تحلیل مکانیسم قدرت حاکمیتمند در آثار سیامک فیلیزاده
بر اساس آرای فوکو
(مطالعه موردی :نمایشگاه اندر گراند)
فريده آفرين
تاريخ ارسال1494/21/19 :

*

تاريخ پذيرش1494/27/42 :

چكيده
با توجه به رواج فرمهاي رويتپذير هنر دوره قاجار در آرار برخي از
هنرمندان معاصر ايران ،هدف تحقيق ،تحلي مكانيسم قدرت حاكميتمند در
 7ارر نمايشگاه آندرگراند سيامك فيليزاده است .سؤال تحقيق درباره
چگونگي نگاه به مؤلفههاي اين مكانيسم در آرار يادشده در دو بخش نظام
سلطنتي/حكومتي و سرمايهداري است .روش خوانش آرار توصيفي-تحليلي با
بهرهگيري از آراي ميش فوكو و رويكرد «تبارشناسي» است .در اين رويكرد
مؤلفههايي چون كاركرد يا هدف؛ شيوه ،ابزار يا تكنيك و نظام تمايزگذاري در
مكانيسم قدرت حاكميتمند ،تحلي

ميشود .خوانش توصيفي مؤلفههاي

* استاديار گروه پژوهش هنر ،دانشكده هنر ،دانشگاه سمنان.

f.afarin@semnan.ac.ir

تحليل مكانيسم قدرت حاكميتمند در آثار سيامك ...

313

بصري ،نوشتاري و پسزمينه آرار يادشده سلطه خطوط عمودي و سطوح
كشيده ،رنگهاي سرد؛ تيره و گرفته ،استفاده اندك از نوشته و تأكيد بسيار بر
عناصر معماري در پسزمينه را نشان ميدهد .در اين آرار از بسياري از قوانين
نمادين هنر درباري نماد زدايي و در شخصيتهاي تاريخي دستكاري صورت
گرفته است .خوانش تحليلي تركيببندي آرار فيليزاده با وجود اينكه حاكي
از نيرويِ گسست دوره قاجار يعني هنر نمادين درباري از جريان هنر
اعتراضي و بازاري است؛ گسست سنت و مدرنيته و آغازههاي گسست
سلطنت مشروطه از مشروعه را نشان ميدهد .در اين عكسها خوانش
توصيفي جزيياتي چون لباس برند و مارك شخصيت بدمن و سوپرمن
ناصرالدينشاه ،لباس پاپ آرتي و دستبند و گردن بند طالي او ،مانكنها ،زنان
الغراندام و ...به تأرير سرمايهداري از طريق فرهنگ بر جامعه هنرمند اشاره
ميكند .نتيجه اينكه در اين آرار همراهِ تأكيد بر ابزار و تكنيك و هدف قدرت
حاكميتمند در يك نظام سلطنتي ،از مؤلفههاي قدرت حاكميتمند در نظام
سرمايهداري نيز پرده برداشته ميشود.
واژههاي کليدي :نوقاجارگرايي ،هنر معاصر ،قدرت حاكميتمند ،تاريخ،
سلطنت ناصرالدينشاه.

مقدمه و بيا مسئله
در اواي دوره قاجار حمايت و همراستايي سياست و هنر ،هنر درباري و شماي سازي
را رقم زد .هنر درباري به دلي نمايش شكوه شاه ،شاهزاده و تصوير جامعه درباري
بهعنوان پراكسيس اين جامعه كاركرد كامالً مشخصي داشت (مثال :هنر دربار لويي
چهاردهم) ،همانگونه كه هنر ديني بخشي از پراكسيس زندگي جامعه مؤمنان محسوب
ميشد (بورگر .)112 :1493 ،در اين دوره ،به همين موازات ،جنبههاي بازاري هنر
قاجاري هم پررنگ شد و عدهاي به هنرهايي چون قلمدانسازي پرداختند (آژند:1434 ،

331

فصلنامه مطالعات رسانههاي نوين ،سال چهارم ،شماره  ،11پاييز 1331

 .)43در انشعاب ديگري از هنرها مانند هنرهاي نمايشي و كاريكاتورهاي روزنامهها،
اصالحاتي كاركردي خالف انتظار حكومت رواج يافت .در اين صورت برخي هنرها
بهجاي اينكه ابزاري براي افزايش مشروعيت سلطنت باشند ،راهي براي ايجاد فاصله و
شكاف ميان حاكم و تابع باز ميكنند .بنابراين رابطه سياست و هنر از كاركرد تعاملي تا
كاركردي تقابلي و از حمايت تا عدمحمايت نوسان دارد .بهويژه هنگاميكه نهضت
مشروطه تعداد زيادي از هنرمندان و روشنفكران را در دوره دوم قاجار با خود همراه
كرد ،هنر با فاصله بيشتر از مؤلفههاي حمايتي حاكميتمند ،قدم در راهي نهاد كه از آن
به «عصر بيداري» يا «تجدد و نوزايي» ياد شد.
در دوره قاجار انقالب مشروطه بهمنزله رويدادي است كه لحظه پسوپيش دو
نوع سلطنت مشروعه و مشروطه را رقم زد .بعد از گسست ،دو لحظه متفاوت روي
منحني فرمهاي گزارهپذير و فرمهاي رويتپذير به وجود آمد .كردارهاي گفتاري و
غيرگفتاري مدافع سلطنت ،بهطور مداوم بر روي سرمنشأهاي اين گسست سرپوش
ميگذاشت .نمونهاي از اقدام يادشده ،در عرصه گفتاري اينچنين گزارششده« :ميرزا
ملكم خان [ ]...روزنامه به زبان فارسي ايجاد كرد موسوم به قانو كه تماماً شيطنت و
خيانت و فساد و بدذاتي است كه خود را در آن روزنامه زبان اه ايران قلمداد كرده و
ميگويد قانون ميخواهيم .همهكس ميدانند كه يك نفر ارمني [ ]...چگونه ميشود
براي مملكتي مث ايران كه مملكت اسالم است و حال آن كه خود مسلم نيست محض
خيرخواهي قانون بخواهد .كدام قانون بهتر از قرآ مجيد است كه پيغمبر صلياهلل و
عليه و آله گذاشته و اآلن معمول دولت و ملت است( ».كهن )171 :1472 ،بدين ترتيب
روايتها و فرمهاي گزاره پذيري در عصر مشروطه ساخته شد كه در آن كثرتي از
بدنها يا هستي اجتماعي را در دو جهت تعين داد .در يكجهت پيدايش مفاهيم جديد
در عصر قاجار ،تركيبات و تعبيرات تازهاي چون «حكومت ملي»« ،حقوق بشر»« ،دولت
ملي»« ،حريت يا آزادي فردي»« ،حريت جمعي»« ،اتحاد ملي»« ،قشون ملي»« ،تصني
وطني»« ،مساوات»« ،عدالت»« ،مجلس»« ،قانون» را به وجود آورد( .آجوداني)4 :1434 ،
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همين عبارات باوجود سركوب شديد درهمپيچيده در روايات مشروطه ،به نيروهايي كه
از ميدان سلطنتطلب و از سازوكار نمادين آن بيرون ميماندند جهت داد .نيروي مازاد
بر امور نمادين در هر دو عرصه ،آنچه ديدني و شنيدني بود را تعين ميبخشيد و
كاركرد آنها را مشخص ميكرد.
مح تأكيد اين مقاله بيشتر حول رابطه حاكم و تابع براي تعيين عناصر قدرت
حاكميتمند ،سازمانيافته است .در قدرت حاكميتمند به شرح كاركرد ،هدف ،نظام
تمايزها ،تكنيك و تبيين آنها در آرار نمايشگاه آندرگراند سيامك فيليزاده بهعنوان
هنرمندي نوقاجارگرا خواهيم پرداخت .سيامك فيليزاده نقاش و طراح گرافيك معاصر
آرار اين نمايشگاه را به شيوه ميكس مديا از عكاسيِ صحنهآرايي شده و فوتومونتاژ
ايجاد كرده است .از مهمترين افتخارات هنري او افزودن ارر «بازگشت رستم پس از
سي سال» وي به مجموعه موزه متروپوليتن نيويورك است .ليندا كومارف مسئول بخش
هنرهاي اسالمي موزه الكماي لسآنجلس با پيگيري سرنوشت هنر اسالمي ،ارر «رستم
آرپيجي به دست» فيلي زاده را امتدادي بر سنت هنر اسالمي و ايران ارزيابي كرده است
(نق از اخگر .)112 :1494 ،با اين توصي  ،پژوهش حاضر معطوف به آرار نمايشگاه
«آندرگراند» برگزارشده در گالري آران در ارديبهشت  1494است .موضوع نمايشگاه
سلطنت و وقايع عصر ناصري چون تبعيد مهد عليا به قم و شهادت اميركبير ،سركوب
زنان توسط ميرزا محمود خان كالنتر و ماجراي نان ،توطئه مهد عليا ،مرگ مشكوك امير
قاسم فرزند جيران ،جيران غزال گريزپاي ،بازگشت از فرنگ و ترور ناصرالدينشاه
قاجار و  ...بوده است.
ه نرمندان معاصر بنا به داليلي گرايش نوقاجارگرايي را براي بيان ايدههاي خود
به كار گرفتهاند .با بررسي انواع عناصر قدرت حاكميتمند در نمايشگاه آندر گراند،
موضع هنرمند را نسبت به مكانيسم قدرت حاكميتمند نشان ميدهيم .هدف تحقيق
پاسخ به اين سؤالهاست :آيا نوقاجارگرايي سيامك فيليزاده در دوره معاصر همراستاي
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همان گسست از عرصه نمادين هنر قاجار ارزيابي ميشود؟ آيا هنرمند با بهره از
لحظات گسست از چارچوب نمادين هنر يك دوره تاريخي ،به بازسازي آن در بستر
وضعيت معاصر ميپردازد؟ آيا حاص همبودي گذشته و اكنون در آرار هنرمند يادشده،
امر معاصري است كه نور جديدي بر وضعيت معاصر ميتاباند؟ پاسخ به سؤالها
مشروط به تمركز بر خود آرار است زيرا بنا به گفته فوكو در «نظم چيزها» ،نظام
بازنمايي در آستانه مدرنيته ،نه به هنرمند و نه به مخاطب ،بلكه به آرار متكي است
(.)Foucault, 1966: 5, XXiV
به عنوان پيشينه ،بايد از برخي مقالهها و نوشتههاي فوكو ،كتاب «فوكو»ي دلوز و
نيز كتاب «تبارشناسي خاكستري است» يادكرد كه مبناي چارچوب نظري تحلي ها را
فراهم كرده اند.
گذشته از اين موارد ،با توجه به سؤالهاي يادشده ،پژوهش دقيقاً مرتبط با عنوان
تحقيق يافت نشد .نظر به ابعاد معنايي عنوان ،ميتوان نوشتهاي مجم از حجت اماني
در روزنامه شرق منتشرشده در آذر  1493با عنوان «زايش سياست در تابلو» را معرفي
كرد كه نويسنده در آن به تعري

و ذكر انواع نوقاجارگرايي در هنر معاصر ميپردازد.

مقاله حاضر از جنبه تمركز بر قدرت حاكميتمند بر اساس آراي فوكو در آرار يك
هنرمند با پيشينه يادشده تفاوتهاي بسياري دارد .در مورد آرار فيليزاده هم مصاحبهها
و نقدنوشتههايي كوتاه و مختصر به رشته تحرير در آمده است .براي نمونه مجيد اخگر
در «رستاخيز روي فرش ايراني» در اين آرار نوعي خنثيبودگي به واقعيت پيراموني را
تشخيص ميدهد كه از نظر سبكي داراي چند ويژگي مانند :تلفيق نشانههاي تاريخي
ناهمزمان (تاريخي و معاصر) ،وجودِ ژستهاي اغراقشده ،نمايشي و اتكا به
تصويرپردازيِ حوزه تبليغات مد ،ويدئو كليپها و متكي به صنعت سكس است .اين
آرار را مملو از ارجاعات بصري و رنسانسي و مسيحي تا ارجاع به آرار ژاك لويي داويد
و ديگران ميبيند (اخگر .)129 :1494 ،نتيجه پژوهش حاضر حاكي از آن است كه آرار
نمايشگاه ،مسائ وضعيت دوران خود را بهطور ضمني بيان ميكند.
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مفاهيم نظري پژوهش
در اين بخش به تعري

مفاهيم و واژگان مهم مقاله چون نوقاجارگرايي بر اساس حدود

زماني ،قدرت ،قدرت حاكميتمند و تاريخ در آراي فوكو خواهيم پرداخت.
نوقاجارگرايي
منظور از دوره معاصر ،در نظر گرفتن بازه زماني است كه از دوره قاجار به بعد
تقسيمبندي شده است :دوره اول ( ،)1439-1442دوره دوم ( ،)1442-1444دوره سوم
( ،)1444-1474دوره چهارم ( 1474تاكنون) (پاكباز .)43 :1443 ،موج جديدي از
نوعي «قاجارگرايي» يا نوقاجارگرايي با بازنگري در مفاهيم دوره قاجار در برخي آرار
هنري دوره معاصر آغاز شده است و هنرمندان از اين طريق به بيان انتقادات و يا
بازنگري و نيز به دستكاري؛ تغيير تاريخ و حتي تكرار آن پرداختهاند« .واژه
«نوقاجارگرايي» در برابر آرار هنري و گرايشهاي معاصر و جديدي قرار دارد كه از
ويژگيهاي دوران قاجاريه در سطوح مختلفي بهره گرفتهاند .نوقاجارگرايي فراتر از هنر
شام همه واقعيات اجتماعي اعم از فرهنگي ،اعتقادي ،ديني ،سياسي و  ...است .اما به
هر صورت دربردارنده ژنهايي است كه در خلق آرار هنري و ادبي بيتأرير نبودند».
(اماني )9 :1493 ،از مهمترين مؤلفههاي فرمي و محتوايي منشعب از اين مفاهيم در هر
دو حوزه سياسي و اجتماعي ميتوان به مفهوم سلطنت با تأكيد بر نقش شاهان قاجار
اشاره كرد .تا جايي كه مطالعات پژوهش حاضر نشان ميدهد چنين دغدغهاي فراتر از
ارزشگذاري ،در آرار آيدين آغداشلو ،كامبيز درمبخش ،اردشير محصص ،سيامك
فيليزاده ،سعيد خضري ،هادي فراهاني ،محمدعلي بني اسدي ،حامد صدر ارحامي،
امين فخارزاده ،بهنام كامراني ،امير شايان و بزرگمهر حسين پور به نحوي از انحا ديده
ميشود.
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قدرت
از ديگر مفاهيم كليدي اين پژوهش «قدرت» است .از قدرت فوكويي بهعنوان كانون
تحلي هاي تبارشناسانه ياد ميكنند .قدرت بيشتر از اينكه مايملك باشد استراتژي مشتم بر
آرايشها ،مانورها ،تاكتيكها ،تكنيكها و عملكردها است .با نظارت بر اين مؤلفهها «واژه
قدرت داللت دارد بر روابط ميان طرفها»( .فوكو 1439 ،ب )344 :به دلي امكان سرپيچي،
روابط قدرت در هر ميداني وجود دارد« .براي درك اينكه روابط قدرت چيست شايد بايد
شك هاي مقاومت و تالشهايي براي گسستنِ اين روابط را تحلي كنيم» (فوكو 1439 ،ب:
 )311تالشهايي كه هدفشان حمله بردن به نهادي از قدرت يا يك گروه و يك طبقه نيست
بلكه هدفشان آشكار كردن تكنيكي در مكانيسم روابط قدرت است (فوكو 1439 ،ب.)313 :
در نهايت اينكه ،قدرت در سه نوع امنيتي ،انضباطي و حاكميتمند ،صرفاً كاركردش مراقبت
كردن ،در كمين نشستن و غاف گير كردن نيست؛ چه در اين صورت به سطح نازلي در
ميغلتيد و تخريبش بسيار آسان ميگشت .مازاد بر آن؛ قدرت تحريك ميكند برميانگيزد و
توليد ميكند .قدرت فقط چشم ديدن و گوش شنيدن نيست ،قدرت وادار به عم كردن و
سخن گفتن ميكند (فوكو 1439 ،د .)444-441 :در نهايت بايد قدرت را ،همچون شبكهي
سازندهاي در نظر گرفت كه از تمامي بدنه اجتماعي گذر ميكند و بدين ترتيب فراتر از امري
منفي است كه كاركردي جز سركوبگري ندارد (فوكو  1439 ،ال .)443 :
قدرت حاکميتمند
با علم به سه نوع قدرت فوكويي ،براي اينكه بتوانيم روابط قدرت حاكميتمند را
بشناسيم با ذكر اين نكته كه «فرمانروايي كردن و حكومت كردن متفاوتاند» بحث را
پيش ميبريم .قدرت حاكميتمندِ سلطنتي ،فرمانروايي ميكند .در حقيقت منظور از
حاكميتمندي به تعبيري فرمانروايي كردن هم هست .در مكانيسم قدرت روابط
حاكميتمند فرمانروايي كردن ،گرفتن از رعايا در يك قلمرو با وضع قانو يا صدور
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فرمان است .ابژه اساسي فرمانروايي قلمرو است .اتباع از آن جنبه كه در يك قلمرو
هستند اهميت دارند .در فرمانروايي از نقضكننده فرمان شاهي انتقام گرفته ميشود .كار
يك شاه فرمانروايي ،اما كار يك حاكم حكومت كردن است.1
تاريخ
براي بررسي قدرت حاكميتمند گويي بايد بهصورت زماني به عقب برگرديم ،اما
اين عقب گرد به معنايِ جستجوي خاستگاه نيست .زيرا تاريخ از نظر فوكو ،شدن يا
صيرورت و به عبارتي خنديدن به شكوه خاستگاه است .عزيمت تبارشناسي از خاستگاه
ارزش ها ،اخالق ،زهد و شناخت نيست .تاريخ و يا آغاز تاريخي بدين معنا ،مطايبهگون
و مناسبِ براي دور كردنِ توهم خاستگاه و شكستِ تمام خودپسنديها است.
تبارشناسي تمام اپيزودهاي تاريخ بهمنزله چيزهايي دستنيافتني را ناديده نميگيرد
(فوكو 1439 ،ب 133 :و  .)133ازاينرو تاريخ نه به معناي رويدادهاي گذشته كه به
معني بازشناسي لحظات گسست ،شگفتي ،شكست ،بدگواري ،پيروزي و تغيير است.

چارچوب نظري پژوهش
چارچوب نظري پژوهش بنا به مقاله «سوژه و قدرت» متكي به پنج مؤلفه کارکرد،
آماج يا موضوع ،تكنيک و نظام تمايزگراريها و هدف است (فوكو 1439 ،ب:
 .)342قدرت حاكميتمند با اتكا بهحق الهي ،نسبت قدرتي است كه حاكم و تابع را در
يك رابطه دوسويه نامتقارن به هم پيوند ميدهد .اين نسبت نيرو وقتي ميان بدنها
فعليت مييابد ،طرفي را «حاكم» و طرف ديگر را «تابع» ميگرداند .در مكانيسم قدرت
حاكميتمند ،كاركردِ قدرت حاكي از نسبت نيرويي چون «برداشت كردن و گرفتن»
 -1سلطنت شيعي در دوره قاجار حكومت غير معصوم را روا ميدارد و هويتي براي شاهان رقم ميزند كـه وجـه
تمايزشان از ايرانيان باستان و اه سنت را بارزتر ميكند.
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است .قدرت حاكميتمند ميدهد و ميگيرد .حاكم به كشتن ميدهد و يا زنده نگه
ميدارد .ارباب در سيستم فئودالي نهتنها مالك زمين وقت زمان و بدنِ رعيت است بلكه
مالك جان اوست .هر چه بخواهد ميدهد و ميستاند .عملكردش ،از يكسو گرفتن و
از سوي ديگر برل و بخشش است .حاكم محصوالت ،اشيا ساختهشده ،نيروي كار و
شجاعت در جنگ ،زمان و خدمات را ميگيرد و چيزي را برنميگرداند .بذل و بخشش
حاكم به شك هديهاي درميآيد كه در مراسم آييني مانند رويدادي شاديبرانگيز بهمنزله
هديه اعطا ميشود يا به شك يك خدمت بهگونهاي اعالم وفاداري است ،مانند حفاظت
و نيز دفاع يا خدمت ديني كه كليسا آن را تضمين ميكند ( Foucault, 2003: 44نق از
مشايخي )114 :1497 ،و در مقاب شخص ،متعهد ميشود يا چيزي شبيه حقوق خوني
براي او پيش ميآيد .قدرت حاكميتمند ممكن است بر چيزي جز كثرات انساني مثالً
بر زمين ،راه و ابزار توليدي چون آسياب اعمال شود .در اين رابطه «بايد حاكمي وجود
داشته باشد كه بدنش مانند نقطهاي عم

ميكند كه همه روابط كثير ،متمايز و

آشتيناپذير در آن به يكديگر برسند( ».مشايخي )113 :1497 ،در رابطه شاه و رعيت،
بدنِ شاه در اعليترين درجه حاكم است ،اما اين بدن ،بدني مطلقاً كثير و متفاوت از
بدن جسماني است و دامنه معنايي آن تا استحكام تاجوتخت نوسان دارد.
آماج ،موضوع يا ابژه قدرت ،چيزي است كه قدرت بر آن اعمال و در رابطه تابع
و حاكم داده و گرفته ميشود .آماج قدرت حاكميتمند جان؛ مال؛ محصول؛ كار؛ زمان
و نيرويِ فرد و هر چيزي است كه بتوان از تابع گرفت .تكنيک اصلي در مكانيسم
حاكميتمند ،وضع قانون ،اطاعت طلبيدن و مجازاتِ خاطي در ازايِ خطا يعني تعرض
به شخص شاه است .بهعالوه ،در نظام تمايز گذاري تمايز حقوقي ميان شأن اجتماعي
شاه و رعيت بهعنوان شرط و نتيجه اعمال قدرت در نظام استبدادي حاكم است .در
نظام حاكميتمند هرچقدر هم تداوم جايگاه سلطنت مستق از اين يا آن شاه رقم
بخورد ،باز شخص شاه ،اهميت دارد .در نهايت هدف در مكانيسم حاكميتمند ،از

تحليل مكانيسم قدرت حاكميتمند در آثار سيامك ...

331

كاركرد متفاوت است .در تحلي مكانيسمهاي قدرت هر جامعه بايد پرسيد هدف از
سوق دادن بدنها به دستهاي از امكانها چيست؟ پرسش رويكرد تبارشناسانه اين است
كه در يك رابطه حاكميتمند ،قدرت چگونه اعمال ميشود؟ اعمالِ قدرت ،سوق دادن
بدن بهسوي امكانهايي خاص است و به همين دلي همراه قدرت امكان مقاومت هم
وجود دارد ( .)Emerling, 2005: 149روابط قدرت از ابتدا شرايط توليد معنا هم
هستند .تبارشناسي جداكردنِ مناسباتِ قدرت از كردارها در يك تحلي

استراتژيك

است .حكومتمندي و نهادهاي كيفري از تكنولوژيهاي قدرت هستند .هدف ،آماج و
تكنيك مكانيسم حاكميتمند نسبت بدن كثير شاهي ،به بدن رعايا را نسبتي از نيروها
ميداند كه در آن قدرت بيشتر از آنكه سركوب كند ،حقيقت توليد ميكند .واقعيتهايي
كه در امر رويتپذير و امرگزارهپذير حقيقت مييابند (دلوز .)73 :1439 ،قدرت محقق
در رابطه حاكم و تابع ،موجب توليد معنا يا نسبت نيروها جدا از عملكردها يا
ديناميسمهاي مكاني-زماني ميشود.

روششناسي پژوهش
روش گردآوري اطالعات اسنادي است .اين پژوهش از نظر نوع دادهها ،كيفي با تمركز بر
مطالعه موردي است .تحلي كيفي به مطالعه اكتشافي جزييات ميپردازد و نيازمند استدالل
عقلي در خصوص موضوع مورد مطالعه است .اين روش ،جستجوگر و مبتني بر پردازش
دادههاي واقعي ،معتبر ،غني و عميق بامطالعه مواردي محدود و نتايجي غيرقاب تعميم و
البته عميق است (بلكسترو ديگران .)37-33 :1491 ،ازاينرو براي تعمق بخشيدن به نتايج
حاص از پژوهش به مطالعه موردي اتكا ميشود .مطالعه موردي يكي از روشهاي كيفي
مرسوم است و روي يك ،دو يا سه مجموعه متمركز ميشود بهنحويكه محقق با آنها
ارتباط دارد (بلكسترو ديگران .)37-33 :1491 ،يك مطالعه موردي به زبان ساده از منابع
اطالعاتي هرچه بيشتري براي بررسي نظاممند افراد ،گروهها ،سازمانها ،مجموعهها يا
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رويدادها استفاده ميكند .مطالعات موردي هنگامي انجام ميشوند كه پژوهشگر نيازمند
فهم يا تبيين يك پديده است و افزايش اعتبار مطالعه پژوهشگر به افزايش منابع دادهها
بستگي دارد (ويمر و دومينيك 422 :1433 ،و )424
مطالعه موردي شام چهار مرحله اسـت :بيـان مسـئله و انتخـاب «مـورد» ،انجـام
عمليات ميداني و گردآوري دادهها ،سازماندهي دادهها ،تدوين گزارش (طبيبي ،ملكي و
دلگشايي )149 :1433 ،با اين توضيح تمركز در روش مطالعه موردي ،از بين آرار حاوي
فرمهاي رويتپذير هنر دوره قاجار ،بر  7عكس از نمايشگاه آندر گراند فيليزاده است؛
اما رويكرد اين تحقيق ،تبارشناسانه است .كار تبارشناسي تمركز بر رويكـرد درزمـاني-
تاريخي و شناسايي حضور گذشته در اكنون نيست .كـار تبارشناسـي تحميـ شـكلي از
يك آغاز معين بر فراز و نشيبهاي راه ،شناسايي تحول يكگونه ،سرنوشت يك مليـت
نيست .تبارشناسي شناسايي پيشامدها؛ انحرافهاي ناچيز خطاها ،اشتباههـاي ارزيـابي و
محاسبههاي نادرستي است كه آنچه وجود دارد و براي ما ارزشمند است را رقم ميزنـد
(فوكو 1439 ،ج .)171 :تبارشناس بايد بتواند رويدادهاي تاريخ ،تكـانهـا؛ شـگفتيهـا،
پيروزيها و شكستهاي بدگواري كه گزارشـگر آغازهـا و ميـراثهاينـد را بازشناسـد
(فوكو 1439 ،ج .)171 :بدين ترتيـب ،تبارشناسـي در زيـر مفهـوم سـلطنت/فرمانروايي
مطلقه ،كثرت رويدادها؛ نبرد و آرايش نيروهايي را مشاهده ميكند كه از طريق آنها اين
مشخصه يا مفهوم سلطنت شك گرفتهاند .آرار اندرگراند فيليزاده بدون اينكه به ورطـه
اگزوتيك بغلتند ،حاكي از نيرويِ گسسـت دوره قاجـار يعنـي هنـر نمـادين دربـاري از
جريان هنر اعتراضي و بازاري است و گسست سنت و مدرنيتـه و آغـازههـاي گسسـت
سلطنت مشروطه از مشروعه را نشان ميدهد .همچنين ،بهعنوان بخشـي از منحنـي هنـر
معاصر ،با ايـن بازگشـت قـادر مـيشـود خـود را از سـاير آرـار معاصـر و در گـرايش
نوقاجارگرا متمايز كنـد .در برخـي از ايـن آرـار ،بـا بـرمال كـردن بخشـي از سـازوكار
سرمايهداري ،نوعي مقاومت موقت شك ميگيرد كـه در صـورت ابقـا و حفـظ شـدن،
قاعده يا ضرورتي الگووار براي آرار هنرمندان ديگر به دست ميدهد .بنا به اين داليـ و
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با توجه به رويكرد تبارشناسي اين آرار بهعنوان موارد مطالعه در ايـن پـژوهش مناسـب
تشخيص دادهشده و مورداستفاده قرار گرفتهاند.

يافتههاي پژوهش
نمايشگاه آندرگراند مشتم بر  44عكس صحنهاي 1و با تمركز بر رويدادهاي مختل
دوران سلطنت ناصرالدينشاه در  44لحظه كنشمند ربتشده است .هر عكس در خود
گوياي روايت مشخصي است و با ساير عكسها هم ،رابطه دراماتيك و روايي مييابد.
عناصر ميزانسن اين عكسها با دستكاري توسط نرمافزارهاي رايانهاي احياگر سنتهاي
نگارگري ،مرقعنگاري و گ و مرغ در قلمدان كاري هم شدهاند .بهعالوه هنرمند با
دقتي فراوان با بهره از نقاشي رنسانس ،نقاشي مسيحي ،كليسايي ،گرافيتي ،تبليغات،
نمادهاي گرافيكي ،ارجاعات تئاتري ،سينمايي 4و با فراخ كردن مجموعه مرزهاي
داللتهاي آرارش ،از صحنههايي براي يك تئاتر صامت يا داستان كميك متحرك،
عكاسي كرده است .4در حقيقت اين عكسها بر پيوند نقاشي و تئاتر به همان اندازه
تأكيد مي كنند كه بر رابطه عكاسي و تئاتر .اين تأكيد نه براي يادآوري خاستگاههاي
عكاسي است بلكه يادآوردِ وضعيت چيرگيِ نيروي مرگ بهصورت مشترك در عكاسي
و تئاتر است .ازاينرو ،هنرمند به وسيله نيروي مرگ و با بهكارگيري رنگهاي سرد و
خنثي ،چهرههايي را نشان مي دهد كه هم به تاريخ تكيه دارند و هم به ريختشناسي
انسان معاصر (امير حاجبي و فيليزاده .)9 :1494 ،انسان تاريخي در زير نقاب مرگ
1. Staged photography
 -4طنزگونگي اين آرار به فضاي سورئال فيلم ناصرالدينشاه آكتور سينماي محسن مخملباف نزديك است.
 -4اعضاي اجراگر صحنههاي دراماتيك و تكنيسينهاي تكمي كننده نهايي نمايشگاه عبارتاند از :رامين مصـيبي:
ناصرالدينشاه .رضا رروتي :اميركبير .زروان روحبخشان :ميرزارضا كرماني .اصغر پيران :ميرزا آقاخـان نـوري .الهـه
خادمي :جيران .آناهيتا مير :انيس الدوله .آذر تجلي :مهد عليا .مهرداد ناعمي :سـفير روس .مسـعود انتظـاري :سـفير
انگليس .بهروز كاظمي :كالنتر .بيژن سراجي :گارد .كارگردان حركات تئاتري :رضا رروتي.
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آنقدر ميرقصد كه نيست ميشود و انسان معاصر از خاكستر رقص مرگ او برميخيزد.
بنابراين هنرمند با استفاده از دانش بصري خود و با انتخاب رنگهاي سرد؛ خنثي و
القاي فضاهاي تيره در فرم و ظاهر ارر و بهره از فرهنگعامه ،نيت تفسير انتقادي
وضعيت معاصر را داشته است .سيامك فيليزاده در اين نمايشگاه بهخصوص در اين 7
عكس با عناو ين رستاخيز ،كابوس شاه ،بر سرنهادن تاج كياني ،رضاي شاه شكار،
شمعآجين و اعدام بهگونهاي به كاوش در سنتها و شيوههاي در حال تغيير زندگي
اجتماعي پرداخته كه از فرهنگ بصري كشور برخاسته و يا در ژرفناي بيان شخصياش
تجلييافته است .هنرمنداني مشابه او از طريق بازنمودهاي هنري خود ،تصوير متناقضِ
مقدس ،شمايلي و تجارياي كه اغلب با تركيبي از عناصر فرهنگي عاميانه و عناصر
معاصر جهاني نمادسازي شدهاند ،آرارشان را ارائه ميكنند (كشميرشكن.)441 :1493 ،
در مجموع اين ويژگيهاي سبكي/شماي شناختي بهنوعي زبان طنز ميانجامد كه
هجو اصطالح مناسبي براي آن است (اخگر .)129 :1494 ،به تعبيري فيليزاده معتقد
است كه شاه قصه ،هركدام از ما ميتواند باشد با همان شيوه استبدادي در مقياسي
متفاوت .درنتيجه هنرمند در اين نمايشگاه متوجه رابطه حاكميتمندي است كه به شاه
نياز ندارد و هر نسبت نيرويي با مكانيسم مشترك ميتواند آن را اجرا و پياده كند.
«شخصيت مذبذب نهچندان پيچيده ناصرالدينشاه به مدد عكسهاي اص  ،اين امكان را
به ما داده است كه تخيالتمان را وسعت دهيم و «ناصرالدينشاه درون ما» بيش از
شاهان ديگر روايت بسازد و ذهنمان را خيالباف كند( ».تسبيحي )1494،بنابراين گويي
اين شاه درون هر يك از ماست كه در يك رابطه حاكميتمند بر بدنهاي ديگر ،كنش و
يا ارر وارد ميكند و باعث ميشود بهحكم رابطهاي حاكميتمند جان و مال و زمان و
آرزو و آمال طرف ديگر را ضبط كنيم« .روايتهاي تصويري جديد فيليزاده اما در نفي
دورههاي تاريخي كه بدان پرداخته ،نيستند .آنها همچنين با توجه به بازيگوشيهاي
انجامشده ،اصالت روايي خود را حفظ كردهاند و خود را از ورطه افتادن به يك شوخي
يا طنز دم دستي به سمت پيوندي ممتد با عصر ما سوق ميدهند( ».شاهد)1494 ،
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همزماني تنشدارِ گذشته و اكنون كه اين ارر را معاصر كرده به ما ميگويد از هجوم
گذشته ،در امان نيستيم .ميدان نيروي گذشته اكنون ما را رها نميكند .نسبت
حاكميت مند ،نيروي گذشته را در ارتباط با ميدان نيروي اكنون قرار ميدهد .درنتيجه
بايد قدرت را ،همچون شبكه سازندهاي در نظر گرفت كه از تمامي بدنه اجتماعي گذر
مي كند و بدين ترتيب فراتر از امري منفي است كه كاركردي جز سركوبگري ندارد
(فوكو 1439 ،ال .)443 :

مكانيسم قدرت حاکميتمند در نظام سلطنتي
 -1بد شاه :ابزار در يک رابطه حاکميتمند

تصوير  -1رستاخيز ،آندرگراند ،سيامک فيلي زاده ،1313 ،ميكس مديا ،گالري آرا ،
(نيوال :1313 ،سايت)

در تصوير  ،1سلطه خطوط ،سطوح عمودي و كشيده و رنگهاي تيره ،نمودگر
ناصرالدينشاه با تاجي طرهدار است كه گلولهاي بر بدن او نشسته ،درحاليكه دست
چپش را به منزله قابي دور گلوله و خون جاري ،گرفته با انگشت سبابه با ژستي آشنا
بدان اشاره ميكند .او با بدن آبي ِخاكستري و كالهسياه و چروكهاي صورتش ،مشابه
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غول سالخورده چراغ جادوي قصهها و غولهاي نگارگري ايراني به نظر ميرسد .وي
با هيچ اسلحه و تمهيدي ،از بين نميرود و مانند شبح هولناك يا زامبي و يا مرده زنده
مدام بازميگردد و چون هادس ،1ساكن سرزمين زيرِين ميشود و به حيات خود ادامه
ميدهد .اين بازگشت نشان ميدهد مكانيسم قدرت حاكميتمند هيچگاه از بين
نميروند و مدام به انحا مختل

جلوه ميكند .همچنان بدن متكثر شاه ،يعني عمارت،

تاج كياني و تختش ،پابرجا است؛ تقرر دارد و بر شئونات زندگي رعايا سايه افكنده
است .فرشتههايي كه باالي سر او هستند با چاشني هجو اين آرار را بيشتر به افسانه
پريان شبيه ميكنند .دو فرشته ،بالهاي چادري او را گرفتهاند و حركت روح او را براي
خروج تسريع ميبخشند .اين بالها او را همتراز كاذب سوپرمن 4ساختهاند .نگاه
تبارشناس به مبادي نه براي جستجوي خاستگاه انسان بالدار كه براي نقد هزلآميز
بالهاي شاهان با نگاه به شخصيت سوپرمن است .سابقاً گوي بالدار جايگاه شاه را در
تمدن ايران در مقام خورشيد و همهچيزدان تعيين ميكرد كه شرق و غرب قلمرو شاهي
وي را تحت پوشش قرار ميداد .اما بالهاي شُ ناصرالدينشاه نهتنها نماد فقدانِ فره
ايزدي در او است كه شرق و غرب عالم و البته هيچ كجاي قلمروي پادشاهي وي را
تحت سيطرهاش قرار نميدهد .بالهاي چادري در اين تصوير ،استعارهاي از نفوذ تدبير
و سياست زناني چون مهد عليا 4در رأي شاه است .ازاينرو عالمت گرافيكي باالي
تصوير  1راه خروج اضطراري او را پيشنهاد ميكند .در اغلب عكسهاي اين مجموعه،
دو فرشته بالدار بالباسهايي به رنگ سياه ،سفيد و ميميك صورتشان ،به سنجش اعمال
ملوكانه شاه مشغولاند .اين دو ،با ريشه در گاهان ،نماد فرشته اشي 3و آتنا ،با الهام از
 -1يكي از اساطير يوناني و فرمانرواي جهان زيرزميني و مردگان.
 -4شخصيت ابرقهرمان كتابهاي كميك و مصور آمريكايي خلقشده توسـط جـري سـي گـ و جوشوسـتر كـه
دستمايه خلق بسياري از بازيهاي ويديويي و فيلمها (براي نمونـه بـتمن عليـه سـوپرمن :طلـوع عـدالت از زك
استاينر در سال  )4214قرار گرفته است.
 -4اميربانوي ايراني مادر ناصرالدين شاه و همسر محمد شاه ملقب به ملك جهان خانم و نواب عليه.
 -3كلمهاي اوستايي بمعني فرشته توانگري و نماينده بخشايش ايزدي.
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هنر غرب و برگرفته از طرح تلفيقي اشكاني ملهم از فرشته نيكه يوناني و نماد پيروزي
و حمايت از الوهيت؛ مشروعيت الهي پادشاه و دهنده ديهيم همراه بخت و اقبالآوري
(بويس )111 :1431 ،خوانده ميشوند .آنها اغلب در دوره اسالمي در قالب سروش
با الهام از فرشتههاي بالدار موجود در نقاشيهاي غربي باالي تخت شاهان ترسيم
شدهاند .اين دو فرشته در اين عكسها از كاركرد نمادينشان خالي شدهاند .در ادامه
نشان ميدهيم كه بدن شاهي ،شهر ،عمارت و تاجوتخت او را هم در برميگيرد ،زيرا
بدن شاه صرفاً بدن جسماني او نيست.
 1-1شهر و عمارت شاهي :ابزاري در مكانيسم قدرت حاکميتمند
در نظام حاكميتمند شاكله و
چارچوبي براي رقم زدن سرشت شهر
وجود دارد .حاكم در شهر بايد
جايگاهي متناسب با شأنش در نسبت
قدرت حاكميتمند داشته باشد.
اهميت

پايتخت

در

سازماندهي

فضاهاي شهري با رعايت ساختار
طبقاتي كشور ،با حفظ شباهت ،به
عمارتي چند طبقه اهميت بيشتري
مييابد .رابطه حاكم -قلمرو رقمزننده
كاركردهاي پايتخت بهعنوان زيور
قلمرو حاكم بهگونهاي است كه به

تصوير  :1کابوس شاه ،آندرگراند ،سيامک فيلي زاده،
 ،1313ميكسمديا( .تيوال :1313 ،سايت)

گردش قانونها ،فرمانها و آيينها در اطراف و گوشههاي قلمرو ميانجامد .همچنين
قلمرو بايد سرمشق رفتارهاي پسنديده باشد و با نمايش شكوه ،تجم و رفاه قطب
جذب كاالهايي باشد كه از بيرون قلمرو ميآيد .مسئله يك مكانيسم حاكميتمند ايجادِ
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مركز گردش قوانين ،فرامين و آيينهاست( .مشايخي )143 :1497 ،مانند بدني كه
قلب/مركز باعث پمپاژ جريان خون در آن ميشود .اين شهر را هنرمند آندرگراند ناميده
است كه داراي پالن دايرهاي است 1.شهر و عمارت شاهي ،ابزاري در تكنيك مكانيسم
حاكميتمند در دوره قاجار است ،زيرا نهتنها موقعيت آن در داخ  ،بلكه بهعنوان
مؤلفهاي ژئوپليتيك دوري و نزديكي به رقباي سياسي براي انتخاب آن مدنظر قرار
ميگرفته است.
كاخ صاحبقرانيه يكي از عمارتهاي ناصري است كه زيرزمين آن با عنوان
حوضخانه مح ورود ناصرالدينشاه به حرمسرايي با  32اتاق مزين به گچبري و
ارسيهايي زيبا بوده و بعد از تاالر آيينه موجب حظ بصري بيننده ميشود .كاخ گلستان
با تاالر آيينه و كاخ سالم نيز از كاخهاي سلطنتي مؤيد قدرت و جلوس ناصري است.
شايد بتوان كاخها را بهمنز له قلب يا مركز در يك قلمرو در نظر گرفت كه باعث گردش
سياسي و تجاري حول يك مركز يا تختگاه ميشود .در تصوير شماره  ،4در يك فضاي
سوررئال عمق كابوس شاه خودبزرگبين مجسم شده است .ناصرالدينشاه مانند گاليور
در سرزمين ليليپوتها يا كوتولهها 4بالباس مذبذبش روي فرش فاخري به بند كشيده
شده و در مراسمي مشابه قالي تكاني در حال فلكشدن و حتي بدتر كلنگ خوردن ،به
نظر ميرسد .اين فرش نمونه فرشهاي كاخهاي ناصري بهخصوص در تاالر آيينه كاخ
گلستان است .گاليور /ناصرالدينشاه در نقش ناخداي كشتي از عهده مسئوليت اداره
شهر و حكومت بر رعايا عاجز شده و گرفتار طوفان و گرداب مجازات متقاب آنها

 -1نق به مضمون بيانيه نمايشگاه« :شهر بزرگي در اعماق تاريك زمين ،آرام نفس ميكشد .شهري سـالخورده ،بـا
ديواري بلند و بزك شده با نقش عشق بهفرمان پادشاه و دستخوش تكرار ،سيري بهماننـد يـك دايـره دارد و نقطـه
شروع و پايان آنيكي است».

 -4بخشي از داستان ارري به نام «سفرهاي گاليور يا سفرهايي به برخي ممالك دورافتاده جهـان در چهـار بخـش،
نوشته لموئ گاليور» ارر جاناتان سويفت نويسنده ايرلندي به زبان انگليسي نشر در سال  1447و تجديـدنظر شـده
در سال .1447
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آمده است .چنين شاهي مستحقِ مجازات است .گويي مردم آمدهاند در يك مراسم
آييني قاليشان را بتكانند اما همان نخهاي قالي ،شاه ،با لباسخواب پاپآرتياش را به
بند كشيده است .اين لباس داراي تصوير هنرمندان و خوانندگان زن داخلي و خارجي
است .همين سبك زندگي ،1او را از عرش به فرش كشانده و از قامت ايستاده و مسلط
به حالت خوابيده و تحت سلطه درآورده است .لباس مضحك شاه نهتنها حاكي از شأن
ملوكانه او نيست ،بلكه به ضد شأن او تبدي شده است و در اين صورت حتي ديگر آن
تاج كياني نيز نميتواند شأن دونِ شاه را از دست اين قالي گوشتِ شاهخوار نجات
دهد .گويي شاه در نقشهاي اسليمي خطايي و لچك ترنجيِ فرش در حال ذوب شدن
است.
در اين تصوير پدر تاجدار وطن بيشتر به پدر خاردار شبيه شده است .رابطه
استعاري شاه و مردم با عنايت به عناويني چون «ظ اهلل في االرضين»« ،اوالواالمر» و
«مالك الرقاب» ،كه براي شاهان به كار ميرفته چندان بر اتباع نيرو وارد ميكرده كه شأن
آنها را به گوسفندان سالطين و وزرا تقلي ميداده و قدرت دخالت در امور سياسي و
اظهار حيات و رأي در امور مربوط به خودشان ،را از آنها سلب مينموده است
(توكلي طرقي .)97 :1497 ،بهعالوه اين ارر گوياي پيشگوييهاي ديگري است .اينكه
شايد اگر ناصرالدينشاه در زمانه ما ميزيست ،هنر درباري را تا آخرين حد ممكن به
مؤلفههاي هنر پاپآرت نزديك ميكرد .زيرا او از هيچ كاري براي همگاني شدنِ هيبت
پادشاهياش فروگذار نكرد ،اما همين اقداماتش متضاد آنچه بايد عم ميكرد ،تأرير
گذاشت و ابهت شاهي وي را از بين برد .در اين عكس ،بهجاي اينكه شاه ،براي مردم
يا رعايا تعيين تكلي

كند ،آنها براي خودشان تصميم گرفتند تا شاهشان را از صفات

ضاله بتكانند .در اين صورت ديگر آنها رمه ،رعيت يا برده نبودند و سرنوشتشان را
خودشان به دست گرفته بودند .اما به اين بيداري ،چندان اميد نميتوان داشت ،زيرا تاج
1. Life style
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كياني از يك سربهسر ديگر جابجا خواهد شد و نيروهاي آزاد ،به بند كشيده ميشوند.
در عكس  4اورنگ؛ تاج و عمارت پادشاهي و سلسلهمراتب مناصب درباري نشان
دادهشده است  .عمارت شاهي بسيار مرهون بناهايي است كه در نگارگري ايراني در
دورههاي مختل

به تصوير درآمدهاند .ك

عمارت از باال تصوير شده و اين ويژگي

در اغلب عكسهاي اين مجموعه ديده ميشود .با سير نزولي در طبقات عمارت از
سطح رج سياسي مانند اميركبير و ميرزا آقاخان نوري به سفراي انگليس و روس و
سپس به زنانِ تأريرگذار بر تصميمگيريهاي دربار ،حركت صورت گرفته است .در
مركز اين عمارت زير سايه طبقات ،تخت شاهي را ميبينيم.
 -1-1تاجوتخت شاهي
در مكانيسم قدرت حاكميتمند از نسبت نيرو بر نيرو بحث ميشود .ميدان بدن
شاهي بر كثرتي از انسانها بدون توس به ايدئولوژي ،خشونت و سركوب ،نيرو وارد
ميكند .در اين مورد؛ مهم نيست كه كدام شاه ،بدنِ اين رابطه را به عهده بگيرد ،مهم
اين است كه رابطه يادشده ربوت و تقرر دارد و هر بار در قالب جديد برميگردد.
نسبت حاكميتمند به نام شاه در يك رابطه حاكميتمند در بدني كثير چون تاج كياني،
تخت طاووس ،حق الهي ،نشان شاهي ،تمثالهاي شاهي ،قلمرو شاهي؛ رعايا و زنان
حرمسرا امتداد و استمرار دارد .اما بدنِ جدايِ از رعايا ،خلعت ،تاج و عصاي شاهي
چيزي جز بدن جسماني نيست كه با بدن يك رعيت هيچ تفاوتي نميكند .به قول فوكو
از زبان كانتروو يچ شاه دو بدن داشته است .يكي بدن جسماني كه با مرگ او از بين
ميرفته و ديگري بدني مطلقاً كثير كه ربطي به بدن جسماني او ندارد« .بايد وقتي شاه
ميميرد سلطنت باقي بماند اين بدن شاه كه همه اين رابطههاي حاكميت را كليت
ميبخشد بعد از مرگ اين يا آن شاه نبايد از بين برود .بنابراين گونهاي پابرجاييِ بدنِ
شاه ضروري است .بدن شاه بايد نه صرفاً بدن جسماني منحصربهفردش بلكه چيزي
عالوه بر آن بدن يعني استحكام تاجوتختش باشد( ».مشايخي.)113 :1497 ،
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بااينكه در دوره ناصري در جريان نمادين هنر درباري ،به دلي رواج صندلي
بهجاي تخت يا قاليچه ،مخده و كاله جقهدار بهجاي تاج كياني (دلزنده)47 :1497 ،
خللي وارد شد ،اما هنوز تا برافتادن كام قدرت حاكميتمند نظام سلطنتي با تكيه به
بدن شاهي راه زيادي مانده است .بدين دلي كه شاه ترور شده ،خاكستر ميشود و چون
الزاروس 1يا ققنوسي از خاكستر زاده ميشود و دوباره تخت طاووس 4را تصرف
ميكند .4در عكس  4شمسهاي طاليي و مشعشع پشت سر شاه در ميانه تختي،
مشحون از برگهاي پرطمطراق كنگرهاي پرپيچوتاب با الهام از طراحي آرت دكو
قرارگرفته است .باالي دستههاي اين تخت/مب  ،از بههمپيوستگي نقوش تزييني ،طرحي
شبيه سر طاووس به وجود آمده است .پايههاي تخت شاهي بهجاي اينكه مانند تمدن
ايالم و هخامنشي از پنجه شير باشد بهصورت پاهاي كشيده و باريك مانكنهاي
ساپورت پوشيدهاي درآمدهاند كه پايههاي تخت را مستحكمتر كردهاند .پاها و
دستهاي ظري

مانكنها ،زنان حاضر ،و خرگوش استعارهاي از طبع جنسي

سيريناپذير ناصرالدينشاه دائم التمنا است .با اين ضريب اطمينان كه به پشتوانه
زادوولد و نه به قوتِ كفايت و لياقت شاه ،اين تخت و تاج هرگز فرونميافتد .گويي
هر چه زنبارگي شاهان بيشتر ،پايههاي تخت طاووس و چفت تاج كيانيشان
مستحكمتر و متداومتر خواهد شد .در اين تصوير مردي باريش و موي بلند كنار تخت
شاهي با تپانچه پنج لول ايستاده و قصد جان شاه را كرده است .شاه با يك لباس
شبهنظامي ،شلواري منقش به بتهجقه و نيز چكمههايي مخصوص شكار بسيار بزرگتر
 -1شخصيتي در كتاب انجي يوحنا مربوط به عهد جديد كه بعد از چهار روز گذر از مرگش توسط مسـيح زنـده
ميشود.
 -4تخت فتحعليشا ن كه ابتدا تخت خورشيد نام داشت و بعد از ازدواج با طاووس خانم تاج الدوله بر روي ايـن
تخت ملقب به تخت طاووس شد.
 -4بخشي از بيانيه نمايشگاه :پادشاهي بعد از پنجاه سال ترور ميشود و هر بار برميگـردد .مـيگوينـد بـا فرشـته
مرگ معامله كرده است.
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از تمام افراد حاضر درصحنه ،اما درعينحال كوتوله ترسيمشده است .آنقدر كوتوله كه
براي باال رفتن از تخت شاهي زير پاي او صفهاي گذاشتهاند.

 -1نظام تمايزگراريها

تصوير  -3بر سرنهاد تاج کياني ،آندرگراند ،سيامک فيلي زاده ،1313 ،ميكس مديا.
(تيوال :1313 ،سايت)

تمايزهاي درباري عكس  4بهصورت سلسلهمراتبـي ريشـه در نقـش برجسـتههـاي
ايالمي و هخامنشي دارد .بسياري از قوانين حاكم بر نقش برجستهها در اين تصـوير ديـده
ميشود .در اين عكس بزرگي اندازه شـاه و ترتيـب قـرار گـرفتن در نظـام تمايزگـذاري،
تفاوت در درجه و سطح افراد باعث سوق دادن تعدادي از بدنها بـه سـمت امكـانهـاي
خاصي ميشود .اين رسم تا تصويرهاي نگارگري مكاتب دورههاي مختلـ

بـهخصـوص
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نگارههاي شاهنامه بايسنقري تيموري و شـاهنامه شـاهتهماسـبي صـفوي ادامـه دارد .ايـن
عكس ،نمايانگر جشن نـيمقـرن ديگـري از سـلطنت ناصـرالدينشـاه اسـت ،امـا در شـاه
عبدالعظيم برگزار نميشود ،بلكه در سرزميني شـبيه سـرزمين پريـان و غـولهـا اسـتمرار
مييابد .بنابراين نهتنها قلمرو و سرزمين ،كه طبقات زيرزمينـي اشـباح ،غـولهـا ،پريـان و
ارواح مردگان ،نيز زير سيطره شاه قرار دارند .اين عكس ،بهدرستي افراد متمايز از شاه؛ هر
يك در نقش و جاي خود را در طبقات مختل

يك عمارت نشان ميدهد .اميركبير ،ميـرزا

آقاخان نوري ،سفير انگليس و روسيه ،جيران ،مهد عليا ،انيس الدوله ،نوازندهها بـه همـراه
دو بدن بدون سر ،به شناخت نظام تمايزگذاري بيشتر كمك ميكنند.
بررسي اين نظام نشان ميدهد در آن دوره ،رقابت رج سياسي به حـدي بـود كـه
گاه منافع ملي بر سرآن زير سؤال ميرفت .حوادري چـون جنـگ ايـران و روس و مسـئله
هرات و نيز امتياز رويتر از رقابتهاي سياسي اين دوره تأرير پذيرفته بـود .شـاهان قاجـار
نيز به اين رقابتها دامن ميزدند .در اين تصوير جايگيري و انـدازه بـزرگ شـاه ،نشـان
ميدهد چگونه تخت و جسم او ،بر مقام و اعمال ديگران ارر مـيگـذارد .ايـنكـه چگونـه
مقام متمايز بدن شاهي بر اعمال ساير زيردستان از دربـار گرفتـه تـا بيـرون از حصـارهاي
دربار فرمان ميراند .چگونه تمايزهاي جايگاهي ،دستهاي از امكانهـا ،موقعيـتهـا و هـم
الگوييها را به وجود ميآورد .در اين تصوير دستگاه پخش موسيقي ادغامشـده در تخـت
سلطنت ،وجود نوازندهها با شلوار لي و جين با گيتارهاي الكترونيكي و نيز نوازنده درامـز
امتدادي بر اجراي مراسم آييني همراه نـواختن موسـيقي از دوره ايـالم ميـاني بـهحسـاب
ميآيند (آفرين .)144 :1494 ،موسيقي درباري يكي از اركان مهم بـدن شـاهي بـهحسـاب
ميآمده و همينطور كه در اين تصوير ديده ميشود ناصرالدينشاه در عمارتي قلعه ماننـد
و مدور هنوز از نحوه مدرن اين رسم تبعيت ميكند .بدن شـاهي بـر كثرتـي از بـدنهـا از
موسيقيدان ،دلقك و مباشر گرفته تا دبير و خازن و  ....چون نيرويي بـر يـك بـسگـانگي
ديگر نيرو وارد ميكند .نيرويي بر نيروهاي ديگر اعمـال مـيشـود بـراي جمـع و تركيـب
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كردن ،براي كسر كردن و براي تقسيم كردن تودهها ،براي تبعيد كـردن (دلـوز)74 :1439 ،
در بزنگاه سرپيچي .نظام تمايزگذاري موقعيتهايي به وجود ميآورد كه ميتوان بـا توجـه
به آن از افكندن به امكانهايي مانع شد و موجب سوق دادن به امكانهايي گرديد.
 -3سرپيچي و مجازات :تكنيک مكانيسم حاکميتمند
خودكامگي شاه از باال به پايين بهمنزله صفتي از قدرت متعالي او نيست ،بلكه
دونپايهترين ها ،خويشاوندان و همسايگان و همكارانِ خواستار حبس اخاللگري خُرد،
به آن متوس ميشوند و از سلطنت مطلقه بهمنزله يك موسسه عمومي حرفهاي استفاده
ميكنند (دلوز  )74 :1439تا بتوانند توده يا عامه را كنترل كنند.

تصوير  -1ميرزا رضا کرماني (رضاي شاه شكار) ،آندرگراند ،سيامک فيليزاده ،1313 ،ميكس مديا.
(تيوال :1494 ،سايت)

سالطين قاجار از راههايي چون پوست كندن ،سربريدن و نيز نوشانيدن قهوه
آغشته به زهر يا سيانور و شمعآجينكردن تا فلك كردن براي مجازات خاطيها و
مجرمان استفاده ميكردند .در عكس  4با تأكيد بر اعمال نيروي تركيب لغويِ پدر
تاجدار ،رعايا يا اه منزلِ وي بهجاي اينكه تحت تعليم و تربيت پدرشان دربيايند و

تحليل مكانيسم قدرت حاكميتمند در آثار سيامك ...

341

تدبير منزل را از او بياموزند ،در عملكردي معكوس به تأديب و مجازات او ،پرداختهاند.
بعد از فلك كردن مفص  ،زندهزنده او را لقمه قالي گوشتِ شاه خوار نمودهاند .در اين
تصوير نقش و كاركرد هر يك از سويههاي طرفين رابطه حاكميتمند عوضشده است.
بهجاي اينكه شاه مجازات كند ،بخشي از بدن شاهي يعني قالي و مردم مجازاتگر
شدهاند تا انتقام كودكي كه در ارر فلك شدن جانباخته را به همان شيوه بگيرند.
همچنين عملكرد جادويي قالي از سخنگويي و پرواز كردن به گوشتِ شاه خواري و
عملكرد رعايا از اطاعت به تعرض تغييريافته است .در عكس  4روبروي ناصرالدينشاه
دو نفر سربريده خود را بر طَبَق يا سيني ،در دست گرفتهاند و سرهايشان را با پاي
خودشان براي شاه ،هديه آوردهاند .اينجا كاركرد رابطه حاكميتمند به بهترين نحو نشان
دادهشده است .ارباب نه تنها مالك زمين وقت زمان و بدنِ رعيت است بلكه مالك جان
اوست .هر چه خواهد ميدهد و هر چه خواهد ميستاند (مشايخي.)124 :1497 ،
بهگونهاي كه حتي اگر بگويد زهر را سركش در دم اطاعت امر ميشود .در اين عكس،
با دستكاري در وقايع تاريخي نشان داده شده ميرزارضا چندين مرتبه ،قصد جانِ
ناصرالدينشاه را كرده است .تبارشناسي در زير مفهوم سلطنت؛ كثرت رويدادهايي را
مشاهده ميكند كه از طريق آنها اين مشخصه يا مفهوم سلطنت شك گرفتهاند .يكي از
نيروها ميرزارضا كرماني است .كنش ترور؛ ميرزا رضا در كسوت مسيح را چون نيروي
آزاد و چيني بنده نشده كنشگر ،در ميدان نيروي حاكميتمندي نشان ميدهد .از سويي
ميرزا رضا بهمنزله نماينده قدرت شباني1؛ آنقدر در روابط حاكميتمند سلطنت
قاجاري مستحي

شده كه نميتواند با تأكيد بر جنبهها و عناصر مثبتش بر قدرت

حاكميتمند مسلط شود و نميتواند به صورت مجزا با قدرت شباني هدايت گله را به
دست گيرد .از سوي دگر ،دگرديسي نقش استعاري پادشاه از شبان به «پدر تاجدار»
رابطه جديدي را پي ريخته كه زمينهساز دانش و كنش متجددانه «سياست» و «حاكميت»
1. Pouvoir pastoral/pastoral power
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شده است .وظيفه شاه در مقام شبان نگاهداشتن ميش از گرگ و رساندن گله به مراتع
آباد و بيشتر هدايتشان با «شمشير سياست» بود ،اما در مقام «پدر مهربان وطن» نقش او
تعليم و تربيت وطن تلقي شد (توكلي طرقي.)97 :1497 ،

تصوير  -5شمعآجين ،آندرگراند ،سيامک فيليزاده ،1313 ،ميكس مديا.
(تيوال :1494 ،سايت)

قدرت شباني از همان ابتدا ،نه به قلمرو كه بر رمه يا بر كثرتي در حال حركت
اعمال ميشده و در قالب وظيفه نه حشمت و شوكت حاكمانه تجلي ميكرده است.
قدرت شبانيِ عبراني هدفش رستگاري به معنيِ بقا و غذاي تضمينشده و مرتع خوب
بوده .اين قدرت ،كاركردش تيماري و پرستاري رمه ،محافظت گوسفندان و برهها از
رنج ،آسيب و گمشدن تعري

شده است .در اين سيستم ،جرم ديگر نه اعتراض يا

مخالفت با شخص حاكم و برهمزدن رابطه نامتقارن حاكم – رعيت بلكه اذيت كردن
يكي از رمهها محسوب ميشده است .مجازات هم مجازات گوسفند مريض يا هر
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موجودي كه سالمت و سعادت گله را به خطر اندازد .تكنيك در اين سيستم بيدار
ماندن و مراقبت براي پيشبيني احتمال خطرها است .دغدغه شبان معطوف به رمه است
(مشايخي .)142-147 :1497 ،قدرت شباني بيشتر يك مكانيسم امنيتي است كه زندگي
را اداره ميكند .بنابراين مسيح با تكيه به قدرت شباني بيشتر از كاركرد يك رابطه
حاكميتمند تالش ميكند تا هدايت كند (فوكو 1439 ،ب )314-317 :در روايت
فيليزاده ميرزا رضا/مسيح در تصوير  4با كاركرد هدايتگر خود قب از ترور از شاه
قاجار عاجزانه خواست كه با جلوس بر تخت سادهتري ،بيشتر از مسائ حرمسرا ،بر
اوضاع هِرَمسرايِ جغرافياي زمانِ خود تمركز و آنقدر بر آن تأم كند تا اگر تاريخ به
هر طريقي تكرار شد بهقصد باروري مجدد مجبور به پاشيدن خون شاه «ترور شده» بر
زمينهاي خشكيده قلمرو خود نباشيم (آفرين .)44 :1497 ،اما همين حركت سرنوشت
ميرزا رضا/مسيح به سمت مرگ و نيستي را رقم ميزند .بااينكه عمالً در تصوير  4به
علت فاصله زياد شاه از او ،اين ترور ناموفق به نظر ميرسد اما او سرانجام گلوله خود
را بر سينه شاه ميچكاند (يكي از  44عكس اين نمايشگاه روايتگر اين ترور است) و
موفق به ترور شاه و البته مستحق ِمجازات ميشود.
ميرزارضايِ شاه شكار در تصوير  ،3سرگردان روبروي اولين سينماي شهر
زيرزميني آندرگراند با اشارهاي به اولين سينماي ايران يعني گراند سينما (سال )1427
شگفتزده و متأرر ايستاده است .در اين عكس پوستر فيلمهاي عصياني دهه  32و 72
ايران مانند قهرمان شهر ما ،صادق كُرده ،تنگسير و سفرسنگ1و نيز راننده تاكسي فيلم
عصياني دهه  32آمريكا ،حاكي از اين است كه منبع الهام ميرزا و بهنوعي همدستان او
در ترور شاه به سينما استحاله يافته است .فيلم راننده تاكسي از مارتين اسكورسيزي

 -1به ترتيب فيلمهايي از محمدرضا فاضلي مربوط به سال 1437؛ ناصر تقوايي مربوط به سال  ،1471امير نـادري
مربوط به سال  1474و مسعود كيميايي مربوط به سال  1477با موضوع و تمِ عصـيان عليـه عوامـ ظلـم و سـتم
هستند.
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مربوط به سال  ،1947بعد از جنگ ويتنام ،روايت عصيان يك راننده به سرسلسله يك
سيستم حكومتي است و تمام روابط حاكميتمند را چه از باال و چه از پايين به انتقاد
ميكشد .در ستيز نيروهاي حاكميتمند؛ نيروي شباني با فقدان شاه موقتاً چيره ميشود
و نظم موجود ،آسايش يك شهر و امنيت كشور يعني ميثاق وعده شده نظام سلطنتي را
به هم ميريزد .ميرزا بهمنزله قدرت شباني تنها تن جسماني شاه را به گورستان روانه و
اما بدن شاهي را به آندرگراند گِرد ،فرستاده است .كنش شكار اين نيروي آزاد
چينه بندي نشده ،در حرم شاه عبدالعظيم ،در نهايت سركوب ميشود ،در اين آشوب
نيروها ،نيروي ديگري به نام مشروطه از اين فرصت چيرگي سر برميآورد.
عكس  7با القايِ شباهت آشكارِ ميرزا رضا به شخصيت سالواتورموندي (به
معناي منجي جهان) ارر لئونادروداوينچي ،1نشان ميدهد قدرت شباني فقط مختص
كليسا نيست ،كاركردهاي قدرت شباني در شخصيت هيبريدي -مسيح /ميرزا رضا
كرماني /راننده تاكسي ،هم ميتواند حلول كند .در اين عكس ،ضمن سلطه خطوط
عمودي ،رنگهاي تيره و سرد ،روبروي ضريح يك امامزاده دستهاي ميرزا را از پشت
با طناب به دار چوبي بستهاند .او را بهصورت ايستاده بر زمين يا افقي با زاويه ديد از
باال ،با شمعهاي نذري امامزاده شمعآجين كردهاند و بر ارر آب شدن شمع ،پوست
بدنش اليهاليه از بين رفته است .اعتراض و مقاومت قدرت شباني رضاي شاه شكار در
گرافيتي مشت اعتراض كرده خود را نشان ميدهد .مجازات از همبستههاي جوامع
سلطنتي است .جوامع سلطنتي درباره مرگ يا زندگي؛ كشتن يا زنده گذاشتن افراد
تصميم مي گيرند كه البته امري متفاوت از تدبير زندگي يا اداره زندگي است( .دلوز،
)143 :1439

 -1با حفظ شباهت به خودنگاره ارر آلبرشت دورر.
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تصوير  -2اعدام ،آندر گراند ،سيامک فيلي زاده ،1313 ،ميكس مديا( .هنر آنالين،
 :1313سايت)

در عكس  ، 7با ارجاعات فراوان به صحنه مصلوب شدن و از صليب پايين آوردن
مسيح در انواع پيتاها1ي تاريخ هنر 4ميرزا رضا در هيبت مسيح درحاليكه بدنش شمع
آجين و خونين شده ،در پسزمينه يك سه لته قرونوسطايي به دار آويخته شده است.
زنان روبندهدار و مردانِ ملبس به انواع لباسهاي مرتبهاي قاجاري چون يكشي عتيقه
يا يك تابلوي گرانبها در مقام يك سهلته گ و مرغدار از سه مرحله زندگي مسيح
مجسم ،او را مينگرند .آنها از چشم دوربين ،با عكس گرفتن و فيلمبرداري از او در

 -1سوگواري و رراي اطرافيان مسيح بر جنازه او.
 -4چون ارر روسو فيورنتينو ،عزاداري پتروس كريستوس و تصليب فراآنجليكو و تصليب توماس ايكينز و ...
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حال تماشا و ارسال زجر و مصيبت وي براي هم هستند ،تا هر چه بيشتر ،قبح اعدام و
زجر فداكاري او را پيش چشم ناظران بيارر نمايند .حتي اگر ميرزا رضا در هيبت مسيح
هم يك سر رابطه ارباب  -رعيت را ببرد ،قطع گردن كند و مجازات نمايد ،آنچه فرمان
ميراند ،قدرت حاكميتمندي است كه سرانجام تحقق مييابد .از فردا قدرت
حاكميتمند نظام سلطنتي در خلعت تازه حكومتش را از سر ميگيرد .گويي اين مردم
بااينكه صدسال نارضايتي را به دلسپرده بودند اما در گوشه ديگري از ته دلشان دعا
كردند خداوند شاه را برگرداند و اين دعاي از ته دل حتي اگر ديگر دعاگويي نداشته
باشد دائم االستجابه شده است .1ازاينرو ظ السلطان فرزند او بهجاي شاه مينشيند و
بعد از او هم سايه ظ ِ ظ السطان .سازوكارهاي قدرت ،رويدادهاي زمان را با تقلي به
زمان تقويمي به دست فراموشي مي سپرند ،اما رويداد شكاف برداشتنِ يك دوسويگي
بين سنت و مدرن ،رويداد اعتراض نيروي شباني و چيره شدن مشروطه يكبار اتفاق
نميافتد بلكه خودش را در بسترهاي متفاوت و در آرار ديگري بازسازي ميكند.

هدف ،ابزار و تكنيک قدرت حاکميتمند در نظام سرمايهداري
مكانيسم قدرت حاكميتمند در نظام سرمايهداري نيز ديده ميشود .يكطرف سرمايه
است و طرف ديگر نيروي كار .رابطه يا نسبت نيرو ،برهمكنش عم روي عم است.
در سرمايهداري بهمنزله يك استراتژي ،هدف توليد و تحقق كسب ارزشافزوده يا كسب
سود است .شيوه؛ راههايي است كه سرمايهداري براي كسب سود و افزايش بهرهوري
در پيشگرفته است .سرمايهداري از ابزارهاي افزايش بهرهوري و تبليغات و وعده براي
برآوردنِ هدف تحقق ارزش افزوده و نيز افزايش ميزان جذب بيشتر مصرف و درنتيجه
افزايش توليد كمك ميگيرد( .مون .)311-324 : 1434 ،سرمايهداري ،عالوه بر مكانيسم
 -1بخشي از بيانيه نمايشگاه :عدهاي بر اين عقيدهاند كه مردمان شـهر در دل خـود نـام او را صـدا مـيزننـد و از
خداوند ميخواهند پادشاه را به آنان بازگرداند.
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قدرت حاكميتمند ،از ديگر تكنيكها در قدرت انضباطي براي تربيت و كنترل نيروي
كار و مصرفكننده بهره ميبرد .سرمايهداري با توليد بدنهاي رام و فيزيولژيكِ 1كارگر
نيروي آنها را به منزله كثرتي از افراد در مدار ميدان آرايش نيروهاي خود چون عضو يا
اندامي از يك ارگانيسم نگه ميدارد .به عالوه سرمايهداري با سازماندهي انضباطي و
تربيت و كنترل جمعيتهاي متحرك درهم و برهم و بيفايدهي بدنها و نيروها به
صورت كثرت هايي از عنصرهاي فردي با آنها همچون اقتصادي محاسبه شده اما
هميشگي عم ميكند (فوكو .)414 : 1494 ،بهطوريكه ظاهراً نظام سرمايهداري و
توليد سرمايه دارانه نيست كه داراي سلسله مراتب است بلكه در واقع اين توليد
انضباطي است كه سرمايهدارانه است .سازماندهي انضباطي نيروي كار حتي اگر توليد
سرمايهدارانهاي در كار نباشد همچنان باقي ميماند (Paton, 1979 : 124؛ نق از ميلز،
.)47 : 1439
ناصرالدينشاه در اين تصاوير مختل

بهخصوص عكس  1لباس ويژه ،برند و با

نگاهي به كاراكترهاي پرفروش عرصه سينما بر تن دارد .با اين تمهيد هيچ تفاوتي در
خير و شر كاركرد رابطه حاكميتمند به وجود نميآيد .تفاوت در اين است كه اگر
ناصرالدينشاه در زمانه ما ميزيست بهسرعت خود را با مد روز همراه ميكرد و براي
افزايش بهرهوري ،خامدستانه به ابزار تبليغات و وسيلهاي براي تحقق اهداف
سرمايهداري تبدي

ميشد .اين امر را چادري كه بهجاي بالهاي ناصرالدينشاه در

تصوير  1بر شانههاي او به عالمت فره ايزدي و قواي فوق بشرياش دوختهشده ،نشان
ميدهد .شخصيت ناصرالدين شاه به گواه دو فرشته بالدار هر دو وجه سوپرمن و بتمن
يا قهرمان و ضدقهرمان يك ستاره يا محبوب هنري در كميكها ،كارتونها،
مجموعههاي تلويزيوني و فيلمهايي از اين قبي را دارد .در عكس  4لباس پاپ آرتي
شاه؛ گردنبند و دستبند طالي او ،تبعيت او از مد و نفوذ سازوكار سرمايهداري يا
علم به عملكرد اعضاي بدن  ،بدن داراي عملكرد كنترل شده

1. Physiologic
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رئاليسم كاپيتاليستي را نشان ميدهد .در عكسها با استفاده از انواع برندها و فرهنگ
شهروندپسند چنين القا ميشود كه ناصرالدينشاه ،در مقام يك فرد مشهور يا ستاره
سينما است .اينجا ديگر ستاره هنر ،به شاهنشاهي و دوام فرمانروايي او كمك نميكند
شخصيت شاهنشاه همپوشان باشخصيت ستاره سينما يا هنر قرارگرفته است.
در عكس ( 4و عكسهاي ديگري مانند جيران غزال گريزپاي) زنان مانكنوار و
الغراندامي چون جيران و حتي انيسالدوله صنعت زيباساز زنانِ روز را متفاوت از زنان
درشت ،چاق و سبي دارِ دوره قاجار نشان ميدهند .همچنين جايگزيني موسيقي پاپ با
ابزارآالت الكترونيك بهجاي موسيقي سنتي درباري نيز از سازوكار سرمايهداري بيبهره
نيست .در عكس  3بر نقش سينما در جهتدهي به افكار شخص معترض بهجاي واعظان
كاريزماتيك يعني سيد جمالالدين اسدآبادي تأكيد شده است .گرافيتي در عكس  7اعتراض پنهان
به وضع موجود و سلطه سرمايهداري را القا ميكند .در عكس  7بدن مثله شده اعداميِ معترض
چون يك ابژه هنري روي لتههاي فلزي نَوَرد و برشخورده ،آويخته شده و اكسيد شدگيِ آن با
دستكاري نرمافزاري ،نقش گ و مرغ را به وجود آورده است .توربين سياه و پرهدار تهويه صنعتي،
به هاله قدسيِ پشت سر او تبدي شده است .اين هاله سياه ،قبح فع تماشاگراني را نشان ميدهد
كه از زجر و درد و شكنجه يك انسان ،موضوعي تماشايي و توريستي ساختهاند.
اين آرار عالوه بر مكانيسم قدرت حاكميتمند متجلي در تمايز شاه و رعيت ،شاه و
زنان حرمسرا ،حاكم و رج سياسي ،با گسترش رابطه حاكم و تابع ،رابطه صنعت مد –
شخصيت مشهور/شهروند ،سلطه روشهاي تماشايي توريستيِ نگريستن از طريق
موباي و دوربين فيلمبرداري بهجاي چشم ،را از نوع حاكميتمند ميداند .قدرتي كه
مكانيسمش گرفتن و دادن است .پول ،زمان و انرژي و سرمايه انساني را ميگيرد و در
ازاي آن امتيازاتي چون گارانتي يكساله و يا تعميرات رايگان محصول را ارائه ميدهد.
پول ،زمان و نيروي انسان را ميگيرد و كارخانه روياسازي هديه ميدهد .زمان را
ميگيرد و حس زيبايي ،خاص بودن ،ابژه مي ديگري شدن و اليك ارائه ميدهد .هدف
هم ايجاد حس تفاوت و تمايز در بين درجات شهروندان و ايجاد احساسي چون
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شخصيت مشهور/شاه است .باالترين درجه رابطه حاكميتمند در رابطه شاه و رعيت
متجلي ميگردد ،اما ممكن است حتي نظامهاي ديگري چون سرمايهداري در نسبت
حاكم و تابع تعيين سرنوشت مردم/شهروندان را در دست خود بگيرند .درنتيجه ،اين
عكسها تكنيك ،اهداف و شيوه سرمايهداري در افزايش سود و بهره را با تمركز بر
شيوههايي چون تبليغات و بهره از مدگرايي ،سينما ،صنعت سكس و زيبايي را آشكار ميكنند.
بدين ترتيب ،در نظام سرمايهداري ،مصرف است كه در جايگاه حقيقت قرار ميگيرد و
تبليغات شناخت كاذب توليد ميكند .شناخت حاص مصرفگرايي و مي به مصرف
است و توليد در اين گفتمان چيزي جز افزوده كي

نيست كه به لذت بيشتر و مصرف

بيشتر منجر ميشود (تربتي43 : 1497 ،و49و.)44
جهانيسازي بهمنزله يكي از وضعيتهاي چيرگي در ميدان استراتژيك
سرمايهداري 1؛ در ستيز نيروهاي خود ،تاريخِ جامعه يا لحظههاي گسست و تغيير را
خنثي ميكند ،تا سلطه بر امور را به دست بگيرد .ازآنجاكه در اين تصاوير از امور
نمادين سلطنتي دوره قاجار نماد زدايي شده ،مدعي هستيم اين آرار با زنده كردن و حاد
كردن گسستهاي آن دوره ،بهعنوان بخشي از منحني اكنون قادر ميشود با بيرون
كشيدن امر معاصر خود را از ساير آرار معاصر و حتي در گرايش نوقاجارگرا متمايز
كند .اين آرار در ميدان نيروهاي معارض گذشته و اكنون ،چون چيرگيِ موقت ،بهعنوان
امر معاصر ،الگو يا قاعده توليد ِكمپوزسيونهاي هنر نوقاجارگرا را معرفي ميكند و
داعيه عوض كردن مسير منحني هنر معاصر را هم دارد.

بحث و نتيجهگيري
فراتر از ارزشگذاري آرار فيليزاده ،هدف اين پژوهش واكاويِ مؤلفههاي قدرت
حاكميتمند در آنها بوده است .نگاه توصيفي به مؤلفههاي بصري ،نوشتاري و پسزمينه
 -1منظور بيشتر سرمايه داري چندمليتي يا پساصنعتي است كه به قول جيمسون منطق فرهنگي بر آن حـاكم اسـت
و از طريق فرهنگ ،تأرير ميگذارد.
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آرار نشان ميدهد كه ضمن سلطه رنگهاي سرد خنثي و تيره ،بر خطوط و سطوح عمودي
و كشيده در ك آرار تأكيد بيشتري شده است .در اين آرار به عالوه كاربرد اندك نوشته ،در
پسزمينه اغلب آنها عناصر معماري و زمين از زاويه باال ديده ميشود .در  7عكس
منتخب ،اغلب شخصيتهاي تاريخي دوره ناصري در زمانه و زمينه ديگري نشان
دادهشدهاند .نمادها با نگاهي به معناي سنتيشان ،اغلب نمادزدايي و از معناي رايجشان تهي
شدهاند( .نتايج جدول) .نگاه تحليلي با تكيه به مؤلفههاي قدرت حاكميتمند فوكويي نشان
ميدهد (برقراري رابطه تحليلي نتايج پژوهش و تفكر فوكو) تركيببندي آرار فيليزاده
بيانگر نيرويِ گسست دوره قاجار يعني گسست هنر نمادين درباري از جريان هنر اعتراضي
و بازاري؛ بيانگر گسست سلطنت مشروطه از مشروعه و گسست سنت و مدرنيته است .در
اين آرار چندي از مؤلفههاي حاكميتمند در نظام سلطنتي مانند كاركرد و هدف برداشت
كردن و گرفتن از نيروي تابع ،ابزار و تكنيك با مجازات و به بند كشيدن نيروي چينهبندي
نشده ترورگر و نيز نظام تمايزگذاري ديده ميشود .با رجعتي به دوره قاجار ،ميتوان در
آنها ،به رابطه حاكم و تابع ،شاه و رعيت ،شاه و زنان حرمسرا ،شاه و ساير رج سياسي با
جايگاههاي از پيش تعيين شدهشان پي برد .همچنين ،بهعنوان بخشي از منحني هنر معاصر،
فيليزاده با اين بازگشت قادر ميشود فضا ،شيوهها و اهداف سرمايهداري حاكم بر جامعه
امروزي ،را رصد كند و آن را به فرصتي براي شناخت انواع ديگر روابط قدرت
حاكميتمند تبدي نمايد .در اين عكسها لباس برند و مارك شخصيت بدمن و سوپرمن
ناصرالدينشاه ،لباس پاپ آرتي و دستبند و گردن بند طالي وي ،مانكنها ،زنان الغراندام،
موسيقي پاپ و ابزار الكترونيك ،تأرير سينماي هاليوود و نيز فيلمها و پوستر فيلمهاي
عصياني ايراني؛ به تأرير سرمايهداري از طريق فرهنگ بر جامعه اشاره ميكند .اين نكات
تحليلي با تاباندن نورِ پنج مؤلفه مكانيسم قدرت حاكميتمند نزد فوكو نشان ميدهد در اين
عكسها افزون بر تأكيد بر ابزار ،تكنيك و هدف قدرت حاكميتمند در يك نظام سلطنتي،
از ابزار ،تكنيك ،هدف و شيوه قدرت حاكميتمند در نظام سرمايهداري نيز پرده برداشته
ميشود (نتايج جدول) .نظام سرمايهداري از طريق صنعت مد/ستاره هنري و شهروند ،سلطه
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روشهاي سرسري و توريستيِ نگريستن با موباي و دوربين فيلمبرداري بر چشم ،سلطه و
جهتدهي سينما و شبكههاي اجتماعي به افكار مردم فرمانروايي و حاكميت ميكند.
درنتيجه اين عكسها بيشتر از سازوكارهاي قدرتِ امنيتي و انضباطي بر مؤلفههاي مكانيسم
قدرت حاكميتمند در دو نظام سلطنتي و سرمايهداري متمركزند .بدين ترتيب حتي اگر
امروز سلطنت به شك بارز وجود نداشته باشد مكانيسم قدرت حاكميتمند در درجات
متفاوتي از بدن حاكم در نظام سرمايهداري متجلي ميشود (بسط نتايج جدول).
جهانيسازي بهمنزله يكي از وضعيتهاي چيرگي در ميدان استراتژيك سرمايهداري؛
در ستيز نيروهاي خود ،تاريخِ جامعه يا لحظههاي گسست و تغيير را خنثي ميكند ،تا سلطه
امور را به دست بگيرد .ازآنجاكه در اين تصاوير از امور نمادين سلطنتي دوره قاجار
نمادزدايي شده ،مدعي هستيم آنها با زنده كردن گسستهاي آن دوره ،بهعنوان بخشي از
منحني اكنون قادر ميشوند خودشان را از ساير آرار گرايش نوقاجارگرا متمايز كنند .آرار
فيليزاده با چنين مكانيسمي به كثرت بدنهاي در معرض تماشايش نيرو وارد ميكند و بر
چگونه ديدن آنها تأرير ميگذارد .آنها در ميدان نيروهاي معارض گذشته و اكنون ،چون
چيرگيِ موقت ،الگو يا قاعده توليدِ (امر معاصر) كمپوزسيونهاي هنر نوقاجارگرا را معرفي
ميكنند و داعيه عوض كردن مسير منحني هنر معاصر را هم دارند( .پيوست به نتايج
ذكرشده پاسخ سؤالهاي مطرحشده در مقدمه اينجا دادهشده است) نتايج مقاله به محققان
عرصه هنر معاصر پيشنهاد ميكند كه براي جلوگيري از توصي هاي سطحي و تكراري؛
چارچوب نظري مناسب و چند جانبهاي براي تحلي هاي عميقتر آرار اتخاذ كنند .پيشنهاد
ديگر اينكه ،هر ارر يا نمايشگاهي با گرايش نوقاجارگرا را بدون در نظر گرفتن جوانب
چندگانه تحلي آن ،بهسرعت اگزوتيك نخوانند.

جدول  -1تحليل مؤلفههاي قدرت حاکميتمند در  2اثر سيامک فيليزاده
شماره تصاوير

ارر مورد بررسي

مؤلفههاي بصري

زمينه

شخصيتها و نمادها

و نوشتاري

مند در نظام سلطنتي

غلبه خطوط عمودي بر خط طاق و طاقچه اشخاص :ناصرالدينشاه

1

هاي افقي ،و رنگهاي خنثي

ضربي

ابزار در مكانيسم

نمادها :تاج با كاله طره حاكميتمند در نظام

-عالمت خروج اضطراري

-فرشتگان اعمال نيك و

لباس برند و مارك

بد و بالهاي چادري

شخصيت بدمن و سوپرمن

نماد سوپرمن و بت

ناصرالدينشاه مورد اشاره در

من-لباس ماركدار

كميكها ،كارتونها و فيلمها

غلبه خطوط عمودي،
سياهروي سطح قالي
-عنصر نوشتاري ندارد.

فرش و نقوش اشخاص :ناصرالدينشاه
اسليمي و خطايي

و مردم معترض

سلطنتي :بدن شاهي

شيوه در مكانيسم قدرت

و خاكستري و تيره

پراكندگي نقاط سفيد و

سلطنت -فرش نماد
رروت و شكوه
لباس پاپ آرتي شاه
نماد فرهنگعامه

سرمايهداري:

ابزار و

-شيوه سرمايهداري :لباس

تكنيك مكانيسم

پاپ آرتي شاه ،دستبند و

نمادها :تاج كياني نماد حاكميت مند :عمارت

-مراسم قالي تكاني و

كابوس شاه

در نظام سرمايهداري

دار ،نماد سلطنت

رستاخيز

4

مؤلفههاي قدرت حاكميت مؤلفههاي قدرت حاكميت مند

شاهي و مجازات

گردن بند طال مدگرايي

تناسب خطوط عمودي و

4

عمارت شاهي اشخاص :ناصرالدينشاه،

ابزار و نظام

-هدف قدرت حاكميتمند

تمايز گذاري:

در نظام سرمايهداري:

افقي در اجزاي ميزانسن،

ميرزا آقاخان نوري،

غلبه رنگهاي خنثي ،تيره و

اميركبير ،سفير انگليس  -تخت و دربار شاهي مانكنها ،زنان الغراندام،

سرد بر انرژي رنگهاي

و روسيه ،انيس الدوله،و سلسلهمراتب درباري،موسيقي پاپ و ابزار

صورتي ،نارنجي و قرمز

جيران و مهد عليا

-عنصر نوشتاري ندارد.

نمادها :تخت شاهي -

اعمال قدرت بر افراد الكترونيك نشان از تأرير
ديگر

عمارت شاهي خرگوش

سرمايهداري بر سبك زندگي
انسان معاصر دارد.

پاهاي مانكن به جاي
پايه صندلي نماد
زادوولد

بر سرنهادن تاج كياني
توازن خطوط و سطوح افقي سردر سينما و

3

تكنيك قدرت

-سازوكار سرمايهداري :تأرير

كرماني

حاكميتمند در نظام

سينماي هاليوود و نيز

سرد و تأرير زياد رنگ

نمادها :تاكسي قرمز و

سلطنتي :

فيلمهاي عصياني ايراني با

نارنجي و زرد

فيلم راننده تاكسي

عناصر نوشتاري-آندر گراند

اسكور سيزي نماد

و عمودي ،غلبه رنگهاي

ميرزا رضاي كرماني (رضاي شاه شكار)

تاكسي

اشخاص :ميرزا رضا

سينما و شوفرتاكسي و نام

عصيان ،شماي ميرزا

چند فيلم سينمايي دهه  32و

نماد قدرت شباني

72

قدرت شباني عليه تعري
قدرت حاكميتمند،

تيپ ايده آل و جهت

دهنده به قدرت شباني

غلبه سطوح كشيده عمودي پنجره ضريح يك شخصيت :ميرزا رضا هدف و تكنيك قدرت نظام سرمايهداري :گرافيتي

7

در ستون ،بدن مصلوب و امامزاده ،گرافيتي
ضريح بر خطوط افقي
-عنصر نوشتاري ندارد.

حاكميتمند در نظام نشان از اعتراض پنهان و در

كرماني

بر ديوار ضريح ،نمادها :ضريح و شمع
زمين از زاويه باال

سلطنتي:

نماد تقدس،

مجازات با هدف ايجاد كارگري به وضع موجود

ستون چوبي نماد

رعب در ديگران

تصليب ،مشت

حاكي از سلطه سرمايهداري
است.

گرهخورده نماد اعتراض

شمع آجين
غلبه خطوط عمودي بر افقي سه لتههايي كه

7

قالبهاي متفاوت از انقالب

شخصيت :ميرزا رضا تكنيك قدرت حاكميت

در اندام اعدامي و سلطه

مانند قوسهاي كرماني نمادها :سه لته

مند نظام سلطنتي:

تماشايي بودن همه وجوه

رنگهاي تيره خنثي و سرد

جناقي به نظر نماد سه مرحله زندگي

مجازات در انظار

زندگي بشر حتي مرگ و

عمومي

زجر ديگران ،سلطه

-عنصر نوشتاري ندارد.

ميرسند.

مسيح ،خورشيد پشت
سر نماد هاله تقدس،

ديدتوريستي ،كااليي شدن

زجر و درد نماد لذت

هنر

تماشايديگران،تماشايي
شدن نماد سرمايهداري

اعدام

نتيجهگيري

بررسي  7ارر نشان ميدهد:

رنگهاي سرد خنثي و تيره در پسزمينه اغلب

در  7عكس اغلب

در اين عكسها از ابزار در اين شش عكس ابزار و

بر ك آرار غلبه دارد .در اين آرارعناصر معماري شخصيتهاي تاريخي
دوره ناصري اما در زمانه و

آراربرخطوطوسطوح عمودي ديده ميشود.

و كشيده تأكيد بيشتري شده زمين از زاويه باال
است .در اين شش ارر كاربرد نشان دادهشده
نوشته بسيار اندك است.

است.

زمينه ديگريديدهميشوند.
نمادها با نگاهي به معناي
سنتي ،اغلب نماد زدايي و
معنا زدايي شدهاند.

و تكنيك و هدف

تكنيك و هدف و شيوه

قدرت حاكميتمند در قدرت حاكميتمند در نظام
يك نظام سلطنتي پرده سرمايهداري ديده ميشود.
برداشته ميشود.
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