا مطالع ــط ب ــته های مرتب ــه در رش ــت. چنانچ اس

هنــری کمتــر نامــی از موزه هــا، نقــش و اهمیــت 

مراجعــه بــه آنهــا بــه میــان می آیــد وهمچنــان تصــور 

عمومــی در مــورد موزه هــا بــه عنــوان فضایــی مجــرد، 

دور از دســترس بــر اذهــان دانشــجویان و فعــاالن ایــن 

ــت. ــیطره یافته اس ــز س ــته نی رش

ــی  ــیوه های مدیریت ــا ش ــز غالب ــا نی ــۀ موزه ه در جبه

بســیار درون گــرا و بــدون برقــراری رابطــۀ برهم کنشــی 

بــا مؤسســات و ســازمان های مرتبــط اســت. در حالــی 

ــی  ــگاه حقیق ــه جای ــش و دســتیابی ب ــه توســعۀ دان ک

از گروه هــا و رشــته های  موزه هــا در گــرو دعــوت 

ــی  ــوای پژوهش ــد محت ــه و تولی ــت مطالع ــوع جه متن

اســت.

ــه عنــوان یــک رشــتۀ  ــر آن موزه شناســی ب    عــالوه ب

متأخــر خــود، زمینــه ای بــرای انجــام بســیاری از 

ــی  ــای انسان شناس ــته ای در حوزه ه ــات میان رش مطالع

و هنــر اســت. موزه شناســی در واقــع کاوش در چیســتی 

و چرایــی موزه هاســت؛ کــه بســیاری از مبانــی نظــری 

دیگــر نیــز ذیــل آن قــرار مــی گیــرد. 

ــاختار  ــیطرة س ــه س ــه ب ــا توج ــر ب ــان معاص در جه

ــوان یکــی  ــه عن ــوزه ب ــر، م نهــاد محــور در عرصــۀ هن

از مهم تریــن نهادهــا ایفــای نقــش می کنــد، لــذا 

توجــه بــه ایــن مؤسســه و در نظــر داشــتن اهمیــت آن 

ــروری  ــری ض ــات هن ــت جریان ــکل گیری و تقوی در ش

اســت.


