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چکیده
موزه خوانـى عنـوان کتابـى از رضـا دبیرى نـژاد اسـت کـه به تازگـى منتشـر شـده و در اختیـار 
جامعـۀ دانشـگاهى و فرهنگـى ایران قرارگرفته اسـت. مؤلف از متخصصان مـوزه دارى و از مدیران 
نشانه شناسـى،  روش  از  بهره گیـرى  بـا  کتـاب  ایـن  در  کـه  اسـت  کشـور  موزه هـاى  خوش نـام 
سـازوکار تفسـیر اشـیاء مـوزه اى و نظـام معنایـى در موزه ها را تحلیـل مى کند. چـون این مبحث 
به تازگـى مطرح شـده و ادبیـات علمـى کافـى حـول آن شـکل نگرفتـه اسـت، در این مقالـه ابتدا 
نسـبت میـان دانـش نشانه شناسـى و نهاد مـوزه، تبیین مى شـود و جغرافیاى بحث نشانه شناسـى 
و مـوزه، تحدیـد خواهد شـد. سـپس با نگاهـى انتقادى مباحث کتـاب موزه خوانى مرور مى شـود.

کلیدواژه: نشانه شناسى، موزه، موزه دارى، گفتمان، تفسیر، پیرامتن، نظام معنایى

مقدمه
خوشـبختانه امـروز، پس از حـدود دو دهه که از طرح مباحث و نظریه هاى نشانه شناسـى 
در جامعـه دانشـگاهى ایـران مى گـذرد، عبـارت «نشانه شناسـى» و رویکردهـاى آن براى 
متخصصـان حـوزه علوم انسـانى و هنـر، به خوبى آشناسـت؛ اما براى ورود بـه بحث، باید 
برخـى مفاهیـم اساسـى نشانه شناسـى - کـه در تحلیل هاى موزه اى اسـتفاده مى شـود - 
بازتعریـف شـود. دکتر نجومیـان، در مقدمه کتاب مقـاالت کلیدى نشانه شناسـى، یکى از 
کارگشـاترین تعاریف نشانه شناسـى را صورت بندى کرده اسـت: «نشانه شناسـى بررسـى، 
تحلیـل و تفسـیر کنـش داللـت پـردازى [و] فراینـد معناسـازِى پدیده هاى عالم اسـت.» 
در نشانه شناسـى همچنیـن فراینـد خوانـش و دریافـت معنا، بررسـى و تحلیل مى شـود؛ 
بنابرایـن موضـوع اصلـِى نشانه شناسـى «فراینـد معناسـازى» اسـت کـه تابع چنـد گزارة 

است:  کلیدى 
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1. نشانه ها در نسبت با یک ساختار و «زبان زیرین» معنا تولید مى کند. 
2. تولیـد معنـا درون یـک نظـام عمـل مى کنـد و هـر نظامـى داراى دسـتور زبـان ویـژه 

اسـت.  خود 
3. هسـتِى یـک نشـانه و معنـادارى آن الزامـاً بـا «تمایـز» آن بـا نشـانه هاى دیگر شـکل 

مى گیـرد. 
4. معنـا امـرى برسـاخته، صـورى، غیرذاتـى و دل بخواهى اسـت که بر اسـاس قـراردادى 

مشـخص (و گاه نانوشـته) میـان اعضـاى یـک نظام، شـکل مى گیرد. 
5. شـکل گیرى معنـاى متـن، امـرى محاکاتـى نیسـت؛ بلکـه معنـا درون جهـان متـن 

مى شـود.  سـاخته 
نشـانه، ماهیتـى «مـادى، فرایندى و بینامتنـى» دارد. «مادى» به این معنا که نشـانه 
الزامـاً جنبـه ارجاعـى نـدارد و گاه بـه هیچ چیـز غیـر از خـود داللـت نـدارد (نجومیـان، 
1396، ص. 9). نسـبت میـان نظـام مـوزه اى و دانش نشانه شناسـى را مى توان به اشـکال 
متعـددى، صورت بنـدى کـرد. در ایـن مقالـه عرصه هـاى مختلـف تعامـل میـان ایـن دو 

عرصـه، تبیین خواهد شـد.

موزه به مثابه یک «نظام متن ساز»
 به اختصـار اشـاره شـد کـه از منظـر دانـش نشانه شناسـى، معنـا همـواره درون سیسـتم 
یـا نظـام، شـکل مى گیـرد. نشـانه ها اگـر درون بسـتر و چارچـوب منطقـى قـرار نگیـرد، 
برقـرارى ارتبـاط و خوانـش مخاطـب، ممکن نخواهد بـود. براى  مثال، زبان، نظامى اسـت 
کـه معنـادار شـدن واژه هـا را ممکـن مى سـازد، امـا بـدون چنین نظامـى، هـر واژه فقط 
بـه صوتـى بى معنـا تبدیـل مى شـود. رنـگ قرمز زمانـى معناى توقـف مى دهد کـه درون 
نظـام نشـانه اى عالئـم راهنمایـى و رانندگـى قـرار گیـرد، همیـن نظـام معنایـى موجـب 

■ دبیری نژاد، رضا (1397). موزه خوانی. تهران: ایران 
نگار.
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موزه به مثابه متن

مى شـود، مخاطـب از سـرخ شـدن رنـگ چراغ راهنما معناى خشـونت،  عشـق، عاشـورا یا 
هـر معنـاى ممکـن دیگـرى را دریافت نکنـد؛ زیرا آن معانى نـه در ذات رنـگ قرمز، بلکه 
در جایگاهـى اسـت کـه «نظـام» بـه رنگ قرمـز به مثابه نشـانه توقـف داده اسـت. از نظر 
نشانه شناسـان، تمـام متن هـا با سـازوکار مشـابهى تولیـد مى شـود. ازجملۀ ایـن نظام ها، 
نظـام مـوزه اى اسـت که امـکان معنامندى نشـانه و ساخته شـدن متن ها را مهیـا مى کند. 
اشـیا بـا واردشـدن بـه درون مـوزه و قرارگرفتن در ویتریـن، درگیر فرایندى مى شـود که 
مى تـوان آن را «فراینـد مـوزه اى شـدن» یا «متن شـدگى» نامیـد. آن چه مـا در موزه هاى 
جهـان، به مثابـه اثرى «مـوزه اى» توجـه مى کنیم و ارزش هـاى هنرى، تاریخـى، طبیعى، 
مردم شـناختى و ... را در آن مى جوییـم، اغلـب در زمانـى، دور یـا نزدیـک در بیرون موزه، 
به عنـوان شـیئى «عـادى» تلقـى مى شـود کـه نقشـى مصرفـى، کاربـردى یـا طبیعى در 
زندگـى روزمـره دارد. نهـاد مـوزه با انتخـاب و برگزیدن یک شـىء فرایند موزه اى شـدن 
را آغـاز مى کنـد،  سـپس بـا عمـل «در قاب نهـادن»1 زمینـه تمایـز نشانه شـناختى میان 
آن شـىء یـا اشـیا مشـابه و هر شـئ دیگرى بیـرون از مـوزه را فراهم مـى آورد. در دانش 
نشانه شناسـى، یکـى از مهم تریـن عوامل شـکل گیرى معنا «تمایز» اسـت. یکسـان بودن 
دال هـا همیشـه در معنـا اختـالل ایجـاد مى کنـد کـه گاه مانـع ارتبـاط و انتقـال معنـا 

مى شـود و البتـه بـراى هنرمندان و شـاعران دسـتمایه خلـق صنایع ادبى اسـت:
بادیــه انــدر  اســت  شــیر  بادیــهاین یکــى  انــدر  اســت  شــیر  دگــر  آن 
ــورداین یکــى شــیر اســت کآدم مى خــورد ــت کآدم مى خ ــیر اس ــر ش و آن دگ

  پـس تمایـز یافتـن اشـیاء از مهم تریـن کنش هـاى معناسـاز در فراینـد مـوزه تلقى 
مى شـود کـه افـزون بر معنـا، ارزش نیـز تولید مى کند. اشـیاء مـوزه اى قاعدتـاً باارزش تر، 
گران تـر و مهم تـر از اشـیا غیرمـوزه اى اسـت کـه مراقبـت، حراسـت و حفاظـت مسـتمر 
مى طلبـد. بـه  گمـان نشانه شناسـان، هیچ ارزشـى فى نفسـه در ذات اشـیاء نیسـت؛ براى 
 مثـال ارزش هـاى فرهنگـى آشـکارا وابسـته بـه نظـام فرهنگى جوامـع و انسان هاسـت و 
دلیـل اهمیـت اشـیاء مـوزه مردم شناسـى را تعییـن مى کنـد. ارزش تاریخـِى اشـیاء نیـز 
بـا این کـه بـه ویژگـى ذاتـى، یعنـى قدیمـى بـودن مربـوط اسـت، امـا در این مـورد نیز 
ارزش هـاى اجتماعـى و فرهنگـى، شـیئى قدیمـى را کهنـه و از رده خارج تلقـى مى کند، 
یـا بـا مـوزه اى شـدن آن را بـه اثـرى تاریخـى و واجـد ارزش بـدل مى سـازد. بسـیارى از 
بناهـا و اشـیاى باسـتانى در طول قرن هـاى متمادى بـراى مردمان روزگار گذشـته، هیچ  
اهمیـت و ارزشـى نداشـت و ارزش هـاى دوران مـدرن، موجـب شـد، میـراث فرهنگـى 
به مثابـه عنصـر سـازنده هویـت ملـى در نظـر آیـد و چیزهـاى کهنـه و فرسـودة قدیمـى 
بـه چیزهایـى صاحـب ارزش تبدیل شـود. به عبـارت  دیگر، موزه بـا «نام گـذارى» کردن، 
کنشـى نشانه شـناختى انجـام مى دهـد و داللت هـاى جدیـد را از دال هـاى پیشـین مهیا 

و ممکـن خواهد سـاخت.
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موزه به مثابه گفتمان
مـوزه بـا این کـه نظامـى متن سـاز اسـت، همچنیـن مى توانـد به مثابـه سـپهر گفتمانـِى 
حاکـم عمـل کنـد. در ایـران معاصـر، مـوزه را مى تـوان نماینـده و نمـاد گفتمان هایـى 
بازمقدس سـازى  و  تقدس زدایـى  بافت زدایـى،  دیگرى سـازى،  شرق شناسـى،  ماننـد: 
درنظـر گرفـت. موزه، پدیـده اى مدرن و غربى اسـت و حضورش در ایـران حاصل رویکرد 
شـرق شناسـان اروپایـى بـه خاورمیانه اسـت. صورت بنـدى تاریـخ ایـران، همچنین نظام 
طبقه بنـدى اشـیاء در موزه هـاى ایـران و حتـى تاریخ گذارى هـا و نام گذارى هـا، بیشـتر 
تابـع گفتمـان علمـِى غـرب بـوده اسـت و مـا همـواره از آینـه غرب بـه گذشـته خویش 
نگریسـته ایم. عبـارت «خاورمیانـه» نشـانه اى اسـت کـه نشـان مى دهـد معنـا، حـدود و 
تعریـف این در نسـبت بـا اروپایى ها معنا دارد و یـا عبارت هایى ماننـد: مینیاتور، هنرهاى 

تزئینـى و ... نشـانه هایى از گسـترة گفتمـان شرق شناسـى در ایـران اسـت.
  مـا شـرقیان «دیگـرِى» انسـاِن غربـى هسـتیم؛ موزه هـاى بـزرگ و معتبـر غـرب، 
مملـو از اشـیاى سـرزمین هاى دور و غریـب اسـت کـه بـراى اروپایى ها هم جـذاب و هم 
ترحـم برانگیـز اسـت؛ چون بیشـتر متعلـق به سـرزمین هایى عقب مانـده و نامتمـدن، اما 
بسـیار رازآلـود اسـت و حـس کنجـکاوى را تحریـک مى کنـد. بـه همیـن دلیـل، موزه ها 
جـذاب اسـت چـون نمایشـى از دیگـرى خواهـد بـود. بـه همین نسـبت، فرنگى هـا براى 
ایرانیـان دیگـرى محسـوب مى شـوند، امـا دیگرِى مسـلط یـا دیگـرِى «بـزرگ» خواهند 
بـود. شـاید بـه همیـن دلیـل، آن چـه در موزه هـاى غربـى نمایـش داده مى شـود، بـراى 
ایرانى هـا مهم تـر و بـا ارزش تـر تلقـى مى گـردد. صـف بلنـد مـردم ایـران، بـراى بازدیـد 
از نمایشـگاه مـوزه لـوور در تهـران از نشـانه هاى دیگـرى بـزرگ اسـت. لـوور از نمادهاى 
گفتمـان شرق شناسـى و دیگـرى غربـى بـراى ماسـت چنان کـه بـا تلفـظ اشـتباه نـام 
ایـن مـوزه از سـوى یک نماینـده مجلـس به مثابه گناهـى نابخشـودنى در جامعـه ایرانى 
برخـورد شـد امـا هیـچ گاه تلفـظ اشـتباه نـام مـوزه دیگـرى، در نقطـه دیگر جهـان، امر 

مهمـى محسـوب نمى شـود.

موزه به مثابه  نهادى حقیقت ساز و حقیقت یاب
 مـوزه میـان اهالـى فرهنـگ و میراث فرهنگـى، محلى بـراى تجلى تاریخ، هویـت، زیبایى 
و حقیقـت اسـت. در این دیـدگاه، آن چه به مـوزه راه یافته، اصالـت دارد و نیازمند تکریم، 
تمجیـد و حراسـت اسـت. در یـک کالم، مـوزه جایـگاه مـورد احترامى اسـت که اشـیاء و 
امـور مقدسـى را در خـود جاى  داده اسـت؛ ریشه شناسـى واژه موزه - کـه جایگاه مقدس 
خدایـان اسـطوره اى در یونـان باسـتان بود- نیـز در تقویت این ایده عمـل مى کند. چنین 
دیدگاهـى، البتـه نـاروا نیسـت؛ گـو اینکـه مـوزه در طـول تاریـخ محـل گردآورى اشـیاء 
مهـم و مقـدس بـوده اسـت و از این  نظر شـباهت زیادى بـه کارکرد معابد باسـتانى دارد. 
امـا رویکـرد تحلیلـى و انتقـادى، مـوزه و نسـبت آن بـا حقیقـت را بـه چالـش مى کند و 

نقد کتاب پژوهشى (هنر)
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آن را درون سـاخت قـدرت و هژمونـى اجتماعـى صورت بنـدى مى کنـد. نجومیـان دربارة 
نسـبت موزه بـا ایدئولـوژى و واقعیـت مى گوید:

«مـوزه درگیـر ایدئولوژى هـا و تفسیرهاسـت. مـوزه یـک فضـاى خنثـى نیسـت و در 
آن مجموعـه اى از ارزش هـاى ایدئولوژیـک شـکل گرفته اسـت و بـه همین دلیـل موزه ها 
فضایـى هسـتند براى تفسـیر. هـر بازنمایـى در مـوزه یک جـور سـوگیرى دارد. بازنمایى 
موزه هـا یـک تصویـر خیالـى از واقعیـت را منعکـس مى کنـد. موزه هـا درگیـر انتخـاب 
هسـتند کـه چـه چیزهایـى را بـه نمایـش بگذارند و سـؤال این اسـت که ایـن ابژه ها چه 
میـزان از واقعیـت آن دوره را بـه مـا نشـان مى دهنـد و در درك و تفسـیر مـا از آن دوره 
مؤثرنـد. هرگونـه شـکل بازنمایـى ریشـه در نـوع تفسـیر دارد. موزه ها نمـاد ارزش گذارى 
نظـام ایدئولوژیـک در هـر جامعـه اى هسـتند و مى تـوان بـا تماشـاى موزه هـا گفتمـان 
غالـب و جارى در آن کشـور را دانسـت (نجومیان، 1397، وب سـایت مرکـز دایره المعارف 

اسـالمى).» بزرگ 
پـس در ایـن رویکـرد، نشانه شناسـى به عنوان ابـزار تحلیل در خدمـت مباحث انتقادى 

عمـل مى کنـد و تفسـیرهاى متفاوتى از کارکرد مـوزه در جامعه ارائـه خواهد داد.

موزه به مثابه پیرامتن2
دانـش نشانه شناسـى تطبیقـى یـا آن چـه امـروزه بـا عنـوان بینامتنیـت اشـاره مى شـود، 
ازجملـه ابزارهـاى تحلیـل اسـت کـه در مـورد موزه ها بـه کار مى آیـد. مفهـوم پیرامتن را 
نخسـتین بـار ژرار ژنـت3 از نظریه پـردازان این حـوزه، مطرح کرد. از نظـر وى، هر «متن» 
را تعـداد زیـادى از متـون جانبـى در بـر گرفتـه و احاطـه کرده اسـت که بـراى مخاطب، 
به مثابـه آسـتانۀ معنایـى بـراى ورود بـه معنـاى متـن اصلـى عمـل مى کنـد و طبیعتـاً 
بـر شـیوه دریافـت و مواجهـه مـا بـا معنـاى اصلـى جهـت مى دهـد و تأثیـر مى گـذارد. 
پیرامتن هـا اغلـب توضیحـى دربـاره متـن مى دهـد کـه گاه بدون ایـن توضیحـات امکان 

دریافـت متـن مقدور نیسـت (نامـور مطلـق، 1386، ص. 91).
خرده پیرامتن هـاى  خالـق  ولـى  نیسـتند،  متن هـاى  مؤلفـان  الزامـاً  موزه دارهـا    
مى کننـد.  مهیـا  متـن  جهـان  بـه  را  مخاطـب  ورودى  آسـتانۀ  کـه  هسـتند  متعـددى  
توضیحـات و متن هـاى مختلفـى کـه در ورودى موزه، ابتداى هر سـالن، کنـار ویترین ها، 
زیـر هـر شـئ، یـا در کاتالوگ هـا و بروشـورهاى متعـدد مـوزه نوشـته مى شـود، به مثابـه 
پیرامتـن، نقـش مهمـى در دریافـت مخاطـب از معنـاى آثـار مـوزه اى دارد. در نتیجه، با 
آن کـه موزه هـا هیـچ گاه شـىء مـوزه اى نمى سـازد و صادرکننـدة معنـاى متـن نیسـت، 
امـا نمى تـوان نادیـده گرفـت همـواره با انتخـاب و ترکیـب، درگیر نظـام نشانه شـناختِى 
محورهـاى هم نشـینى و جانشـینى اسـت و با مجموعۀ منسـجمى از متن هـاى توضیحى، 

در حـال تکمیـل نظـام معنایـى موردنظـر خویـش عمـل مى کند.
  از مهم تریـن الیه هـاى معنایـى در موزه، نام گذارى اشـیا و سالن هاسـت. براى  مثال: 

موزه به مثابه متن
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اشـیاى متعلـق بـه تمـدن ایرانـى در مـوزة لـوور در دو سـالن متفـاوت ارائه شـده اسـت 
کـه یکـى عنـوان «خاورمیانـه باسـتان» و دیگـرى «هنـر اسـالمى» را دارد. صورت بندى 
معنایـى تعلـق جغرافیایـى و تمدنِى این اشـیاء، از اشـاره به «ایـران» امتنـاع دارد و آن را 
درون چارچـوب معنایـى دیگـرى قـرار مى دهـد. بدین ترتیـب «ایران» کـه در نام گذارى 
سـالن هاى مـوزة ایـران باسـتان، بدیهى تریـن و برجسـته ترین عنصـر معنایـى در جایگاه 
و خاسـتگاه تمدنـى اشـیاء مـوزه اسـت، در مـوزة لـوور بـه حاشـیه رفتـه اسـت. از منظر 
نشانه شناسـى، نام گـذارى  هـر یـک از این سـالن ها در موزه هـاى مذکور، پیرامتنى اسـت 
کـه مـوزه دار آن مـوزه، حول اشـیاء آن موزه تنیـده و با آن، در شـکل گیرى معناى نهایى 

در ذهـن مخاطـب نقـش ایفـا مى کند.

موزه به مثابه نهاد مرجعیت و مشروعیت
در طـول تاریـخ و در تمدن هـاى مختلـف، معمـوالً نهادهـاى مذهبـى منشـأ مشـروعیت 
بخشـى بـه جامعـه بـوده  اسـت. در دورة معاصـر، بسـیارى، موزه هـا را معابد امـروزى مى 
نمانـد و مـوزه را نهـادى مى داننـد کـه در کمبـود نهادهـاى مذهبـى در دورة مـدرن و از 
رنسـانس بـه بعـد، کارکـرد مرجعیت و مشـروعیت به عهده گرفته اسـت و مـکان مقدس 
انسـان مـدرن محسـوب مى شـود؛ جـدا از ریشـۀ تاریخـى شـکل گیرى موزه هـا در دورة 
باسـتان کـه اشـاره شـد. سـاختار و سـاحت مـوزه نیـز در تداعـى میـان مـوزه و معبـد، 
تأکیـد مى کنـد. مـوزه، فضایـى اسـت کـه مخاطـب را همـواره بـه حضـور مى طلبـد و 
برخـالف سـایر نهادهـاى فرهنگـى و هنرى، نسـخۀ خانگـى و قابل حمل ندارد. بـه تعبیر 
والتـر بنیامیـن، مـوزه هنـوز «هالـه»4 خـود را از دسـت نـداده اسـت. مـا درون مـوزه به 
شـکل ویـژه اى سـکوت و آداب احترام آمیـز رعایت مى کنیم. بـراى افراد بسـیارى، بازدید 
از موزه هـاى بـزرگ جهـان، همچـون آییـن تشـرف و ماننـد مناسـکى معنـوى برگـزار 
مى شـود. از سـوى دیگـر، چنان کـه اشـاره شـد، قـرار گرفتن یک «چیـز» در مـوزه، آن را 
متمایـز مى کنـد و آن را اصیـل جلـوه مى دهد. هیچ شـىء جعلـى، تقلبى و بدلـى در موزه 
جایـى نـدارد. پـس موزه مرجع مشـروعیت هنرى و تاریخى نیز هسـت. چنیـن وضعیتى، 

امـکان خوانش هـاى متعـدد نشانه شـناختى از کارکـرد مـوزه را وسـعت مى بخشـد.

کتاب موزه خوانى
کتـاب موزه خوانـى در سـه فصـل، همـراه مقدمـه سـید محمـد بهشـتى، رئیـس سـابق 
پژوهشـگاه میـراث فرهنگـى منتشـر شـده اسـت. فصـل اول، مفاهیـم اولیـه و بنیادیـن 
نشانه شناسـى، بـراى آشـنایى خواننـدگان به عنـوان مقدمـه ورود بـه بحث اصلـى مطرح 
مى شـود. فصـل دوم کـه عنـوان موزه خوانـى را همـراه دارد، هسـتۀ مرکـزى مباحـث 
نظـرِى مؤلـف اسـت کـه سـه مقالـۀ کلیـدى دارد. دبیـرى نـژاد، در ایـن فصـل، ابتـدا به 
تشـریح نظـام مـوزه اى مى پـردازد و دربـارة شـیوه ها و ابزارهـاى بیـان مـوزه اى، توضیـح 

نقد کتاب پژوهشى (هنر)
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مى دهـد. او مـوزه را جهانـى مملـو از نشـانه مى دانـد که براى فهم و تفسـیر آن بایسـتى 
مکانیسـم و سـازوکار داده پردازى در موزه را شـناخت و سـپس به خوانش یا تفسـیر آن 
نشـانه ها اقـدام کـرد. مهم تریـن بحـث تئوریـک کتـاب، در مقالـۀ موزه اى شـدن از منظر 
موزه خوانـى، مطـرح مى شـود. مؤلـف بـا طـرح مفهوم کلیـدِى اثر بسـته و اثر بـاز - که از 
مقالـه مهـم و تأثیرگـذار روالن بـارت5 (1373) اخذ کرده اسـت- موزه و آثـار درون موزه 

را متن هایـى گسـترده و مهیـاى خوانش هـاى متعـدد در نظـر مى گیـرد:
«اثـر بسـته داراى خوانشـى محـدود و یک سـویه اسـت و در واقـع جهـان مـوزه [در 
ایـن رویکـرد] مسـتقل از مخاطـب کار خـودش را مى کنـد و مخاطب تماشـاگر [منفعل] 
ایـن جهـان اسـت... امـا در اثر بـاز مخاطـب در درون متن و جهـان متن واقع مى شـود و 
آن را مى خوانـد. ... مـوزه اى شـدن فراینـد تبدیل آثار بـه متن و بسترسـازى براى خوانش 

اسـت (دبیرى نـژاد، 1397ص. 54)».
  بـه ایـن ترتیـب، مؤلـف کتـاب بـا اتخـاذ رویکـردى پساسـاختارگرا، مخاطـب را 
حامـل معنـاى آثـار مـوزه اى مى دانـد کـه بـا شـیوة مواجهه شـان عنصـر تعیین کننده در 
شـکل گیرى معنـا هسـتند؛ تـا حـدى کـه در نهایـت، سـخن از مـرگ پدیـدآور و زایـش 
مخاطـب بـه میـان آورده مى شـود (دبیـرى نـژاد، 1397، ص. 65). دبیـرى نـژاد پیش از 
ایـن در کتـاب دیگـرى نسـل سـوم موزه هـا را بـا اسـتعارة آینـه صورت بندى کـرده بود. 
بـه تعبیـر وى، در دورة معاصـر، اشـیاء مـوزه اى بیـش از آن کـه داده اى مفصـل علمـى یا 
تاریخـى و هنـرى بـه مخاطب بدهد، به مثابه آینه اى اسـت که امکان تماشـاى خویشـتن 
را بـراى مخاطـب فراهـم مى کند، چه در سـطح فـردى و چه در سـطح اجتماعى (دبیرى 
نـژاد، 1394، ص. 188). موضـوع دیگـرى کـه در ایـن بخـش، بـه آن توجـه مى شـود، 
بحـث داللـت صریـح و داللت هـاى ضمنـى اسـت. نویسـنده کتـاب در این جـا نیـز متأثر 
از نظریه هـاى بـارت، کارکـرد اصلـى نشانه شناسـى در تحلیـل متـن مـوزه اى را تحلیـل 
نظـام داللت هـاى معنایـى و توجـه بـه معانى غیرمسـتقیم مى داند که به شـکلى سـیال و 
انبـوه در اثـر بـاز وجـود دارد. «همیـن داللت هاى ضمنى اسـت کـه امکان برداشـت هاى 
فرهنگـى و اجتماعـى از اثـر را فراهـم مى آورد و اثـر را به مخاطب امـروزى پیوند مى دهد 

و در واقـع، اثـر را امـروزى و پویـا مى سـازد» (دبیـرى نـژاد، 1397، ص. 65).
  فصـل سـوم کتـاب، شـامل چندیـن تک نـگارى و تحلیـل مـوردى اسـت کـه در 
قالـب یادداشـت و مقالـه پیـش  از این به صورت پراکنده، منتشـر شـده اسـت. نویسـنده، 
بـا تکیـه در نظریـه اى کـه در فصـل دوم طـرح کـرد، در مـوارد متعـددى تـالش مى کند 
تـا فعالیت هـاى مـوزه اى در سـال هاى اخیـر را از منظـر نشانه شـناختى تحلیـل کنـد. از 
جملـه یادداشـتى اسـت کـه وى در تحلیـل نمایشـگاه «پیکـره اى بـراى صلـح» در موزة 
ملـى ایـران نوشـت و بـه نظـر مـن، نمونـۀ خوبـى از رویکـرد انتقـادى دبیـرى نـژاد در 
تحلیـل نشانه شـناختى نمایش هـاى مـوزه اى خواهـد بـود. نویسـنده توضیـح مى دهد که 
در ایـن نمایشـگاه، مـوزه داران چگونـه بـا انتخـاب و هم نشـینى چندیـن دال مسـتقل 

موزه به مثابه متن
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توانسـته اند مدلـول کامـًال معاصـر و جدیـدى خلـق کننـد. نمایشـگاه دربارة مجسـمه اى 
اسـت کـه پنه لوپـه خوانـده مى شـود. ایـن نـام، مخاطـب را بـه یونان باسـتان و داسـتان 
اسـطوره اى ادیسـه هدایـت مى کنـد و بدین ترتیـب، این شـخصیت را به نمـاد زن وفادار 
و آسـیب دیده از جنـگ و نماینـدة صلح طلبـى، تبدیـل مى کنـد. از سـوى دیگـر، چـون 
مجسـمۀ مذکـور، قرن هـا پیـش، از رم بـه ایـران آورده شـد یا هدیه داده  شـد، نشـانه اى 
از قدمـت روابـط بیـن دو تمـدن و در معنایـى وسـیع تر نمـاد ارتبـاط ایـران و غـرب، 
تلقـى مى گـردد. نمایشـگاه با مجسـمه هاى دیگـرى از این شـخصیت اسـطوره اى تکمیل 
مى شـود کـه از موزه هـاى ایتالیـا، امانـت  گرفتـه شـد. سـخنرانى نماینـدة واتیـکان، در 
افتتـاح نمایشـگاه کـه اندکـى بعـد از توافق تاریخـِى «برجام» میـان ایران و غـرب برگزار 
مى شـود نیـز صورتـى سیاسـى مى یابـد و هـم گفت وگـو و صلـح میـان ادیـان را به ذهن 
متبـادر مى کنـد. تأکیـد بـر صلح، رم و تخت جمشـید، در عنـوان نمایشـگاه، دال دیگرى 
اسـت کـه نظـام معنایى را کامل تـر مى کند. بدیـن ترتیب، نمایشـگاهى از چند مجسـمه 
باسـتانى در مـوزة ایـران باسـتان، در بافـت امـروزى شـکل مى گیرد و با مسـائل امروزى، 
پیونـد مى خـورد. در واقـع، مقالـۀ دبیـرى نژاد، نشـان مى دهد چگونـه نمایشـگاه پنه لوپه 
فراتـر از روایـت باستان شـناختى، بـه بیـان اجتماعـى معاصـر، تبدیل مى شـود و موزه دار 
نیـز مى توانـد بـا بیان هـاى سیاسـى و چالش هـاى اجتماعـى پیرامونـى در ارتباط باشـد.
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