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 چكيده

پذير هنر دوره قاجار در آرار برخي از هاي رويتبا توجه به رواج فرم

مند در هدف تحقيق، تحلي  مكانيسم قدرت حاكميتمعاصر ايران، هنرمندان 
تحقيق درباره  سؤالزاده است. سيامك فيلي ارر نمايشگاه آندرگراند 7

در دو بخش نظام  كانيسم در آرار يادشدهاين م هاينگاه به مؤلفهچگونگي 
تحليلي با -. روش خوانش آرار توصيفياست داريسلطنتي/حكومتي و سرمايه

است. در اين رويكرد  «تبارشناسي»گيري از آراي ميش  فوكو و رويكرد بهره
در  تمايزگذارينظام  شيوه، ابزار يا تكنيك و ؛يا هدف كاركرد هايي چونمؤلفه

هاي خوانش توصيفي مؤلفه شود.تحلي  ميمند، اكميتحمكانيسم قدرت 
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زمينه آرار يادشده سلطه خطوط عمودي و سطوح پس بصري، نوشتاري و

هاي سرد؛ تيره و گرفته، استفاده اندك از نوشته و تأكيد بسيار بر كشيده، رنگ
دهد. در اين آرار از بسياري از قوانين زمينه را نشان ميعناصر معماري در پس

هاي تاريخي دستكاري صورت زدايي و در شخصيت ادين هنر درباري نمادنم
كه حاكي زاده با وجود اينبندي آرار فيليتركيب. خوانش تحليلي گرفته است

از نيرويِ گسست دوره قاجار يعني هنر نمادين درباري از جريان هنر 

هاي گسست گسست سنت و مدرنيته و آغازه ؛اعتراضي و بازاري است
ها خوانش دهد. در اين عكست مشروطه از مشروعه را نشان ميسلطن

 لباس برند و مارك شخصيت بدمن و سوپرمنتوصيفي جزيياتي چون 
ها، زنان شاه، لباس پاپ آرتي و دستبند و گردن بند طالي او، مانكنناصرالدين

داري از طريق فرهنگ بر جامعه هنرمند اشاره الغراندام و... به تأرير سرمايه
كه در اين آرار همراهِ تأكيد بر ابزار و تكنيك و هدف قدرت كند. نتيجه اينمي

در نظام مند هاي قدرت حاكميتمند در يك نظام سلطنتي، از مؤلفهحاكميت
 شود.داري نيز پرده برداشته ميسرمايه

 تاريخ، مند،قدرت حاكميت ، هنر معاصر،: نوقاجارگراييکليدي هايهواژ

 .شاهينناصرالدسلطنت 

 

 و بيا  مسئلهمقدمه 
و شماي  سازي هنر درباري  ،هنر و سياستراستايي و همحمايت  در اواي  دوره قاجار

درباري  جامعهشاهزاده و تصوير شاه، شكوه نمايش  ه دلي هنر درباري برقم زد. را 

)مثال: هنر دربار لويي  شتكاركرد كامالً مشخصي داعنوان پراكسيس اين جامعه به

محسوب مؤمنان  جامعهزندگي  از پراكسيس بخشيهنر ديني  گونه كههمانردهم(، چها

هاي بازاري هنر جنبهدر اين دوره، به همين موازات،  (.112: 1493)بورگر،  شدمي

: 1434)آژند،  سازي پرداختندي چون قلمداناي به هنرهايو عده شدپررنگ ي هم قاجار
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ها، د هنرهاي نمايشي و كاريكاتورهاي روزنامهمانن از هنرها. در انشعاب ديگري (43

ها هنردر اين صورت برخي . رواج يافت انتظار حكومت اصالحاتي كاركردي خالف

د، راهي براي ايجاد فاصله و نباش سلطنت ابزاري براي افزايش مشروعيت كهجاي اينبه

 تاكرد تعاملي راد. بنابراين رابطه سياست و هنر از كنكنشكاف ميان حاكم و تابع باز مي

كه نهضت ويژه هنگامي. بهنوسان دارد حمايتتا عدمحمايت از  وكاركردي تقابلي 

روشنفكران را در دوره دوم قاجار با خود همراه  مشروطه تعداد زيادي از هنرمندان و

مند، قدم در راهي نهاد كه از آن هاي حمايتي حاكميتكرد، هنر با فاصله بيشتر از مؤلفه

 .شد ياد «تجدد و نوزايي»يا  «بيداري عصر»به 

وپيش دو منزله رويدادي است كه لحظه پسدر دوره قاجار انقالب مشروطه به 

روي  زد. بعد از گسست، دو لحظه متفاوتنوع سلطنت مشروعه و مشروطه را رقم 

پذير به وجود آمد. كردارهاي گفتاري و هاي رويتپذير و فرمهاي گزارهمنحني فرم

اين گسست سرپوش  سرمنشأهايروي بر م ومداطور بهاري مدافع سلطنت، غيرگفت

 ميرزا» شده:چنين گزارشاي از اقدام يادشده، در عرصه گفتاري اينگذاشت. نمونهمي

شيطنت و  تماماًكه  قانو به زبان فارسي ايجاد كرد موسوم به  ]...[ روزنامهملكم خان 

در آن روزنامه زبان اه  ايران قلمداد كرده و خيانت و فساد و بدذاتي است كه خود را 

شود چگونه مي]...[  دانند كه يك نفر ارمنيكس ميخواهيم. همهگويد قانون ميمي

كه خود مسلم نيست محض  آن است و حال المبراي مملكتي مث  ايران كه مملكت اس

و  اهللصلي است كه پيغمبر قرآ  مجيدكدام قانون بهتر از  خيرخواهي قانون بخواهد.

ترتيب  ( بدين171: 1472)كهن،  «معمول دولت و ملت است. اآلن عليه و آله گذاشته و

پذيري در عصر مشروطه ساخته شد كه در آن كثرتي از هاي گزارهها و فرمروايت

پيدايش مفاهيم جديد جهت ها يا هستي اجتماعي را در دو جهت تعين داد. در يكبدن

دولت »، «حقوق بشر»، «حكومت ملي»چون  ايتازهو تعبيرات  در عصر قاجار، تركيبات

تصني  »، «قشون ملي»، «اتحاد ملي»، «حريت جمعي»، «حريت يا آزادي فردي»، «ملي

 (4: 1434 . )آجوداني،را به وجود آورد «قانون»، «مجلس»، «عدالت»، «مساوات» ،«وطني
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مشروطه، به نيروهايي كه  پيچيده در رواياتهمين عبارات باوجود سركوب شديد درهم

ماندند جهت داد. نيروي مازاد طلب و از سازوكار نمادين آن بيرون مياز ميدان سلطنت

بخشيد و بود را تعين مي بر امور نمادين در هر دو عرصه، آنچه ديدني و شنيدني

 كرد.ها را مشخص ميكاركرد آن

ي تعيين عناصر قدرت مح  تأكيد اين مقاله بيشتر حول رابطه حاكم و تابع برا

نظام ، هدف ،مند به شرح كاركرديافته است. در قدرت حاكميتسازمان ،مندحاكميت

عنوان زاده بهسيامك فيلينمايشگاه آندرگراند ها در آرار تبيين آنتكنيك و  ،تمايزها

 زاده نقاش و طراح گرافيك معاصرسيامك فيلي .هنرمندي نوقاجارگرا خواهيم پرداخت

مونتاژ فوتوآرايي شده و صحنه عكاسيِاز  را به شيوه ميكس مديا ن نمايشگاهاي آرار

بازگشت رستم پس از »ترين افتخارات هنري او افزودن ارر . از مهمكرده استايجاد 

وي به مجموعه موزه متروپوليتن نيويورك است. ليندا كومارف مسئول بخش « سي سال

رستم »ارر  پيگيري سرنوشت هنر اسالمي،با آنجلس هنرهاي اسالمي موزه الكماي لس

است  زاده را امتدادي بر سنت هنر اسالمي و ايران ارزيابي كردهفيلي «جي به دستآرپي

پژوهش حاضر معطوف به آرار نمايشگاه  . با اين توصي ،(112: 1494)نق  از اخگر، 

ايشگاه است. موضوع نم 1494در ارديبهشت  در گالري آرانبرگزارشده  «آندرگراند»

چون تبعيد مهد عليا به قم و شهادت اميركبير، سركوب  سلطنت و وقايع عصر ناصري

زنان توسط ميرزا محمود خان كالنتر و ماجراي نان، توطئه مهد عليا، مرگ مشكوك امير 

شاه و ترور ناصرالدينقاسم فرزند جيران، جيران غزال گريزپاي، بازگشت از فرنگ 

 بوده است. و ... قاجار

هاي خود نرمندان معاصر بنا به داليلي گرايش نوقاجارگرايي را براي بيان ايدهه 

مند در نمايشگاه آندر گراند، اند. با بررسي انواع عناصر قدرت حاكميتبه كار گرفته

دهيم. هدف تحقيق مند نشان ميرا نسبت به مكانيسم قدرت حاكميتهنرمند موضع 

راستاي زاده در دوره معاصر همرگرايي سيامك فيليآيا نوقاجاهاست: اين سؤالپاسخ به 
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بهره از با  آيا هنرمند ؟شودارزيابي مي هنر قاجاراز عرصه نمادين همان گسست 

در بستر  بازسازي آني، به تاريخلحظات گسست از چارچوب نمادين هنر يك دوره 

، د يادشدهدر آرار هنرمن حاص  همبودي گذشته و اكنونپردازد؟ آيا وضعيت معاصر مي

ها پاسخ به سؤال ؟تاباندامر معاصري است كه نور جديدي بر وضعيت معاصر مي

 نظام ،«نظم چيزها»مشروط به تمركز بر خود آرار است زيرا بنا به گفته فوكو در 

نه به هنرمند و نه به مخاطب، بلكه به آرار متكي است  ،در آستانه مدرنيته بازنمايي

(Foucault, 1966: 5, XXiV.) 

 و ي دلوز«فوكو»كتاب  ،فوكو يهاها و نوشتهمقاله يرخببايد از  ،به عنوان پيشينه

ها را تحلي نظري چارچوب مبناي كه يادكرد  «تبارشناسي خاكستري است» ابيز كتن

 .ندافراهم كرده 

با عنوان  بطرتمهاي يادشده، پژوهش دقيقاً با توجه به سؤال گذشته از اين موارد،

اي مجم  از حجت اماني نوشتهتوان تحقيق يافت نشد. نظر به ابعاد معنايي عنوان، مي

را معرفي « زايش سياست در تابلو»با عنوان  1493منتشرشده در آذر  شرقدر روزنامه 

. پردازدمينوقاجارگرايي در هنر معاصر  و ذكر انواع نويسنده در آن به تعري  كرد كه

يك مند بر اساس آراي فوكو در آرار ز بر قدرت حاكميتتمرك از جنبه مقاله حاضر

ها زاده هم مصاحبهدر مورد آرار فيلي. هاي بسياري داردبا پيشينه يادشده تفاوت هنرمند

 مجيد اخگر. براي نمونه است آمده هايي كوتاه و مختصر به رشته تحرير درو نقدنوشته

بودگي به واقعيت پيراموني را خنثيدر اين آرار نوعي  «رستاخيز روي فرش ايراني»در 

هاي تاريخي دهد كه از نظر سبكي داراي چند ويژگي مانند: تلفيق نشانهتشخيص مي

نمايشي و اتكا به  ،شدههاي اغراقناهمزمان )تاريخي و معاصر(، وجودِ ژست

ها و متكي به صنعت سكس است. اين تصويرپردازيِ حوزه تبليغات مد، ويدئو كليپ

رار ژاك لويي داويد آمملو از ارجاعات بصري و رنسانسي و مسيحي تا ارجاع به آرار را 

. نتيجه پژوهش حاضر حاكي از آن است كه آرار (129: 1494بيند )اخگر، و ديگران مي

 كند.ضمني بيان مي طورمسائ  وضعيت دوران خود را به ،نمايشگاه
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 مفاهيم نظري پژوهش

اساس حدود  اژگان مهم مقاله چون نوقاجارگرايي بردر اين بخش به تعري  مفاهيم و و

 مند و تاريخ در آراي فوكو خواهيم پرداخت.زماني، قدرت، قدرت حاكميت

 نوقاجارگرايي

 به بعد ، در نظر گرفتن بازه زماني است كه از دوره قاجاردوره معاصرمنظور از  

(، دوره سوم 1442-1444(، دوره دوم )1439-1442: دوره اول )شده است بنديتقسيم

موج جديدي از  (.43: 1443تاكنون( )پاكباز،  1474) (، دوره چهارم1474-1444)

يا نوقاجارگرايي با بازنگري در مفاهيم دوره قاجار در برخي آرار  «قاجارگرايي»نوعي 

است و هنرمندان از اين طريق به بيان انتقادات و يا  شده آغاز دوره معاصر هنري

واژه »اند. پرداختهآن تغيير تاريخ و حتي تكرار ؛ دستكاريبازنگري و نيز به 

هاي معاصر و جديدي قرار دارد كه از در برابر آرار هنري و گرايش «نوقاجارگرايي»

. نوقاجارگرايي فراتر از هنر نداهاي دوران قاجاريه در سطوح مختلفي بهره گرفتهويژگي

ادي، ديني، سياسي و ... است. اما به شام  همه واقعيات اجتماعي اعم از فرهنگي، اعتق

« نبودند. تأريربيهايي است كه در خلق آرار هنري و ادبي هر صورت دربردارنده ژن

اين مفاهيم در هر  منشعب از محتواييو هاي فرمي ترين مؤلفه( از مهم9: 1493 )اماني،

 هان قاجارمفهوم سلطنت با تأكيد بر نقش شاتوان به دو حوزه سياسي و اجتماعي مي

اي فراتر از چنين دغدغهدهد اشاره كرد. تا جايي كه مطالعات پژوهش حاضر نشان مي

سيامك اردشير محصص، آيدين آغداشلو، كامبيز درمبخش، گذاري، در آرار ارزش

حامد صدر ارحامي، ، اسدي بنيمحمدعلي ، زاده، سعيد خضري، هادي فراهانيفيلي

به نحوي از انحا ديده  و بزرگمهر حسين پورامير شايان  ،بهنام كامراني ،امين فخارزاده

 شود.مي
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 قدرت

عنوان كانون است. از قدرت فوكويي به «قدرت»از ديگر مفاهيم كليدي اين پژوهش 

كه مايملك باشد استراتژي مشتم  بر قدرت بيشتر از اينكنند. هاي تبارشناسانه ياد ميتحلي 

واژه »ها با نظارت بر اين مؤلفهها و عملكردها است. نيكها، تكها، مانورها، تاكتيكآرايش

به دلي  امكان سرپيچي، ( 344: ب 1439)فوكو، «. هاقدرت داللت دارد بر روابط ميان طرف

كه روابط قدرت چيست شايد بايد براي درك اين» روابط قدرت در هر ميداني وجود دارد.

ب:  1439فوكو، « )روابط را تحلي  كنيمهايي براي گسستنِ اين هاي مقاومت و تالششك 

يك طبقه نيست و هايي كه هدفشان حمله بردن به نهادي از قدرت يا يك گروه ( تالش311

 .(313ب:  1439فوكو، )آشكار كردن تكنيكي در مكانيسم روابط قدرت است  هدفشانه لكب

اً كاركردش مراقبت مند، صرفكه، قدرت در سه نوع امنيتي، انضباطي و حاكميتدر نهايت اين

گير كردن نيست؛ چه در اين صورت به سطح نازلي در كردن، در كمين نشستن و غاف 

انگيزد و كند برميگشت. مازاد بر آن؛ قدرت تحريك ميغلتيد و تخريبش بسيار آسان ميمي

قدرت فقط چشم ديدن و گوش شنيدن نيست، قدرت وادار به عم  كردن و  كند.توليد مي

ي در نهايت بايد قدرت را، همچون شبكه. (444-441د:  1439كند )فوكو، مي سخن گفتن

كند و بدين ترتيب فراتر از امري اي در نظر گرفت كه از تمامي بدنه اجتماعي گذر ميسازنده

 (.443ال :  1439منفي است كه كاركردي جز سركوبگري ندارد )فوكو ، 

 

 مندقدرت حاکميت

مند را حاكميتكه بتوانيم روابط قدرت براي اينوكويي، با علم به سه نوع قدرت ف

بحث را  «اندفرمانروايي كردن و حكومت كردن متفاوت»بشناسيم با ذكر اين نكته كه 

كند. در حقيقت منظور از مندِ سلطنتي، فرمانروايي ميبريم. قدرت حاكميتپيش مي

يسم قدرت روابط در مكان مندي به تعبيري فرمانروايي كردن هم هست.حاكميت

يا صدور  وضع قانو از رعايا در يك قلمرو با  گرفتنمند فرمانروايي كردن، حاكميت
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كه در يك قلمرو  جنبهفرمان است. ابژه اساسي فرمانروايي قلمرو است. اتباع از آن 

شود. كار كننده فرمان شاهي انتقام گرفته ميهستند اهميت دارند. در فرمانروايي از نقض

 .1فرمانروايي، اما كار يك حاكم حكومت كردن استيك شاه 
 

 تاريخ

صورت زماني به عقب برگرديم، اما مند گويي بايد بهبراي بررسي قدرت حاكميت

گرد به معنايِ جستجوي خاستگاه نيست. زيرا تاريخ از نظر فوكو، شدن يا اين عقب

اسي از خاستگاه صيرورت و به عبارتي خنديدن به شكوه خاستگاه است. عزيمت تبارشن

گون ها، اخالق، زهد و شناخت نيست. تاريخ و يا آغاز تاريخي بدين معنا، مطايبهارزش

ها است. و مناسبِ براي دور كردنِ توهم خاستگاه و شكستِ تمام خودپسندي

گيرد نيافتني را ناديده نميمنزله چيزهايي دستتبارشناسي تمام اپيزودهاي تاريخ به

رو تاريخ نه به معناي رويدادهاي گذشته كه به . ازاين(133و  133ب:  1439)فوكو، 

 است. معني بازشناسي لحظات گسست، شگفتي، شكست، بدگواري، پيروزي و تغيير

 

 چارچوب نظري پژوهش
کارکرد،  مؤلفهمتكي به پنج « سوژه و قدرت»بنا به مقاله  چارچوب نظري پژوهش

: ب 1439است )فوكو،  ها و هدفآماج يا موضوع، تكنيک و نظام تمايزگراري

در  را نسبت قدرتي است كه حاكم و تابع ،الهي حقبهمند با اتكا قدرت حاكميت (.342

ها اين نسبت نيرو وقتي ميان بدن دهد.نامتقارن به هم پيوند مي دوسويهيك رابطه 

 قدرتدر مكانيسم  گرداند.مي «تابع»و طرف ديگر را  «حاكم»يابد، طرفي را فعليت مي

 «برداشت كردن و گرفتن»حاكي از نسبت نيرويي چون قدرت  كاركردِ، مندحاكميت

                                                      
زند كـه وجـه   دارد و هويتي براي شاهان رقم ميسلطنت شيعي در دوره قاجار حكومت غير معصوم را روا مي -1

 .كنداه  سنت را بارزتر ميتمايزشان از ايرانيان باستان و 
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دهد و يا زنده نگه گيرد. حاكم به كشتن ميدهد و ميمند مياست. قدرت حاكميت

مالك زمين وقت زمان و بدنِ رعيت است بلكه  تنهانهدارد. ارباب در سيستم فئودالي مي

و  گرفتن سويكاز  . عملكردش،ستانددهد و ميمي خواهدبمالك جان اوست. هر چه 

نيروي كار و  شده،ساختهاشيا  ،است. حاكم محصوالت برل و بخششاز سوي ديگر 

. بذل و بخشش گرداندبرنميگيرد و چيزي را جنگ، زمان و خدمات را ميدر شجاعت 

منزله رانگيز بهبكه در مراسم آييني مانند رويدادي شادي آيددرمياي حاكم به شك  هديه

مانند حفاظت است، اعالم وفاداري  ايگونهبهشود يا به شك  يك خدمت هديه اعطا مي

نق  از  Foucault, 2003: 44كند )و نيز دفاع يا خدمت ديني كه كليسا آن را تضمين مي

 شود يا چيزي شبيه حقوق خونيمتعهد مي شخص،( و در مقاب  114: 1497مشايخي، 

مند ممكن است بر چيزي جز كثرات انساني مثالً . قدرت حاكميتآيديبراي او پيش م

بايد حاكمي وجود »ابزار توليدي چون آسياب اعمال شود. در اين رابطه و راه  ،بر زمين

كند كه همه روابط كثير، متمايز و اي عم  ميداشته باشد كه بدنش مانند نقطه

 ،( در رابطه شاه و رعيت113: 1497، )مشايخي« ناپذير در آن به يكديگر برسند.آشتي

و متفاوت از كثير  اًبدني مطلق ،اما اين بدن، حاكم است درجهترين شاه در اعلي بدنِ

 وتخت نوسان دارد.بدن جسماني است و دامنه معنايي آن تا استحكام تاج

در رابطه تابع  وچيزي است كه قدرت بر آن اعمال  ،يا ابژه قدرت موضوع ،آماج 

مند جان؛ مال؛ محصول؛ كار؛ زمان شود. آماج قدرت حاكميتگرفته مي داده و و حاكم

اصلي در مكانيسم  تكنيکو نيرويِ فرد و هر چيزي است كه بتوان از تابع گرفت. 

تعرض  يعني خطا در ازايِخاطي  وضع قانون، اطاعت طلبيدن و مجازاتِ ،مندحاكميت

ن اجتماعي أش ميانحقوقي تمايز  گذارينظام تمايز عالوه، در به شخص شاه است. به

. در حاكم استشرط و نتيجه اعمال قدرت در نظام استبدادي  عنوانبهشاه و رعيت 

رقم جايگاه سلطنت مستق  از اين يا آن شاه  تداوم مند هرچقدر همنظام حاكميت

از  ،منددر مكانيسم حاكميت هدفاهميت دارد. در نهايت ، باز شخص شاه بخورد،
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هاي قدرت هر جامعه بايد پرسيد هدف از د متفاوت است. در تحلي  مكانيسمكاركر

پرسش رويكرد تبارشناسانه اين است ها چيست؟ اي از امكانها به دستهسوق دادن بدن

اعمالِ قدرت، سوق دادن  شود؟مند، قدرت چگونه اعمال ميكه در يك رابطه حاكميت

ن دلي  همراه قدرت امكان مقاومت هم هايي خاص است و به هميسوي امكانبدن به

(. روابط قدرت از ابتدا شرايط توليد معنا هم Emerling, 2005: 149وجود دارد )

هستند. تبارشناسي جداكردنِ مناسباتِ قدرت از كردارها در يك تحلي  استراتژيك 

. هدف، آماج و هستندهاي قدرت مندي و نهادهاي كيفري از تكنولوژياست. حكومت

نسبت بدن كثير شاهي، به بدن رعايا را نسبتي از نيروها  مندك مكانيسم حاكميتتكني

هايي كند. واقعيتتوليد مي ، حقيقتنكه سركوب كندآن قدرت بيشتر از آداند كه در مي

قدرت محقق . (73: 1439يابند )دلوز، پذير حقيقت ميارهزپذير و امرگكه در امر رويت

ب توليد معنا يا نسبت نيروها جدا از عملكردها يا در رابطه حاكم و تابع، موج

 شود.زماني مي-هاي مكانيديناميسم
 

 شناسي پژوهشروش
ها، كيفي با تمركز بر روش گردآوري اطالعات اسنادي است. اين پژوهش از نظر نوع داده

ل پردازد و نيازمند استدالمطالعه موردي است. تحلي  كيفي به مطالعه اكتشافي جزييات مي

جستجوگر و مبتني بر پردازش  عقلي در خصوص موضوع مورد مطالعه است. اين روش،

و  مهاي واقعي، معتبر، غني و عميق بامطالعه مواردي محدود و نتايجي غيرقاب  تعميداده

رو براي تعمق بخشيدن به نتايج (. ازاين37-33: 1491بلكسترو ديگران، )البته عميق است 

هاي كيفي مطالعه موردي يكي از روششود. مي اتكاعه موردي حاص  از پژوهش به مطال

ها كه محقق با آننحويشود بهروي يك، دو يا سه مجموعه متمركز مي و مرسوم است

مطالعه موردي به زبان ساده از منابع  يك (.37-33: 1491بلكسترو ديگران، )ارتباط دارد 

يا ها ا، مجموعههسازمان، هاگروهد، مند افرااطالعاتي هرچه بيشتري براي بررسي نظام
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كه پژوهشگر نيازمند  شونديم. مطالعات موردي هنگامي انجام كنديمرويدادها استفاده 

ها به افزايش منابع دادهپژوهشگر افزايش اعتبار مطالعه  و فهم يا تبيين يك پديده است

 (424و  422 :1433 ،)ويمر و دومينيك بستگي دارد

انجـام  ، «مـورد »بيـان مسـئله و انتخـاب     م  چهار مرحله اسـت: مطالعه موردي شا

ملكي و تدوين گزارش )طبيبي، ، هادادهدهي سازمان، هادادهعمليات ميداني و گردآوري 

 از بين آرار حاوي با اين توضيح تمركز در روش مطالعه موردي، (149 :1433 دلگشايي،

 ؛زاده استنمايشگاه آندر گراند فيليعكس از  7بر  پذير هنر دوره قاجار،هاي رويتفرم

 -كار تبارشناسي تمركز بر رويكـرد درزمـاني   تبارشناسانه است. ،اين تحقيق رويكرداما 

و شناسايي حضور گذشته در اكنون نيست. كـار تبارشناسـي تحميـ  شـكلي از      تاريخي

ت گونه، سرنوشت يك مليـ هاي راه، شناسايي تحول يكيك آغاز معين بر فراز و نشيب

هـاي ارزيـابي و   هاي ناچيز خطاها، اشتباهنيست. تبارشناسي شناسايي پيشامدها؛ انحراف

زنـد  هاي نادرستي است كه آنچه وجود دارد و براي ما ارزشمند است را رقم ميمحاسبه

هـا،  هـا؛ شـگفتي  (. تبارشناس بايد بتواند رويدادهاي تاريخ، تكـان 171ج:  1439)فوكو، 

هاينـد را بازشناسـد   بدگواري كه گزارشـگر آغازهـا و ميـراث    هايها و شكستپيروزي

بدين ترتيـب، تبارشناسـي در زيـر مفهـوم سـلطنت/فرمانروايي       (.171ج:  1439)فوكو، 

ها اين كند كه از طريق آنمطلقه، كثرت رويدادها؛ نبرد و آرايش نيروهايي را مشاهده مي

كه به ورطـه  زاده بدون اينند فيليآرار اندرگرا اند.گرفتهمشخصه يا مفهوم سلطنت شك 

حاكي از نيرويِ گسسـت دوره قاجـار يعنـي هنـر نمـادين دربـاري از       اگزوتيك بغلتند، 

هـاي گسسـت   جريان هنر اعتراضي و بازاري است و گسست سنت و مدرنيتـه و آغـازه  

عنوان بخشـي از منحنـي هنـر    دهد. همچنين، بهسلطنت مشروطه از مشروعه را نشان مي

شـود خـود را از سـاير آرـار معاصـر و در گـرايش       با ايـن بازگشـت قـادر مـي    معاصر، 

نوقاجارگرا متمايز كنـد. در برخـي از ايـن آرـار، بـا بـرمال كـردن بخشـي از سـازوكار          

گيرد كـه در صـورت ابقـا و حفـظ شـدن،      داري، نوعي مقاومت موقت شك  ميسرمايه

بنا به اين داليـ  و   دهد.دست مي قاعده يا ضرورتي الگووار براي آرار هنرمندان ديگر به
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عنوان موارد مطالعه در ايـن پـژوهش مناسـب    با توجه به رويكرد تبارشناسي اين آرار به

 اند.شده و مورداستفاده قرار گرفتهتشخيص داده

 

 هاي پژوهشيافته

و با تمركز بر رويدادهاي مختل   1ايعكس صحنه 44نمايشگاه آندرگراند مشتم  بر 

شده است. هر عكس در خود لحظه كنشمند ربت 44در  شاهت ناصرالديندوران سلطن

يابد. ها هم، رابطه دراماتيك و روايي ميگوياي روايت مشخصي است و با ساير عكس

هاي اي احياگر سنتافزارهاي رايانهها با دستكاري توسط نرمعناصر ميزانسن اين عكس

با  عالوه هنرمنداند. بهكاري هم شده نگاري و گ  و مرغ در قلمداننگارگري، مرقع

نقاشي مسيحي، كليسايي، گرافيتي، تبليغات،  ،از نقاشي رنسانسبا بهره دقتي فراوان 

و با فراخ كردن مجموعه مرزهاي  4سينمايي تئاتري، ارجاعات نمادهاي گرافيكي،

يا داستان كميك متحرك،  صامت هايي براي يك تئاترهاي آرارش، از صحنهداللت

ها بر پيوند نقاشي و تئاتر به همان اندازه در حقيقت اين عكس .4كاسي كرده استع

هاي كنند كه بر رابطه عكاسي و تئاتر. اين تأكيد نه براي يادآوري خاستگاهتأكيد مي

صورت مشترك در عكاسي عكاسي است بلكه يادآوردِ وضعيت چيرگيِ نيروي مرگ به

هاي سرد و كارگيري رنگا بهب مرگ و نيروي وسيلههنرمند به ، روو تئاتر است. ازاين

شناسي دهد كه هم به تاريخ تكيه دارند و هم به ريختهايي را نشان ميچهره، خنثي

انسان تاريخي در زير نقاب مرگ (. 9: 1494زاده، و فيلي حاجبي امير) انسان معاصر

                                                      
1. Staged photography 

 .محسن مخملباف نزديك است شاه آكتور سينمايناصرالدينطنزگونگي اين آرار به فضاي سورئال فيلم  -4

اند از: رامين مصـيبي:  كننده نهايي نمايشگاه عبارتهاي تكمي هاي دراماتيك و تكنيسيناعضاي اجراگر صحنه -4

بخشان: ميرزارضا كرماني. اصغر پيران: ميرزا آقاخـان نـوري. الهـه    رضا رروتي: اميركبير. زروان روح شاه.ناصرالدين
خادمي: جيران. آناهيتا مير: انيس الدوله. آذر تجلي: مهد عليا. مهرداد ناعمي: سـفير روس. مسـعود انتظـاري: سـفير     

 ت تئاتري: رضا رروتي.انگليس. بهروز كاظمي: كالنتر. بيژن سراجي: گارد. كارگردان حركا
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خيزد. مرگ او برميانسان معاصر از خاكستر رقص  شود ورقصد كه نيست ميقدر ميآن

هاي سرد؛ خنثي و هنرمند با استفاده از دانش بصري خود و با انتخاب رنگبنابراين 

 نيت تفسير انتقادي ،عامهاز فرهنگ بهره و در فرم و ظاهر ارر يرهالقاي فضاهاي ت

 7خصوص در اين زاده در اين نمايشگاه بهسيامك فيلي .وضعيت معاصر را داشته است

ين رستاخيز، كابوس شاه، بر سرنهادن تاج كياني، رضاي شاه شكار، عكس با عناو

هاي در حال تغيير زندگي ها و شيوهكاوش در سنتبه اي گونهبهآجين و اعدام شمع

 اشيو يا در ژرفناي بيان شخص برخاسته فرهنگ بصري كشورپرداخته كه از اجتماعي 

نمودهاي هنري خود، تصوير متناقضِ از طريق باز هنرمنداني مشابه او .تاس يافتهتجلي

اي كه اغلب با تركيبي از عناصر فرهنگي عاميانه و عناصر مقدس، شمايلي و تجاري

 .(441: 1493 )كشميرشكن، كننداند، آرارشان را ارائه ميشده معاصر جهاني نمادسازي

انجامد كه نوعي زبان طنز ميشناختي بههاي سبكي/شماي مجموع اين ويژگي در 

زاده معتقد (. به تعبيري فيلي129: 1494)اخگر،  هجو اصطالح مناسبي براي آن است

تواند باشد با همان شيوه استبدادي در مقياسي هركدام از ما مي ،شاه قصهكه است 

مندي است كه به شاه متفاوت. درنتيجه هنرمند در اين نمايشگاه متوجه رابطه حاكميت

. تواند آن را اجرا و پياده كندا مكانيسم مشترك مينسبت نيرويي بنياز ندارد و هر 

هاي اص ، اين امكان را شاه به مدد عكسناصرالدين پيچيدهچندان شخصيت مذبذب نه»

بيش از  «شاه درون ماناصرالدين»به ما داده است كه تخيالتمان را وسعت دهيم و 

( بنابراين گويي 1494،)تسبيحي« باف كند.شاهان ديگر روايت بسازد و ذهنمان را خيال

هاي ديگر، كنش و مند بر بدناين شاه درون هر يك از ماست كه در يك رابطه حاكميت

مند جان و مال و زمان و اي حاكميتحكم رابطهشود بهكند و باعث مييا ارر وارد مي

زاده اما در نفي هاي تصويري جديد فيليروايت. »كنيمآرزو و آمال طرف ديگر را ضبط 

هاي ها همچنين با توجه به بازيگوشيهاي تاريخي كه بدان پرداخته، نيستند. آنرهدو

افتادن به يك شوخي  ورطهاند و خود را از شده، اصالت روايي خود را حفظ كردهانجام

( 1494)شاهد، « دهند.دستي به سمت پيوندي ممتد با عصر ما سوق مييا طنز دم
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گويد از هجوم كه اين ارر را معاصر كرده به ما مي گذشته و اكنوندارِ تنشهمزماني 

. نسبت كندگذشته اكنون ما را رها نميميدان نيروي در امان نيستيم.  ،گذشته

دهد. درنتيجه مند، نيروي گذشته را در ارتباط با ميدان نيروي اكنون قرار ميحاكميت

بدنه اجتماعي گذر  اي در نظر گرفت كه از تماميبايد قدرت را، همچون شبكه سازنده

كند و بدين ترتيب فراتر از امري منفي است كه كاركردي جز سركوبگري ندارد مي

 (.443ال :  1439)فوكو، 

 

 در نظام سلطنتي مندحاکميتمكانيسم قدرت 

 مندابطه حاکميتيک ردر ابزار بد  شاه:  -1

 

 
 هاي تيره، نمودگردي و كشيده و رنگسلطه خطوط، سطوح عمو ،1در تصوير 

كه دست ، درحالياي بر بدن او نشستهكه گلولهدار است با تاجي طره شاهناصرالدين

منزله قابي دور گلوله و خون جاري، گرفته با انگشت سبابه با ژستي آشنا چپش را به

 مشابه، تشهاي صورسياه و چروككالهبا بدن آبي ِخاكستري و او  كند.بدان اشاره مي

 ، ميكس مديا، گالري آرا ،1313رستاخيز، آندرگراند، سيامک فيلي زاده،  -1 ريتصو
  : سايت(1313)نيوال، 
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رسد. وي به نظر مينگارگري ايراني  هايو غولها قصهي چراغ جادو سالخورده غول

 هولناك يا زامبي و يا مرده زنده رود و مانند شبحبا هيچ اسلحه و تمهيدي، از بين نمي

شود و به حيات خود ادامه ، ساكن سرزمين زيرِين مي1گردد و چون هادسبازميمدام 

گاه از بين مند هيچحاكميت مكانيسم قدرتدهد شت نشان مي. اين بازگدهدمي

عمارت،  ر شاه، يعنيهمچنان بدن متكث. كندروند و مدام به انحا مختل  جلوه مينمي

بر شئونات زندگي رعايا سايه افكنده  و تقرر دارد ؛پابرجا است ،تشتاج كياني و تخ

به افسانه بيشتر اين آرار را  با چاشني هجو هايي كه باالي سر او هستندفرشته. است

اند و حركت روح او را براي هاي چادري او را گرفتهدو فرشته، بالند. نكپريان شبيه مي

اند. نگاه ساخته 4ها او را همتراز كاذب سوپرمنبخشند. اين بالخروج تسريع مي

ميز آتبارشناس به مبادي نه براي جستجوي خاستگاه انسان بالدار كه براي نقد هزل

 دررا  گوي بالدار جايگاه شاههاي شاهان با نگاه به شخصيت سوپرمن است. سابقاً بال

 شاهي د كه شرق و غرب قلمروركعيين ميتچيزدان همه ومقام خورشيد  تمدن ايران در

تنها نماد فقدانِ فره نه شاهناصرالدين شُ  هايبالاما  .دادرا تحت پوشش قرار مي وي

را  يهيچ كجاي قلمروي پادشاهي و شرق و غرب عالم و البته كهايزدي در او است 

اي از نفوذ تدبير استعاره تصوير،هاي چادري در اين دهد. بالقرار نمي اشتحت سيطره

رو عالمت گرافيكي باالي ازاين .است در رأي شاه 4و سياست زناني چون مهد عليا

هاي اين مجموعه، در اغلب عكسكند. راه خروج اضطراري او را پيشنهاد مي 1تصوير 

به سنجش اعمال و ميميك صورتشان، سفيد  ،سياه هايي به رنگبالباس دو فرشته بالدار

با الهام از  ،و آتنا 3اشي فرشتهنماد ، با ريشه در گاهان اند. اين دو،مشغولملوكانه شاه 

                                                      
 يكي از اساطير يوناني و فرمانرواي جهان زيرزميني و مردگان. -1

شده توسـط جـري سـي گـ  و جوشوسـتر كـه       هاي كميك و مصور آمريكايي خلقشخصيت ابرقهرمان كتاب -4
از زك  ها )براي نمونـه بـتمن عليـه سـوپرمن: طلـوع عـدالت      هاي ويديويي و فيلممايه خلق بسياري از بازيدست

 ( قرار گرفته است.4214استاينر در سال 

اميربانوي ايراني مادر ناصرالدين شاه و همسر محمد شاه ملقب به ملك جهان خانم و نواب عليه. -4

 ي.زديا شبخشاي ندهيو نما توانگريفرشته   يبمعن اوستايي ايكلمه -3
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نماد پيروزي  و طرح تلفيقي اشكاني ملهم از فرشته نيكه يونانيبرگرفته از هنر غرب و 

آوري ديهيم همراه بخت و اقبال دهندهمشروعيت الهي پادشاه و  ؛و حمايت از الوهيت

اسالمي در قالب سروش  دوره اغلب در هاآن شوند.خوانده مي (111: 1431)بويس، 

 ترسيمهاي غربي باالي تخت شاهان هاي بالدار موجود در نقاشيبا الهام از فرشته

اند. در ادامه شدهشان خالي ها از كاركرد نمادينشته در اين عكساند. اين دو فرشده

گيرد، زيرا وتخت او را هم در برميدهيم كه بدن شاهي، شهر، عمارت و تاجنشان مي

 بدن شاه صرفاً بدن جسماني او نيست.
 
 مندشهر و عمارت شاهي: ابزاري در مكانيسم قدرت حاکميت 1-1

و  مند شاكلهر نظام حاكميتد

چارچوبي براي رقم زدن سرشت شهر 

وجود دارد. حاكم در شهر بايد 

جايگاهي متناسب با شأنش در نسبت 

مند داشته باشد. قدرت حاكميت

دهي سازمان در اهميت پايتخت

فضاهاي شهري با رعايت ساختار 

به  ،شباهت ظفح ا، بطبقاتي كشور

اهميت بيشتري  طبقه چندعمارتي 

زننده لمرو رقمق -د. رابطه حاكمبايمي

عنوان زيور كاركردهاي پايتخت به

اي است كه به گونهقلمرو حاكم به

انجامد. همچنين هاي قلمرو ميها در اطراف و گوشهها و آيينها، فرمانگردش قانون

قطب  رفاه وتجم   ،قلمرو بايد سرمشق رفتارهاي پسنديده باشد و با نمايش شكوه

مند ايجادِ آيد. مسئله يك مكانيسم حاكميتن قلمرو ميجذب كاالهايي باشد كه از بيرو

، سيامک فيلي زاده: کابوس شاه، آندرگراند، 1تصوير  

 : سايت(1313)تيوال، مديا. يكسم ،1313
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( مانند بدني كه 143: 1497هاست. )مشايخي، فرامين و آيين ،مركز گردش قوانين

ندرگراند ناميده آشود. اين شهر را هنرمند مي ن در آنباعث پمپاژ جريان خوقلب/مركز 

ابزاري در تكنيك مكانيسم ، يعمارت شاهشهر و  1اي است.است كه داراي پالن دايره

عنوان تنها موقعيت آن در داخ ، بلكه بهاست، زيرا نه در دوره قاجار مندحاكميت

دوري و نزديكي به رقباي سياسي براي انتخاب آن مدنظر قرار  اي ژئوپليتيكمؤلفه

 .گرفته استمي

 هاي ناصري است كه زيرزمين آن با عنوانكاخ صاحبقرانيه يكي از عمارت 

 و برياتاق مزين به گچ 32شاه به حرمسرايي با خانه مح  ورود ناصرالدينحوض

شود. كاخ گلستان بعد از تاالر آيينه موجب حظ بصري بيننده مي وهايي زيبا بوده ارسي

قدرت و جلوس ناصري است.  مؤيدهاي سلطنتي كاخ سالم نيز از كاخو  با تاالر آيينه

له قلب يا مركز در يك قلمرو در نظر گرفت كه باعث گردش منزها را بهشايد بتوان كاخ

در يك فضاي ، 4شود. در تصوير شماره سياسي و تجاري حول يك مركز يا تختگاه مي

شاه مانند گاليور ناصرالدين بين مجسم شده است.كابوس شاه خودبزرگ سوررئال عمق

ش فاخري به بند كشيده مذبذبش روي فر بالباس 4هاپوتها يا كوتولهليدر سرزمين لي

به  خوردن، و حتي بدتر كلنگ شدندر حال فلكدر مراسمي مشابه قالي تكاني شده و 

كاخ  آيينهخصوص در تاالر هاي ناصري بههاي كاخاين فرش نمونه فرش رسد.نظر مي

شاه در نقش ناخداي كشتي از عهده مسئوليت اداره ناصرالدين /گاليور .استگلستان 

ها مجازات متقاب  آنو گرفتار طوفان و گرداب شده  بر رعايا عاجز شهر و حكومت

                                                      
كشد. شهري سـالخورده، بـا   زمين، آرام نفس مي شهر بزرگي در اعماق تاريك»نق  به مضمون بيانيه نمايشگاه:  -1

ماننـد يـك دايـره دارد و نقطـه     و دستخوش تكرار، سيري به فرمان پادشاهديواري بلند و بزك شده با نقش عشق به

 «يكي است.شروع و پايان آن

 چهـار بخـش،  سفرهايي به برخي ممالك دورافتاده جهـان در  يا  سفرهاي گاليور»بخشي از داستان ارري به نام  -4

و تجديـدنظر شـده    1447جاناتان سويفت نويسنده ايرلندي به زبان انگليسي نشر در سال  ارر« نوشته لموئ  گاليور

 .1447در سال 
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اند در يك مراسم . چنين شاهي مستحقِ مجازات است. گويي مردم آمدهآمده است

اش را به آرتيپاپ خوابلباسبا  ،هاي قالي، شاهشان را بتكانند اما همان نخآييني قالي

زن داخلي و خارجي ندان و خوانندگان هنرم تصوير بند كشيده است. اين لباس داراي

را از عرش به فرش كشانده و از قامت ايستاده و مسلط ، او 1است. همين سبك زندگي

حاكي از شأن  تنهانهاست. لباس مضحك شاه  درآوردهبه حالت خوابيده و تحت سلطه 

 است و در اين صورت حتي ديگر آن شدهتبدي او  شأن ضدملوكانه او نيست، بلكه به 

نجات خوار از دست اين قالي گوشتِ شاه تواند شأن دونِ شاه رانميتاج كياني نيز 

فرش در حال ذوب شدن  هاي اسليمي خطايي و لچك ترنجيِ. گويي شاه در نقشدهد

 است. 

شده است. رابطه  شبيه در اين تصوير پدر تاجدار وطن بيشتر به پدر خاردار

 و «اوالواالمر»، «ظ  اهلل في االرضين»يني چون استعاري شاه و مردم با عنايت به عناو

كه شأن  كردهنيرو وارد مي چندان بر اتباعرفته ، كه براي شاهان به كار مي«مالك الرقاب»

و  امور سياسي دخالت درو قدرت داده تقلي  مي گوسفندان سالطين و وزراها را به آن

 نموده استها سلب مينرا از آ ،رأي در امور مربوط به خودشاناظهار حيات و 

كه است. اين هاي ديگريپيشگوييعالوه اين ارر گوياي (. به97: 1497)توكلي طرقي، 

را تا آخرين حد ممكن به زيست، هنر درباري شاه در زمانه ما ميشايد اگر ناصرالدين

از هيچ كاري براي همگاني شدنِ هيبت  او زيرا كرد.ت نزديك ميرآپاپهاي هنر مؤلفه

كرد، تأرير متضاد آنچه بايد عم  مي شاش فروگذار نكرد، اما همين اقداماتادشاهيپ

مردم ، براي كه شاهجاي اينبه در اين عكس،. از بين بردرا  ويگذاشت و ابهت شاهي 

شان را از صفات شاه گرفتند تابراي خودشان تصميم ها آنتعيين تكلي  كند،  يا رعايا

ها رمه، رعيت يا برده نبودند و سرنوشتشان را ت ديگر آنضاله بتكانند. در اين صور

توان داشت، زيرا تاج خودشان به دست گرفته بودند. اما به اين بيداري، چندان اميد نمي

                                                      
1. Life style 
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 .شوندشد و نيروهاي آزاد، به بند كشيده مي ديگر جابجا خواهد سرسربهاز يك  كياني

نشان مناصب درباري  مراتبسلسلهتاج و عمارت پادشاهي و  ؛اورنگ 4 در عكس

. عمارت شاهي بسيار مرهون بناهايي است كه در نگارگري ايراني در شده استداده

. ك  عمارت از باال تصوير شده و اين ويژگي نداهاي مختل  به تصوير درآمدهدوره

در طبقات عمارت از با سير نزولي  .شودهاي اين مجموعه ديده ميعكس اغلب در

به سفراي انگليس و روس و  و ميرزا آقاخان نوريمانند اميركبير  رج  سياسيسطح 

در  ، حركت صورت گرفته است.هاي دربارگيريزنانِ تأريرگذار بر تصميمبه سپس 

 بينيم.تخت شاهي را ميزير سايه طبقات، مركز اين عمارت 
 

 وتخت شاهيتاج -1-1

شود. ميدان بدن مي مند از نسبت نيرو بر نيرو بحثدر مكانيسم قدرت حاكميت

ها بدون توس  به ايدئولوژي، خشونت و سركوب، نيرو وارد شاهي بر كثرتي از انسان

بدنِ اين رابطه را به عهده بگيرد، مهم  ،مهم نيست كه كدام شاه اين مورد؛در كند. مي

. گرددربوت و تقرر دارد و هر بار در قالب جديد برمي يادشده اين است كه رابطه

كثير چون تاج كياني،  در بدنيمند تيبه نام شاه در يك رابطه حاكم مندميتنسبت حاك

رعايا و زنان ؛ قلمرو شاهي، هاي شاهيتمثال ،حق الهي، نشان شاهي، تخت طاووس

تاج و عصاي شاهي  ،خلعت ،دارد. اما بدنِ جدايِ از رعاياو استمرار حرمسرا امتداد 

كند. به قول فوكو رعيت هيچ تفاوتي نميچيزي جز بدن جسماني نيست كه با بدن يك 

يچ شاه دو بدن داشته است. يكي بدن جسماني كه با مرگ او از بين واز زبان كانترو

بايد وقتي شاه »كثير كه ربطي به بدن جسماني او ندارد.  مطلقاًرفته و ديگري بدني مي

را كليت  هاي حاكميتاين رابطه همهميرد سلطنت باقي بماند اين بدن شاه كه مي

 اي پابرجاييِ بدنِآن شاه نبايد از بين برود. بنابراين گونهيا بخشد بعد از مرگ اين مي

بلكه چيزي  فردشمنحصربهبدن جسماني  صرفاًشاه ضروري است. بدن شاه بايد نه 

 (. 113: 1497)مشايخي، « باشد. وتختشتاجعالوه بر آن بدن يعني استحكام 
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درباري، به دلي  رواج صندلي  ر جريان نمادين هنركه در دوره ناصري دبااين

( 47: 1497زنده، )دل جاي تاج كيانيدار بهجاي تخت يا قاليچه، مخده و كاله جقهبه

مند نظام سلطنتي با تكيه به خللي وارد شد، اما هنوز تا برافتادن كام  قدرت حاكميت

چون  وشود شده، خاكستر ميشاه ترور بدن شاهي راه زيادي مانده است. بدين دلي  كه 

را تصرف  4و دوباره تخت طاووس شودزاده مي ققنوسي از خاكستر يا 1الزاروس

 مشعشع پشت سر شاه در ميانه تختي، و طالييهاي شمس 4در عكس . 4كندمي

با الهام از طراحي آرت دكو  وتابپرپيچاي هاي پرطمطراق كنگرهبرگمشحون از 

طرحي  ،نقوش تزييني پيوستگيهماز به، اين تخت/مب هاي هباالي دستقرارگرفته است. 

كه مانند تمدن اين جايبههاي تخت شاهي . پايهبه وجود آمده استشبيه سر طاووس 

هاي پاهاي كشيده و باريك مانكن صورتبه ايالم و هخامنشي از پنجه شير باشد

پاها و  .اندكرده ترهاي تخت را مستحكمپايه اند كهدرآمده ايساپورت پوشيده

اي از طبع جنسي استعاره خرگوش وزنان حاضر،  ،هاهاي ظري  مانكندست

به پشتوانه  با اين ضريب اطمينان كه التمنا است. دائم شاهناصرالدين ناپذيرسيري

. گويي افتدفرونمياين تخت و تاج هرگز  زادوولد و نه به قوتِ كفايت و لياقت شاه،

شان هاي تخت طاووس و چفت تاج كيانين بيشتر، پايهبارگي شاهاهر چه زن

و موي بلند كنار تخت  باريشتر خواهد شد. در اين تصوير مردي تر و متداوممستحكم

با يك لباس  است. شاهپنج لول ايستاده و قصد جان شاه را كرده  تپانچهشاهي با 

تر ر بسيار بزرگهايي مخصوص شكاجقه و نيز چكمهشلواري منقش به بته نظامي،شبه

                                                      
شخصيتي در كتاب انجي  يوحنا مربوط به عهد جديد كه بعد از چهار روز گذر از مرگش توسط مسـيح زنـده    -1

 شود.مي

ن كه ابتدا تخت خورشيد نام داشت و بعد از ازدواج با طاووس خانم تاج الدوله بر روي ايـن  شاتخت فتحعلي -4

 تخت ملقب به تخت طاووس شد.

 گوينـد بـا فرشـته   گـردد. مـي  شود و هر بار برميپادشاهي بعد از پنجاه سال ترور ميبخشي از بيانيه نمايشگاه:  -4

 مرگ معامله كرده است.
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قدر كوتوله كه است. آن شدهترسيمكوتوله  حالدرعيناما  ،از تمام افراد حاضر درصحنه

 اند.اي گذاشتهاز تخت شاهي زير پاي او صفه رفتن باالبراي 

 

 هانظام تمايزگراري -1

 

 
 

هـاي  برجسـته  در نقـش مراتبـي ريشـه   صورت سلسلهبه 4تمايزهاي درباري عكس 

ها در اين تصـوير ديـده   برجسته ايالمي و هخامنشي دارد. بسياري از قوانين حاكم بر نقش

در نظـام تمايزگـذاري،    شود. در اين عكس بزرگي اندازه شـاه و ترتيـب قـرار گـرفتن    مي

هـاي  ها بـه سـمت امكـان   تفاوت در درجه و سطح افراد باعث سوق دادن تعدادي از بدن

خصـوص  هاي مختلـ  بـه  ود. اين رسم تا تصويرهاي نگارگري مكاتب دورهشخاصي مي

. ميكس مديا، 1313، سيامک فيلي زاده، رگراندآندتاج کياني،  بر سرنهاد  -3تصوير 

 : سايت(1313)تيوال، 
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تهماسـبي صـفوي ادامـه دارد. ايـن     هاي شاهنامه بايسنقري تيموري و شـاهنامه شـاه  نگاره

شـاه اسـت، امـا در شـاه     سـلطنت ناصـرالدين  قـرن ديگـري از   نـيم جشن  نمايانگر عكس،

هـا اسـتمرار   سـرزمين پريـان و غـول   شود، بلكه در سرزميني شـبيه  عبدالعظيم برگزار نمي

پريـان و   ،هـا غـول ، تنها قلمرو و سرزمين، كه طبقات زيرزمينـي اشـباح  يابد. بنابراين نهمي

درستي افراد متمايز از شاه؛ هر اين عكس، بهد. ننيز زير سيطره شاه قرار دار ،ارواح مردگان

د. اميركبير، ميـرزا  دهيك در نقش و جاي خود را در طبقات مختل  يك عمارت نشان مي

ها بـه همـراه   آقاخان نوري، سفير انگليس و روسيه، جيران، مهد عليا، انيس الدوله، نوازنده

 كنند.  بيشتر كمك مي دو بدن بدون سر، به شناخت نظام تمايزگذاري

در آن دوره، رقابت رج  سياسي به حـدي بـود كـه    دهد بررسي اين نظام نشان مي

رفت. حوادري چـون جنـگ ايـران و روس و مسـئله     مي سؤالير ز بر سرآنمنافع ملي  گاه

هاي سياسي اين دوره تأرير پذيرفته بـود. شـاهان قاجـار    هرات و نيز امتياز رويتر از رقابت

گيري و انـدازه بـزرگ شـاه، نشـان     زدند. در اين تصوير جايدامن ميها اين رقابت بهنيز 

كـه چگونـه   گـذارد. ايـن  ديگران ارر مـي  دهد چگونه تخت و جسم او، بر مقام و اعمالمي

مقام متمايز بدن شاهي بر اعمال ساير زيردستان از دربـار گرفتـه تـا بيـرون از حصـارهاي      

هـا و هـم   هـا، موقعيـت  اي از امكانراند. چگونه تمايزهاي جايگاهي، دستهدربار فرمان مي

در تخـت   شـده ادغامدستگاه پخش موسيقي  اين تصويردر  آورد.ها را به وجود ميالگويي

با شلوار لي و جين با گيتارهاي الكترونيكي و نيز نوازنده درامـز   هانوازندهسلطنت، وجود 

 حسـاب بـه امتدادي بر اجراي مراسم آييني همراه نـواختن موسـيقي از دوره ايـالم ميـاني     

 حسـاب بـه . موسيقي درباري يكي از اركان مهم بـدن شـاهي   (144: 1494)آفرين،  آيندمي

 ماننـد  قلعهشاه در عمارتي شود ناصرالدينطور كه در اين تصوير ديده ميآمده و همينمي

هـا از  بدن شـاهي بـر كثرتـي از بـدن    كند. تبعيت مي رسم نحوه مدرن اينو مدور هنوز از 

گـانگي  موسيقيدان، دلقك و مباشر گرفته تا دبير و خازن و .... چون نيرويي بـر يـك بـس   

 شـود بـراي جمـع و تركيـب    د. نيرويي بر نيروهاي ديگر اعمـال مـي  كنديگر نيرو وارد مي
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( 74: 1439ها، براي تبعيد كـردن )دلـوز،   كردن و براي تقسيم كردن توده كردن، براي كسر

توان بـا توجـه   آورد كه ميهايي به وجود ميدر بزنگاه سرپيچي. نظام تمايزگذاري موقعيت

 هايي گرديد.موجب سوق دادن به امكان هايي مانع شد واز افكندن به امكان به آن

 

 مندمجازات: تكنيک مكانيسم حاکميتسرپيچي و  -3

منزله صفتي از قدرت متعالي او نيست، بلكه به خودكامگي شاه از باال به پايين

ها، خويشاوندان و همسايگان و همكارانِ خواستار حبس اخاللگري خُرد، ترينپايهدون

اي استفاده منزله يك موسسه عمومي حرفهز سلطنت مطلقه بهشوند و ابه آن متوس  مي

 ( تا بتوانند توده يا عامه را كنترل كنند.74: 1439كنند )دلوز مي

 

 
و نيز نوشانيدن قهوه  سربريدنپوست كندن،  هايي چوناز راه سالطين قاجار

ها و براي مجازات خاطي ا فلك كردنتكردن آجينآغشته به زهر يا سيانور و شمع

با تأكيد بر اعمال نيروي تركيب لغويِ پدر  4در عكس  كردند.مجرمان استفاده مي

و  دربيايندكه تحت تعليم و تربيت پدرشان اين جايبه ويرعايا يا اه  منزلِ  تاجدار،

 ، ميكس مديا.1313زاده، فيلي امکيندرگراند، سميرزا رضا کرماني )رضاي شاه شكار(، آ -1ير تصو

 : سايت(1494)تيوال، 
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اند. پرداختهتدبير منزل را از او بياموزند، در عملكردي معكوس به تأديب و مجازات او، 

در اين اند. نمودهاو را لقمه قالي گوشتِ شاه خوار  زندهزنده مفص ،فلك كردن  ازبعد 

 .است شدهعوضمند هاي طرفين رابطه حاكميتتصوير نقش و كاركرد هر يك از سويه

گر كه شاه مجازات كند، بخشي از بدن شاهي يعني قالي و مردم مجازاتاين جايبه

 .باخته را به همان شيوه بگيرندام كودكي كه در ارر فلك شدن جانتا انتق اندشده
و شاه خواري  قالي از سخنگويي و پرواز كردن به گوشتِجادويي عملكرد  همچنين

شاه روبروي ناصرالدين 4 عكس. در عملكرد رعايا از اطاعت به تعرض تغييريافته است

اند و سرهايشان را با پاي رفتهخود را بر طَبَق يا سيني، در دست گ سربريدهدو نفر 

مند به بهترين نحو نشان كاركرد رابطه حاكميت اينجااند. خودشان براي شاه، هديه آورده

تنها مالك زمين وقت زمان و بدنِ رعيت است بلكه مالك جان است. ارباب نه شدهداده

. (124: 1497ستاند )مشايخي، دهد و هر چه خواهد مياوست. هر چه خواهد مي

اين عكس،  در شود.اي كه حتي اگر بگويد زهر را سركش در دم اطاعت امر ميگونهبه

قصد جانِ شده ميرزارضا چندين مرتبه،  نشان داده يتاريخوقايع كاري در با دست

است. تبارشناسي در زير مفهوم سلطنت؛ كثرت رويدادهايي را  را كرده شاهناصرالدين

اند. يكي از گرفتهها اين مشخصه يا مفهوم سلطنت شك كند كه از طريق آنمشاهده مي

را چون نيروي ميرزا رضا در كسوت مسيح نيروها ميرزارضا كرماني است. كنش ترور؛ 

از سويي  دهد.مندي نشان ميآزاد و چيني بنده نشده كنشگر، در ميدان نيروي حاكميت

مند سلطنت حاكميت قدر در روابطآن؛ 1قدرت شبانيمنزله نماينده ميرزا رضا به

ها و عناصر مثبتش بر قدرت تواند با تأكيد بر جنبهقاجاري مستحي  شده كه نمي

تواند به صورت مجزا با قدرت شباني هدايت گله را به و نمي مسلط شودمند حاكميت

 «پدر تاجدار»دگرديسي نقش استعاري پادشاه از شبان به از سوي دگر، . دست گيرد

 «حاكميت»و  «سياست»ساز دانش و كنش متجددانه كه زمينه هريخت رابطه جديدي را پي

                                                      
1. Pouvoir pastoral/pastoral power 
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ميش از گرگ و رساندن گله به مراتع  داشتننگاه وظيفه شاه در مقام شبان شده است.

نقش او  «پدر مهربان وطن»بود، اما در مقام  «شمشير سياست»با  هدايتشانباد و بيشتر آ

 .(97: 1497 )توكلي طرقي، تلقي شدتعليم و تربيت وطن 

    

 

 
نه به قلمرو كه بر رمه يا بر كثرتي در حال حركت  از همان ابتدا، قدرت شباني

. است كردهتجلي مي در قالب وظيفه نه حشمت و شوكت حاكمانه ده وشاعمال مي

وب و مرتع خ شدهتضمينقدرت شبانيِ عبراني هدفش رستگاري به معنيِ بقا و غذاي 

ها از محافظت گوسفندان و بره، كاركردش تيماري و پرستاري رمه اين قدرت، .بوده

جرم ديگر نه اعتراض يا  ،است. در اين سيستم شده تعري  شدنآسيب و گم ،رنج

رعيت بلكه اذيت كردن  –زدن رابطه نامتقارن حاكم مخالفت با شخص حاكم و برهم

ات هم مجازات گوسفند مريض يا هر است. مجازشده محسوب ميها يكي از رمه

 ، ميكس مديا.1313زاده، فيلي امکيآندرگراند، سآجين، شمع -5 تصوير
 ايت(: س1494)تيوال، 
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 بيدارموجودي كه سالمت و سعادت گله را به خطر اندازد. تكنيك در اين سيستم 

است  رمهبيني احتمال خطرها است. دغدغه شبان معطوف به و مراقبت براي پيش ماندن

(. قدرت شباني بيشتر يك مكانيسم امنيتي است كه زندگي 142-147: 1497)مشايخي، 

بيشتر از كاركرد يك رابطه با تكيه به قدرت شباني كند. بنابراين مسيح ره ميرا ادا

در روايت  (314-317: ب 1439كند تا هدايت كند )فوكو، مند تالش ميحاكميت

گر خود قب  از ترور از شاه با كاركرد هدايت 4در تصوير ميرزا رضا/مسيح زاده فيلي

بر  ،تري، بيشتر از مسائ  حرمسراساده قاجار عاجزانه خواست كه با جلوس بر تخت

قدر بر آن تأم  كند تا اگر تاريخ به هِرَمسرايِ جغرافياي زمانِ خود تمركز و آن وضاعا

بر « ترور شده»باروري مجدد مجبور به پاشيدن خون شاه  قصدبههر طريقي تكرار شد 

سرنوشت ركت . اما همين ح(44: 1497خود نباشيم )آفرين،  قلمرو خشكيدههاي زمين

به  4 تصويردر  عمالًكه . بااينزندبه سمت مرگ و نيستي را رقم مي ميرزا رضا/مسيح

رسد اما او سرانجام گلوله خود علت فاصله زياد شاه از او، اين ترور ناموفق به نظر مي

و  عكس اين نمايشگاه روايتگر اين ترور است( 44)يكي از  چكاندرا بر سينه شاه مي

 شود.مي و البته مستحق ِمجازات ور شاهموفق به تر

سينماي شهر اولين روبروي  ، سرگردان3ميرزارضايِ شاه شكار در تصوير  

( 1427سينما )سال  اي به اولين سينماي ايران يعني گراندبا اشاره زيرزميني آندرگراند

 72و  32 هاي عصياني دههدر اين عكس پوستر فيلم .استو متأرر ايستاده  زدهشگفت

فيلم  راننده تاكسيو نيز 1قهرمان شهر ما، صادق كُرده، تنگسير و سفرسنگايران مانند 

نوعي همدستان او آمريكا، حاكي از اين است كه منبع الهام ميرزا و به 32عصياني دهه 

در ترور شاه به سينما استحاله يافته است. فيلم راننده تاكسي از مارتين اسكورسيزي 

                                                      
، امير نـادري  1471؛ ناصر تقوايي مربوط به سال 1437هايي از محمدرضا فاضلي مربوط به سال به ترتيب فيلم -1

با موضوع و تمِ عصـيان عليـه عوامـ  ظلـم و سـتم       1477و مسعود كيميايي مربوط به سال  1474مربوط به سال 

 .هستند
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 سرسلسله يكروايت عصيان يك راننده به  بعد از جنگ ويتنام، ،1947مربوط به سال 

مند را چه از باال و چه از پايين به انتقاد سيستم حكومتي است و تمام روابط حاكميت

شود مند؛ نيروي شباني با فقدان شاه موقتاً چيره ميدر ستيز نيروهاي حاكميت كشد.مي

ني ميثاق وعده شده نظام سلطنتي را و نظم موجود، آسايش يك شهر و امنيت كشور يع

روانه و تنها تن جسماني شاه را به گورستان منزله قدرت شباني ريزد. ميرزا بهبه هم مي

كنش شكار اين نيروي آزاد است.  فرستادهاما بدن شاهي را به آندرگراند گِرد، 

شوب شود، در اين آبندي نشده، در حرم شاه عبدالعظيم، در نهايت سركوب ميچينه

 آورد.برمي نيروها، نيروي ديگري به نام مشروطه از اين فرصت چيرگي سر

)به با القايِ شباهت آشكارِ ميرزا رضا به شخصيت سالواتورموندي  7عكس  

قدرت شباني فقط مختص دهد ، نشان مي1ارر لئونادروداوينچيمعناي منجي جهان( 

مسيح /ميرزا رضا -ي ست، كاركردهاي قدرت شباني در شخصيت هيبريدنيكليسا 

در اين عكس، ضمن سلطه خطوط تواند حلول كند. كرماني/ راننده تاكسي، هم مي

هاي ميرزا را از پشت امامزاده دستيك  هاي تيره و سرد، روبروي ضريحعمودي، رنگ

صورت ايستاده بر زمين يا افقي با زاويه ديد از بهاو را اند. چوبي بسته با طناب به دار

پوست  بر ارر آب شدن شمع، و اندآجين كردهشمع هاي نذري امامزادهشمع باال، با

اعتراض و مقاومت قدرت شباني رضاي شاه شكار در  است. از بين رفتهاليه بدنش اليه

هاي جوامع دهد. مجازات از همبستهگرافيتي مشت اعتراض كرده خود را نشان مي

گي؛ كشتن يا زنده گذاشتن افراد سلطنتي است. جوامع سلطنتي درباره مرگ يا زند

گيرند كه البته امري متفاوت از تدبير زندگي يا اداره زندگي است. )دلوز، تصميم مي

1439 :143) 

                                                      
 .با حفظ شباهت به خودنگاره ارر آلبرشت دورر -1
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، با ارجاعات فراوان به صحنه مصلوب شدن و از صليب پايين آوردن 7 عكسدر 

شمع  بدنش كهدرحاليميرزا رضا در هيبت مسيح  4ي تاريخ هنر1مسيح در انواع پيتاها

است.  به دار آويخته شدهوسطايي زمينه يك سه لته قرونو خونين شده، در پسآجين 

شي عتيقه چون يك اي قاجاريهاي مرتبهدار و مردانِ ملبس به انواع لباسزنان روبنده

مرحله زندگي مسيح  دار از سهلته گ  و مرغبها در مقام يك سهيا يك تابلوي گران

در برداري از او عكس گرفتن و فيلم با ها از چشم دوربين،نگرند. آناو را مي مجسم،

                                                      
 سوگواري و رراي اطرافيان مسيح بر جنازه او. -1

 و ...   چون ارر روسو فيورنتينو، عزاداري پتروس كريستوس و تصليب فراآنجليكو و تصليب توماس ايكينز -4

)هنر آنالين، ، ميكس مديا. 1313اعدام، آندر گراند، سيامک فيلي زاده،  -2 ريتصو

 : سايت(1313
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، تا هر چه بيشتر، قبح اعدام و براي هم هستند يرسال زجر و مصيبت وحال تماشا و ا

در هيبت مسيح  رضا ارر نمايند. حتي اگر ميرزازجر فداكاري او را پيش چشم ناظران بي

رعيت را ببرد، قطع گردن كند و مجازات نمايد، آنچه فرمان -ك سر رابطه ارباب هم ي

قدرت يابد. از فردا مندي است كه سرانجام تحقق ميقدرت حاكميت ،راندمي

. گويي اين مردم يردگمياز سر مند نظام سلطنتي در خلعت تازه حكومتش را حاكميت

دند اما در گوشه ديگري از ته دلشان دعا سپرده بوكه صدسال نارضايتي را به دلبااين

خداوند شاه را برگرداند و اين دعاي از ته دل حتي اگر ديگر دعاگويي نداشته  كردند

نشيند و شاه مي جايبهرو ظ  السلطان فرزند او . ازاين1است باشد دائم االستجابه شده

زمان را با تقلي  به . سازوكارهاي قدرت، رويدادهاي السطانظ ِ ظ سايه بعد از او هم 

سپرند، اما رويداد شكاف برداشتنِ يك دوسويگي زمان تقويمي به دست فراموشي مي

بار اتفاق بين سنت و مدرن، رويداد اعتراض نيروي شباني و چيره شدن مشروطه يك

 كند.بازسازي مي افتد بلكه خودش را در بسترهاي متفاوت و در آرار ديگرينمي

 

 داريمند در نظام سرمايهک قدرت حاکميتهدف، ابزار و تكني

طرف سرمايه يك شود.داري نيز ديده ميمند در نظام سرمايهمكانيسم قدرت حاكميت

كنش عم  روي عم  است. است و طرف ديگر نيروي كار. رابطه يا نسبت نيرو، برهم

ا كسب افزوده يكسب ارزش هدف توليد و تحقق ،منزله يك استراتژيداري بهدر سرمايه

وري داري براي كسب سود و افزايش بهرههايي است كه سرمايهسود است. شيوه؛ راه

وري و تبليغات و وعده براي داري از ابزارهاي افزايش بهرهگرفته است. سرمايهدر پيش

افزوده و نيز افزايش ميزان جذب بيشتر مصرف و درنتيجه برآوردنِ هدف تحقق ارزش

داري، عالوه بر مكانيسم (. سرمايه311-324:  1434)مون، رد. گيافزايش توليد كمك مي

                                                      
زننـد و از  اند كه مردمان شـهر در دل خـود نـام او را صـدا مـي     اي بر اين عقيدهعدهبخشي از بيانيه نمايشگاه:  -1

 خواهند پادشاه را به آنان بازگرداند.خداوند مي
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ها در قدرت انضباطي براي تربيت و كنترل نيروي مند، از ديگر تكنيكقدرت حاكميت

كارگر  1هاي رام و فيزيولژيكِداري با توليد بدنبرد. سرمايهكننده بهره ميكار و مصرف

مدار ميدان آرايش نيروهاي خود چون عضو يا نيروي آنها را به منزله كثرتي از افراد در 

دهي انضباطي و داري با سازماندارد. به عالوه سرمايهاندامي از يك ارگانيسم نگه مي

ها و نيروها به ي بدنفايدههاي متحرك درهم و برهم و بيتربيت و كنترل جمعيت

ه اما هايي از عنصرهاي فردي با آنها همچون اقتصادي محاسبه شدصورت كثرت

داري و كه ظاهراً نظام سرمايهطوري(. به414:  1494كند )فوكو، هميشگي عم  مي

دارانه نيست كه داراي سلسله مراتب است بلكه در واقع اين توليد توليد سرمايه

دهي انضباطي نيروي كار حتي اگر توليد دارانه است. سازمانانضباطي است كه سرمايه

؛ نق  از ميلز، Paton, 1979 : 124ماند )باشد همچنان باقي مياي در كار ندارانهسرمايه

1439  :47 .) 

و با  برند ،لباس ويژه 1خصوص عكس مختل  به شاه در اين تصاويرناصرالدين

هيچ تفاوتي در  با اين تمهيد .بر تن دارد نگاهي به كاراكترهاي پرفروش عرصه سينما

كه اگر  تفاوت در اين استآيد. د نميمند به وجوخير و شر كاركرد رابطه حاكميت

و براي  كردسرعت خود را با مد روز همراه ميزيست بهشاه در زمانه ما ميناصرالدين

اي براي تحقق اهداف دستانه به ابزار تبليغات و وسيلهوري، خامافزايش بهره

شاه در هاي ناصرالدينبال جايبهاين امر را چادري كه شد. داري تبدي  ميسرمايه

نشان  شده،دوختهاش و قواي فوق بشريهاي او به عالمت فره ايزدي بر شانه 1تصوير 

شاه به گواه دو فرشته بالدار هر دو وجه سوپرمن و بتمن . شخصيت ناصرالديندهدمي

ها، ها، كارتوندر كميكهنري يا قهرمان و ضدقهرمان يك ستاره يا محبوب 

لباس پاپ آرتي  4در عكس  را دارد. ايي از اين قبي ههاي تلويزيوني و فيلممجموعه

داري يا شاه؛ گردنبند و دستبند طالي او، تبعيت او از مد و نفوذ سازوكار سرمايه

                                                      
1. Physiologic                                   علم به عملكرد اعضاي بدن ، بدن داراي عملكرد كنترل شده 
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با استفاده از انواع برندها و فرهنگ  اهدر عكسدهد. رئاليسم كاپيتاليستي را نشان مي

فرد مشهور يا ستاره ام يك شاه، در مقشود كه ناصرالدينشهروندپسند چنين القا مي

 كندكمك نمي فرمانروايي اوبه شاهنشاهي و دوام ستاره هنر، اينجا ديگر . است سينما

 قرارگرفته است. همپوشان باشخصيت ستاره سينما يا هنرشاهنشاه  شخصيت

وار و زنان مانكن (هاي ديگري مانند جيران غزال گريزپاي)و عكس 4در عكس 

الدوله صنعت زيباساز زنانِ روز را متفاوت از زنان و حتي انيس الغراندامي چون جيران

دهند. همچنين جايگزيني موسيقي پاپ با دارِ دوره قاجار نشان ميدرشت، چاق و سبي 

بهره داري بيجاي موسيقي سنتي درباري نيز از سازوكار سرمايهابزارآالت الكترونيك به

ي واعظان جابهبه افكار شخص معترض  دهيبر نقش سينما در جهت 3. در عكس نيست

اعتراض پنهان  7اسدآبادي تأكيد شده است. گرافيتي در عكس  نيالدجمال ديسكاريزماتيك يعني 

بدن مثله شده اعداميِ معترض  7 كند. در عكسداري را القا ميبه وضع موجود و سلطه سرمايه

آويخته شده و اكسيد شدگيِ آن با  خورده،رد و برشوَهاي فلزي نَروي لته چون يك ابژه هنري

دار تهويه صنعتي، ي، نقش گ  و مرغ را به وجود آورده است. توربين سياه و پرهافزارنرمدستكاري 

دهد است. اين هاله سياه، قبح فع  تماشاگراني را نشان مي شده يتبدبه هاله قدسيِ پشت سر او 

 اند. يي و توريستي ساختهكه از زجر و درد و شكنجه يك انسان، موضوعي تماشا

مند متجلي در تمايز شاه و رعيت، شاه و حاكميت مكانيسم قدرتاين آرار عالوه بر 

 –رابطه صنعت مد  ،حاكم و تابعبا گسترش رابطه زنان حرمسرا، حاكم و رج  سياسي، 

هاي تماشايي توريستيِ نگريستن از طريق شهروند، سلطه روش/شخصيت مشهور

 . قدرتي كهداندمند ميرا از نوع حاكميت جاي چشم،برداري بهفيلم موباي  و دوربين

گيرد و در را مي، زمان و انرژي و سرمايه انساني گرفتن و دادن است. پول مكانيسمش

دهد. را ارائه ميمحصول ساله و يا تعميرات رايگان ازاي آن امتيازاتي چون گارانتي يك

دهد. زمان را و كارخانه روياسازي هديه مي گيردپول، زمان و نيروي انسان را مي

هدف دهد. بودن، ابژه مي  ديگري شدن و اليك ارائه مي گيرد و حس زيبايي، خاصمي

و تمايز در بين درجات شهروندان و ايجاد احساسي چون  تفاوتحس هم ايجاد 
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مند در رابطه شاه و رعيت /شاه است. باالترين درجه رابطه حاكميتشخصيت مشهور

در نسبت داري هاي ديگري چون سرمايهنظامممكن است حتي اما ، گرددتجلي ميم

. درنتيجه، اين حاكم و تابع تعيين سرنوشت مردم/شهروندان را در دست خود بگيرند

را با تمركز بر داري در افزايش سود و بهره ها تكنيك، اهداف و شيوه سرمايهعكس

 كنند.آشكار مييي، سينما، صنعت سكس و زيبايي را هايي چون تبليغات و بهره از مدگراشيوه

گيرد و داري، مصرف است كه در جايگاه حقيقت قرار ميبدين ترتيب، در نظام سرمايه

گرايي و مي  به مصرف كند. شناخت حاص  مصرفتبليغات شناخت كاذب توليد مي

ر و مصرف است و توليد در اين گفتمان چيزي جز افزوده كي  نيست كه به لذت بيشت

 (.44و49و43:  1497شود )تربتي، بيشتر منجر مي

هاي چيرگي در ميدان استراتژيك منزله يكي از وضعيتسازي بهجهاني

هاي گسست و تغيير را ؛ در ستيز نيروهاي خود، تاريخِ جامعه يا لحظه1داريسرمايه

وير از امور كند، تا سلطه بر امور را به دست بگيرد. ازآنجاكه در اين تصاخنثي مي

 زدايي شده، مدعي هستيم اين آرار با زنده كردن و حاد نمادين سلطنتي دوره قاجار نماد

شود با بيرون عنوان بخشي از منحني اكنون قادر ميهاي آن دوره، بهكردن گسست

كشيدن امر معاصر خود را از ساير آرار معاصر و حتي در گرايش نوقاجارگرا متمايز 

عنوان ِ موقت، بهميدان نيروهاي معارض گذشته و اكنون، چون چيرگي كند. اين آرار در

كند و هاي هنر نوقاجارگرا را معرفي ميامر معاصر، الگو يا قاعده توليد ِكمپوزسيون

 داعيه عوض كردن مسير منحني هنر معاصر را هم دارد.

 گيريبحث و نتيجه

هاي قدرت واكاويِ مؤلفه زاده، هدف اين پژوهشگذاري آرار فيليفراتر از ارزش

زمينه پس هاي بصري، نوشتاري ونگاه توصيفي به مؤلفه بوده است. هامند در آنحاكميت

                                                      
داري چندمليتي يا پساصنعتي است كه به قول جيمسون منطق فرهنگي بر آن حـاكم اسـت   منظور بيشتر سرمايه -1

 گذارد.ر ميو از طريق فرهنگ، تأري
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بر خطوط و سطوح عمودي  هاي سرد خنثي و تيره،كه ضمن سلطه رنگ دهدآرار نشان مي

شته، در كاربرد اندك نو ه عالوه شده است. در اين آرار ب و كشيده در ك  آرار تأكيد بيشتري

عكس  7شود. در ها عناصر معماري و زمين از زاويه باال ديده ميزمينه اغلب آنپس

و زمينه ديگري نشان  هاي تاريخي دوره ناصري در زمانهشخصيتاغلب  منتخب،

تهي شان، اغلب نمادزدايي و از معناي رايجشان نمادها با نگاهي به معناي سنتي اند.شدهداده

مند فوكويي نشان هاي قدرت حاكميتجدول(. نگاه تحليلي با تكيه به مؤلفهاند. )نتايج شده

زاده بندي آرار فيليدهد )برقراري رابطه تحليلي نتايج پژوهش و تفكر فوكو( تركيبمي

بيانگر نيرويِ گسست دوره قاجار يعني گسست هنر نمادين درباري از جريان هنر اعتراضي 

شروطه از مشروعه و گسست سنت و مدرنيته است. در و بازاري؛ بيانگر گسست سلطنت م

مند در نظام سلطنتي مانند كاركرد و هدف برداشت هاي حاكميتاين آرار چندي از مؤلفه

بندي كشيدن نيروي چينه ابزار و تكنيك با مجازات و به بند ،كردن و گرفتن از نيروي تابع

در  توان، ميرجعتي به دوره قاجار با شود.نشده ترورگر و نيز نظام تمايزگذاري ديده مي

با  به رابطه حاكم و تابع، شاه و رعيت، شاه و زنان حرمسرا، شاه و ساير رج  سياسي ها،آن

عنوان بخشي از منحني هنر معاصر، برد. همچنين، به پيشان هاي از پيش تعيين شدهجايگاه

حاكم بر جامعه  داريسرمايهها و اهداف ، شيوهفضاشود با اين بازگشت قادر مي زادهفيلي

براي شناخت انواع ديگر روابط قدرت فرصتي را رصد كند و آن را به امروزي، 

 ها لباس برند و مارك شخصيت بدمن و سوپرمندر اين عكس .دنمايمند تبدي  حاكميت

ها، زنان الغراندام، شاه، لباس پاپ آرتي و دستبند و گردن بند طالي وي، مانكنناصرالدين

هاي پوستر فيلمها و فيلمسينماي هاليوود و نيز  سيقي پاپ و ابزار الكترونيك، تأريرمو

كند. اين نكات داري از طريق فرهنگ بر جامعه اشاره ميبه تأرير سرمايه ؛عصياني ايراني

در اين  دهدمند نزد فوكو نشان ميتحليلي با تاباندن نورِ پنج مؤلفه مكانيسم قدرت حاكميت

مند در يك نظام سلطنتي، تكنيك و هدف قدرت حاكميت ،زون بر تأكيد بر ابزاراف هاعكس

داري نيز پرده برداشته سرمايه مند در نظاماز ابزار، تكنيك، هدف و شيوه قدرت حاكميت

، سلطه و شهروند ستاره هنريصنعت مد/داري از طريق نظام سرمايه شود )نتايج جدول(.مي



 

 

 

 

 311  مند در آثار سيامك  ...   تحليل مكانيسم قدرت حاكميت

برداري بر چشم، سلطه و نگريستن با موباي  و دوربين فيلمهاي سرسري و توريستيِ روش

 كند.هاي اجتماعي به افكار مردم فرمانروايي و حاكميت ميدهي سينما و شبكهجهت

هاي مكانيسم ها بيشتر از سازوكارهاي قدرتِ امنيتي و انضباطي بر مؤلفهدرنتيجه اين عكس

اگر اري متمركزند. بدين ترتيب حتي دمند در دو نظام سلطنتي و سرمايهقدرت حاكميت

 مند در درجاتسلطنت به شك  بارز وجود نداشته باشد مكانيسم قدرت حاكميتامروز 

 .)بسط نتايج جدول( شودمتجلي مي داريدر نظام سرمايه از بدن حاكممتفاوتي 

داري؛ هاي چيرگي در ميدان استراتژيك سرمايهمنزله يكي از وضعيتسازي بهجهاني

كند، تا سلطه هاي گسست و تغيير را خنثي ميجامعه يا لحظه ستيز نيروهاي خود، تاريخِدر 

امور را به دست بگيرد. ازآنجاكه در اين تصاوير از امور نمادين سلطنتي دوره قاجار 

عنوان بخشي از هاي آن دوره، بهها با زنده كردن گسستنمادزدايي شده، مدعي هستيم آن

شوند خودشان را از ساير آرار گرايش نوقاجارگرا متمايز كنند. آرار يمنحني اكنون قادر م

كند و بر هاي در معرض تماشايش نيرو وارد ميزاده با چنين مكانيسمي به كثرت بدنفيلي

ها در ميدان نيروهاي معارض گذشته و اكنون، چون گذارد. آنها تأرير ميچگونه ديدن آن

هاي هنر نوقاجارگرا را معرفي وليدِ )امر معاصر( كمپوزسيونِ موقت، الگو يا قاعده تچيرگي

كنند و داعيه عوض كردن مسير منحني هنر معاصر را هم دارند. )پيوست به نتايج مي

شده است( نتايج مقاله به محققان شده در مقدمه اينجا دادههاي مطرحذكرشده پاسخ سؤال

هاي سطحي و تكراري؛ ي از توصي كند كه براي جلوگيرعرصه هنر معاصر پيشنهاد مي

د. پيشنهاد كننتر آرار اتخاذ هاي عميقاي براي تحلي چارچوب نظري مناسب و چند جانبه

كه، هر ارر يا نمايشگاهي با گرايش نوقاجارگرا را بدون در نظر گرفتن جوانب ديگر اين

 د.نخواننسرعت اگزوتيك بهچندگانه تحلي  آن، 



 زادهاثر سيامک فيلي 2مند در قدرت حاکميت هايؤلفهتحليل م -1جدول 
 هاي بصريمؤلفه مورد بررسيارر  شماره تصاوير

 و نوشتاري

حاكميت  قدرت هايمؤلفه ها و نمادهاشخصيت زمينه

 در نظام سلطنتي مند

 حاكميت مند قدرت هايمؤلفه

 داريدر نظام سرمايه

1 

 رستاخيز  

غلبه خطوط عمودي بر خط 

هاي خنثي و رنگ قي،هاي اف

 و خاكستري و تيره

 عالمت خروج اضطراري-

طاق و طاقچه 

 ضربي

 شاهاشخاص: ناصرالدين

نمادها: تاج با كاله طره 

 دار، نماد سلطنت

نيك و  فرشتگان اعمال-

هاي چادري بد و بال

نماد سوپرمن و بت 

 دارلباس مارك-من

ابزار در مكانيسم 

مند در نظام حاكميت

 شاهيسلطنتي: بدن 

 

 

شيوه در مكانيسم قدرت 

 داري:سرمايه

 لباس برند و مارك

 شخصيت بدمن و سوپرمن

مورد اشاره در  شاهناصرالدين

 هاها و فيلمها، كارتونكميك

 
4 

 
 كابوس شاه

 غلبه خطوط عمودي،

پراكندگي نقاط سفيد و 

 روي سطح قاليسياه

 عنصر نوشتاري ندارد.-

فرش و نقوش 

 اسليمي و خطايي

شاه شخاص: ناصرالدينا

 و مردم معترض

نمادها: تاج كياني نماد 

فرش نماد  -سلطنت

 رروت و شكوه

مراسم قالي تكاني و -

لباس پاپ آرتي شاه 

 عامهنماد فرهنگ

 

 و ابزار

تكنيك مكانيسم 

عمارت  :حاكميت مند

 شاهي و مجازات

داري: لباس شيوه سرمايه-

پاپ آرتي شاه، دستبند و 

 راييگردن بند طال مدگ

 



4 

 
 بر سرنهادن تاج كياني

تناسب خطوط عمودي و 

افقي در اجزاي ميزانسن، 

هاي خنثي، تيره و غلبه رنگ

هاي بر انرژي رنگ سرد

 صورتي، نارنجي و قرمز

 عنصر نوشتاري ندارد.-

شاه، ناصرالدين اشخاص: عمارت شاهي

ميرزا آقاخان نوري، 

اميركبير، سفير انگليس 

له، انيس الدو و روسيه،

 جيران و مهد عليا

-نمادها: تخت شاهي 

 عمارت شاهي خرگوش

پاهاي مانكن به جاي 

پايه صندلي نماد 

 زادوولد

 ابزار و نظام 

 :تمايز گذاري

تخت و دربار شاهي  -

مراتب درباري، و سلسله

اعمال قدرت بر افراد 

 ديگر

مند هدف قدرت حاكميت-

داري: سرمايه در نظام

ام، ها، زنان الغراندمانكن

موسيقي پاپ و ابزار 

الكترونيك نشان از تأرير 

داري بر سبك زندگي سرمايه

 انسان معاصر دارد.

 

3 

 
 (ميرزا رضاي كرماني )رضاي شاه شكار

توازن خطوط و سطوح افقي 

هاي و عمودي، غلبه رنگ

 سرد و تأرير زياد رنگ

 نارنجي و زرد

آندر گراند -عناصر نوشتاري

م سينما و شوفرتاكسي و نا

و  32چند فيلم سينمايي دهه 

72 

 سردر سينما و

 تاكسي

اشخاص: ميرزا رضا 

 كرماني

تاكسي قرمز و  نمادها:

فيلم راننده تاكسي 

اسكور سيزي نماد 

عصيان، شماي  ميرزا 

 نماد قدرت شباني

تكنيك قدرت 

در نظام  مندحاكميت

 سلطنتي :

قدرت شباني عليه 

 مند،قدرت حاكميت

 

 

 

 

 

 

  

 داري: تأريرايهسازوكار سرم-

سينماي هاليوود و نيز 

عصياني ايراني با  هايفيلم

تعري  تيپ ايده آل و جهت 

 دهنده به قدرت شباني

 



7 

 شمع آجين

عمودي  غلبه سطوح كشيده

در ستون، بدن مصلوب و 

 بر خطوط افقي ضريح

 عنصر نوشتاري ندارد.-

پنجره ضريح يك 

زاده، گرافيتي امام

بر ديوار ضريح، 

 باال از زاويه زمين

شخصيت: ميرزا رضا 

 كرماني

ضريح و شمع  نمادها:

 نماد تقدس،

ستون چوبي نماد 

تصليب، مشت 

 خورده نماد اعتراضگره

هدف و تكنيك قدرت 

مند در نظام حاكميت

 سلطنتي:

مجازات با هدف ايجاد 

 رعب در ديگران

داري: گرافيتي نظام سرمايه 

پنهان و در نشان از اعتراض 

متفاوت از انقالب  هايقالب

كارگري به وضع موجود 

داري حاكي از سلطه سرمايه

 است.

7 

 اعدام

 غلبه خطوط عمودي بر افقي

و سلطه  در اندام اعدامي

 هاي تيره خنثي و سردرنگ

 عنصر نوشتاري ندارد.-

هايي كه سه لته

هاي مانند قوس

جناقي به نظر 

 رسند.مي

شخصيت: ميرزا رضا 

لته كرماني نمادها: سه 

نماد سه مرحله زندگي 

مسيح، خورشيد پشت 

سر نماد هاله تقدس، 

زجر و درد نماد لذت 

ديگران،تماشايي تماشاي

 داريشدن نماد سرمايه

تكنيك قدرت حاكميت 

مند نظام سلطنتي: 

در انظار  مجازات

 عمومي

 

تماشايي بودن همه وجوه 

زندگي بشر حتي مرگ و 

زجر ديگران، سلطه 

ي شدن ديدتوريستي، كاالي

 هنر

 

 

 هاي سرد خنثي و تيرهرنگ :دهدارر نشان مي 7بررسي  گيرينتيجه

غلبه دارد. در اين بر ك  آرار 

وسطوح عمودي آراربرخطوط

و كشيده تأكيد بيشتري شده 

است. در اين شش ارر كاربرد 

 بسيار اندك است. نوشته

زمينه اغلب در پس

آرارعناصر معماري 

 شود.ديده مي

يه باال زمين از زاو

شده نشان داده

 است.

عكس اغلب  7در 

تاريخي  هايشخصيت

و  دوره ناصري اما در زمانه

 شوند.ميديدهديگري زمينه

با نگاهي به معناي  نمادها

سنتي، اغلب نماد زدايي و 

 اند.شده زدايي معنا

ها از ابزار در اين عكس

و تكنيك و هدف 

مند در قدرت حاكميت

يك نظام سلطنتي پرده 

 شود.رداشته ميب

در اين شش عكس ابزار و 

تكنيك و هدف و شيوه 

 در نظامقدرت حاكميتمند 

 شود.داري ديده ميسرمايه

 

 



 منابع

  ،تهران: اختران. ،مشروطه ايراني. (1434) .ماشااهللآجوداني 

  ( .1494آفرين، فريده« .)هـاي مشـترك هنـري تمـدن    ها و نقشمايهمطالعه رابطه بينامتني در سنت 

 .17. سال هشتم، ش. دوفصلنامه مطالعات تطبيقي هنر«. ايالم و همخامنشي

  .آذر  .ماهنامه هنر آگه .«ضيافت قجري با اندكي شعبده در وضعيت معاصر. »(1497)آفرين، فريده

 .42ش  ،و دي

  ،گفتگو بـا سـيامك    .شوندهايي كه پاك ميحافظه» .(1494)زاده، سيامك. فيلي ؛عليرضااميرحاجبي

 .4241سال يازدهم، شماره  ارديبهشت، .روزنامه شرق، «لي زادهفي

 .71ش  ،تابستان .حرفه هنرمندفصلنامه ، «رستاخيز روي فرش ايراني. »(1494) اخگر، مجيد. 

  ،4377 شمارهسال سيزدهم،  ،آذر .روزنامه شرق، «زايش سياست در تابلو» .(1493) .حجتاماني. 

 مترجمـان: عيسـي    چگونه تحقيوق کنويم؟.  . (1491) يت، ملكـم. تا ؛هيوز، كريستانا ؛بلكستر، لورن

نـور. چـاپ   زاده، ابوالفض  فراهاني و محمدرضا سرمدي، تهران: انشارات دانشـگاه پيـام  ابراهيم

 چهارم.

  .ترجمه: مجيد اخگر، تهران: مينوي خرد.نظريه هنر آوانگارد. (1493)بورگر، پيتر . 

 ترجمـه: عسـكر بهرامـي، تهـران     .هوا و آداب ديني آ زردتشيا : باورها . (1431)، مري. بويس: 

 ققنوس.

 ،(1) طاووسفصلنامه ، «هنرمعاصرايران. »(1443) رويين. پاكباز. 

   .بررسي ارتباط نگاه محور در فيس بـوك: برسـاخت فـانتزي و گفتمـان     . »(1497)تربتي، سروناز

 .3دوم، ش.  . سالهاي نوينفصلنامه مطالعات رسانه، «هيستريك )بارويكرد لكان(

 ،تهران: پرديس دانش. .تجدد بومي و بازانديشي تاريخ. (1497) محمد. توكلي طرقي 

  ،14سال چهارم، ش  .چيدما  فصلنامه ،«تاريخ بازخوانيپرندگان باغشاه، » .(1493) .صالحتسبيحي. 

   .44/4/1494 بازنشـاني شـده:   ،«نمايشگاه آرار سيامك فيلي زاده با نام آندِر گراند. »(1494)تيوال: 
https://www.tiwall.com/p/under-ground 

  افشين جهانديده و نيكو سرخوش، تهران: ني. :ترجمه .فوکو .(1439) .دلوز، ژي 

 نشر نظر.تهران:  .تحوالت تصويري هنر ايرا ، بررسي انتقادي. (1497)زنده، سيامك. دل 

 .بازنشـاني شـده    .،لكترونيكوي پلوه  مجلوه ا  مـاه، ، مهر«بـازخواني در پسـتو  . »(1494) شاهد، امين

4/4/1494 :www.pellemag.com 

http://www.pellemag.com/


 

 

 

 

 

 

 

 1331، پاييز 11هاي نوين، سال چهارم، شماره مطالعات رسانهفصلنامه      316

 ناموه، رسواله، پوروژه    تدوين پايا (. 1433دلگشايي، بهرام. ) ؛ملكي، محمدرضا ؛الدينجمال طيبي، سيد

 . تهران: انتشارات فردوسپژوهشي و مقاله علمي

  .ترجمـه: بابـك    .هوا ، سرگشتگي نشوانه «حقيقت و قدرت». (ال  1439)فوكو، ميش  و ديگران

 احمدي، تهران: مركز.

  . ترجمـه: نيكـو سـرخوش و افشـين      .تئواتر فلسوفه  ، «سوژه و قدرت. »(ب 1439) فوكو، ميشـ

 جهانديده، تهران: ني.

 . ترجمه: نيكو سرخوش و افشين  ، تئاتر فلسفه.«نيچه تبارشناسي تاريخ» (ج. 1439) فوكو، ميش

 انديده، تهران: ني.جه

  . ترجمه: نيكـو سـرخوش و افشـين    ، تئاتر فلسفه«هاي بدنامزندگي آدم». (د 1439)فوكو، ميش .

 جهانديده، تهران: ني.

  ( . 1494فوكو، ميش .)ترجمه: نيكو سرخوش و افشين جهانديـده، تهـران:   تولد زندا ، مراقبت و تنبيه .

 ني.

 .تهران: چاپ و نشر نظر. .هاي نوينها و ديدگاهرا ؛ ريشههنر معاصر اي. (1493) كشميرشكن، حميد 

  . تهران: آگاه.تاريخ سانسور در مطبوعات ايرا . (1472)كهن، گوئ . 

 .ناهيد. :تهران .تبارشناسي خاکستري است. (1497) مشايخي، عادل  

  ( .1434مون، سايمون« .)ر و ديگران، . ويراسته تام باتامونامه انديشه مارکسيستيفرهنگ، «سرمايه

 ترجمه: اكبر معصوم بيگي، تهران: بازتاب نگار. 

 ( .1439ميلز، سارا  .)ترجمه: داريوش نوري، تهران: مركزميشل فوکو . 

  .كـاووس   :ترجمه جمعي. هايرسانهتحقيق در . (1433)ويمر، راجر دي. و دومينيك، جوزف آر

  اي.برنامهت و سنجش سيد امامي. تهران: انتشارات سروش و مركز تحقيقات، مطالعا

   .ــن ــر آنالي ــالري آران . »1494هن ــد در گ  :12/4/1494بازنشــاني شــده: .. «نمايشــگاه آندرگران

http://www.honaronline.ir 
 

 Emerling, Jae. (2005). “Michel Foucault”, Theory for Art History. New York: 

Routledge. 

 Foucault, Michel. (2003). le pouvoir psychiatrique. Paris : Seuil/Gallimard. 

 Patton, P. Michel Foacault, Meagan Morris. (1979). “of power & Prisons” in 

Michel Foucault, Power,  Truth & Strategy,  pp.109-146. 

 


