
موزه خوانی آثار هرنی 
کتابخانه و موزه ملی ملک

  رضا دبیری نژاد* 

کتابخانـه و مـوزه ملـی ملـک نهـادی اسـت که اینـک ۷۸ سـال از پیدایش 

و ۱۰۵ سـال از زمـان نیـت واقـف آن بـرای گـردآوری می گـذرد. مجموعه هـای 

متنوعی از آثار تاریخی، فرهنگی و هرنی در آن تجمیع شـده اسـت؛ از نقاشی 

و نگارگـری تـا آثـار الکـی، خوشنویسـی، کتابت، فـرش، منسـوجات و هرنهای 

تزیینـی کـه از منظـر مجموعه هـای هـرنی به آن جایـگاه ویـژه ای می دهد.

در مواجهـه بـا گنجینـه هـرنی موجـود در کتابخانـه و مـوزه ملـی ملـک 

منی تـوان آن را مجموعـه ای دارای یـک خوانش دیـد و رصفا از یک منظر به آن 

نگریسـت، بلکـه با مجموعـه یا متنـی دارای ابعاد مختلف روبرو هسـتیم که 

زوایـای گوناگونـی را بـا هـم درگیـر می کند. مجموعه هـای هرنی از سـویی بر 

ارزش هـای هـرنی و تاریخـی خـود تأکید دارنـد و به طور معمول ایـن ارزش ها 

معنـای ایـن آثـار را می سـازند؛ معنایی کـه می تواند حاصل مؤلف هـرنی آن یا 

برآمده از ترکیبات عنارص زیباشـناختی آن باشـد، اما هر اثر با ورود به موزه یا 

موزه ای شـدن، آن مجموعه ای از معانی دیگر را به خود می گیرد و از سـاحت 

معنایـی محـدود خـود در حـوزه هـرن می گریزد. موزه ای شـدن هـم به معنای 

ورود بـه سـاحت معنایـی تازه اسـت چراکه هیچ اثـری به خودی خـود موزه ای 

نیسـت بلکـه قـرار گرفـنت آن در دل منت موزه یعنی پیونـد آن با بافت معنایی 

مـوزه بـه آن ارزش مـوزه ای می دهـد و آن را موزه ای می سـازد. در نتیجۀ اینکه 

اثـر بـه کـدام مـوزه بپیونـدد یا اینکه کـدام مـوزه آن را بپذیرد و پذیـرای آن در 

میانـه مـنت خویـش شـود، اثـر معناهـای ویـژه ای به خـود می گیرد کـه حاصل 

هم نشـینی بافتی اثـر و منت موزه اسـت.
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در مجموعـه ای کـه در کتابخانـه و مـوزه ملـی ملـک 

گردآوری شـده، در سـاحت نخسـت با یک مؤلف در ساحت 

پدیدآورنـده هـرنی آن روبروییـم کـه می تـوان آن را مؤلـف 

نخسـتین نامیـد کـه همـواره به عنوان سـؤال اولیـه در ذهن 

مخاطب وجود دارد که مؤلف نخسـت چه نیت و منظوری 

داشـته اسـت. در همین سـاحت بـا یک بافت زمینـه ای هم 

روبـرو هسـتیم؛ یعنـی بافتی که اثر در آن خلق شـده اسـت. 

ایـن بافت زمینه ای شـامل بافت اجتامعـی و فرهنگی تاریخ 

پیدایـش اثـر اسـت که ناخـودآگاه بر اثر تأثیر داشـته و خود 

را در اثـر جلـوه داده اسـت و می تـوان به مثابـه معنایـی 

ضمنـی از دل اثـر آن را خوانـد و یـا بر خوانش اثـر ادراک آن 

تأثیـر دارد. ایـن بافـت را هـم بایـد بافت اولیه نامیـد چراکه 

تنهـا بافـت موجـود در پیرامون اثر نیسـت.

بافـت اولیـه بافتـی اسـت کـه در هنـگام پیدایـش اثـر 

وجـود دارد امـا بـه دلیـل حرکـت زمانـی قابـل  ملس نیسـت 

بلکـه نشـانه هایی از آن کـه در آثـار وجـود دارد قابـل درک 

اسـت، چراکـه اثـر بـا گـذر زمانـی از بافـت اولیـه خـود جدا 

می شـود و در بافتـی دیگـر قـرار می گیـرد.

اثـر بـا جدا شـدن از هرنمنـدی که نقش آفرینشـگری آن 

را داشـته می توانسـته در دسـتان دیگری مانند مرقع سازان و 

یـا کسـانی دیگـر قرار گرفته باشـد که بـا کنارهم گـذاری و یا 

افـزودن بـر آن سـبب ایجـاد اثری دیگرگونه شـده باشـند که 

می تـوان آنهـا را نیـز مولف دیگـر اثر امروزی دانسـت.

مولف گردآورنده: حاج حسین آقا ملک
در ایـن مجموعـه بـا مؤلـف دیگـری هم روبرو هسـتیم 

کـه نقـش گردآورنـده دارد، گـردآوری خود یـک نقش تألیفی 

اسـت چراکـه یـک مجموعه پدیـد می آیـد و مجموعه پدید 

آمـده خـود به مثابـه یـک مـنت اسـت. وقتـی مجموعـه در 

سـاحت مـنت قرار می گیـرد، گردآورنـده و یا مجموعـه دار در 

سـاحت مؤلف قرار می گیرد. در این سـاحت یعنی مجموعه 

به مثابـه مـنت، هـر اثـر در جایـگاه یـک عنرص یا یک نشـانه 

قـرار می گیرد که بخشـی از معنـای مجموعه ای را می سـازد. 

در ایـن سـاحت مؤلـف نیز بخشـی از نیـت و اهـداف خود 

را در سـاخت مـنت یـا مجموعه قـرار می دهد. ایـن قراردهی 

نیـت و انگیزه هـا با انتخـاب و گردآوری آثـار تحقق می یابد. 

یعنـی در اینجا می توان پرسـید که مؤلـف گردآورنده یا حاج 

حسـین آقـا ملـک چه نیت و هدفـی را در انتخـاب این گونه 

آثـار داشـته اسـت؛ نیتـی کـه به طـور مشـرک در همـه آثار 

گردآوری شـده مسـتر اسـت و یـا بـا گـردآوری هر اثـر کامل 

شـده اسـت. ازایـن رو انتخـاب هر اثـر را می توان جانشـینی 



بـر یـک معنا دانسـت و از سـوی دیگـر هم نشـینی آثار هم 

معنایـی می سـازد کـه بخشـی از آن برآمده از نیـت و روایت 

حـاج حسـین ملـک اسـت. آنچـه نیـت و هـدف مؤلفگرانه 

حـاج حسـین ملـک در گـردآوری مجموعه هـا را می سـاخته 

اسـت را می تـوان ناشـی از بافـت زمینـه ای مؤلـف اعـم از 

آموخته هـا و باورهـای او دانسـت. بازرگانی کـه امتداد همه 

بازرگانـان ایرانی اسـت و از سـوی دیگـر درس آموخته مکتب 

اسـتادان بزرگـی کـه از منابع ادبـی، حکمی و مذهبـی به او 

آموخته انـد. از سـوی دیگر بافت سـنت های فرهنـگ ایرانی 

مهم تریـن دلیـل انتخاب آثـار و مجموعه های موجود اسـت 

کـه رشایـط تاریخی حاج حسـین ملـک یعنـی دوره تحول و 

نو شـدن ایران سـبب توجه بیشـر به ایجاد موزه و مجموعه 

می شـود. همـه این هـا ابعاد مختلـف بافت زمینـه ای مؤلف 

دوم یعنـی حـاج حسـین ملـک را می سـازد کـه معناهایی را 

بـه شـکل پنهـان یا آشـکار بـه مـنت وارد منـوده و یا آثـار را با 

منت هـای اجتامعـی و فرهنگی دیگـر پیوند می زنـد. ازاین رو 

می تـوان گفـت کـه مؤلـف گردآورنـده یعنـی حـاج حسـین 

آقـا ملـک به واسـطه معانی کـه همراه خـود به آثـار موجود 

متصـل می کنـد یـک  الیـه افـزوده بر آثار اسـت.

وقف، آستان قدس رضوی و موزه
از سـوی دیگـر بایـد در نظـر داشـت کـه حـاج حسـین 

ایـن  در  افـکارش  و  اثـر شـخصیت خـود  بـر  تنهـا  ملـک 

از  برخـی  کـه  دارد  اعاملـی  بلکـه  نیسـت  مؤثـر  تألیـف 

آن هـا نقـش برجسـته تری در جهت دهـی مجموعـه دارد، 

از مهم تریـن ایـن کارهـا وقـف اسـت، َملِـک مجموعه های 

گردآوری شـده اش را وقف کرده اسـت. خـود وقف موضوع 

سـابقه داری در فرهنـگ ایرانـی اسـت اما از سـویی باید در 

نظـر داشـت کـه َملِـک بـر اسـاس اسـناد موجود نخسـتین 

کسـی اسـت کـه اقـدام بـه وقـف مـوزه می کنـد. حـال این 

وقـف یـک الیـۀ افـزوده دیگـر بـر مجموعه هـای هـرنی 

اسـت کـه آثـار را در یـک بافـت دیگـر قـرار می دهـد و یـا 

به عبارتی دیگـر آثـار و مجموعه هـا را بـا یـک مـنت دیگـر 

پیونـد می دهـد. وقـف الیـه ای اسـت کـه بـر کُل مجموعه 

سـایه می انـدازد و قطعـاً ایـن آثـار را منی تـوان بـدون ایـن 

الیـه در نظـر گرفـت و به بیان دیگـر اینکـه مجموعـه ملک 

بـا ایـن الیـه وقفـی از آثـار دیگـر متامیـز می شـود.

حـال بایـد در نظـر بگیریـم کـه حاج حسـین آقـا ملک 

مجموعه هـا را وقـف آسـتان قـدس رضـوی کـرده اسـت. 

آسـتان قـدس رضـوی سـازمانی بـا سـابقه کهـن اسـت کـه 

غیرمـوزه ای  و  مـوزه ای  از  اعـم  دیگـری  مجموعه هـای 

هـم دارد و خـود ایـن وقـف به نوعـی سـبب هم نشـینی 

مجموعـه َملِـک بـا مجموعه هـای دیگـر آسـتان قـدس در 

بـه  کل  در  می توانـد  و هم نشـینی  می شـود  حـوزه  یـک 

سـمت یـک معنـا برود، معناهایـی که در منت آسـتان قدس 

و پیشـینه آن نهفتـه و یـا باورهـای مردمـی کـه بـه حضـور 

امـام هشـتم دارنـد در ایـن هم نشـینی بـا مجموعـه ملـک 

پیونـد می خـورد و آثـار موجـود خـود نشـانۀ یـک بـاور و 

ارادت می شـوند. ازایـن رو آسـتان قـدس را بایـد یـک بافت 

و الیـه افـزوده دیگـر بـر مجموعـه بدانیـم کـه نگرش هـا و 

برنامه هـای دوره هـای مختلـف ایـن سـازمان هـم به طـور 

مسـتقیم و غیرمسـتقیم بـر سـوق دهـی و یـا معناسـازی 

ایـن مجموعه هـا اثـر دارد. باورهـا و نگرش هـای مردمی به 

آسـتان قـدس نیـز بـر نگـرش آن هـا بـه آثـار هـم اثـر دارد 

ازایـن رو الیـه آسـتان قـدس در معناسـازی ایـن مجموعـه 

نقـش بـه سـزایی دارد.

الیـه افـزوده دیگـر مـوزه اسـت. حـاج حسـین ملـک 

مجموعه هـا را وقـف »مـوزه بـودن« کـرده اسـت و برایش 

رشایـط و اهدافـی را نیـز ترسـیم کـرده اسـت. خـود مـوزه 

یـک مـنت و بافـت جدیـد اسـت کـه آثـار و مجموعه هـا را 

دربـر می گیـرد. این بافت از سـویی با بافـت مجموعه ای تا 

حدودی همپوشـانی دارد. از سـوی دیگر حاج حسین ملک 

بـرای مـوزه اش هـدف ترقی معارف را در نظر گرفته اسـت، 

ازایـن رو مجموعـه در مسـیر ایـن هـدف قـرار می گیـرد. 

همچنیـن بایـد در نظـر داشـت کـه مـوزه خـود مفهومـی 

هشـت دهه ای  تقریبـاً  عمـر  طـی  در  کـه  اسـت  متغیـر 

ایـن مـوزه، مفهـوم، تعریـف و کارکـرد مـوزه و مـوزه داری 

تغییرات بسـیاری داشـته اسـت و حتی می توان گفته موزه 

از زمـان حـاج حسـین ملـک تاکنـون راه بسـیار دگرگـون 

شـونده ای را طـی کـرده و ایـن دگرگونـی بعدازایـن هـم 

ادامـه خواهـد داشـت و ازایـن رو مجموعه هـا و خوانـش 

آن هـا در فضـای مـوزه ای نیـز بی تأثیـر از ایـن دگرگونی هـا 

نخواهـد بـود. مـوزه اگرچه می توانـد از بافـت مجموعه ای 

امـا درنهایـت کار مـوزه، بافت سـازی و در  تبعیـت کنـد 

حقیقـت منت سـازی اسـت. مـوزه متامـی مجموعـه را بـه 

منایـش منی گذارد بلکه از درون مجموعه دسـت به انتخاب 

می زنـد و همیـن انتخـاب ایجـاد یـک بافـت تـازه اسـت. 

بافتـی کـه تنهـا بـه انتخـاب بسـنده منی کنـد بلکـه ترتیـب 

و نظـم چیدمـان آثـار، شـیوه ارائـه آثـار و واسـطه هایی که 

در کنـار آثـار قـرار می گیـرد و بـر آن هـا افـزوده می شـود، 

همگـی بافـت مـوزه ای و یـا منت جدیـد را می سـازند. متنی 

کـه مخاطـب یـا بازدیدکننـده مـوزه بـا آن روبـرو اسـت، 

منایشـگاهی اسـت کـه مـوزه ارائـه می کنـد. بازدیدکننـده 



تنهـا بخـش منایشـی را می بینـد و بخش هـای غیـر منایشـی 

مجموعه هـا کمر بـرای مخاطبین نقش متنـی دارند چراکه 

مخاطـب کمـر بـا آن ها در سـاحت خوانشـی روبرو اسـت 

و اگـر هـم امـکان خوانشـی فراهـم می شـود بایـد دید که 

ایـن ارائـه در چـه بافتـی صـورت می گیـرد. این گونه اسـت 

کـه منایشـگاه آثـار را در بافتـی جدیـد ارائـه می کنـد و این 

ارائه خوانشـی می سـازد کـه می تواند الیه ای افزوده باشـد.

بینامنت های موزه ای شدن
حال باید در نظر داشـت که منت موزه ای یا منایشـگاهی 

شـدن آثـار خـود ویژگی هایـی را می سـازد کـه برخوانـش 

آثـار تأثیـر دارد. نخسـت اینکـه مـنت مـوزه ثابت نیسـت و 

مـوزه تنها به منایشـگاه های دامئی بسـنده منی کنـد و ایجاد 

منایشـگاه های موقـت خود سـبب تغییر مـنت و تغییر مدام 

بافت هـای دربرگیرنـده آثـار می شـود. ازایـن رو مـوزه مدام 

مـنت سـازی می کند. ایـن رویـداد در کتابخانه و مـوزه ملی 

ملـک بـا ایجـاد منایشـگاه های مختلـف ادواری، تـک اثر و 

موضوعـی به طـور برجسـته ای مشـاهده می شـود. همیـن 

ویژگی اسـت که خود سـبب متایز خاص موزه با رسـانه های 

دیگـر می شـود. از سـوی دیگـر هم نشـینی مجموعه هـا و 

منایشـگاه ها در مـوزه ملـک یعنـی هم نشـینی منت هـا، این 

هم نشـینی فضایـی بینامتنـی را می سـازد کـه مخاطـب را 

از متنـی بـه متنـی دیگـر می کشـاند. مخاطـب بـا حضـور 

در متنـی  خوانش هایـش از مـنت دیگـر را بـا خـود همـراه 

می بـرد و درنتیجـه داده هایـی را از متنـی بـه متنـی دیگـر 

می بـرد کـه بـر خوانـش منت هـا اثـر می گـذارد. خوانشـی 

کـه می توانـد امـکان مقایسـه تطبیقـی، قیاس معنایـی و یا 

ورود نقل قول هـا را بـه خوانـش دیگـر را فراهـم می سـازد. 

در گوشـه ای کتابخانـه و مـوزه ملـک مجموعـه سـکه ها 

قـرار دارد و در گوشـه دیگـر شـاهد مجموعه هایـی از آثـار 

الکـی، مجموعـه هرنهـای تزئینـی و مجموعه هـای کتابـت 

تاریخـی سـکه ها می توانـد  نگارگـری هسـتیم. روایـت  و 

بـر خوانـش آثـار الکـی و یـا خوشنویسـی ها اثـر داشـته 

باشـد. برگـزاری یـک منایشـگاه موضوعـی دربـاره زیبایـی 

می توانـد ایـن مفهـوم را در منایشـگاه دامئـی نیـز تـری 

بیان شـده در منایشـگاه زیبایـی در  دهـد و شـاخص های 

فضـای سـالن های دامئـی هـم دیـده و خوانده شـود. حتی 

تأکیـد منایشـگاه خانـدان غفـاری و کامل امللـک بـر وجـود 

خاندان هـای هـرنی در فرهنگ ایرانی می تواند متنی باشـد 

کـه گسـرش یافته و بـا خوانش مخاطـب در منایشـگاه های 

دیگـر هامننـد آثـار خوشنویسـی هـم جسـتجو و خوانـده 

شـود. این گونـه اسـت کـه در کتابخانـه و مـوزه ملـک بـا 

موقعیتـی بینامتنـی روبرو هسـتیم. بینامتنی کـه منی گذارد 

مـوزه و خوانشـگرش بـه یـک روایـت بسـنده کنـد بلکـه 

روایت هـا و منت هـا درهم تنیـده می شـوند. هامن گونـه کـه 

کتابخانـه و مـوزه ملـک بـه یـک مجموعه بسـنده منی کند 

و در آن از خوشنویسـی و نگارگـری تـا سـکه، متـر، علـوم 

اسـامی، نقاشـی و... دیـده می شـود، خوانـش مـوزه ای آن 

نیـز در یـک مـنت منی ماند و مـدام در میانه متـون مختلف 

حرکـت می کنـد و از متنی به منت دیگر می رود و از سـویی 

دیگـر خـود از میانـه منت هـای موجـود منت سـازی های تازه 

پیشـین گـذر کـرده و  از روایت هـای  می کنـد و درواقـع 

روایت هایـی اکنونـی می سـازد کـه می تـوان ایـن منت هـای 

تـازه را بـه روایـت موزه ملک قلمـداد کـرد. در این جایگاه 

بینامتنیـت خـود را نشـان می دهد. بینامتنیـت از نوعی که 

نقل قول هـای پیشـین را در خـود حدید)مـنت مـوزه( جـای 

می دهـد. البتـه بایـد در نظـر داشـت کـه مـوزه خـود یـک 

بینامتنـی اسـت یعنـی متنـی اسـت کـه روایـت آن بـر پایه 

آثـاری شـکل می گیـرد کـه از جـای دیگـری بـه آن آورده 

شـده اند این گونـه اسـت که می تـوان آثـار را نقل قول هایی 

از منت هـای پیشـینی دانسـت.

خوانـش آثار هرنی موجـود در مجموعه هـای کتابخانه 

و مـوزه ملـی ملـک را بایـد متأثـر از وجـود مؤلف هـای 

گردآورنـده  مؤلـف  تـا  هـرنی  مؤلف هـای  از  گوناگـون 

یعنـی حـاج حسـین آقا ملـک و همچنیـن وجـود الیه های 

مختلـف و بافت های گوناگونی دانسـت که هرکدام سـعی 

می کننـد سـمت معنایـی مـنت را بـه سـویی بکشـانند و یـا 

معنایـی را بـه خوانـش آثـار اضافه کننـد، ازایـن رو منی توان 

فضـای خوانشـی و معنایـی آثـار هـرنی موجـود در ایـن 

مجموعـه را بسـته دانسـت، آنچـه اتفـاق می افتـد بـازی 

میـان الیه هـا، بافت هـا و منت هاسـت کـه خوانشـگران را 

بـه سمت وسـوهای معنایـی مختلـف می کشـاند و بسـری 

در  را  خوانـش  و  مخاطبیـن  می توانـد  کـه  می سـازد  بـاز 

رشایطـی قـرار دهـد که مدام دسـت به تولیـد و دریافت و 

روایـت می زنـد. پیونـد مخاطب بـا موزه، پیوند بـا منت ها و 

بافت ها می شـود و اثر در سـاحت اکنونـی یعنی در فضای 

مـوزه متولـد می شـود و معناهـای تـازه بـه خـود می گیـرد 

کـه دیگـر تنهـا آن اثـر پیشـین نیسـت بلکـه اثـری تـازه 

اسـت کـه محصـول کتابخانه و مـوزه ملک اسـت. این گونه 

اسـت کـه عـاوه بـر روایت هـا و معناهـای زیباشناسـانه و 

تاریخـی می تـوان معناهای تـازه ای برای آثار هـرنی در این 

مجموعـه متصور شـد.


