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موريس مرلوپونتي فيلسوف پديدارشناس فرانسوی است که در يك سلسله از مقالههـا و
گفتارها آثار هنری و مفاهيم مرتبط با حوزۀ هنر را بـا بـهکـاربردن روش پديدارشناسـي
مورد تأمل قـرار داده اسـت .او بـا توجـه بـه ادبيـات موجـود در ايـن زمينـه و پيشـينۀ
پديدارشناسانۀ بحث در باب هنر سعي دارد بر بحث ادراک و رابطـۀ آن بـا هنـر تأکيـد
کند ،و نقش هنر را از منظری نو و با تأکيد بر مفهوم در–جهان–بودن ارزيـابي نمايـد.
مرلوپونتي بر اساس مفاهيمي چون حيث التفاتي ،تجربـههـای زيسـته ،سـبك هنـری،
پيافکني ميکوشد به تبييني تازه از هنر اهتمام ورزد .از آنجا که موزه بر اساس تـاريخ
خود تا حد بسياری توانسته است نسبت وثيق و عميقي با پديدههای هنری برقرار نمايد،
در انديشههای مرلوپونتي مورد تأمل و مداقه قرار گرفته است.
اين مقاله بر بنيان و مدار اين پرسش استوار است که نسبت تجربههای زيستۀ هنرمند و
موزه چگونه است و دوام و قوام آنها در اين محيط فرهنگي-هنری چگونـه مـيتوانـد
باشد .پژوهش حاضر با رويکرد پديدارشناسانه و با ابتنای بر انديشـههـای حيـاتباورانـۀ
مرلوپونتي بر آن است که به تحليل انتقادی جايگاه موزه اهتمام ورزد و نشان دهـد کـه
معنای نگاهداری و پيافکني پديدارشناسانه با معنای موردنظر در نهاد موزهدارانه بسـيار
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فاصله دارد و اين پرسش را پيش رو بگذارد که موزهها تا چه اندازه در ادعای خود مبني
بر نگاهداری صادقاند و صداقت آنها تا چه اندازه تحت تأثير ساير عوامـل فرهنگـي و
اجتماعي و همچنين ماهيت خود آنها به مثابهی سردخانههای فرهنگ به چالش گرفته
ميشود.
واژگان کلیدی :موزه ،مرلوپونتي ،هنر ،پديدارشناسي ،پيافکني ،تجربه


مقدمه
موريس مرلوپونتي ( ،)1951-1988به نحوی پديدارشناسانه به تأمل جـدی در خصـوص مفهـوم هنـر
اهتمام ميورزد .او بر آن است که انسان را صاحب تجربههايي بشمارد که جز از طريق رابطهای تنگاتنگ
در محيط و جهان به دست نميآيند .او مانند مارتين هيدگر ،انسان را به عنوان موجودی مـيشناسـد کـه
ضرورتا در وضعيت تاريخي خاصي تجسد و تجسم يافته اسـت .تجـارب انسـان ،تجـارب در – جهـان –
بودن 1و با جهان بودن است .بر اين اساس در نگرۀ مرلوپونتي ،پديدارشناسي بـه تأمـل دربـاب آدمـي در
موقعيتي انضمامي مبادرت ميورزد.
1
آگاهي نزد مرلوپونتي مانند ساير پديدارشناسان معنايي التفـاتي دارد .بـر اسـاس ايـن آمـوزه آگـاهي
مفهومي منعزل و متمايز از جهان نيست ،بلکه با جهان پيوسته و آميخته است .بر همين اساس جهان نيز
تجربۀ کسي يا کساني است که در آن زندگي ميکنند .آگاهي واجد حيث دربـارگي 4اسـت و همـواره بـه
عيني التفات دارد .اشکال آگاهي و حاالت ما روی به چيزی دارند ،و به چيزی باز ميگردند .توصـيف هـر
چيزی صرفا با اشتغال و درگيری و تعامل 3آن چيز با جهان معنا مييابد .جهان نيز جايي است که با عمل
معنا مييابد و چيزی نيست که درباب آن صرفا بيانديشيم ،بلکه عرصهگاه و جوالنگاه من و تجربههـای
آدميان ديگر است .هنر نيز شکلي از تجربۀ در-جهان-بودن است که مـيکوشـد روايتـي خـاص از ايـن
در-جهان-بودن را به ما عرضه نمايد.
پرسش آن است که نهادهای هنری مشابه تا چه اندازه ميتوانند با اين مفهوم از آگاهي و در -جهان-
بودن سازگار افتند .آيا چنان نيست که حصارهای گردتاگرد موزه و ديوارهای آن مانعي در مقابـل تعامـل
تجربههای زيسته و جهان باشند.
هدف اين پژوهش آن است تا موزه را به مثابۀ سوژهای متورم و منعزل از در – جهـان – بـودن مـورد
تأمل قرار دهد و چنانکه مرلوپونتي باور دارد نشان دهد که هنر و تجربههای هنری و سبكهای برآمـده
از جان هنرمندان ،آنگاه که در چنبرۀ موزه گرفتارند از جهان دور ميافتنـد و نسـبت خـود را بـا جهـان از
دست ميدهند.
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پژوهش حاضر از آن رو ضروری به نظر ميرسد که يکي از اهتمامهـای هنـری پـارهای از هنرمنـدان
مصروف آن است تا در جهان موزهدارانه جايگاهي بيابند و از اين طريق وجهي زيبـاييشناسـانه تحصـيل
نمايند ،لذا به نظر ميرسد که بحثي انتقادی در اين خصوص ميتواند مهـم باشـد و ايـن اهميـت تـأملي
جدی را به خود معطوف دارد.
روش تحقیق
مقاله حاضر با تکيه بر روش و مفاهيم پديدارشناسانه چون حيث التفاتي ،تجربههای زيسته ،پي افکنـي
و  ...به تأمل در خصوص موزه و نظام موزهدارانه ميپردازد.
اين روش با تکيه بر رهيافتي سلبي و انتقادی شکل گرفته است و مـيکوشـد تـا بـاب تأمـل را بـرای
راهکارهای بديل بگشايد و در عين حال با رويکردی تطبيقي يك پديـدۀ فرهنگـي-هنـری را بـه لحـا
انطباقش با فلسفهای حياتباورانه و متکي بر تجربههای زيسته ارزيابي کند.
پیشینهی تحقیق
در کنار سنت پديدارشناسي غربي ،در زبان فارسي نيز کوششهايي در قالب آثاری از محمود خاتمي بـا
عنوان اشارهای به زيباشناسي از منظر پديدارشناسي ( )1484و پديدارشناسي هنر ( )1483صـورت گرفتـه
است .همچنين محمدرضا ريختهگران نيز در درسگفتارهايي با نام هنر از ديدگاه مارتين هايـدگر ()1483
به بحثهايي در اين حوزه اهتمام داشـته اسـت .در کنـار ايـن تاليفـات ،از شـارحان پديدارشناسـي چـون
کوکلمانس کتابهايي چون هيدگر و هنر ( )1481منتشر شده است که ادبيات پديدارشناسانۀ مناسـبي در
خصوص هنر از منظر پديدراشناسي و به ويژه پديدارشناسي هيدگر را فراهم نموده است .در فصل آخر دو
کتاب از ماتيوس ( )1489و کارمن ( )1498که هر دو با عنوان مرلوپونتي نام يافتهاند ،ديـدگاههـای کلـي
مرلوپونتي درباب هنر را ميتوان دريافت.
کتاب ضد خاطرات مالرو ( )1454نيز يکي از آثاری است که ادبياتي در خصوص بحث دربـارۀ مـوزه را
در زبان فارسي فراهم کرده است که البته انديشههای مرلوپـونتي در مقابـل آنهـا ايسـتاده اسـت .نـادر
شايگانفر ( )184-86 :1488نيز در مقالهای تحت عنوان جايگاه موزه در تـامالت زيبـاييشناسـانۀ جـان
ديوئي ،جايگاه موزه را در يك نظام فکری-فلسفي تبيين کرده است .الزم به ذکر است که اين پـژوهش
ه رچند که با رويکرد پديدارشناسانه صورت نپذيرفته است ،اما به لحا تأکيد ديوئي بر تجربههای حقيقي
يا به تعبير مرلوپونتي تجربههای زيسته ميتواند پيوندی با مقالۀ حاضر داشته باشد.
صرف نظر از اين آثار ارزشمند در زبان فارسـي و تـا آنجـا کـه نويسـندگان دنبـال کردنـد ،پژوهشـي
درخصوص پديدارشناسي موزه بر مبنای نگاهي انتقادی و با تأکيد بر تجربههـای زيسـتۀ هنـری صـورت
نگرفته است.
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بحث اصلی
حرکت و دیدن
مرلوپونتي در کتاب پديدارشناسـي ادراک سـعي دارد قـاموس نامـهای را در خصـوص نحـوۀ انضـمام
آدمي در جهان به ما ارائه دهد .او در آثار ديگرش نيز ،سعي دارد نشان دهد که چگونه مـيتـوان تمـامي
جنبههای هستيشناسانه ،فرهنگي و اجتمـاعي بشـر را بـر حسـب واژۀ «ادراک» فهميـد .پديدارشناسـي
در واقع کوششي است بـرای «توصـيف انضـمامي چيسـتي خـود ادراک» )کـارمن .(33 ،1498 ،از نظـر
مرلوپونتي ادراک در بر دارندۀ «جنبه پديداری و حرکتي در جهان بودن جسماني ما» است (همان) .از اين
منظر ادراک ،پديدهای جسماني ،و پديدارشناسي ،دانشي در خصوص حضور جسماني ما در جهـان اسـت.
در اين تحليل از سويي حضور جسماني ما در جهان ،و از سويي ديگـر عوامـل مخـل ايـن حضـور مـورد
توجه قرار ميگيرند؛ عواملي که سعي دارند وجه جسماني ما در جهـان را کـمرنـگ کـرده و احيانـا آن را
ناديده بگيرند .ادراک تجربهای جسماني است و تمـامي روايـتهـای مـا از جهـان فرهنگـي و اجتمـاعي
نيز ،روايتهايي جسمانياند .جسم «موطن» آدمـي اسـت .کاپلسـتون در توضـيح فلسـفه پديدارشناسـانه
مرلوپونتي سعي دارد نشان دهد که اين فلسفه به خاطر تأکيدش بر جسم ،هرگز نبايد به مثابـۀ فلسـفهای
ماترياليستي تلقي شود.
«مرلوپونتي در يك سخنراني که در  1966در جنوا ايراد کرد ،تأکيد ميکند که قرن بيستم خط فاصـل
بين جسم و ذهن را از ميان برداشته است ...به عقيدۀ او خط سـير فکـری کـه در مفهـوم تـن – فاعـل
شناسايي خالصه ميشود ،از يك طرف بر ثنويت و از طرف ديگر به ماترياليسم رفتارگرايي غالب ميشود
و به عبارت ديگر از تقابل بين ايدهآليسم و ماترياليسم فراتر ميرود» (کاپلستون.)334 ،1483 ،
در واقع تالش مرلوپونتي فرو غلتيدن در ماترياليسم نيست ،بلکه التفات به وجه مغفول حيات جسـماني
ما است؛ حيات جسماني که به مثابۀ شبه پديدار و در لوای حضور ذهن درک و فهم گرديده است .تقابل و
ثنويت مذکور يعني تقابل ذهن و جسم به نوبه خود در ذيل انبوه تقابلهای مسلط بر تمدن غربي اسـتوار
شده است .اين تقابلها به مثابۀ پيشفرضهايي بنيادی سيطرۀ خود را بر ما حکمفرما کـردهانـد و عامـل
انواع تقابلهای فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي و حتي زيبايي شناسي شدهاند .آنها به تصـميمات فرهنگـي
اجتماعي راه يافته و ماهيت حيات ما را به صورتي ديگرگون نمايان ساختهاند.
مرلوپونتي سعي دارد به نقدی پديدارشناسانه از اين پيشفرضهای متافيزيکي و ايدههای تـاريخي در
خصوص ماهيت انسان بپردازد ،و وجوه فرهنگي  -زيستي او را جـز بـر مبنـای رويـدادگياش در جهـان
توصيف ننمايد .موزهها ،گالریها و مؤسسات فرهنگي در واقع يکي از اين وجوه فرهنگي معاصـر هسـتند
که بر مبنای آن تقابلها بنـا شـدهانـد  ،و امـروزه بـه مثابـۀ امـوری بـديهي و تزلـزل ناپـذير ،کـارکردی
زيباييشناسانه را به ما القاء ميکنند.
حدود دو قرن است که موزهها بر حيات اروپای نو سلطه يافتهاند و با ارائ Zتقابلهايي چون فـاخر –
نازل ،اصيل – نا اصيل ،تاريخي – غير تاريخي و زيبا –نازيبا جلوه نمايي ميکننـد .بـه زعـم مرلوپـونتي
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بنيان اين تفاوتها خود بر اساس تقابلهايي ريشهدارتر استوار شده است ،تقابلهـايي از قبيـل «ذهـن و
بدن ،سوژه و جهان ،تـاريخ فـردی و جمعـي ،آزادی و تقـدير ،واقعـي و غيـر واقعـي ،تخيـل و ادراک»
(.)Johnson, 1993, 23
او در پديدارشناسي ادراک مبنای کار را بر «غلبه بر دو پارهها» استوار کرده است ،تا بـه مـا بيـاموزد از
هرگونه تمايز کناره گيريم؛ چنانکه خود بعدها حتي از تمايزات مورد ادعايش در کتـاب انسـان گرايـي و
خشونت نيز درگذشت يا به عبارت ديگر آنها را مـورد نقـد قـرار داد و سـعي کـرد در کتـاب ماجراهـای
ديالکتيك در راهي تازه گام بردارد.
به زعم مرلوپونتي موزهها بر اساس تمايزات به وجود آمدهاند و در عين حال خود اسـتقرار نهـادی ايـن
تمايزات هستند و بر اين مبنا گستره فرهنگي ما را در افقي وسيع رقم زدهاند .او از آموزههای هوسـرل در
کتاب بحران در علم اروپايي و پديدهشناسي استعاليي آموخته بود کـه «فيلسـوف بايـد معنـای تـاريخي
پنهان در نظام مفهومي رسوب کرده را به عنوان امری مسلم و داده شده که مبنای کار خصوصـي و غيـر
تاريخي او قرار ميگيرد ،از نو زنده کند .او بايد از طريق خود– تأملي ويژهاش ،خود– تأملي پيشـگامانش
را پيش براند ،آن هم نه فقط با احيای زنجيرۀ متفکران ،هم پيوندی اجتماعي تفکر آنها ،اشتراک انديشۀ
آنها و تبديل آن به اکنوني زنده برای ما؛ بلکه بر پايۀ وحدتي تام که از اين طريق حاضر ميشود ،او بايد
به نقدی مسئوالنه بپردازد ،يعني به نوع خاصـي از نقـد کـه در ايـن پـروژههـای تـاريخي و شخصـي و
نقادیهای متقابل ريشه دارد ،نه در چيزی که فيلسوف کنوني آن را به طور خصوصي برای خودش مسلم
فرض ميکند» (به نقل از رشيديان.)644 ،1481 ،
بنابراين مرلوپونتي «نقد مسئوالنه» را در مقابل پيش فرضهای مسلط در پيش ميگيـرد .او بـه نقـد
«هر امر مسلم و داده شده» ای که جهان ادراک را مکدر مـيکنـد ،مـيايسـتد« :همـۀ پـيش داوریهـا،
تاريکيهای برخاسته از رسوبات سنتاند» (همان .)646 ،موزه نيز يکي از انواع پيشداوریهايي است که
به زعم خود مدافع و پاسبان فرادهش زيباييشناسانۀ غربي است.
موزه بر اساس يك پيشداوری ،رسوباتي تاريك ،تأملي تمايزگذار و تقابلي بنا شده است که مـيگويـد
«آنچه که اصيل است» بايد حفظ شود« ،آنچه که اصيل نيست» سزاوار پاسداری نيست .بر ايـن اسـاس
موزهداران به عنوان مدافعان و متکفالن دفاع از امر اصيل در مقابل امر نا اصيل به دفاع از نوع خاصـي از
ارزشهای زيباييشناسانه مبادرت ورزيدهاند .به زعم مرلوپونتي تمامي پروای هنرمنـدان آن اسـت تـا بـه
پااليش صورت مکدر و از رمق افتاده اشياء بپردازند و آنها را دگرديسي کنند و بار ديگر چهـره حيـات را
به آنها عرضه نمايند .هنرمند سعي ميکند «ما را ملتزم کند که حقيقتـي را بپـذيريم کـه بـه اشـياء [در
همان سيمای قبلي] شباهتي ندارد» ( )Merleau-Ponty, 1993c, 94و مـوزه در تـالش اسـت تـا
اشياء دگرديسي شده و به حيات آمده را بار ديگر به حيات معمول خود بازگرداند.
6
«کار هنری ...بايد چيزی متفاوت از وجود يخ زده و منجمد باشد .چيـزی کـه گاسـتون باشـالر آن را
فرا وجود مينامد»( .)Ibidحال آنکـه مـوزه ماهيـت زيسـتۀ اشـياء را از آنهـا مـيگيـرد و آنهـا را بـه
حيات سرد خود دعوت ميکنـد .نقاشـي ،آشـوب و هيـاهوی اشـياء را بـر مـيانگيزانـد آنهـا را از پـس
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حيات روزمره بيرون ميآورد و به ما نشان ميدهد ،ورميـر 5در تـابلوی خـدمتکار بـا نمـايش پـارچ شـير،
قرصهای نان و ايستادن آن زن در پرتو نور پنجره ،روزمرگي سـترون حيـات را از همـۀ آن اشـياء و آن
خدمتکار ميزدايد.
نقاشي سعي دارد در مقابل نظام قبلي چنانکه هوسرل نيز گفته است «نقد مسئوالنه» را در پيش گيـرد
و به نفي نظم موجود توجه کند و استقرار نظمي زنده همت بگمارد« .نقاشي هميشه حرفي نو برای گفتن
دارد نظامي نو از تعادل و توازنها را برقرار ميسازد ...و بر آن است تا ارتباطي «درستتر» را ميان اشـياء
بر قرار کند» ( .)Ibid, 93نقاشي رايحۀ حيات را با خـود دارد ،و نظـامهـای مسـلط ،پـروای تمـايزات و
طبقهبندی را در سر ميپرورانند.
نقاشي بر آن است تا حيات نا اميدانۀ اشياء ،سر مستانه باشد و با گسالندن «ارتباط معمول» ميان اشياء
آنها را به رقص آورد .برانکوزی 3در مجسمۀ سنگي به نام بوسه در مقام هنرمندی خالق ،سنگ خام را به
بوسهای عاشقانه تبديل ميکند .به حيات خاموش سنگ ،عشق آدميان را ميبخشد .او دو پـاره سـنگ را
به هم آغوشي عاشقانه و مستانه ميبرد .اين حيات عاشقانه آغاز است نه پايان؛ حـال آنکـه مـوزه تـوهم
پايان است ،توهم کمال است و در واقع توهم ايدۀ رستگاری است ،رستگاری از ادراک و تجربۀ در جهان
بودن.
8
موزه توهم جاودانگي ،آرزو و هراس گيلگمشي است .موزه افسون مرگ است نه حياتي پايـدار .يـك
خالف آمد عادت و فريب است .زندان است و حبس ،اما توهم حيات ابدی را برميانگيزاند .حياتي جاودانه
و موميايي شده .مرگ تجربه است و ادراک ،چرا که ادراک امری محيطي اسـت .مـن بـه عنـوان فاعـل
ادراک يك ناظر صرف نيستم ،بلکه درگير شيء هستم .من به واسطۀ او و او به واسطۀ مـن زنـده اسـت.
مرلوپونتي تأکيد دارد که:
«بدن من به نحو ناگزيری با پديدار پيوسته است .نظام تجربه از طريق يك نقطه ديـد معـين در مـن
حيات دارد ،من ناظر نيستم ،من درگير و گرفتارم ،و درگيری من در اين نقطه ديد اسـت کـه کرانمنـدی
ادراک من ،و همچنين گشودگي من به جهان کامل را نشان ميدهد .اين جهان همـان افقـي اسـت کـه
همۀ ادراک ها در آن محقق ميشوند .جهاني است که از صورتهای تنگ و تـرش افـقهـای علمـي و
تمايزات قطعي ميگريزد»(.(Merleau-Ponty, 2002, 354
موزه قتلگاه و جهنم رابطه است .جهنم اشياء است .اشياء موجود در موزه به محيط من نميآيند و مـن
صرفا ناظر آنها هستم .آنها در حفاظي ويژه قرار دارند و به نظام تجربۀ من وارد نميشوند .برخورد مـن
با آنها برخوردی خدا گون است .من به تجربۀ آنها و آنها به تجربۀ مـن راه ندارنـد .کارهـای هنـری
بندگان شرمگين نگاه من هستند.
مرلوپونتي بر آن است که جسم ديدن و حرکت است ،و اشياء موجود در موزه يخ زده و فاقد حرکتند .او
آشکارگي هستي را در حرکت و با حرکت ميداند ،و حرکـت را بافتـۀ حيـات مـيشـمرد« .موجـود زنـده
موجودی است که توانايي حرکت دارد .احساس و حرکت هر دو مقوالت موجود زنـدهانـد کـه بـا هـم در
ارتباطند .فعاليت حسي ما از حرکت جدا ناشدني است ...گويي ديد من در حرکت نگاه مـن نهفتـه اسـت.
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گويي اين حرکت به نحوی پيش از آنکه من ببينم ،ميبيند تا ديدار ممکـن شـود» (هـومن.)38 ،1436،
ديدن و حرکت به هم تافته شدهاند .اشياء موجود در موزه فاقد حرکتند و لذا نميبينند .يخ زدهانـد .تجربـۀ
زبری يك شيء چگونه بدون حرکت دست امکان دارد .ما رنگها را با عنصـر حرکتـي در مـيآميـزيم و
ميگوييم رنگها ميتوانند «تنشزا يا آرامش آفرين باشند» (همان) .احساس و حرکت با هم آميختهاند و
اساسا مفهوم ارگانيسم بدون حرکت ممکن نيست« ،حس جهتيابي نه [صرفا] به درک حسي و نـه تنهـا
به حرکت وابسته است » (همان) ،بلکه ترکيبي از هر دو است .ما هنگامي که احساس بدی داريـم سـعي
ميکنيم جابجا شويم ،حرکت کنيم و با حرکت خود احساس خود را به جهتي ديگر سوق دهـيم .بـر ايـن
اساس اگر وجود احساس ما با واسطۀ يك حرکـت دريافتـه و زيسـته مـيشـود ،جهـان صـرفا «صـحنۀ
نمايشي» در مقابل ما نيست که چون تماشاگر و ناظری صرف ،با فاصله در آن نظر کنيم .جهان برای مـا
با معنايي همراه و آميخته است .اين جهان معطوف به حرکت و آميخته با آن ،از معنايي «عاطفي» فـارغ
نيست« :اگر حرکت ،احساس يعني تأثيرپذيری است ،بعد فهميدني آن از بعد عـاطفي آن جـدايي ناپـذير
است ...پيشروی به سوی ...يعني ديدارپذير کردن يك چيز .رهيافت يا نزديك شدن ،همزمان کـم کـردن
فاصلهای است مکاني و هستي شناسيك» (همان.)39 :
اشياء موجود در مـوزه در دنيـايي بـيحرکـت و در خـويش و بـه تعبيـر سـارتر فـينفسـه غنـودهانـد.
( )Sartre, 1960آنها به دليل فقدان حرکت از نگاه و احساس محرومند ،پر ،تنومنـد و سرشـار از خـود
هستند.
نقاشي بدن نقاش است .ادامۀ بدن اوست« .نقاش بدنش را به همراه ميبـرد» ( Merleau-Ponty,
 .)1993a, 122بــدن ســرمايۀ نقــاش اســت و از آن جــدايي ناپــذير اسـت .جهــان ،نقاشــي و نقــاش از
مادهای واحد تشکيل شدهاند .جهـان و بـدن «از يـك خميـره سـاخته شـدهانـد» ) (Ibid, 125و لـذا
« نقاش بدن خود را به جهـان مـيسـپارد و از ايـن رهگـذر جهـان را بـه نقاشـيهـا تبـديل مـيکنـد»
) .(Ibid, 123بدن نقاش محمل تبدالت نامرئي به مرئي است و آميزهای از ديدن و حرکت است .اين دو
در هم تنيدهاند.
موزه انفکاک ديدن و حرکت است .موزه انفکاک خميرمايۀ بدنمند جهان ،به نقش و نقاش است .حـال
آنکه نقش ،نقاش و جهان از يك خميره برآمـدهانـد .آن خميـره ،بـدن در حـال ديـدن و حرکـت اسـت.
«من متحرک در جهان مرئي تفاوتهايي را برمينهد ،بخشي از جهان ميشود ،از همين روست کـه مـن
ميتوانم آن را در جهان مرئي به پيش ببرم .وانگهي ،مطلب از اين قرار است که ديدن بر جنـبش متکـي
است ،ما تنها چيزی را ميبينيم که به آن نگاه کنيم .بدون جنبيدن چشم ،ديدن چگونه متحقق ميشود»9
).(Ibid, 124
به زعم مرلوپونتي «هر گونه جابهجايي مکاني» بنا بر يك «چشم انداز» صـورت مـيگيـرد .او نسـبت
ميان حرکت و ديدن را با زباني هستيشناسانه مطرح ميکند« .جهان مرئي و حرکت من دو بخش کامل
کنندۀ  18Beingمشابهي هستند» ) .(Ibidهر يك از دو جهـان مرئـي و جهـان حرکـت در هـم ادغـام
ميشوند تا آنکه  Beingنمايان شود .آن دو در کنار هم نقشه و طرح يك  Beingرا ظاهر ميسازند .بـا
هم تناظر و همپوشاني دارند.
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مرلوپونتي بينايي را اعم از ديدن و ديده شدن ميداند .بدن من «به طور هـم زمـان مـيبينـد و ديـده
ميشود» ) .(Ibid, 125بدن ،لمس کننده را با لمس شونده ،بيننده را با ديده شده ،احساس کننده را بـا
احساس شونده و گذشته را به آينده پيوند ميدهد« .جهان و بدن» يك «خميرمايه» دارند ،و ميـان مـا و
جهان فاصلهای نيست.
نقاش و نقاشي در جهاناند و از خميرمايهای بدني ساخته شدهاند .نقاشي ادامـۀ وجـود نقـاش اسـت و
جهان ،تجسم و حضور نقاشانۀ نقش نزد نقاشان است .والری 11تأکيد دارد که نقاش با بـدنش اسـت کـه
ميتواند نسبت خود با  Beingرا تعيين کند .بدن و نقاشي در يك گستره قرار دارند و آن ظهـور Being
است.
نقاش ميخواهد با بدن خود طر حـي عـام در هسـتي بيافرينـد ،و در واقـع بـدن خـود را بـدني عـام و
جهانشمول کند .آن را اتساع بخشد و از حدود مرزهای شخصي بيرون برد ،برای جهانروا شدن نيازمنـد
آن است که بدني متحرک داشته باشد .بدني که عامل ديدن است ،و ديدن جز در حرکت ممکن نيسـت.
ديدن را بايد همان ديده شدن بدانيم و اين دو صرفا در لوای حرکت امکان ميپذيرند.
موزه با تمرکز بر مفهوم سکون و ايستايي ،حرکت را از ميان بر ميدارد ،و ديدن و در نتيجه ديده شدن
را تحت تأثير قرار ميدهد .بدن نقاش ميخواهد با يك کليت در آميزد ،و موزه اين تالش را بـا شکسـت
مواجه ميسازد ،و آن دو را از هم جدا مـيکنـد .مـوزه نقـاش را در سـويي و جهـان را در سـويي ديگـر
ميگذارد ،و هر يك را به گوشهای دنج ميبرد.
شيء در موزه از حرکت و در نتيجه ديدن ميماند ،و صرفا در خود ،ميانپر و مشمول نگاه ماست .موزه
بر آن است تا به شکلي نهادی و سازماني ،طرح نقاش ،يعني گسترش بدنمند او را متحقق کند .خواهـان
آن است که طرحها ،احساسات ،حساسـيت ،و چشـمانـدازهای شخصـي در سـاماني کلـيتـر و زمينـهای
گستردهتر به تجربهای عام مبدل شود.
موزه اميد دارد تا بر اساس تصميمي نهادی و سازماني و در نهايت تصنعي آرزوی نقاشانۀ نقـاش را بـه
عمل برساند ،در تکاپوست که اين کار را بنا بـر ادعـای خـود بـه بهتـرين نحـو انجـام دهـد و نقـاش را
جهانشمول کند .او ادعايي نيکوکارانه را پيش روی ما ميگذارد و مرلوپونتي بـا تأسـف اظهـار مـيکنـد
که «از اين وجه کارکرد موزه چون کارکرد کتابخانه ،کامال نيکوکارانه نيست» ( .)Ibid, 96چـرا کـه هـر
اثر مبتني بر ديدن و حرکت دو سويه از طرف شيء و نقاش ،يا ما و نقاشي است .نقاشان بسياری گفتهاند
که منظره به آنها مينگرد و به سـوی آنهـا مـيآيـد .سـزان مـيگفـت کـه او آگـاهي منظـره اسـت.
( .)Merleau-Ponty, 1993b, 67اشياء در موزه از اين خصلت محرومند« .از همين روست که بسياری
از نقاشان ميگويند که اشياء آنها را نگاه ميکنند ،آندره مارچاند چون کله ميگويـد :در جنگـل بسـياری
وقتها اتفاق افتاده که من به جنگل نگاه نميکنم ،بعضي روزها احساس ميکنم که درختـان مـرا نگـاه
ميکنند و با من صحبت ميکنند ...من آن هستم ،گوش ميسپارم ...من فکر ميکنم که جهـان بايـد بـه
نقاش نفوذ کند و نقاش نخواهد به آن نفوذ يابد ...من غرق و پنهان در درون ميشوم به اميد اينکه شايد
نقاشي از من به در آيد» (.)Ibid, 129
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تمامي تالش مرلوپونتي در اين جستار آن است که در مقابل تصور موزهدارانه و رسمي از هنر به تأمـل
و درنگ بنشيند و ماهيت جاودان هنر را نمايش دهد ،و نشان دهد که موزه ،پاسداشت و نگـه داشـت آن
جاودانگي نيست .مرلوپونتي بر آن است که فلسفه پرسش و تفکر در موارد مألوف  ،عبـور از پاسـخهـای
معمول ،و رفتن به پي افکني دوبارۀ تاريخ و در نتيجه هنر و فرهنگ است.
پیافکنی مفهوم هنر در مقابل نگاهداری موزه دارانهی آن
مرلوپونتي در مقدمۀ کتاب پديدارشناسي ادراک بر آن است که «کتاب بحران [هوسرل] عناصر تازهای
را مطرح ميکند که شالودۀ قبلي فلسفه هوسرل را به طور ضمني ويـران مـيسـازد» (رشـيديان،1481 ،
.)643
هوسرل در دورۀ متأخر فکری خود سعي دارد به تأمل در خصوص تمـدن بپـردازد .بـه زعـم او تمـدن
و تاريخ فرهنگ بايد بار ديگر مورد تفسير قرار گيرد و در افقي تـازه نگريسـته شـود .ايـن تفسـير بـدون
شك تفسيری مبتني بر تاريخ است؛ تاريخي که مي خواهـد بـر عناصـر بنيـادين فرهنـگ تکيـه و تأکيـد
نمايد.
در اين اهتمام متفکر به مثابهی مورد به دنبال «بازسازی هستۀ معنادار يك دوره» و فرهنگ برميآيد؛
اين فرهنگ «فرهنگي فرهنگآفرين» (ليوتار )116 ،1483،است .ريمون آرن در تقابل با اين رهيافت بـه
تاريخ و فرهنگ ،بر آن است که اين جستجو يك جستجوی حقيقي نيست .او در افيون روشنفکران بر آن
است که اساسا چنين بنياني وجود ندارد .به زعم او «تاريخ در تحليـل نهـايي همـان معنـايي را دارد کـه
فلسفه ما به آن ميدهد» (همان.)131 ،
ب ه زعم آرون در تاريخ هيچ معنای مکتوم و مستتری وجود ندارد و صرفا مورد يا فيلسوف است که اين
معنا را به آن ميدهد ،حال آنکه مرلوپونتي به تأسي از هوسرل ميکوشد به جستجوی عناصری بنيـادين
در تاريخ به معنای اعم و تاريخ نقاشي به معنای اخص اهتمام ورزد .از اين منظر مرلوپونتي سعي دارد بـه
تأمل در تاريخ فرهنگ برآيد ،جنبههای مغفول آن را دريابد ،و عناصـر نـا آزمـوده و ضـد فرهنـگ را دور
سازد .او بر آن است تا به تأملي حقيقي در معنـای تـاريخ و مؤسسـات فرهنگـي مبـادرت ورزد ،وحـدتي
بنيادين را پيجويي کند ،و هستۀ بنيادين را بيابد ،و بيان کند که« :وحدت نقاشي صرفا در مـوزه نيسـت،
بلکه در آن وظيفۀ يگانه و طرفهای است که تمام نقاشان با آن مواجه هستند و موقعيتي را ايجاد ميکنـد
که روزی آنها بتوانند در موزه گرد هـم آينـد» ( .)Merleau-Ponty, 1993c, 97مـوزه هرگـز عامـل
وحدت نيست بلکه خود بر مبنای وحدت وظيفۀ نقاشانه بنا شده است .اين وحدت نقاشانه در حال و هوای
موزه مکدر شده و به دست فراموشي سپرده ميشود .مرلوپونتي برای رسيدن به وحـدت اصـيل و مکـدر
نشده در دست تاريخ مرسوم ،به اهتمام و تأمل هوسرل در کتـاب بحـران اشـاره مـيکنـد و مـينويسـد:
«هوسرل لغت زيبای  - Stiftungبنيان نهادن ،قوام بخشيدن -را به کار ميبرد تا بر خلاقيت بـيحـد و
حصر» ( )Ibid, 96يك فرهنگ پايدار يا فرهنگ آفرين تأکيد کند .هوسرل مـا را بـه  Stiftungدعـوت
ميکند تا بر آن بنيان و اساس به يك پيافکني اوليه و قوامبخشـي بنيـادين دسـت يـابيم و از قبـل آن
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بتوانيم به آن وحدت آغازين فرهنگ ،هنر و به ويژه جهان نقاشانه نائـل شـويم .بـه زعـم هوسـرل«هـر
تأسيس اوليه  Stiftungماهيتا به تأسيس نهايي  End stiftungميانجامد که به عنوان هـدفي بـرای
روند تاريخي مقرر شده است ،اين تأسيس نهايي هنگامي تحقق مييابد که هدف کامال روشن شود و به
روشي يقيني دست يابد ...در اين نقطه است که فلسفه ،به عنوان رسالتي نامتناهي ،به آغاز يقيني خـود و
به افق حرکت يقيني رو به پيشش دست خواهد يافت… » (رشيديان.)646 ،1481 ،
هوسرل در اين بيان تأکيد دارد که جستجوی پي افکني اوليه و در پي بنيان بودن ،بايد مبتني بر يـك
هدف روشن و بر مبنای روشي يقيني باشد .مرلوپونتي اين هدف روشن و يقيني – و البته متمايز از يقين
علمي – را در وحدت نقاشانه مييابد .به زعم او اين روش تازه از روشهای يقيني مألوف بـه دور اسـت.
اين يقين هرگز دويدن به سوی هدفي روشن ،شفاف؛ و بر بنيان رو به آينده رفـتن صـرف نيسـت .بلکـه
مبتني بر اين است که ما در خويش و گذشتۀ تفکر خود بينديشيم و دريابيم کـه فيلسـوف مـدرن «نبايـد
صرفا در منطق و متافيزيكها محصور و محدود بماند ،بايد بـه شـکل وسـيعي متوجـه و ملتفـت فهـم و
دريافت معنا در رمانها ،اشعار ،نقاشيها و حتي معنايي باشد کـه در افعـال سياسـي اسـت» (Merleau-
.)Ponty, 1964, 3

اين روش از آن رو يقيني است که اطمينان داريم ما را از دام متافيزيكهای صلب و سخت ميرهاند و
قطعيتهای مسلم را به چالش ميگيرد .گرههای کور انديشۀ امروز را با پي افکني دوباره ميگشايد .ما بـا
بازگشت به راه هنر قادريم از قطعيتهای علم امروز فاصله بگيريم و از حدود عقل گرايـي مسـلط فراتـر
رويم« .ما بايد بار ديگر شيوۀ نظاره کردن به کارهای هنری ،زبـان و فرهنـگ را کشـف کنـيم .ايـن راه
کشف شده حرمت خودمختاری و غنای آغازين و اصـيل آنهـا را نگـه مـيدارد» ( Merleau-Ponty,
.)2004, 101

مرلوپونتي بر آن است تا آن غنای آغازين و اصيل را دريابد و پي افکني و بنيان نهادني را عرضه کنـد
تا از خالل آن ،چنان که هوسرل تأکيد دارد التفات به آينده سر بر آورد .هوسرل تأکيد دارد که جستجوی
پي افکني و بنيان بايد مبتني بر يك هدف روشن باشد و مرلوپونتي اين هدف روشن را چنانکه بيان شد،
وحدت آغازين فرهنگ ،هنر و به ويژه وظيفه طرفه و يگانه نقاشي ميدانـد کـه از «طراحـيهـای غـار»
تاکنون ادامه دارد ،و يك فرادهش 11استوار را برای ما به جای گذاشته اسـت« .هوسـرل آن را ايـنگونـه
مينامد ...چيزی که فقط بقای گذشته نيست و همچنين به مثابۀ شکلي رياکارانـه از نسـيان و فراموشـي
درک نميشود ،بلکه حياتي دوباره است» ( .)Merleau-Ponty, 1993c, 96حيات دوبارهای که ميتوان
آن را بهترين صورت حافظه تمدني يك تمدن و فرهنگ دانست.
مرلوپونتي آن را «شـکلي اصـيل و نجيـب از حافظـه» ( )Ibidمـينامـد .ايـن شـکل نجيـب حافظـه
هرگــز متــرادف بــا مــوزه نيســت .چــرا کــه مــوزه خــود را حافظــه قلمــداد م ـيکنــد و مــدعي اســت
که « mnemusineکلمهای است که لفظ  memoryانگليسي از آن گرفته شده است» (پازوکي،1483 ،
.)39

بررسی انتقادی نهاد موزه؛ با ابتنای بر اندیشههای پدیدارشناسانة موریس مرلوپونتی
)(Critical Inquiry on Institution of Museum; Relying on Merleau. . .
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بر اين اساس پيافکني ،ابتنای بر يك فرادهش جعلي ،ساختگي و دست ساختۀ ايدئولوژی نيست .پـي
افکني ساخته و پرداخته دست مورد و برآمده از نيازهای فرهنگي اکنون نيست ،بلکـه هوشـياری حافظـه
نج يب است .پي افکني قوام دادن به يك هويت جعلي موجود در تصميمات سياسـي و فرهنگـي نيسـت؛
چنانکه مثال حزب نازی خود را بر مبنای پي افکنـيهـايي ايـنگونـه بنـا کـرد .ريمـون آرون در افيـون
روشنفکران از همين هراسناک است و آموزههايي مبتني بر پيافکني را جعلي تاريخي مينامد ،حال آنکه
مرلوپونتي آن را بازگشتي اصيل برای رهايي از جعليات فرهنگي معاصر ميخواند ،جعلياتي نظير موزه کـه
بر مبنايي تاريخي غير واقعي ،يعني تاريخ نقاشيها به جای تاريخ تجربههای زندۀ نقاشان استوار گرديـده
است .موزه مبتني بر جعلي تاريخي از تاريخ است و بر مبنای «تاريخيت ستمگر» استقرار يافته اسـت .بـر
آن است که «تاريخيت فزايندۀ زنده» را به خاطر عناصری چون «پول»« ،مبادلۀ مالي» و مواردی از اين
دست ناديده بگيرد.
آندره مالرو در «موزه تخيلي» يا «موزه ذهني» يا «موزه بدون ديوارها» موزهها را تقديس مـيکنـد ،و
آنها را اتحاد تاريخ و جاودانگي ميداند .در کتاب ضد خاطرات بر آن است که «من موزههای عجيـب و
غريب را دوست دارم ،زيرا آنها با ابديت بازی ميکنند» (مـالرو .)36 ،1454 ،مـالرو در واقـع مـوزههـا را
پيافکني ابديت و تاريخ پايدار مينامد .حال آنکه مرلوپونتي پيافکني موزهها را جعلي و دروغين ميشمرد
و بر آن است که «موزه ارزش واقعي کارها را در نمييابد و اعتباری جعلي و کاذب ميدهد؛ بدين صورت
که کارها را از چرخۀ شرايطي که از آن برآمدهاند دور ميکند ،و ما را به اين باور سوق ميدهد که دسـت
هنرمند از همان آغاز اسير پنجۀ تقدير بوده است» (.)Merleau-Ponty, 1993c, 99
به زعم مرلوپونتي پيافکني هوسـرل بـه معنـای بازگشـت بـه شـرايط آغـازين و برآمـدگاه فرهنـگ
است ،حـال آنکـه مـوزههـا کارهـا را از «چرخـۀ شـرايطي» کـه آثـار در آن زيسـتهانـد ،دور مـيکنـد و
چنان مينمايد که آثار تمدن شوش يا بـينالنهـرين يـا سـيلك کاشـان از همـان آغـاز در لـوور فرانسـه
گرد آمدهاند .موزهها اين باور را ميرسانند که هنرمندان جدا تافتههايي دور افتـادهانـد و مـوزه سـعي دارد
اين نمونههای «نبوغ» بشری را در جايي جمع کنـد و بـه مثابـۀ «فخـری بـرای بشـريت» بـه نمـايش
بگذارد .نقاشيها فارغ از تجربۀ نقاش به مثابۀ تقديری ضروری نمايش داده ميشوند .تقديری که نقـاش
را در خود ميگيرد تا نقاشي را بـه وجـود آورد .مـوزه در واقـع سـعي دارد حتـي خـود را نيـز بـي توجـه
به زمينههای برآمدنش چون تقدير هنر معاصر نخست بر اروپا و سپس بر ذائقۀ هنـری جهانيـان تحميـل
نمايــد .مــوزه ايــن مســئله را ناديــده م ـيگي ـرد کــه «بســياری از مــوزههــای اروپــايي از ميــان انــواع
چيزها ناسيوناليسم و امپرياليسم را بـه خـاطر سـپردهانـد ...هـر پايتخـت مـيبايسـت مـوزهای شخصـي
برای نقاشي ،مجسمه و غيره داشته باشد .در بخشـي از مـوزۀ پايتخـت ،عظمـت هنرنمـايي گذشـته بـه
نمايش گذاشته ميشود .بخشهای ديگر اين موزه بـه نمايشـگاه اشـياء غـارت شـده توسـط پادشـاهان
(که هنگام شکست ديگر ملتها جمع آوری کردهاند) بدل ميشوند؛ به عنوان مثال در موزۀ لـوور تلـي از
غنايم ناپلئون 14گرد آوری شده است» ).)Dewey, 1958, 8
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لينتن بر آن است که اگر آثار بخواهند چيزی بيش از اثر را به ما بدهند حال و هوای موزه مانع ميشود
(لينتن )311 ،1484 ،؛ و نميگذارد که از حدود ديوارهای آن بيرون برويم .موزه ميخواهد بـه مـا نشـان
دهد که هر اثر نه در دل تاريخ بلکه در يك تقدير ضروری رد داده است .در اينجا نبوغ هنرمند بيـرون از
تاريخ است ،چنانک ه کانت باور داشت هنرمند جدای از شرايط تاريخ است و نبوغ او صرفا موهبتي طبيعـي
است که طبيعت به او عرضه داشته است .هنرمند «نابغه و دردانۀ طبيعت است» (کانت )196 ،1433 ،و ما
نيز مخاطباني منعزل از تاريخ ،صرفا در جستجوی لذت زيباييشناسـانۀ ذهنـي ،و بـه مثابـۀ انسـانهـايي
«بيغرض» تربيت شدهايم .در محيط آرام موزه گام مينهيم و بـه جـز پـروای «فـرم صـرف» مطلـوب
ديگری در سر نداريم (همان ،صص  181 -181و  113تا .)136
به زعم مرلوپونتي هنر ،پديدهای برآمده از ايدهی نبوغ قـرن هجـدهمي کـانتي و بـه معنـای آفـرينش
تصورات زيباييشناسانه صرف نيست؛ و مخاطب« ،گردشگر روز يکشـنبه» يـا «روشـنفکر روز دوشـنبه»
نيست که موزهها جايي برای فراغت او باشند .هنر بنيان نهادن و قوام بخشيدن است.
باختين هنر را امری کارنـاوالي تلقـي مـيکـرد (?  .)Bakhtin, 1984, p.کارنـاوالي کـه گردشـگران
ميتوانند به واسطۀ آن خود را در «ساحتي رها» آزاد سـازند ،و بـا رهـايي خـود ،سـلطۀ موجـود را نفـي
کنند .کارناوال جستجوی «خأل» و پرهيز از «پری» است .حال آنکه « Stiftungسرشاری» و «سرآغاز»
است ،نحوی فيضان گذشته در اکنون است Stiftung .هوسرلي ،نزد مرلوپونتي پي افکني دوباره اسـت،
و به زبان هيدگر «مطابق است با نحوی نگاه داشت» (هيدگر .)66 ،1439 ،پي افکني نگاهداشـتن اسـت،
و اين نگاهداشت با معنای تحتاللفظ مورد ادعای مـوزه سراسـر متفـاوت اسـت .بـر اسـاس پـيافکنـي
بنيانها به تأمل در ميآيند و هر بار که صورت ميگيرد «در تاريخ تکاني پـيش مـيآيـد» (همـان،)63 ،
و «مراد از تاريخ در اين مقام ،توالي وقايع ،هر چند که بس مهم باشد ،نيست» .بلکه تاريخ «پنـاه جسـتن
يك قوم در آنچه که به عنوان حوالت بر عهـدهاش نهـاده آمـده اسـت» (همـان) تلقـي مـيشـود .هنـر
تاريخ است .اما نه بدان معنـا کـه فـرآورده و نتيجـه فراينـدی باشـد .بلکـه خـود آغازگـاه و برآمـدگاه و
بنيانافکني تازه است.
بنا بر نظر مرلوپونتي موزه قطع پي افکني است .قطع نسبت قطعي آثار با تاريخ خـود اسـت .مرلوپـونتي
برای تبيين دو مفهوم از تاريخ يعني تاريخ در موزهها و تاريخ مبتني بر پيافکني ،از دو مفهوم تـاريخ نـزد
پل ريکور بهره ميگيرد :تاريخ به معنای اتفاق و تاريخ به معنای پيدايش .به زعم مرلوپـونتي تـاريخ يـك
اتفاق نيست ( .)Johnson, 1993, 24چرا که اتفاق خود برآمده از تاريخ است .تاريخ فـرادهش نيسـت،
چرا که خود بر بنياد فرادهش استوار است .تاريخ بـه معنـای حقيقـي ،پيـدايش اسـت و اتفـاق برآمـده از
پيدايش است .پيدايش بر برآمدن «محصوالت فرهنگي اشاره دارد که بعد از ظهورشان همچنان با ارزش
باقي ميمانند و آن محصوالت حوزهای از بررسيها را ميگشايند ،و به لطف آن بررسيها ،آنها همچنان
و ديگر بار به حيات خويش نزد ما ادامه ميدهنـد» ( .)Merleau-Ponty, 1993c, 96آن پـيافکنـي و
بررسيها اين امکان را فراهم ميسازد که ما بتوانيم در تجربههـای زيسـتۀ موجـود در هنـر بـزييم و آن
تجربهها در ما دوباره و دوباره به جان نو  Nachstiftungباز آيند.
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حیث التفاتی تجربة هنرمندانه و فقدان آن در موزهها
نوربرت لينتن13در کتاب هنر مدرن به تحليل جايگاه موزه ميپردازد ،او با ذکاوتي خاص اطالعات خود
در خصوص تاريخ هنر را به کار ميگيرد و مينويسد:
«امروزه تنها کاربرد موزه آن است که هنر را با توضيحات تاريخي شرح دهيم ...تاريخ هنر تجسمي در
آستانهی رمانتيسيسم زاده شده و موزۀ هنر ،فردای آن روز ...اگر موضوعات برای ما فراتر از واقعيت باشند
حال و هوای موزه ،مانع واکنش ما ميشود .موزهها خزانـهی اشـياء قيمتـي تـاريخانـد ،و آنچـه در آنهـا
ميبينيم تاريخ و اشياء گران بهاست[ .در موزه] هيچ چيزی غير منتظره نيست ،و هيچ مواجههای صـورت
نميگيرد( » .لينتن.)311-318 ،1484 ،
هر اثر هنری مبتني بر تجربهای زنده ،پويا ،سيال و در حرکت است .تجربۀ زندهای کـه هنرمنـد واجـد
آن بوده و در قالب سبك آن را در اثر کار گذاشته است .تجربۀ زيسته و به جـان دريافتـه شـدهای 16کـه
طرفه ،بي بديل و يکتاست ،و بر رابطهای پويا و در هم آميخته شده با جهان زنـدگي و محيطمـان تأکيـد
دارد.
آن تجربۀ سرشار و پر از معنا برآمده از جهان هنرمند و ملتفـت بـه مخاطـب اسـت .مـوزه سـعي دارد
آن تجربه را از محتوا و افقش دور کنـد يـا بـه تعبيـر پديدارشناسـانه از حيـث التفـاتي و دربـارهگـياش
خالي کند .آن را از تمدنهای دور دست بکشاند 15و به مراکز فرهنگي مدرني چـون پـاريس و نيويـورک
بياورد.
آن تجربهها که زماني به اين آثار گروه خورده بودند ،در اين فضای تازه چه سرنوشتي خواهند داشـت؟
حيث التفاتي آن آثار به کجا باز ميگردد؟ اشياء موجود در موزه ،زماني دربارهگي خود را با خود داشتند؛ اما
اکنون چيزی خام و خالي از تجربهاند .از تجربهها جز نامي در تاريخ هنر باقي نمانده است .آن آثار زمـاني
حکايتگر پيوندی عميق با پديدآورندهشان بودند ،اما اکنون «به خاطر برده شدن به فرهنگي ديگر ،مثـل
چيزهايي که از ژاپن و چين به آمريکا برده ميشوند ،ناياب شدهاند» ( ،) Dewey, 1971, 259و به مثابۀ
کااليي تجاری تلقي ميشوند« ،کارشناسان در جست جوی آن اشياء بـر مـيآينـد ،و آنهـا را در رديـف
هنرهای زيبا قلمداد ميکنند» (.)Ibid
اين اشياء و آثار چه بسـا کـه خـارج از مـوزه فاقـد ارزش بـه نظـر آينـد ،چـرا کـه فـردی در تمـدني
ديگر در موقعيتي عادی و دور از هياهو و صرفا با تکيه بر تجربـۀ زيسـتۀ خـويش آن را بـه وجـود آورده
است.
موزهها برآنند که تجربۀ انساني و هنرمندانۀ هنرمندان را در قالب اشيايي که در موزه گرد آمدند ،به مـا
انتقال دهند ،و البته اين خالف واقع است« .نقاشي در حالتي ناب نزد نقاش است .حال آنکه موزه آنهـا را
در چنبرۀ لذتهای عبوس بازنگریها گرفتار کرده است» ( .)Merleau-Ponty, 1993c, 99مرلوپونتي
تأکيد دارد که «دانش و آگاهي ما از نقاشي به مثابۀ نقاشي بر مبنای موزه شکل ميگيـرد ،ايـن درحـالي
است که نقاشي پيش از هر چيز در وجود نقاشي است که دست در کار دارد» (.)Ibid
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نقاشي نسبتي ميان نقش ،نقاش و جهان است .موزه سعي دارد اين نسبت را از هم بگسلد ،نقش را بـه
جايي و نقاش را به جای ديگر برد ،و جهان را نيز ،که برآمده از نسبت اين دو است از ميان بردارد .مـوزه
نفي حيث التفاتي است.
بنا بر انديشههای اگزيستانسياليستي مرلوپونتي که به تبع هيدگر بسط مييابد ،جهان و عالم پديـدهای
در مقابل ما نيست .جهان مجموعهای از اهتمامهای 13ما است .جهان عبارت است از «به دسـت گـرفتن،
استفاده کردن ،خوردن ،آشاميدن ،ساختمان سازی ،توليدات ماشيني ،يافتن راه ،گفتن وقت ،حمل و نقـل،
درو کردن و خوشه چيني» ،يا در يك کلمه اشتغالهای ما )کواری.)88 ،1433 ،
اين امور «حاالت اهتماماند که انسان به واسطۀ آنها خودش را به محيطش مربوط ميکند» (همـان).
موزه فسخ اهتمامهای زنده و تبديل آنهـا بـه اهتمـامهـای تصـنعي و تفـريحهـای برآمـده از فرهنگـي
ثنويتانگار است .موزه تبديل تجربه به شيء است ،و در واقـع نمـايش تجربـه در قالـب اشـيايي سـرد و
خاموش است:
«قربانيهای جسماني ،پرهای پيچ و تابدار ،پيراهنِ پُـر زرق و بـرق ،جـواهرات درخشـان يـا طـال و
نقره ،زمرد و يشم[ ،زماني] محتوای زيباييشناسانۀ هنرها را شـکل مـيدادهانـد .اسـباب منـزل ،چـادر و
خانه ،قاليها ،گليمها ،بطریها ،ظرفها ،کمانها و اسباب يدکي چنان شايسته پاسداشتن هستند که مـا
امروزه آنها را جستجو ميکنيم ،مييابيم و در موزۀ هنرهايمان از آنها ستايش مـيکنـيم .ايـن درحـالي
است که در زمان و موقع خودشان ،بهبود بخش و ارتقادهندۀ جريـان زنـدگي روزمـرهشـان بـودهانـد».
(.)Dewey, 1958, 6

اهتمام مبتني بر رابطۀ پيچيده ما با جهان يا عالم ،و مبين مفهوم  inدر عبارت  in-the-worldاست؛
آن چيزی است که ما را به عالم ميپيوندد .موزه اهتمام نقاش را به جهان از ميان برميدارد و نقاش را از
نقش منفك ميکند .در موزه نقاش به مثابۀ صاحب تجربههای زنده تبديل بـه فروشـندۀ اثـر مـيشـود.
هانس هاکه ،18هنرمند آلماني سعي داشت بر اين وجه از عملکرد نظام موزه دارانه تأکيـد کنـد و بـا طنـز
درخشان خود به نقد آن بپردازد .او پروژۀ مانه 19را در سال  1933به اجرا در آورد .اين کار اثرگذارترين کار
وی در اين زمينه بود .هنگامي که او را برای شرکت در يك نمايشگاه گروهي در موزۀ والراف ريشارتس
در کلن دعوت کردند ،او چنين پيشنهاد داد:
«تابلويي از مانه (دسته گل مارچوبه )1888 ،روی سه پايهای در اتاقي از موزه به نمايش گذارده شـود.
روی ديوارهای اتاق پانلهايي نصب شود که بر روی آنها خالصهای از وضـعيت اجتمـاعي و اقتصـادی
افرادی نوشته شود که اين تابلو را از سال  1888به بعد به تملك خود داشتهاند :ايـن تـابلو را ابتـدا يـك
بانك دار در  1888به مبلغ  1888فرانك فرانسه از مانه خريد ،و در سال  1958که موزه والراف ريشارتس
آن را به ياری انجمن دوستداران موزه تملك کرد ،قيمت آن به  1458888مارک آلمان رسـيد18 !...مـدير
چنين موزهای برای تصميمگيری در وضعيتي از اين قبيل ،در موقعيـت سـختي قـرار مـيگيـرد .راه حـل
منتخب او اين است که رئيس ثروتمند هيئت امناء را به هنرمند دعوت شده ترجيح ميدهـد .پـس مـوزه
برای چه به وجود آمده است؟» (لينتن.)391-392،1484 ،
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آخرين جملۀ عبارت فوق حاوی پرسشي جدی است ،و پاسخ آن ميتواند اين باشد که موزه بر آن است
تا تجربهها را بـه ارزشهـای مـالي ،و هنرمنـد را بـه توليدکننـده تبـديل کنـد .اهتمـامهـای وجـودی و
اگزيستانسياليستي او را ناديده بگيرد .التفات او را به جهان تجربههای زيسته از او بگيرد و او را متوجـه و
ملتفت به بازار کند.
هنرمند سرگرم عالم اسـت و چـون هـر انسـان ديگـری هسـتياش بـر ايـن مـدار مـيچرخـد ،او بـا
«نحوی حضور فعال و سرگرم کار در عالم» (الکوست )88 ،1484 ،بودن خود را نشان مـيدهـد ،و آن را
به ما گوشزد مينمايد  .موزه در مقابل اهتمام است ،بر آن است تا اهتمام نقاش به اثر و هنرمند به کارش
را از ميانه بردارد .موزه ثنويتها را بنيان مينهد و بر مبنای جداسازی استوار ميگردد.
موزه تاجر تجربهها است؛ تجربههای تمدني و تجربههای هنرمندانه .مدعي فرهنگ است ،خـود را بـر
تجربههای زنده بنيان ميکند ،و بر مدار آنها ميچرخد ،در حالي که هيچ نسبتي با آنها ندارد ،جز آنکـه
آنها را در محيط خود ميخشکاند .موزه ابزار ،وسايل ،زيور آالت ،عناصر تزئيني و وسايل در گنجـۀ يـك
خانه و فرهنگ را جابهجا ميکند و آنها را سترون و عقيم ميسازد.
موزه چنان ايدئولوژی را سامان ميدهد که ارتباط ما با هنر و زندگي را به چالش ميکشد ،نسبت هنـر
و زندگي را از بين ميبرد ،و «غالبا مفهومي از هنر کـه هنـر را بـه فعاليـتهـای موجـود زنـده و محـيط
پيرامونش متصل ميکند مورد بيزاری قرار ميدهد» ( .)Dewey 6, 1958ويکتور کنستنباوم بر آن است
که «برای مرلوپونتي بر خالف منتقدانش ،اين آشکار است که بودن – در  -جهان انسان طبيعتا بايـد بـه
معنای زيستن – در  -محيطي از اين جهان باشد» (.)Kestenbaum, 1977, 7
اين زيستن صرفا متکي بر درک و لذتهای ذهني محض نيست .هنر متصـدی و دل مشـغول اتسـاع
تجربۀ ما در همۀ حوزههای فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي و فکری است .بودلر 11شگفتي و تحسين خـود را
شايستۀ هنرمندی ميداند که تجربۀ عميق خود را نه در تمسك به آثـار هنـری بازمانـده از گذشـتگان و
تقليد و تکرار آنها ،بلکه در «پرسهزني تمام عيار» (بودلر )134 ،1481 ،در خيابانها و در ميـان جمعيـت
در مييابد .مارشال برمن «زندگي خيابان را به نوعي رقص گروهي » (برمن )491 ،1488 ،تشـبيه کـرده
است .به زعم برمن شهر محمل تجربههاست؛ تجربههای زنده .شـهر در مقابـل مـوزه اسـت .خيابـان در
مقابل تجربههای موزهای است .خيابان يعني «جستجو برای زيبايي در جايي که گمان نميرود که زيبايي
15
در آنجا يافت شود .اين دستور از روزگار مارکس 11و انگلس ،14ديکنز 13و داستايوسکي ،16بودلر و کوربه
يکي از احکام پايان مدرنيسم بوده است» (همان.)491 ،
خيابان يك محيط است ،و مدرنيسم به معنـای انزوايـي ذهنـي و خزيـدگي در جـايي دور و منعـزل از
برخوردهای سياسي و اجتماعي است .موزه بعد دامنهدار و تجسم سوژهباوری مدرنيستي و فرو غلتيـدن در
تجربههای ذهنباورانۀ منفك از آگاهيهای زندۀ کوی و برزن است .مرلوپونتي پديدارشناس بدن است و
در مقابل آگاهيهای ذهني ميايستد .او بر سوژه بدنمند تأکيد دارد ،و موزه را سـوژهای متـورم و چـرکين
ميشمرد.
موزه نقطۀ تالقي تجربههای خاموش شده و به خواب برده شده اسـت .مـوزه خـوابي زمسـتاني اسـت
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و فرصت خوبي بـرای گذرانـدن مرخصـي سـاعتي سـربازان در روزهـای سـرد زمسـتان اسـت .حـال و
هوای بازديد از موزه چطور بايد باشد؟ مثل رفتن به پيك نيك ،به مدرسه و از آن گريزی نيست؟ (فريلند،
)98 ،1484
مرلوپونتي نقاشي را شيء گشوده ،زنده و پا نهاده در مه هستي ميداند .آن را موجودی مـيشـمرد کـه
از دم هنرمند برآمده است .اين موجود زماني جان داشـته و اکنـون نـيم بسـمل و نيمـه جـان «گرفتـار،
وحشت زده و مغموم» از هجوم سربازان ،دانـش آمـوزان و گردشـگران روز يکشـنبه اسـت .بـا تأمـل در
باب موزه «به ناگاه در مييابيم که آن آثار با آن سرگذشت تمايـل ندارنـد در ميـان ديوارهـای عبـوس و
گرفته به پايان برسند و در معرض گردشـگران روز يکشـنبه يـا روشـنفکران روز دوشـنبه قـرار گيرنـد»
(.)Merleau-Ponty, 1993c, 99
تجربـۀ حيــات در مـوزه مفقــود اســت .از تجربـههــای زيسـته در مــوزه خبــری نيسـت .مــوزه موجــد
تجربهای تخيلي برای بازديد کنندگان است .مرکزی برای فعالسازی تجربۀ تجاری با مخاطبان و دالالن
است.
«پديدار شدن اين موزهها و سرمايه گذاری مالي عظيمي که بر آن مترتب است ،وجه غامض ديگری از
توسعه هنر معاصر را برمال ميسازد ،و آن چيزی نيست جز تکاپوی روز افزون آن هنـر در مسـير تبـديل
شدن به جلوهای از فرهنگ رسمي و سوداگریهای کالن اقتصادی» (لوسي اسميت.)14 ،1483 ،
موزهها چه ميدهند؟ چه ميگيرند؟ ما را به کجا ميبرند؟ آيا موزه ميـراث دار اصـيلهـا در مقابـل نـا
اصيلها است ،يا آنکه «فقط هوشياری دزدان را به ما ميدهد» (.)Merleau-Ponty, 1993c, 99
به زعم مرلوپونتي غالب کساني که به موزه وارد ميشوند ،به تخيل فرو ميروند که در صورت دزديـده
شدن اين آثار چه اتفاقي ميتواند بيفتند .به محاسبۀ اعداد ،ارقام و ارزش تجاری آثار مـيانديشـند .آنـدره
مالرو بر آن است که موزهها تخيل ما را فعال ميکنند تا خالقيتهـای بشـری را بـه يـاد بيـاوريم ،حـال
آنکه حقيقتا اينگونه نيست؛ چرا که موزهها بيشتر برانگيزانندۀ تخيل اقتصادیانـد .بيـل گيـتس ميليـاردر
و بنيـانگـذار مايکروســافت نمونـۀ بـارز يــك گـالریدار اسـت «گيــتس مجموعـۀ مهمـي از عکــس را
خريداری کرده و صاحب اثر مهم لئوناردو داوينچي با نام يادداشتهای يك نابغه است» (فريلنـد،1484 ،
.)96
اين آثار برای او نشانۀ چـه هسـتند؟ يکـي از پاسـخهـای نزديـك بـه حقيقـت مـيتوانـد ايـن باشـد:
«همان طور که سهام و اوراق بهادار ،جايگاه او را در جهان اقتصاد تضمين ميکنند» ( Dewey, 1958,
.)8-9
غالب هنرمندان مورد نظر مرلوپونتي در زمان حيات خود به موزه راه نيافتند ،بـه عبـارت بهتـر راه داده
نشدند ،حال آنکه تجربه هايشان چنان اصيل بـود کـه بـه حيـات خـود ادامـه دادنـد« .مرلوپـونتي از مـا
ميخواهد که نقاشي را [امری] مربوط به کار زيستۀ نقاش بدانيم ،نه اينکه کارهـای هنـری کامـل شـده
را بــه مثابــۀ فيتيشــي 13بــرای مبادلــۀ ســرمايه بــه شــمار آوريــم» ( .)Johnson, 1993, 24در مــوزه
نقاشيها حاضرند و از تجربۀ نقاش خبری نيست .مـوزه «تـاريخ مـرگ» اسـت و «همـه مـيدانـيم کـه

بررسی انتقادی نهاد موزه؛ با ابتنای بر اندیشههای پدیدارشناسانة موریس مرلوپونتی
)(Critical Inquiry on Institution of Museum; Relying on Merleau. . .

433

[در اينجا] چيزی غايب است و اين قبرستان تفکر برای هنر جايي مناسب نيست» ( Merleau-Ponty,

.)1993c, 99
هنر شادی و درد است ،هنر آغاز است نه پايان .نقاشي روايتي نوبنياد از جهـان اسـت .روايتـي زيسـته
است و در جان هنرمند ريشه دارد« .تاريخ زندگي» است که از السکو تا کنون ادامه يافته است .نخستين
نقاشيها بر ديوارهای غار ،جهان را به نحوی تجربه کردند و به ادراک در آورند که «بتواند نقاشي شـود»
يا «به طرح در آيد» و از اين طريق با آيندۀ بيپايان سخن گفتنـد ) ، (Ibidمـا صـرفا قـادريم از طريـق
استحاله در آنها به وجه نقاشانهيشان پاسخ دهيم« .آن همه شادیها و افسوسها ،آن همـه خشـم و آن
همه زحمات مقدر نشدهاند که روزی بازتابانندۀ فضای ماتمزدۀ موزه باشند» ).(Ibid
تجربۀ زيستۀ ونگوگ 18به عنوان يك نقاش و همچنين دوستي او با گوگن و تاثيری که اين دوسـتي
بر نقاشي او گذاشت ،يکي از تجربههای غمگنانۀ هنری اسـت .گـوگن بـرای ونگـوگ معنـای جهـان و
هستي نقاشانه بود ،ونگوگ بدن خويش را مثله کرد تا به گوگن تقديم کنـد و بـه او کـه نمونـۀ مثـالي
نقاشي ميدانستش ،بپيوندد .گوش خود را بريد تا خود را در کليت نقاشانه و وجـود گـوگن غرقـه کنـد و
نقاشي خود را تطهير کند .برای ونگوگ نقاشي ،نوعي آمرزش است .تعميد نقش ،نقـاش و عـالم اسـت.
برای او نقاشي ،نشستن ،به خلوت رفتن و چون گوگن به تاهيتي دل سپردن است .پس از آنکه ونگوگ با
چاقو در پي گوگن افتاد و گوگن از پيش او رفت ،دو صندلي در دو فرم متفاوت با چيدماني متمـايز تعبيـه
کرد و به تصوير کشيد .يکي از آن خود و ديگری از آن گوگن.
صندلي گوگن با شمع ،کتاب و به صورتي زيبا به تصوير در آمد ،و صندلي ونگـوگ غـمزده ،دلگيـر و
ماتمزده از فراغ گوگن در سکوتي جاويد زانو در بغل گرفت .او در نامهای به برادرش مورد دسامبر 1888
مينويسد« :صندلي دستهدار گوگن ،قرمز و سبز ...ديوارها و کف [نيز] قرمز و سبزاست .روی صـندلي ،دو
رمان و يك شمع» است و «صندلي خالي خودم ،صندلي سـفيدی از چـوب کـاج بـا پيـی و کيسـهای از
توتون» (باتای.)195 ،1483 ،
در اين دو تصوير ما با «پيپي نا روشن در تقابل با شمعي روشن» و «کيسۀ زشتي از توتون در تقابل با
دو رمان که با کاغذی روشن و سرزنده پوشانده شدهاند» (همان) مواجه ميشويم .در ايـن دو اثـر سـبك
ونگوگ ،اتودها ،غمها و دردهای او ،فراق و وصل او با گوگن آشکار است .موزه با اين دو اثر چه ميکند؛
يکي را به موزهای در پاريس و ديگری را به نيويورک ميبرند .قيمت هر يك به صورت جداگانه بـيش از
اين دو با هم است.
19
دموت ،شاهنامۀ معروف به شاهنامۀ بزرگ ايلخاني را برای اينکـه بـا قيمتـي بيشـتر بفروشـد بـرگ
برگ ميکنـد و هـر يـك را بـه مـوزهای در گوشـهای از جهـان روانـه مـيکنـد .کارشناسـان مـوزههـا
چون جسدشناسان و عتيقهشناسان سر ميرسند تا بنا بر نوع سبك موجود در اثر ،بـرگهـای ايـن اثـر را
شناسايي و بر هر يك قيمتي بگذارند .سبك چه ميتواند باشد ،عامل تمـايز يـك بـرگ از بـرگ ديگـر؛
اين «در حالي است که سبك 48در درون هنرمند چون تپش قلبش ميتپد و از اين طريق ميتواند دريابد
که چه چيز او را متمايز ميکند» ( .)Merleau-Ponty, 1993c, 99هنرمند از طريق سبك ،خـط سـير
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و سلوک خود را در جهان ميجويد ،خود را به پيش ميراند و رويدادگي41اش را به مـا نمايـان مـيسـازد.
سبك واقع بودگي و رويدادگي هنرمنـد اسـت .نسـبت او بـا قبـل و بعـدش را بـرای مـا و بـرای جهـان
مشخص ميکند.
سبك ،هنرمند را در گوشهای از هستي جای ميدهد و سلوکش را بر ما مينماياند« .موزه اين کوشش
رمزی ،متواضع ،ناآگاهانه و غيرارادی را دگرگون ميکند و در يك کالم تاريخمـداری زنـده را بـه تـاريخ
رسمي و متفرعن بدل ميسازد» ( .)Ibidدر اين تاريخ رسمي از شور ونگوگ و عشق او بـه گـوگن کـه
سبك او را مشخص ميکند چه باقي ميماند؟ هيچ .روايت مرگ رشيدالدين فضـلاهلل همـداني و سـوگ
شاهنامۀ دموت بر او به کجا ميرود؟
آيا هنوز هم ميتوان گفت که موزهها بهترين نمايندگان هنر معاصر هستند؟ جـان ديـويي در توصـيف
آثار هنری موجود در موزه آنها را «نمونۀ آزمايشگاهي هنرهای زيبا» مينامد« :به محض آنکه اين آثـار
هنری موقعيت و حال و هوای بومي خود را از دست ميدهند ،وضعيتي نو بـه خـود مـيگيرنـد و لـذا بـه
نمونهای آزمايشگاهي تبديل ميشوند ،و چيزی جز اين نخواهند بود» (.)Dewey, 1958, 9
به زعم مرلوپونتي نقاشيهای موجود در موزهها چون «اختاپوسها» و «خرچنگها» اسرارآميزند .هيچ
نشانهای از تجربههای زيستۀ اوليه در آن آثار نيست .آنها صرفا ابژههای نگاه ما هستند و خود نميتوانند
نگاه کنند ،چرا که ديدن و حرکت با هم روی ميدهند و در هم تنيده شدهاند .حال آنکـه آنهـا در جـای
خود خشك ايستاده و در قالب مقررات و ضوابط گاهي جابجا ميشوند:
«موزه کارهای هنری را که در هيجان و تب و تاب يك زندگي آفريده شدهاند ،به عجـايبي از جهـاني
ديگر تبديل ميکند ،و در فضای فکورانۀ خويش و همچنين تحت شيشههای محافظتي ،نفس زندۀ آنها
را ميگيرد ،چنانکه برای تنفس با بال بال زدني ضعيف خودشان را به سـطح مـيرسـانند» (Merleau-
.)Ponty, 1993c, 99

نتیجهگیری
در اين مقاله بيان شد حيات حرکت است ،و ديدن منوط به حرکت است .حرکت منشـاء ادراک اسـت.
اما اشياء در موزه ،اشيائي يخزده ،منجمد و فاقد حرکتند و لذا از وجه زيستۀ خود فارغاند .موزهها بـه رغـم
ادعايشان ،سردخانههای فرهنگ هستند .فرهنگ و تجربهها را به جان نميآورد بلکه آنها را بـه خفتگـان
خاموش تبديل ميکنند .آنها مدعي نگاهداریاند ،حال آنکه نگـاهداری بـه معنـای پديدارشناسـانۀ آن،
يعني پيافکني ،و ايـن بـا تصـور مـوزه دارانـه از ايـن مفهـوم بسـيار فاصـله دارد .در ايـن مقالـه تبيـين
پديدارشناسانۀ مرلوپونتي از معنای زيستۀ هنر در مقابل معنای موزهدارانۀ آن مـورد ارزيـابي و تأمـل قـرار
گرفت.
سبك هنرمند چيزی جدا از او نيست ،تبلور سوژه -جسماني او در شکلي بياني اسـت کـه بـرای مـا در
هيأت سبك نمايان ميشود .موزهها دست به جابجايي هنرهـا و تجـارت آثـار فـارغ از تجربـه مـيزننـد.
مرلوپونتي به دليل اين فقدان تجربهها و اين سکون و خاموشي آثار در محيط سرد و خاموش موزه به اين
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رهيافت رهنمون ميشود تا به پيافکني مفهوم هنـر مبـادرت ورزد و آن را از نگـاهداری مـوزهدارانـۀ آن
متمايز سازد .به زعم او پي افکني به معنای حصر و محدود کردن آثار در فضای مـوزه نيسـت ،بلکـه بـه
معنای درک آثار در حيات و موقعيت خاص آنها است.
در اين مقاله کوشيديم تا تجربۀ زندۀ هنرمند ،حيث التفاتي آگاهي و هسـتي او را تبيـين کنـيم .نشـان
دهيم که هنرها بازتاب موقعيتها يا بودن – در -موقعيتاند .هنرهـا تجربـۀ بـودن – در -موقعيـتانـد
که صورتي بياني يافتهاند و در شکل نقاشي و يا انواع ديگر هنر ظاهر مـيشـوند .هـر گونـه بيـان فـارغ
از موقعيت به معنای بيمعنايي آن بيان است .هر اثر هنری با حيث التفاتي خود بـه موقعيـت و وضـعيتي
خاص باز ميگردد ،و لذا هر گونـه تفکيـك تجربـههـا از آثـار بـه بـيبنيـادی آن آثـار منجـر مـيشـود.
موزه با انتقال آثار از يك تمدن به تمدن ديگر حالت موقعيـتمنـد و بـودن – در – وضـعيت را از آنهـا
ميگيرد.
پی نوشت ها
1. Being-in-The-World

اصطالحي است که هيدگر برای نحوۀ اگزيستانس بشری به کار ميبرد)Heidegger,1962 ( .
2. Intentionality
3. Aboutness
4. interact
)5. Gaston Bachelard (1884-1962

 )1536-1541( Jan Vermeer .5نقاش هلندی.
 )1963-1835( Cinstantin Brancusi .3مجسمه ساز رومانيايي.
 Gilgamesh .8قهرمان حماسهای بينالنهرين در هزارهی دوم پيش از ميالد
 .9تأکيد در متن از نويسندگان اين سطور است.
 .18در ادبيات پديدارشناسانۀ مرلوپونتي ،به تأسي از هايدگر Being ،با  Bبزرگ به معنای هسـتي و
 beingبا  bکوچك به معنای موجود است.
 )1831-1936( Paul Valery .11شاعر ،نويسنده ،منتقد و اديب فرانسوی
12. Tradition
)13. Napoleon Bonapart (1769-1821
14. Norbert Lynton
15. lebenswelt

 .15دوردســت نســبت بــه تمــدن اروپــايي ،چــرا کــه اروپــا اس ـت کــه ايــن مفهــوم را بنيــاد نهــاده
است.
17. Concerns
18. Hans Haacke
19. Manet
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 .18هاکه فهرستي طوالني از خريداران ارائه کرد که به خاطر لـزوم اختصـار مطلـب در اينجـا حـذف
ميشوند.
 )1853-1811( Charles Baudelair .11شاعر و منتقد فرانسوی
 )1884-1818( Karl Marx .11فيلسوف آلماني
 )1896-1818( Friedrich Engles .14جامعهشناس آلماني
 )1838-1811( Charles Dickens .13نويسندهی انگليسي
 )1881-1811( Fyodor Dostoevsky .16نويسندهی روس
 )1833-1819( Gustave Courbet .15نقاش فرانسوی
27 .Fetish
 )1898-1864( Vincent van Gogh .18نقاش هلندی
 .19شاهنامه بزرگ ايلخـاني يـا شـاهنامه دمـوت ( 1445-1448م  345-348 /ق) در دوره ايلخانـان
مغول در ايران مصور شد .در تصاوير اين کتاب ،صحنههای سوگواری و مرگ قهرمان به نمايش در آمـد
که تلويحاً خاطرۀ قتل رشيدالدين فضل اهلل همداني وزير با کياست ايلخانان را زنده ميدارد.
30. Style
31. Facticity
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از اینجع ببری

نعت نعت خعنرا گی/عنران مرسسه:

،خراست اشتراک از شمع،ۀ

نشعنی:

سلفن:

نشعنی پست الکتر نککی:

سع ا مر ،نکعز از هر شمع،

برگ درخواست اشتراک فصلنامه حكمت و فلسفه

سع شمع،ۀ

؛ ه پستی :
؛صن ق پستی:

سع،یخ:

نسخه ا،

لطفع حق اشتراک ،ا به شمع،ۀ حسعب  87822789بعنک سجع،ت شعبۀ شهک هالنتری به نعت ،آم اختصعصی انشگع عالمه

طبعطبعئی ا،یز نمعیک اصل فکش بعنکی ،ا به همرا فرت سکمکل ش ۀ فرق به نشعنی فتر فصلنعمه حکمت فلسفه ا،سعل فرمعیک
حق اشتراک سعالنه چهع ،شمع ،بع احتسعب هزینه ا،سعل ، 422000یعل است برای استع ان انشجریعن بع ا،سعل هپی هع،ت

شنعسعیی پنجع ،ص سخفکف لحعظ خراه ش

