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مفهوم اثر هنری در دوران مدرن و پست مدرن و تأثیرآن مطالعه تطبیقی 

   ای شدن اثر )با تأکید بر آثار تجسمی(یند موزهآبر فر

 چکیده
 ایمدرن به تأثیر این دو جریان بر فرآیند موزهپژوهش حاضر با  تطبیق مفهوم اثر هنری در دو دوره مدرن و پست بیان مسئله:

گیری این پژوهش، این چنین است: با توجه به گسترده بودن قلمروی هنر معاصر و شکل هایپرسش پردازد.شدن اثر هنری می

های های هنری معاصر چیست و شرایط اجتماعی و گفتمانهنر مفهومی با موادو مصالح متنوع، معیارهای انتخاب اثر هنری در موزه

 ای شدن اثر تأثیرگذارند؟هنری چون مدرن و پست مدرن چگونه بر موزه

های هنری معاصر است و دامنه این پژوهش آثار هدف این پژوهش پیشنهاد معیارهای مشخصی برای انتخاب آثار در موزه دف:ه

 حوزه تجسمی است.

رویکرد این پژوهش کیفی است که به شیوه توصیف و تحلیلی با تطبیق مفهوم اثری هنری در دوره مدرن و  روش پژوهش:

 های اطالعاتی است.ای و پایگاهاز منابع کتابخانهبه دست آمده های این پژوهش است. دادهشده  پست مدرن نتایج آن ارائه

. رگذاشتندیثأشدن اثر ت یاموزه ندیگرا بر فرآامعهج کردیگرا و گفتمان پسامدرن با رونخبه کردیگفتمان دوران مدرن با رو ها:یافته 

 کردیاست. علت رو یتسیمدرن کردیآثار، غالباً همان رو نشیگز یمعاصر برا یهنر یهاموزه یارهایدر دوران معاصر هنوز هم مع

ازچالش نبوده است. در تمام  یخال ها،ستیپسامدرن یبوده که جامعه محور نیآثار، ا نشیگز یراها بموزه یکنون یستیغالب مدرن

غالب  یداران و جامعه هنرموزه انیم یداشته و چالش مهم ریشدن آثار تأث یاموزه ندیغالب جامعه بر فرآ یهاها گفتماندوران

 کرده است.  جادیا
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 مقدمه
ها را به عنوان میالدی در اروپا و امریکا که امروز آن 1960سال  هنری هایتا قبل از به ظهور رسیدن جنبش

گرفت. بعد از آن از منظر زیبا شناختی مورد ارزیابی قرار میشناسیم، اثر هنری شی مصنوع بود که مدرن میپست

ایجاد شد، چرخش عظیمی در مفهوم اثر هنری « مارسل دوشان»ها به ویژه با تحرکاتی که ابتدا از سوی دادائیست

این ای جهت تولید اثر هنری بهره بردند. طوریکه هنرمندان پس از آن از هر رسانهمصالح ایجاد شد، به کاربردو 

منجر شد و موجب گسترده شدن قلمرو  مالای چون پاپ آرت، هنر مفهومی، مینیهای ویژهمسئله به ظهور سبک

موزه، به  یفیت آن موضوع بحث اهالی هنر گردد. چیستی اثر هنری و ک این موضوع سبب شد،هنر معاصر گردید. 

کردن هنر در فرهنگ عمومی جامعه داشته  عنوان نهاد هنری و فرهنگی نقش مهم و کلیدی در تعریف و نهادینه

ای شدن فرآیند موزه کارکرد موزه های هنری معاصر و و همواره ضوابط خاص خود را اجرا کرده است. با این حال

پژوهش حاضر با تطبیق مفهوم اثر  ه است.کمتر مورد توجه پژوهشگران به ویژه در ایران قرار گرفت ،هنر معاصر

پردازد. ای شدن اثر هنری میمدرن به تأثیر این دو جریان بر فرآیند موزهو پست هنری در دو دوره مدرن

گیری هنر های این پژوهش، به شرح پیش روست: با توجه به گسترده بودن قلمروی هنر معاصر و شکلپرسش

یط اجتماعی های هنری معاصر چیست و شرامفهومی با مواد و مصالح متنوع، معیارهای انتخاب اثر هنری در موزه

دامنه واژه  اثرگذار هستند؟ای شدن آثار هنری های هنری، چون مدرن و پست مدرن چگونه بر موزهو نیز گفتمان

معاصر در ایران آثاری است که عمری کمتر از صد سال دارند، وتمرکز این پژوهش بر آثار معاصر حوزه هنرهای 

شود که اتکا می« پرسش از هنر»کتاب خود  در« واربرتون»در باب ضرورت این پژوهش به گفتار تجسمی است. 

 1های دشوار؛گیری دربارۀ نمونهترشدن تصمیمهنر، در آسان در باره فایده تعریف از هنر نوشته است: تعریف از

کند.  همچنین شناخت  اشیائی گشاست و به  مشخص کردن  آنچه که تاکنون هنر نامیده شده کمک میهنری راه

، 1395)الماسی، کند تماال ارزش هنری دارند و باید به عنوان اثر هنری مورد توجه قرار بگیرند را تسریع میکه  اح

20.) 

 ژوهشروش پ

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و رویکرد آن کیفی است که به شیوه توصیفی و تحلیلی، با تطبیق مفهوم اثر 

های این پژوهش، با استفاده از منابع است. گردآوری داده شدههنری در دوره مدرن و پست مدرن نتایج آن ارائه 

 ای و پایگاه اطالعاتی است. کتابخانه

 

 پیشینه پژوهش
لیفی و ترجمه در ارتباط با شناخت هنرمدرن و هنر معاصر در ایران نوشته أو کتب فراوانی به صورت تمقاالت 

های ای شدن این هنرها، چگونگی پذیرش و حفاظت این آثار، پژوهشبا نحوه موزه شده است، اما در ارتباط

اشاراتی به نحوه عملکرد  «نقد هنر»در کتاب 2«برت»محدودی وجود دارد. در آثار ترجمه شده در ایران ابتدا 
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هنر معاصر تاریخ و »بخش خود با عنوان  بود که در کتاب الهام 3«میه»ی هنری معاصر بیان کرد، اما این هاموزه

ای و ارسال آن نامههای هنرمعاصر پرداخت و با تهیه پرسشعملکرد موزه ۀتری به نحوبه طور گسترده «جغرافیا

بندی آن مشارکت کنند. کتاب ها خواست در تعریف اثر هنری معاصر و طبقهزرگ هنر معاصر از آنهای ببه موزه

های ها و چالشبه طور گسترده به ویژگی آثار هنری معاصر به ویژه چیدمان «سازویوین فن»اثر  «موزه و چیدمان»

های صورت گرفته در ایران، پایان نامه در این ارتباط یکی از پژوهش پردازد.های هنری معاصر میحفاظتی موزه

است که  «شدن در تعریف هنراینقش فرآیندهای موزه»با عنوان  1395سال  «الماسی »کارشناسی ارشد 

ای شدن هنر پرداخته است. گر در آن به صورت گسترده، به ارتباط متقابل تعاریف هنری و فرآیند موزهپژوهش

به عنوان یک  هاآن ها در تاریخ، بر اهمیتچنین سیر تحول موزهی با پرداختن به سیر تحول تعریف هنر و همو

 کند.کید میأنهاد سازمان یافته در نهادینه کردن مفاهیم هنری در بستر اجتماع ت

 

 مبانی نظری 
و فعل و انفعاالتی درون هنرمند را هایی که تاکنون در ارتباط با هنر وجود داشت همگی روانشناختی بودند نظریه

های فرهنگی دانستند اما بعد از جنگ جهانی دوم اندیشمندان تالش کردند، هنر را با مؤلفهعامل خلق هنر می

گونه میالدی است که این 1984در  4«دیکی جورج»ترین آن نظریه فرهنگی، نظریه نهادی تعریف کنند. معروف

، )دیکی« مصنوع است که برای عرضه به مخاطبانی در عالم هنر خلق شده است. شیئی اثر هنری»بیان شده است: 

 شامل پنج تعریف است:، مفاهیم اصلی نظریه دیکی .(17 ،1393

 .هنرمند کسی است که آگاهانه در ساختن اثر هنری سهیم است .1

 .اثر هنری نوعی مصنوع است که برای عرضه به مخاطبان عالم هنر خلق شده است. 2

ها عرضه ای )اثر هنری( را که به آن.مخاطب گروهی از اشخاص است که اعضای آن استعداد نسبی درک ابژه3

 .شده، دارند

 های عالم هنر.مجموع تمامی نظام: عالم هنر عبارت است از. 4

 ،1393، )دیکی  . هر نظام عالم هنر چارچوبی برای عرضه اثر هنری به وسیله هنرمند به مخاطبان عالم هنر است.5

43). 

کید می أشود تدیگری بر ساختارهای فرهنگی که هنرها در آن تولید می نظریه بیش از هر نظریۀ دیکی در این

است که  امری تماماً  گوید تعیین اینکه چه چیزی هنر است،می اساساًدیکی نویسد: نهادگرایی می 5«دانتو»کند. 

 ویژه دارد. ی(  و در این میان موزه جایگاه48، 1399)دانتو،  شودمشخص می« عالم هنر»باید از طریق 
 

 رویکرد مدرن 
بیان شد، این نظریه تقلید یا بازنمایی نام  «ارسطو»، اولین نظریه در مورد چیستی هنر توسط «رامین»به گفته 

)رامین، شوددارد و به رابطه یک اثر هنری و چیزی واقعی که نسبت به آن خارجی و بیرونی است مربوط می

ها ها پا برجا بود. دومین نظریه مربوط به رمانتیکمیالدی و ظهور رمانتیک 19این نظریه تا قرن  .(190، 1394

دانستند و نام دارد، این گروه بیان احساس و عاطفه هنرمند را شرط ضروری هنر می «نظریه بیانی هنر»است که 

کند. این نظریه تا آغاز ارهایی چون رنگ احساسات خود را بیان میها و ابزهنرمند به وسیله واسطه ،معتقد بودند
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شناسی نیز معیار ارزیابی اثر ییقرن بیستم و مدرنیته ادامه یافت، با این تفاوت که در دوران مدرن مفاهیم زیبا

اصطالح »داند و معتقد است که میم .  1970تا  1860دوران مدرنیسم را از  6«رابرت اتکینز» هنری قرار گرفت.

 (.89 ،1391)برت،  .«مدرنیسم هم برای تشخیص سبک و هم برای تعیین مکتب هنری این دوران کاربرد دارد

« کانتامانوئل »( و 1596 -1650« )رنه دکارت»چون  فانیفیلسو ثر از نظریاتأاز منظرگفتمانی هنر مدرن مت»

معتقد بود  کانتفت. های کلی دست یاتوان به حقیقتبه عقل می با رجوع ( است که معتقد بودند1804-1724)

ها و مسائل خاص فرم و هنر را باید فارغ از هر منظوری جز زیبایی و لذت نگاه کرد، امر زیبا معطوف به دغدغه

کالیو بل و »میالدی دو منتقد انگلیسی،  1920در سال .ترکیب است نه ارائه موضوع یا بیان مضامین خارجی

راجرفرای کارشناس نقاشی در موزه هنرهای زیبا  ؛اندیشه فرمالیسم را مطرح کردند ثر از کانتأمت «راجرفرای

، معتقد بودند تمام توجه هنرمند باید معطوف به در کنار کالیو بل منتقد انگلیسیمتروپولیتین نیویورک بود و 

کند. فرمالیسم پس و هرگونه هدف اجتماعی ناب بودن اثر را تهدید می باشد شناسی آنو مسائل زیبایی فرم اثر

به طور ناگستتنی سم فرمالی در آمریکا مورد توجه قرار گرفت.« کلمنت گرینبرگ»از جنگ جهانی دوم به همت 

 .(93-91، 1391)برت،  . هر چند اولی نتیجه و پیامد دومی استاست سنت مدرنیستی در هم تنیده شده در

در تعریف چیستی اثر هنری مدرن نوشته است: اثر هنری تنظیم قصدی شرایط برای  )1979( 7«نرو بیردزلیما»

توان آن را سومین نظریه در مورد هنر و آخرین نظریه های زیباشناختی است که میفراهم کردن تجاربی با ویژگی

 (.13، 1393روان شناختی هنر نامید )دیکی، 

غایت هنر سبب شد، هنرمند از بطن اجتماع جدا شده و به خلوت هنرمندانه خود پناه موضوع زیبایی به عنوان 

مفهوم هنرمند در دوران »ببرد، در این زمان فردیت هنرمند بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. به گفته رامین 

ره رنسانس است. قبل از دو ۀگر که به فعالیتی ویژه و فرا انسانی اشتغال دارد، زادمدرن به عنوان فردی آفرینش

گرفت که وضعیتی مشابه شناسیم به وسیله افرادی صورت میآن زمان در اروپا، آنچه به منزله کار هنری می

طراح و بنا در مقام افزارمندان و استادکاران با تعهدات جمعی و مسئولیت مشترک  ،کارورزان دیگر داشتند و نقاش

بین هنرهای متعالی و نازل یا تزئینی به عمل  تقسیمی که ما عموماًدر کنار یکدیگر بودند، به همین قیاس 

 (. 144، 1394)رامین،  کندآوریم دارای پیشینه تاریخی است و به برآمدن مفهوم هنرمند نابغه ربط پیدا میمی

 

 رویکرد پسامدرن  

و  کرد ساختار اجتماعی هنرها در اروپا و آمریکا تغییر میالدی 1960 ۀپایان یافتن جنگ جهانی دوم در دهبا »

پسامدرن خود به طور مستقل سبک » .شناسیمآنها با عنوان پسامدرن میهایی در هنرها ایجاد شد که گرایش

های مدرنیستی را، طرد و تمامی کند دستورالعملایست که تالش میبلکه هر گونه گرایش و تجربه هنری نیست،

 گرایی، اُپپایه(، کنشنو )طرد نقاشی سههایی مانند پاپ آرت، واقع گراییساحت هنر جدا کند، جنبش ها را ازآن

هنر مفهومی، ضد شکل،  8ش حادثه هنریبارت )هنر دیدگانی(، هنر حرکتی، هنر مینیمال، جنبش فلوکسوس، جن

هایی از گرایش پسامدرن هستند که نمونههنر فقیر، هنر خاکی، هنر بدنی، هنر اجرایی، ویدوئو آرت، هنر بازیافت، 

  تأثیر زیادی بر جریان هنر معاصر گذاشتند.

هایی های ظهور مدرنیسم را در اروپا ایجاد کرد، ظهور رسانهشدن، زمینهاگر مفاهیمی چون فناوری و صنعتی»

شدن اندیشه پسامدرن را رقم زد، برخی اندیشمندان چون عکاسی و ویدئو، شبکه جهانی و مفاهیم چون جهانی
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ظهور رسانه عکاسی و بازتولید مکانیکی اثر )تکثیر اثر( را عامل زوال هنر « کریمپ و والتر بنیامینداگالس»چون 

های و زباله9« اندی وارهولبریلوی »معتقدند که هنر با جعبه دستمال « دانتو»دانند و  برخی دیگر چون مدرن می

 (. 98، 1391)برت،« ها آوردند، به پایان رسیده استها و موزهرفی که هنرمندان پاپ آرت با خود به گالریمص

 دوشان  گیری کرد.پی« مارسل دوشان»ها و هنرمند شاخص آن دادائیستتوان در آثار نئومبدأ این تحوالت را می

به نمایشگاهی در نیویورک تمام سنت هنری آماده )سنگ توالت منزلش( و ارسال آن با انتخاب یک شی حاضر

 ،دوشان10«آمادهحاضر»در نظریه ها فراتر از یک شوخی در عالم هنر بود، حرکت دادائیست غرب را به چالش کشید.

ها ذاتی اشیا در این هم نشینی مهم نیست، نشیند. کیفیت و ویژگیآماده خود به جای تصویر در اثر میشیِ حاضر

دارد تمامی دانتو بیان می کند.ها را تبدیل به اثر هنری میدارد ایده و نیت هنرمند است که آنآن چه اهمیت 

آثار هنری ارتقاء بخشیده ۀ ها را از زیست جهان گرفته و به مرتبهایی بودند که آندوشان، ابژه ۀبیست اثر حاضرآماد

شد، از ی و به ویژه به چشم هنرمند مربوط میمهارت و استادتمامی آن چیزی راکه به بود. دوشان در این آثار 

 .(42، 1399)دانتو،  مفهوم هنر کنار نهاد

کوالژ در طول تاریخ هنر های های استفاده از اشیا و مواد گوناگون را به استفاده هنرمندان از تکنیکاسمیت ریشه

ها این ها پهنه استفاده از کوالژ را گسترش دادند و سپس دادائیستسورئالیست»دارد او بیان می داندمرتبط می

اسمیت، )  «متجانس یافتند« هنر ضد»های خاص خود نسبت عنصر تکنیک را با روحیات خود سازگار و با گرایش

تواند هنرمند باشد، هنرمند موجودی منحصر به فرد نیست؛ چرا کسی میها هر از نظر پسامدرن .(131، 1389

تواند اثر هنری باشد و بدون که فردیت هر انسانی معلول زبان، مناسبات اجتماعی و ناخوداگاه است. هر چیزی می

سبب ایجاد  «حاضرآماده»عنصر  .ای باشدبفرد باشد، فقط کافیست حامل پیام یا ایدهآنکه زیبا، اصیل و منحصر

دانتو تالش کردند در پژوهش های خود هایی در چیستی هنر و اثر هنری شد و پژوهشگرانی چون دیکی و پرسش

در این  هاآن های بنیادینی با هم دارند اما همهپژوهشگران تفاوت نظریات . هرچندبه تعریفی از هنر بپردازند

بررسی کرد.  هااز شرایط تاریخی و جغرافیایی آن بدون اطالع که آثاری هنری جدید را نمی توان موضوع مشترکند

 .1تصویر

 جعبه بریلوی وارهول. 
 www.moma.org : منبع  

http://www.moma.orgمنبع/
http://www.moma.orgمنبع/
http://www.moma.orgمنبع/
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و با  ن قرار بگیریمباید در فضای مفهومی آ ،چیزی هنر است یا نه چه دارد که برای اینکه بدانیمدانتو بیان می

عالم های فرهنگی جامعه یا دیکی بر تایید ساختاریو  (97 ،1391)برت، گفتمان استداللی دنیای هنر آشنا باشیم

 (. 48، 1399)دانتو،  کندهنر تاکید می

 هاهنر معاصر و ضرورت وجودی موزه

در این باره توضیح « کاترین میه»شود، شوند اطالق نمیهنر معاصر الزاماً به آثاری که در دوران معاصر تولید می

 های هنر پیشتازاصطالحمیالدی فراگیر شد و جای  1980های دهد که هنر معاصر اصطالحی است که از سالمی

ی امروز سخن درباره شکلی از هنر است، نه درباره تمامی هنری که تمامی هنرمندان زنده»و هنر زنده را گرفت. 

میالدی به قلب فعالیت  1980هنر جدید از  ( 19، 1388)میه،  «که در نتیجه با ما هم عصرند تولید کرده باشند

 ها بیش از گذشته افزود.ده بر قدرت آنموزه ها وارد شد و به چهار دلیل عم

. تکثر هنر نوین: قلمروی هنر نوین آنقدر وسیع است که برای تشخیص هنر از غیر هنر به نهادی رسمی چون 1

نظمی ارائه شده است، سامان ترین شکل بیدر کاملکه آنچه را »که  وظیفه موزه این است موزه نیازمند است.

)میه، « اندبلکه معانی نیز چنین ،اندتثبیت کند؛ زیرا تنها مواد نیستند که لغزنده ناپایداراست،آنچه را که  دهد و

1388، 113 .) 

های شخصی هنرمند موزه اثر هنری را در بستر و پیشینه تاریخی و نیازمند تفسیر بودن: جهت تفسیر شیوه .2

کند، میان اثر با مخاطب ارتباط پویایی برقرار پرورانند و تالش میدهد و معنی اثر هنری را میاش قرار میفرهنگی

 کند. 

موزه، چیزی را که به  (:13، 1389)اسمیت،  رسمی جامعهنیاز به مرکزیت یافتن و نهادینه شدن در فرهنگ  .3 

هیتو »گوید الماسی می .کندمییابد به عنوان سندی از زندگی و فعالیت انسان به جامعه عرضه درون خود راه می

غیره  هنر و ،ها تولید فرهنگها دارند و کارکرد اصلی آنها نقشی شبیه کارخانهموزه»معتقد است 10«استیرل

 (.13 ،1395 ،)استیرل« است

د ند ریشه های تاریخی اثر را دریابنکنبا مستندنگاری آثار هنری تالش می هاهای تاریخی اثر: موزهیافتن ریشه. 4

خود به خود در امتداد  ،توجیه شود اشهر اثری در ارتباط با گذشته». دنو ردپای آن را در طول تاریخ جستجو کن

آفرینش خود یک حلقه بالقوه از تاریخ است. در حقیقت، هر قدر آفرینش معاصر به شود: این آن گذشته ثبت می

)میه، « سازی آن را بیشتر احساس خواهیم کردتاریخ ناپذیر و فاقد معنا بیاید، نیاز به تسریعفهم ،نظرمان پر آشوب

1388 ،54.) 

 

 با توجه به نظریه دیکی  بر فرایند موزه ای شدن  مدرنپست ثیر دوره مدرن و أت
شدن، عملیات ایموزه «رسدوله و مه»به نوشته شود، شدن توصیف میایند موزهآیهای موزه با فرتمام فعالیت

ای به آن است، استخراج، فیزیکی یا مفهومی، چیزی از محیط طبیعی یا فرهنگی خود و اعطای جایگاهی موزه

شدن ایموزه .کندای وارد میه موزهکند، به عبارت دیگر، آن را به رشتتبدیل می «ایاثر موزه» که آن را بهدرحالی

شود تا به عنوان شود، آثار یا چیزهای واقعی از بافت اصلی خود جدا میبا یک مرحله جداسازی یا وقفه ایجاد می

در  .(80-79، 2013رس، مه و )دوله شوندمدرک گویای واقعیتی که پیش از این به آن تعلق داشته است، مطالعه 
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شود و در چیزی از بافت اصلی خود) استودیوی هنرمند( جدا می ،این تعریف با یک تحول معنایی مواجه هستیم

به اصالت و چیستی اثر وابسته  و جداسازی محیط موزه به عنوان مدرکی گویای واقعیت مطالعه شود. این تحول

 .است اولیه مربوط گی مستندنگاریبلکه به تفسیر موزه از اثر و چگون ،نیست

هایی که موزه ها در قرن هجدهم میالدی همزمان است،با تولد موزهشناسی در هنر گیری معیارهای زیباییشکل

ای شناسی عدهمعیارهای ارزیابی آن سلیقه و تجربه زیبایی محور بوده و ءکل گرفتند، بسیار شیدر این دوران ش

، از منتقدان جدی مدرنیسم در مقاله «جان دیویی» دهند.جامعه اهمیت چندانی نمیبا اندک است و به ارتباط 

های مختلف زندگی، سپس ایجاد بندی و جداسازی حیطهتقسیم»اظهار داشته است که: « هنر به مثابه تجربه»

 پذیرفتنی ها و در نهایت محکوم کردن زندگی روزمره به جرم روحانی نبودن، اساساًنظام و دستگاهی از ارزش

ای از تقدس حول شی هنری ایجاد کرده و آنرا از ها هالهنیست، مراکز هنری جهان مدرن مانند موزه و گالری

  .(86 ،1388 ،)شایگان فرد «انددسترس عموم دور نگه داشته

اروپا  دارد در سراسر آمریکای شمالی وهای هنری اشاره کرده و بیان میگرایی موزهبه نخبه 21«سینتیا فریلند»

موسسات های پسامدرن، با ظهور جنش (.12، 1395درصد جمعیت هستند )الماسی،  22ها فقط مخاطبین موزه

خود را  سیاست و فضاهای داخلی و بیرونی تا تالش کردندو اتخاذ  تریها رویکردهای اجتماعیهنری مانند موزه

 31«ایکوم»ها که هر ساله توسط شورای جهانی موزه هنری همسو کنند، شعارهای روز جهانی موزه ۀهای تازبا شکل

داران در سراسر جهان را به موضوعات بیرون از ساختمان های اخیر تالش داشته توجه موزهشود، در دههطرح می

در کتاب خود  «هوفمن» های اجتماعی معطوف کند.ها و چالشموزه و مسائلی چون محیط زیست، خرده فرهنگ

موزه یک نهاد رسمی است گوید کند و میبه تفاوت موزه با دیگر موسسات هنری اشاره می« هنر از نگاه یک کیوتور»

های بزرگ هنری جدا ها و جشنوارههای بزرگ، دوساالنههای ارائه کننده هنر مانند گالریرا از دیگر مکان که آن

شان درآمدزایی ها که هدف اصلیبه وجود آمده است و بر خالف گالری کند. موزه برای آموزش پیشرفت جامعهمی

کنند آموزش و طرح مسائل جامعه است برای هنرمند و خودشان است؛ انگیزه اصلی مراکزی که آثار گردآوری می

ر های جدید به نوعی موزه های اجتماع محور هستند که تالش دارند آثار هنری را د(. موزه51، 1397)هوفمن، 

های بعد از جنگ جهانی دوم، ها در سالثیرگذاری موزهأ، در ارتباط با تهنگی شان تعریف کنندبستر تاریخ و فر
انتظار داشتند مسیری  «ویتنی»از دوساالنه  هابه یاد دارم که چگونه نیویورکی» کندبیان می« رویای بیداری»دانتو در مقاله 

ۀ سلط 1984های اما در سال در این خصوص مرجع بود «کلمنت گرینبرگ» طوالنیهای پیمود. سالرا بیاموزند که هنر می

های سیاسی نظیر فمینیسم، خواهان فضایی برای نشان شبهای هنری، جناو تا حدود زیادی پایان یافت. به جای جنبش

مایش هنر سیاه مبنی بر ن دادن کار خود شدند. گرایش به تنوع فرهنگی بیش از آنکه جنبش باشد تصمیم نمایشگاه گردانان

 (. 39، 1399)دانتو،  ، سرخ پوستان و همجنس خواهان بودهاپوستان، آسیایی

با این حال پرداختن به موضوعات اجتماعی برای  ،کندکید میأها تهر چند نظریات جدید بر اجتماعی شدن موزه

 «ر تاریخ و جغرافیاهنر معاص»کتاب  گزارشات کاترین میه درهای هنری معاصر آسان و بدون چالش نیست. موزه

از  دهندترجیح می هنوز هم در آمریکا و اروپا های هنری معاصردهد موزهنشان می ،سینتیا فریلند مقاالت و

کند هنر معاصر ، پیش از زندگی مردم، بیان می« یان دباوت»میه از نقل  کنند.دستورالعمل مدرنیستی پیروی می

کند که بر جهان هنر عموماً از نوعی گفتمان تبعیت می(. 37، 1396)میه،  سازدشوار میزندگی مدیران موزه را د

به عنوان مثال انتخاب یک اثر در موزه هنرهای مدرن در نیویورک یا برتری  .گذاردشدن تأثیر میایفرآیند موزه

های هنری در مناطق مختلف جهان اثر موزهشدن آثار در تمام ایالمللی، بر فرآیند موزهیک اثر در یک بینال بین
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دهند اثری ها ترجیح میها تمایل دارند یک الگوی تکراری از هنر را مدام به کار گیرند. آنگذارد. در واقع موزهمی

های خاص کند را کنار بگذارند، چرا که  هر اثر هنری با مصالح و ویژگیکه از فرهنگ و گفتمان غالب پیروی نمی

ها نیز ها تاریخ حذف بسیاری از اقلیتکند. به همین دلیل، تاریخ موزهای برای موزه ایجاد میتازه خود چالش

تواند این فرصت را تواند به یک اثر یا هنرمند ارزش و فرصت دیده شدن بدهد، میقدر که میهست، موزه همان

 از دیگری دریغ کند.
 

 نتیجه
عملکرد  ۀنحو وای شدن مدرن به تأثیر این دو جریان بر فرآیند موزهاین پژوهش با تطبیق هنر مدرن و پست 

گونه که در مقایسه مفهوم اثر همانهای هنری معاصر در خصوص گزینش آثار هنرمندان معاصر پرداخت. موزه

بلکه به مجموعه کاملی  ،شودمعاصر با سبک خاصی شناخته نمیهنری در دوره مدرن وپست مدرن دیده شد،  هنر

های گوناگون به خلق اثر هنری شود که با استفاده از رسانههای شخصی هنرمندان گفته میاز تمامی سبک و شیوه

 الش داشتندتگریزی ماهیت ضد موزه و موزهبا پردازند، جریانات پسامدرنی که بر هنر معاصر تأثیر گذاشتند می

ها و دیگر نهادهای هنری به جریان اصلی هنر تبدیل شده را که توسط موزه های مدرنیستیتمام دستورالعمل تا

ها میالدی به دلیل ماهیت متکثر و ناهمگن خود  به قلب فعالیت موزه 80اما بعدها در دهه  .پا بگذارندبود را زیر

اجتماعی و فرهنگی های جدید به زمینه ها شدند. موزهبازگشتند و سبب تحوالتی در معماری و مدیریت موزه

در دوره  محورءهای شیموزه گزینجایمدرن، دوره پستمحور های جامعههنرها توجه بیشتری نشان دادند و موزه

شناسی هنر مدرن به جریانات اجتماعی چون داران به جای تمرکز بر تحوالت سبکدر آمریکا موزه .مدرن شد

پوستان و هنرمندانی از آفریقا و آسیا توجه بیشتری نشان دادند پوستان و سیاهها مانند سرخفیمینسم و هنر اقلیت

  دایره هنر و هنرمندان بیش از پیش افزودند.بر و 

همان  معیارهای موزهای هنری معاصر برای گزینش آثار غالباًشود مشاهده میبا توجه به پرسش این پژوهش، 

بر فرآیند گرا امعهجپسامدرن با رویکرد  گفتمانگرا و دوران مدرن با رویکرد نخبه ی است. گفتمانتسرویکرد مدرنی

آثار این بوده که جامعه ها برای گزینش رویکرد غالب مدرنیستی کنونی موزه ثیرگذاشتند. علتأای شدن اثر تموزه

موزه ب جامعه بر فرآیندهای غالها گفتماندر تمام دوران خالی ازچالش نبوده است. ها،محوری پسامدرنیست

داران و جامعه هنری غالب ایجاد کرده است، ریسک پذیرفتن شدن آثار تأثیر داشته و چالش مهمی میان موزهای

به آن تن ندهد و در برابر انتقاد تیز هنرمندانی دهد شود که موزه ترجیح میها گاهی چنان خطرناک میآثار اقلیت

با پرداختن  در تعریف مجموعه خود، تواندموزه می دارد، قرار نگیرد. با این حال که گفتمان هنر را در احاطه خود

های گوناگون در جامعه توازن ایجاد کند و بدین طریق در تحقق های کمتر شنیده شده، میان گفتمانبه صدای

  عدالت اجتماعی و توسعه اجتماعی گام بردارد.

واحد تبعیت کنند، طبیعی  یخود تمایل دارد از یک الگوی ۀتعریف مجموعهای هنری معاصر در در ایران نیز موزه

تواند موضوع پژوهش مستقلی باشد، تعریف مجموعه های هنر معاصر سراسر ایران میاست تعریف مجموعه در موزه

به عنوان تواند با بررسی شرایط اجتماعی جامعه و محیط پیرامون موزه باشد، به جای پیروی از الگوهای واحد، می

های زنان مثال اگر در محیط پیرامون موزه آمار خودکشی زنان باالست، موزه با محور قرار دادن زندگی و چالش

های مرتبط در اجتماع به جمع آوری مجموعه و گزینش آثار هنری زنان اقدام نماید و همچنین با برگزاری کارگاه
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های اجتماعی دختر نقش فعالی در کاهش خودکشی و آسیبو گسترش مفاهیم مجموعه به ویژه  به دانش آموزان 

کند، میل هنر معاصر به جهانی شدن است ی معاصر را درگیر میهاهای هنریکی از خطراتی که موزهبازی کند. 

های غالبِ جهان هنر کنند هنرمندان بومی را با گفتمانهای هنری محلی تالش میبه همین دلیل برخی از موزه

های گردد، اما خطر فراموشی ارزشها اگر چه در ارتقای هنرمندان بومی مهم تلقی میند، این سیاستتر کننزدیک

های اخیر ها را  نیز در بردارد. در اینجا معضل اصلی نادیده گرفتن بحثی است که در دههبومی و خرده فرهنگ

تواند جهانی شدن و نقشی که موزه میکید قرار گرفته است و آن خطر أتوسط شورای جهانی موزه بارها مورد ت

های فرهنگی آن ایفا کند. موزه باید بازتاب صدایی باشد که ارزش در ارتباط با جوامع محلی و ماندگاری ارزش

شنیده شدن دارد، اما کمتر مورد توجه قرار گرفته است. وظیفه اول موزه حفظ میراث فرهنگی مردم، ارتباط و 

  است.گسترش آن در فرهنگ جهانی 

؛ مشارکت ۀالزم دربرگیرند های رهبردیو تدوین سیاست ها برای گزینش آثارمعیارهای پیشنهادی به موزه

های فعال اجتماعی مانند اساتید آموزش هنر و جامعه شناسان است. در این داران در کنار هنرمندان و گروهموزه

های کید بر حفظ ارزشأها با تبه پیشرفت آنها به منظور کمک میان شایسته است، آثار هنری خرده فرهنگ

و عدم ، هنرمندان مناطق نابرخوردار شیوه کار هنریِ ،تجربه ،بومی، مورد توجه قرارگیرد. همچنین مکان زیست

باشد. ای ) این موضوع در ارتباط با هنرمندان بومی حایز اهمیت است( در نظر ها با هنرمندان حرفهقیاس کار آن

های مختلف جهان هنر، بخشی کمتر دیده شده به منظور ایجاد توازن میان صدای گروه های  آثار در آخر نمایش

  ها در این راستاست.هدیگر از مسئولیت اجتماعی موز
 

 نوشتپی
 .ها را در بین آثار هنری طبقه بندی کردتوان آنهای دشوار به آثاری اشاره دارد که در نظر اول نمینمونه. 1
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