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 مقدمه

گرفت وکمی بعدتر و در عصر دوم عصر ناصری شکل  ، به تدریج در نیمه«مشروطیت 3گفتمان»

اگر چه این گفتمان هستی خود را از  .مظفرالدین شاه به گفتمان هژمونیک آن دوره تبدیل شد

از یک سو در  کرد، اما این خود گفتمانی بود کهتخاصم با گفتمان سلطنت و طرد آن کسب می

ویی دیگر با پیگیری در حال رشد بود و از س« فرنگ»دربار و به سبب توجه شخص شاه به  حاشیه

 میرزا قدم در آن نهاده بود و تشکیل دارالفنون، ابعاد منازعهامیرکبیر در راه اصالحاتی که عباس

های هنری اگر بپذیریم که چگونگی تغییر نظام تری به خود گرفت.گفتمانی در این عصر شکل وسیع

یابد و همچنین ن دوره ظهور میدر هر دوره تاریخی بر بستری از تحوالت اساسی درگفتمان کالن آ

های غیرکالمی نیز در ها فقط منحصر به کلمات و عبارات نبوده و عالئم و نشانهبپذیریم که گفتمان

هایی درون سنت ای نشانهکوشد با نگاهی بینارشتهها نقش دارند، این مقاله می دادن به آن شکل

یکدیگر فرآیندی را به وجود آوردند که متاثر از  تصویری این عصر بیابد که در تعامل و یا در چالش با

بنابراین با توجه به این که حول محور  گفتمان غالب مشروطه خواهی و درون آن شکل گرفته است.

گیری این الدین شاه و شکلدر عصر ناصر مشروطیت، سه فضای گفتمانی قابل تشخیص است: الف(

شاه تخاصم شدن این گفتمان و ج( عصر محمد علی ی مظفرالدین شاه و هژمونیکگفتمان، ب( دوره

که تحلیل گفتمان رویکردی است که بیشتر برای  از آنجایی ها و گفتمانی و پس از آن زوال گفتمان

گیری و شکل هنرهای کالمی مورد استفاده قرار گرفته است و کمتر پژوهشی در ایران به مطالعه

دیداری درون یک گفتمان اختصاص یافته است، این  های غیرکالمی به ویژه هنرهایبروز نظام

و تلفیق آن با برخی از 1و شانتال موفه 6تحقیق بر آن است تا با استفاده از رویکرد نظری ارنستو الکال

گفتمان مشروطیت بپردازد، سپس  ( به مطالعه3101، ابزارهای زبانی رویکرد فرکالف )ر.ک: سلطانی

های موافق و مخالف گفتمان ی روزنامهتون برگرفته از سرمقالهفرضیات مطرح شده را با تحلیل م

های با رویکردی تحلیلی نشان دهد چگونه عالوه بر گزاره یید و تقویت کند؛ پس از آنأمرکزی ت

های تصویری نیز تحت نظارت و کنترل گفتمان این عصر بروز های غیرزبانی چون نشانهزبانی گزاره

 تواند به ثبات گفتمان مرکزی حاکم در ایران کمک کند.چگونه مییابند و از سویی دیگر می

                                                             
1
. Discourse 

2  
. Ernesto Laclau 

3
. Chantal Mouffe 
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 شناختینظريه گفتمان الکال و موفه به عنوان مدل روش

شکل دادند  3گراییالکال و موفه کار خود را با تلفیق و اصالح دو جریان فکری مارکسیسم و برساخت

، تبارشناسی فوکو، نظریه 1دریدا 6و دراین میان از نظریات و جریانات فکری گوناگونی چون واسازی

ای درقالب رویکرد پساساختارگرا شکل سود جستند تا نظریه 1کاوی لکان هژمونی گرامشی و روان

شود که معنا دهند. از نظر الکال و موفه خلق معنا به مثابه یک فرآیند اجتماعی هنگامی حاصل می

و خاص است این تثبیت نسبی معنا چگونه تثبیت شود. اما اگر گفتمان تثبیت معنا درون یک قلمر

کنند که نقش مهمی در نظریه  بندی را مطرح میها مفهوم مفصل در اینجا آن حاصل می شود؟

 کنند:بندی را اینگونه تعریف میها دارد. الکال وموفه مفصل گفتمان آن

ها فهلؤای را میان مبندی را هرگونه عملی به شمار خواهیم آورد که رابطهما مفصل»

بندی دستخوش تغییر کند؛ به نحوی که هویتشان در نتیجه عمل مفصلتثبیت می

 بندی را گفتمان خواهیم خواند.آن کلیت ساختاریافته ناشی از عمل مفصل شود.

بندی شده را تا زمانی که در قالب یک گفتمان مفصل 5«تفاوت»مواضع مبتنی بر 

بندی فاوتی را که به شکل گفتمانی مفصلخواهیم نامید. در مقابل هر ت« بعد»باشند 

 (.52: 3103)یورگنسن و فیلیپس،  .«نام خواهیم نهاد «عنصر»نشده باشد 

گاه است.گره 2«گاهگره»کنند مفهوم در ارتباط با همین بحث مطرح می ها آنمفهوم دیگری که 

ها در اطراف آن که سایر نشانه ایستاند نشانهاز الکان وام گرفته ها آنآید یا دال مرکزی که به نظر می

هایی کند. از منظر الکال و موفه عنصرها نشانهگیرد و معنای خود را در ارتباط با آن اخذ مینظم می

کند عنصرها را با گفتمان تالش می»هستند که معنایشان تثبیت نشده و بالقوه معانی متعددی دارند. 

بعد تبدیل کند به نظر  معنای ثابتی داشته باشد بهکاستن از حالت چند معناییشان به وضعیتی که 

  (.53 : 3103 )یورگنسن و فیلیپس، «انتقال از عنصر به بعد هرگز با توفیق کامل همراه نیست ها آن

نامند در  می 1«میدان گفتمان»کند های ممکنی را که گفتمان طرد میالکال و موفه کلیه حالت

از معانی اضافه و بالقوه در بیرون از منظومه گفتمانی خاص ای است محفظه »در واقع میدان گفتمان 

                                                             
1
. Constructinalism 

2
. Deconstruction 

3
. Jacques Derrida 

4
. Jacques Lacan 

5
. Differential positions 

6
. Nodal point 

7
. Field of discursivity 
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شوند. هر دال معانی  بندی جدید محسوب میاند و مواد خامی برای مفصلکه توسط آن طرد شده

کند. زیادی را طرد می تواند داشته باشد و هر گفتمان با تثبیت یک معنا، معناهای بالقوهمتعددی می

حسینی زاده، «)و امکان ظهور درگفتمانی دیگر و شرایطی دیگر را دارند این معانی همچنان موجودند

3101 :331.) 

الکال و موفه رابطه هر گفتمان با میدان گفتمان کامال مشخص  اما از آنجایی که در نظریه 

هایی اشاره دارد که در یک حوزه فرکالف که به مجموعه گفتمان« نظم گفتمان»نیست مفهوم 

شکل متشکل از تمامی ساختارهای معنایی ای بیتوده گفتمان الکال و موفه را ازفعالند، میدان 

کند، مفهومی است که از فوکو وام گرفته نظم گفتمانی که فرکالف خاطرنشان می رهاند.ممکن می

های گفتمانی به کار گرفته شده در یک بندی تمامی گونهترکیب»شود: است و اینگونه تعریف می

)به نقل از  «ها و ژانرها هستندهای گفتمانی متشکل از گفتمانگونه ان اجتماعی.نهاد یا مید

گیرند؛ ( ژانرها در دل نظم گفتمانی قرار دارند و در آن جای می361 :3103،یورگنسن و فیلیپس

 مثل نظم گفتمانی رسانه که خود انواع و ژانرهای گوناگونی دارد.

های اختار گفتمانی از طریق روابط متمایز با موقعیتها درون ساز منظر الکال و موفه سوژه

بر ساخته  3ارزیهمهای یابند. هویت به شکل گفتمانی و به وسیله زنجیرههای دیگر هویت میسوژه

با  است و گفتمان ایجاد شده حول این دال معموالً 6یک دال اصلی «زن»شود. به عنوان مثال می

ها درون یک گفتمان یا در شود. نشانهت با امور دیگر برساخته میارز و معادل یا با تفاوچیزهای هم

گویند بر اساس مفاهیم می در واقع الکال و موفه .شوندبندی میارتباط یا در تقابل با یکدیگر دسته

ارزی منطق منطق هم توان اینگونه توضیح داد:می 1و منطق تفاوت 1ارزیمنطق هم دوگانه

منسجم جلوه کند در حالی « غیر»شد تمایزات را کاهش داده و در مقابل کوسازی است و می ساده

 کند.کید میأکه منطق تفاوت بر تکثر و تمایزات ت

استقالل و اختیار  هقابل توجه دیگری که در نظریه الکال و موفه وجود دارد مسئل نکته

ا هستند اما الکال و هها و گفتمانها به کل مقهور ساختارآلتوسر سوژه هسوژه است. در نظری

                                                             
1
. Chains of equivalence 

2
. Master signifers 

3
. the logic of equivalence 

4. the logic of difference 
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گوید به دلیل این الکال می »در واقع  پذیرند.می ها راموفه در شرایطی استقالل و اختیار سوژه

 ها آنشوند و همواره نوعی تزلزل و بحران در گاه تثبیت نمیها و ساختارها هیچکه گفتمان

کنند عی که ایجاد میها و جواموجود دارد و به دلیل امکانی بودن و تصادفی بودن گفتمان

به این  ها آنسیاسی از منظر  ه(. سوژ331)همان، «سیاسی باشیم توانیم شاهد ظهور سوژه می

ای فراهم خواهد شد تا سوژه معنی است که هر گاه گفتمان مسلط دچار ضعف گردد، زمینه

عمل  در این شرایط است که افراد به جای اینکه درون ساختار گفتمانی ظهور کند و دقیقاً

 های جدیدی خلق کنند.بندیها تصمیم بگیرند و مفصلتوانند در مورد گفتمانکنند، می

طور کامل مستقر شود و همواره در کشمکش با  تواند بهاز نظر الکال و موفه هیچ گفتمانی نمی

د و های متقابل یکدیگر را طردهد که هویتها قرار دارد. تخاصم اجنماعی زمانی رخ میسایر گفتمان

تواند از طریق می ها آنکنند تخاصم مابین ها با هم برخورد میهنگامی که گفتمان کنند.نفی می

بندی است که وضعیتی غیرمبهم را مداخله هژمونیک مفصل»هژمونیک محو شود. بنابراین  مداخله

 )یورگنسن و «شودکند و بدین ترتیب باعث تثبیت جزیی معنا میبه کمک زور بازسازی می

دو روی یک »(. الکال با استفاده از مفهوم واسازی دریدا، واسازی و هژمونی را 31: 3103فیلیپس، 

 کند:معرفی می« عمل واحد

ناپذیر است و واسازی نیز بندی تصادفی عناصر در یک قلمرو تصمیمهژمونی مفصل»

 اند، یعنی ممکن بود ایندهد مداخالت هژمونیک تصادفیمی عملی است که نشان

ناپذیری  عناصر به شکل متفاوتی با یکدیگر ترکیب شوند. بدین ترتیب واسازی تصمیم

بندی خاص را به امری طبیعی بدل هژمونیک مفصل کند، اما مداخلهرا آشکار می

 (.31: 3103)یورگنسن و فیلیپس،  .«کند می

ها کل از گفتمانبه نظر الکال وموفه سیاست اولویت دارد. در واقع نظام روابط اجتماعیِ متش

اند. سیاست در نظر آنان مفهومی ثانوی و مشتق از امر سیاسی است های سیاسیهمواره ساخته

 و امر سیاسی به وجود دائمی اعمال قدرت و خصومت و طرد غیر استوار است.

ها برای تثبیت شدن و غلبه بر سایرین است و بین گفتمان منازعه امر سیاسی عرصه»

ها و رقبای خود را طرد کرد جامعه عینیت یافته انی مسلط شد و جایگزینزمانی که گفتم

رسد و گیرد]...[ در این شرایط، گفتمان تثبیت شده طبیعی و دائمی به نظر می شکل می

های بدیل  ها و گفتمانکه جایگزین گردند. زمانیهای سیاسی آن فراموش می ریشه
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کند در اینجا حقیقت مطرح می تنها گزینه فراموش شوند گفتمان غالب خود را به عنوان

گفتمان  کند. ها را مطرح میگفتمان 6شدن مفهوم رسوب 3الکال با استفاده از هوسرل

 .«شود های آن فراموش میرسد و جایگزینشده عینی و طبیعی به نظر می رسوب

 (.332: 3101زاده،  )حسینی

قطع کرد. در  1سازید با عمل باز فعالالکال و موفه معتقدند که فرآیند رسوب شدن را بای

سازی مجدد به معنای افشای امکانی و تصادفی بودن گفتمان غالب و تاکید بر فعال»این رابطه 

 پذیر ساخته است.های تاریخی مطرود و افشای روابط قدرتی است که ایجاد آن را امکانگزینه

ها نیست ریشه به د به معنای بازگشتسازی مجدالبته باید این نکته را در نظر داشت که فعال

ها و اند. جایگزینبلکه بازگشت به شرایط تاریخی و احتماالت جایگزینی است که طرد شده

 .(331: )همان «شوندشوند اما لزوما پذیرفته نمیهای سرکوب شده دوباره احیا میبدیل

وفه است. گذر از میان عینیت و امر سیاسی در نظریه الکال و م مفهوم هژمونی واسطه

عمل »هژمونیک  همداخل گیرد.صورت می 1تضاد سیاسی به عینیت از خالل مداخالت هژمونیک

آمیز با هم دارند. استقرار دهد که تصادم خصومتهایی انجام میتثبیت را مابین گفتمان

یکی های سیاسی جدید در آوردگاه ها آنامر عینی و فروپاشی  های هژمونیک به منزلهگفتمان

« کندآن تحقیق می از وجوه مهم فرآیندهای اجتماعی است که تحلیل گفتمان درباره

 (.33: 3103)یورگنسن و فیلیپس، 

 

 شاه سلطنت ناصرالدين های موجود دردورهگفتمان

شکل گرفت « قانون»بندی در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه فضای گفتمانی جدیدی با مفصل

را در یک نظام « اصالح»و « آزادی»، «مساوات»، «برابری»، «عدالت» های دیگری مانندکه دال

معنایی جا داده بود؛ مفاهیمی تازه که پیش از این در تاریخ ایران وجود نداشت. این گفتمان 

یافت و بدین ترتیب هویت خود را در تقابل و تخاصم با نظام معنایی حاکم بر  نهاد دربار می

                                                             
1
. Edmonf Husserl 

2
. Sedimentation 

3
. Reactivation 

4
. Hegemonic Intervention 



 19شناسي هنر و ادبيات، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  جامعه       

 11 

در سوی دیگر  معنا و مقبولیت مفاهیم خود نزد اکثریت مردم آغاز کرد.ای را برای تثبیت مبارزه

-»، «آسایش»، «انتظام»، «ملوکانه اراده»، «عالم قبله»های چون نهاد دربار که پیشتر با دال

ای برای ساختارشکنی و به حاشیه راندن شکل گرفته بود، تالش گسترده« امنیت»و « رعیت

های این رقیب انجام داد. حال اگر بخواهیم فضای استعاری گفتمانهای گفتمان ترین دالاصلی

 نشان داده است: 6-3دوران را تصویر کنیم به تصویری خواهیم رسید که نگارنده در نمودار 

 
 های موجود در دوره ناصرالدين شاه بندی گفتمانمفصل (:1نمودار )

 

، دو گفتمان متخاصم را به «دال مرکزی»به عنوان « ترقی»بینیم، چه در نمودار باال میچنان

 ،«مساوات»خواست و هم مخالفین. اما شاه کرد. در واقع ترقی را هم نهاد دربار میهم مربوط می

وطن که خود دستور انتشار آن را امضا کرد با  چه روزنامهتابید، چنانرا بر نمی« عدالت»و« آزادی»

 آن چنین آمده است: د در سر مقالهاول به دستور شخص شاه توقیف ش همان شماره

حمایت از ترقی هر وقت که پیش آید مسلک ماست و با تمام قوا آن را تقویت خواهیم »

متملقان پست تنزیل نخواهیم داد و دولت را بیهوده  وقت خود را بمرتبهکرد. لیکن هیچ

حرکت زشت  جویی از هرمورد تمجید قرار نخواهیم داد بلکه روش ما دفاع از حق و عیب

است. هر کس مظهر حق و قانون باشد از او حمایت خواهیم نمود، ولی اگر اعمال او بر 

]...[ بنابراین مقدمات مبارزه بر  کنیمخالف حق و قانون بود به انتقاد و مالمت او قیام می
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ضد هر گونه تعدی و افراط و تفریط و احترام بدین و شاه روش اساسی ماست شعار ما ترقی 

 (.02: 3121)کهن، .«الت و مساوات است و جز این مرامی نداریمو عد

شود. در مشاهده می« مساوات»و « عدالت»، «قانون»های رقیبِ دربار در این متن دال

توان تشخیص های مشابهی را میه.ق دال3631ربیع االول  30اختر به تاریخ  هسرمقاله روزنام

این روزنامه، امروز در  21 هشش ماه توقیف شد و شمار مدت داد. پس از این سر مقاله روزنامه به

 هیج جا پیدا نمی شود. 

سخن در عدالت و امنیت و اساس عدالت و امنیت بود. اساس این کار همان است که به »

طور مساوات  اجمال آورده شد تا کار در تحت یک قاعده و قانون نباشد و آن قاعده به

ن دید و چون عدالت نباشد امنیت و امن و امان توامجری نگردد روی عدالت را نمی

 .(6: 53ه.ق، نمره 3631)اختر،  .«نیست آبادی ملک و مملکت متصور نتواند گردید

افزاری، چون توقیف از طریق امکانات قانونی نهادهایی چون های سختاما شاه غیر از روش

طلبان که ذف فیزیکی اصالحوزرات انطباعات که در اختیار داشت و یا زندان، شکنجه یا حتی ح

های های دیگری نیز استفاده می کرد و آن روشبیشترین کاربرد را در دربار داشت از روش

افزاری و زبانی بود. چنانچه پس از فراگیری روزنامه قانون به دستور شاه و به قلم  نرم

راندن  حاشیه و بهاطالع به چاپ رسید برای ساختارشکنی  های در روزناممقاله 3اعتمادالسلطنه

 خوانیم:در این مقاله می اسالم و قرآن مجید. به وسیله« قانون»دال اصلی مخالفان یعنی 

میرزا ملکم خان به این طراری و شیادی خود اکتفا نکرده روزنامه به زبان فارسی »

ایجاد کرد موسوم به قانون که تماما شیطنت و خیانت و افساد و بدذاتی است که خود 

همه کس  خواهیم.گوید قانون میآن روزنامه زبان اهل ایران قلمداد کرده و می را در

دانند که یک نفر ارمنی که معلوم نیست پایه و مایه دین او چیست بلکه بواسطه  می

شود نفع شخصی با تمام ادیان ممکن است به مبانیت و ضدیت برخیزد، چگونه می

ست و حال آنکه خود مسلم نیست محض برای مملکتی مثل ایران که مملکت اسالم ا

اهلل و  خیرخواهی قانون بخواهد .کدام قانون بهتر از قرآن مجید است که پیغمبر صلی

 (.323: 3121)کهن، .«علیه و آله گذاشته و االن معمول دولت و ملت است

که به تدریج و به خاطر شرایط گفتمانیِ رقیب « انتظام»هایی چون در سوی حاکمیت دال

خورد. تعبیه شده بود در متون مطبوعاتی این دوره فراوان به چشم می ها آناختار معنایی در س

                                                             
 ( مترجم و و زیر انطباعات دوره ناصری3131-3653محمدحسن خان صنیع الدوله ).  1



 19شناسي هنر و ادبيات، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  جامعه       

 919 

های روزنامه وقایع اتفاقیه ما را متوجه اهمیت این دال برای حاکمیت خواهد ای از متننمونه

 ترینشاه بلکه تا پایان عصر مظفری نیز از جمله مهمکرد. و این دال نه تنها در عصر ناصرالدین

شود این نکته را ثابت های حاکمیت بود نگاهی به روزنامه ایران که تا دوره مظفری چاپ میدال

 خواهد کرد.

 

 شاه سلطنت مظفرالدين های موجود دردورهگفتمان

ه.ق ترور شد. با حذف فیزیکی ناصرالدین شاه، 3131ذیقعده سال  30ناصرالدین شاه در 

تغییرات جدی و مهمی شد. البته این نکته به این معنی گفتمان در عصر مظفرالدین شاه دچار 

ای از کند بلکه مجموعهنیست که تغییر شخص شاه نقشی مهمی در تغییر گفتمان بازی می

شود. الکال های مختلف باعث تغییر گفتمان میتغییر در ساختارهای معنایی و تشکیل هویت

اند و های ساختاریقراریبی ی اجتماعی زادههاها یا به تعبیر او اسطورهمعتقد است که گفتمان

ها پیوسته و به شکل بندیست. مفصلها آنگرایانه و استعاری عام هها جنبعامل برتری آن

کنند؛ به ها را بازتولید میدهند؛ گفتمانای ساختارهای معنایی را شکل میبینیغیرقابل پیش

وبی در این عصر قابل مشاهده است. در این دهند و این نکته به خکشند و تغییر میچالش می

بندی دو گروه متخاصم از دال مرکزی گفتمان دربار به مفصل« قبله عالم شاهنشاه»زمان دال 

جایی این بود که از شدت تخاصم گفتمانی مابین دو این جابه ترین نتیجهشود. مهمتبدیل می

های آزاد و غیر رسمی به ارج و روزنامهها از انحصار مطلق دولت خگفتمان کاسته شد. روزنامه

شدن از تخاصم گفتمانی  کاسته نگاری ایران مطرح شد.ای جدید در تاریخ روزنامهعنوان پدیده

های مستقل تهران و تبریز چون تربیت و الحدید و چه در در این عصر چه در روزنامه

 شود.خوبی دیده می المتین و حکمت و ثریا بههای مستقل چاپ خارج چون حبل روزنامه

قانون پس از به قدرت رسیدن مظفرالدین شاه ما را به خوبی  هادبیات روزنام مقایسه

این پادشاه »نویسد: خان میروزنامه ملکم 11متوجه این نکته خواهد کرد. در شماره 

های گذشته هیچ شراکتی نداشته و هنوز از ذات همایون درخرابی نیکوسرشت )مظفرالدین شاه(

(. بنابراین 562: 3101، )به نقل از آجودانی« یچ حرکتی سر نزده که خالف آیین آدمیت باشده
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چنانچه بخواهیم نموداری مشابه آنچه در عصر ناصرالدین شاه دیدیم ترسیم کنیم به تغییرات 

 خوریم:مهمی برمی

 
 مظفرالدين شاه های موجود در دورهبندی گفتمانمفصل(: 2نمودار )

 
شود شاه ایران در مقام دال ارشد و مرکزی دو گروه متخاصم را به هم ربط شاهده میچنانچه م

ظریفی که در این عصر باید به  شود. نکتهجایی نهاد دربار نمیجایی شاه باعث جابهدهد اما جابهمی

صر شود. از دید مخالفان، شاه در این عآن توجه کرد، این است که شخص شاه از نهاد دربار جدا می

السلطان )اتابک  امین ها ندارد؛ بلکه این دربار است که با ادارهها و آشفتگیچندان نقشی در نابسامانی

های پیاپی از بیگانگان )انگلیس و روسیه( به دال اصلی برای مخالفت بدل اعظم( و گرفتن وام

شود. اضافه شدن میاضافه « وطن»شود. در همین راستا در ساختار معنایی گفتمان مخالفان دال  می

وطن و طرد بیگانگان در این عصر به نوعی گرایش ناسیونالیسم ایرانی بدل شد. در روزنامه احتیاج 

ای انتقادی و در تبریز شروع به کار کرد و پس از هفت شماره به علت درج مقاله 3132که در سال 

حتی قوری چای سخن به میان آورده طنزآمیز که در آن از نیاز ایرانیان به کاالها و تولیدات بیگانه 

 خوانیم:بود توقیف شد می

که اینقدر صاحب قدرت  )ممالک متمدنه( ها آنالزمست ساعتی فکر نماییم و بدانیم »

آورند و نه از ژاپن ]...[ نه از لندن دیوارکوب سه شاخه می اند؟اند چه کردهو ثروت شده

 قاب و قدح و نه از خارجه ماهی گندیده.
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مغرب زمین که منبع احتیاج ماست نظر نماییم و عبرتی برداریم که تا چه  به طرف

پایه کار ما عقب افتاده و تا چه اندازه تنبلی و کسالت به ما رو نهاده که این فقره را 

چلواربافی و یا کاغذسازی را قدغن نماید  وقتی کارخانه اگر همسایه یک ندانستیم. فرضاً

کفن و دستگاه طبایع امروزی ما از روی گان ما بیدر این صورت معلوم است مرد

 (.302: 3121 )کهن، .«ناچاری بالمره از کار خواهد افتاد

قرار گرفت و از « بیگانگان»یا دوستدار وطن در تقابل و تخاصم با « ایرانی»بدین ترتیب هویت 

 یگانگان عمدتاًو منظور از ب« بیگانگان»هویت است دشمن آنجا که گفتمان بدون دشمن و غیر بی

در ایران بودند که در این زمان حاکمیت بیش از  ها آنهای دو کشور انگلیس و روسیه و اتباع دولت

هایی چون ها در این دوران مملو از مطالبی در ستایش وطن و واژهوابسته بود. روزنامه ها آنپیش به 

ت به عنوان مثال در یکی از و یا اشعاری در این باب اس« وطن مقدس« »هموطنان« »ابنای وطن»

 خوانیم: هجری قمری می 3166نما در سال چهره های روزنامهسرمقاله

دانی مواالتی ]مباالتی[ و غفلت به قسمی از آداببلی ماها از عدم علم و معرفت و کثرت بی»

پرستی ایم و در وظایف مقرره مفروضه وطنشناسی بیگانه شدهو تکالیف معینه وطن

نثاری را در گرامی که هر نوع فداکاری و جانایم که ذره در پی شئونات محبت وطنبهره بی

دانیم معنی وطن و محبت وطن چیست راه حفظ استقاللیت و ترقیات او روا نیستیم و نمی

پیغمبر اکرم را که می فرمایند: حب الوطن من االیمان بطاق نسیان و فراموشی  و توصیه

این شعر را کرده این که این وطن مصر و عراق و شام نیست این آویز خود ایم و دستزده

 (.1: 31شماره  ه.ق،3166)چهرنما، .«وطن شهریست کو را نام نیست

و مشتقات آن چون وطنیت و وطنا « وطن»در این سرمقاله تا پایان هجده بار از دال 

تن آن در متون یاف کیدی این چنین بر این واژه خود گویای اهمیتأاستفاده شده است و ت

 مطبوعاتی این عصر است.

اما گفتمان دربار تحوالت درونی چندانی از خود نشان نداد و بدین ترتیب به نوعی انسداد 

معنایی در ساختار خود رسید و این امر یکی از دالیل مهم هژمونیک شدن گفتمان مخالفان بود 

هایی گیرد دالای را به خدمت میهای تازهکه همانطور که در نمودار قابل مشاهده است، دال

در اواخر سلطنت مظفرالدین شاه اضافه شدند که در تحوالت « مجلس»و « عدالتخانه»چون 
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 3605ه.ق مصادف با مرداد  3161بعدی نقشی مهم و تاثیرگذار خواهند داشت. شاه در سال 

 هجری شمسی و در پی اعترضات مردمی حکومت را در ایران مشروطه اعالم کرد. 

 

  شاه و احمد شاهسلطنت محمد علی های موجود دردورهگفتمان

مجلس »گفتمان مشروطیت در عصر مظفرالدین شاه هژمونیک شدو پادشاهی مشروطه و 

یافتن آن  دستاورد عملی آن بود، اما وجه استعاری هر گفتمان تا پیش از عینیت« شورای ملی

فتمان است. به عبارت دیگر وقتی گفتمان یافتن باعث ضعف آن گ باعث تقویت و پس از عینیت

آورد، فقط پاسخگوی بخشی از شود و به محتواهای عینی روی میاز حالت استعاری خارج می

گیرد و به زوال های اولیه است. بدین ترتیب به تدریج از گفتمان فاصله میها و آرماندال

کند. و ترند، آماده  میر و کاملهای دیگر که مدعی آرمانی دیگرود و فضا را برای اسطوره می

احمد شاه قاجار دیده  شاه و پس از آن در دورهعلی این موضوع در دوران کوتاه سلطنت محمد

شود. گفتمان مشروطیت در مقابل گفتمان استبداد قرار گرفت. اگر تا پیش از این دو می

مان روبروییم که تخاصمی کردند، از این پس با دو گفتگفتمان رقیب در کنار یکدیگر عمل می

 را به نحوی متصل کند. ها آنبندی که آشکار با هم دارند بدون دال ارشد و مفصل

اند که گویی برای تثبیت معنا در یک ها به نحوی روبروی هم قرار گرفتهدر این زمان دال

عقب  شکنی ومیدان نبرد قرار دارند و هر یک برای حاکم شدن و تفوق پیدا کردن به شالوده

خواه و استبداد به ما راندن دیگری محتاج است. نگاهی به نمودار استعاری دو گفتمان مشروطه

 های موجود با دوران پیش از آن را بفهمیم.کمک خواهد کرد تا تفاوت

 
 شاه علیفضای گفتمانی در عصر محمد(: 3نمودار )  
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ستبداد است و همچنین به دال مرکزی گفتمان ا« شاه»ترین تفاوت انتقال دال مهم

بینیم گفتمان که میخواه. چنانگاه گفتمان مشروطهبه عنوان گره« مجلس»قرارگیری دال 

های جدید را در چنان توان به کارگیری دالخواه پویایی خود را حفظ کرده است و هممشروطه

هایی ین دالتر، از جمله مهم«استقالل» ،«آزادی»،«ملت»های فضای گفتمانی خود دارد. دال

 تبدیل کند. « بعد»را به ها آنهستند که گفتمان مشروطه خواه توانست 

افزاری چون ترور و های سختنه تنها در عمل و با شیوه« شاه» و« مجلس»های دال 

ها و جراید نیز این نزاع قابل پیگیری است. و کودتا با هم در جنگ بودند، بلکه در روزنامه ارعاب

راندن و طرد گفتمان استبداد است، گفتمانی که در این  ین تالشش به حاشیهنزاعی که بیشتر

تندرو گفتمان  های دو روزنامهزمان توان چندانی برای بازسازی و اقناع ندارد. در سرمقاله

خوریم که طرد گفتمان استبداد و شخص القدس به مطالبی بر میخواه مساوات و روحمشروطه

 خوانیم:مساوات  می ست. در روزنامهشاه را هدف قرار داده ا

دهد کسی که از سر شب تا صبحدم از اثر مواد الکلی قوای کجا اسالم اجازه می»

اعتدال منحرف و از استقامت عقل انسانی منعطف باشد، مسلط بر  اش از جاده دماغیه

که سراپا دهد کسیاغراض و نوامیس مسلمانان کرد. چه وقت شریعت رخصت می

شهوت و غضب و حرص و طمع است مالک جان و مال بندگان خدا باشد کی  هانباشت

دهد کسی که التهاب درونش بریختن خون مسلمین فرو دین حنیف فتوی می

ها بر آتش ]...[ معلوم است کسی که سال نشیند بر مسند حکومت یک ملت نشیند می

کند گردن زند  انتظار شاهی نشسته بدان امید که چون بدین مقام رسد شکم پاره

ناموس درد اعراض مردم برد غارت کند خانمان ویران  چشم کند خون خورد پرده

 (.1: 63ه.ق، شماره  3162)مساوات،  .«کند

جلوه داده « شهوت انباشته»، «طماع»، «قاتل»، «ظالم»، «الکلی»در این متن شاه ایران 

دفی جز طرد شاه ندارد. همین کنندگی زیاد که هشده است؛ لغاتی با بار ارزشی و  تحریک

شماره  ،ه.ق3162کند )مساوات،قصد کردند دفاع می روزنامه از حق کسانی که به جان شاه سوء

این متن در حالی نوشته شده است که شاه ایران هنوز بر مسند قدرت است. در  .(1: 61

کند، تهدید به قتل میالقدس نیز نویسنده شاه را تهدید به قتل  روح روزنامه 31شماره  سرمقاله

آید که حمالتی اینچنین به دال مرکزی تا اینجا به نظر می سراسری پایتخت. شاه در روزنامه
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آمد  شدن آن است. پی بودن این گفتمان و ضعیف منفعل گفتمان استبداد نشان دهنده

انجامید،  شکنی از دال مرکزی گفتمان استبداد به طبع به فروپاشی این گفتمان خواهد شالوده

 اما کمی بعد دربار توانست خود را برای مدتی بازسازی کند. 

رود و دچار تر اشاره شد که هر گفتمان از لحظه هژمونیک شدن رو به زوال میپیش

کند. در این زمان شود و آن حاشیه به تدریج فضای گفتمانی جدیدی خلق میحاشیه می

و « اسالم»خواهان به وقوع پیوست. دال هانشعابی مهم و تاثیر گذار در گفتمان مشروط

گونگی رها شده بود و های شناوری که تا پیش از این در فضای گفتمان،  دال«شریعت»

کردند توانست با پتانسیل خود های مختلف به تعبیر و تفسیر خود از آن استفاده میگفتمان

فتمان مشروطیت هویت فضای گفتمانی جدیدی خلق کند، فضایی که در تقابل و تخاصم با گ

خواهی با عملی نیز در پی داشت و آن ائتالف عملی مشروطه یافت. و البته این موضوع نتیجه

گفتمان استبداد بود. نمودار زیر که فضای استعاری گفتمان در این عصر را ترسیم می کند به 

 :ما در درک این موضوع کمک خواهد کرد

 
 خواهبندی گفتمان مشروطهمفصل(: 4نمودار ) 
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شاه مجلس را به توپ بست و پس از این تالش کرد تا با ساز و کارهای زبانی  به توجیه 

های بلکه با دال 3«شمشیر نیاکان»اقدام خود برآید. نه با مفاهیمی چون حق الهی سلطنت و یا 

م اکثریت بیشتری دانست که با تکیه بر این مفاهیمی خواه. گویی شاهکلیدی گفتمان مشروطه

 نویسد:از مردم را با خود همراه خواهد کرد با اشاره به اقدامش می

این اتفاق که واقع شد خودمان را در حضور صاحب شرع مستوجب اجر مجاهدین  واسطه هب 

]...[ و به حمداهلل تعالی به ترویج شرع و تعظیم شعائر و اجرای  و مجدین دین مبین میدانیم

هم به  ایم و سابقاًیجاد وسائل عدل عام، به تمام قوای خودمان مشغول شدهقانون اسالم و ا

روز  ]...[ امیدواریم که به توجهات امام عصر عجل ا... فرجه روزبه ایمهمین نیت مقدس بوده

. السالم علی من ای کوتاهی نشودتوفیق خداوندی شامل شود که در ترویج دین مبین دقیقه

 (.0: 3ه.ق، شماره  3161،تبع الهدی )صور اسرافیل

و « مجلس»خواهان، دانیم شاه پس از حمله به دال اصلی مشروطهچه میبه هرحال چنان

از هم گسیختن این گفتمان فقط برای مدت کوتاهی موفق شد زمام امور را کامال به دست 

ولیعهد  شاه قاجار به روسیه پناهنده شد.علی خواهان فتح و محمدگیرد. تهران توسط مشروطه

بزرگ « عضدالملک»که در این زمان سیزده ساله بود به جای پدر بر تخت سلطنت نشست و 

خاندان قاجار از سوی شورایی متشکل از علما و برخی نمایندگان مجلس اول و سران مجاهدین 

 به نیابت سلطنت برگزیده شد.

های داخلی و علی شاه ایران در معرض کشمکش و بحرانهای پس از حاکمیت محمدسال

خارجی قرار داشت گویی دیگر نه نهاد سلطنت و نه شخص شاه از مشروعیت کافی برخوردار 

قدرت در ایران نهادی مقدس »بود و نه نهاد مجلس و گفتمان مشروطه. بشیریه معتقد است که 

افتاده، اساس قدرت متزلزل ای میرفته و هر گاه میان قدرت و قداست فاصلهبه شمار می

(. بدین ترتیب با شروع 13: 3100، )بشیریه «شده استده و شورش مشروع تلقی میگردی

 های محلی در مناطق شمال،جنگ جهانی اول و زوال هر چه بیشتر حکومت مرکزی شورش

 جنوب و غرب ایران آغاز شد و ایران در معرض اشغال نیروهای روس و انگلیس قرار گرفت. 

                                                             
در مقابل زحمات و ضرب شمشیر نیاکاان سالطنت را ار    » جوابیه شاه به مجلس پیش از کودتا آمده است: در .3 

 .(161ص، )رجوع شود به آدمیت «محق و حق مسلم نفس نفیس خود می دانیم
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ستیزی و طرد استعمار و ی و مردم حول محور بیگانهدر این دوران اکثر نیروهای سیاس

دوستی به توافق رسیده بودند؛ چیزی که پیش از این در دوران مظفرالدین شاه شکل وطن

گرفته بود در این زمان به شکل گفتمانی که رقیبی در صحنه نداشت، خود را به رخ کشید. 

 کته است. ید این نؤها در این دوران به خوبی منگاهی به روزنامه

 

 مشروطيت  هنجارهای تصويری در عصر ناصری و تاثير گفتمان پيشا

از منظر نگارنده دو نوع رسانه وجود  پیش از آغاز بحث ضروری به نظر می رسد که یاد آور شوم 

اند پویا و کمتر وابسته به هنجارهای تصویری هایی که متعلق به گفتمان حاشیهدارد: رسانه

ترند و بیشتر متعلق به سنت تصویری هایی که  به گفتمان مرکزی نزدیکانهپذیرفته شده و رس

در حالی که  گذشته . نظم و سنت همواره متعلق به گفتمان مرکزی حاکم در ایران بوده است.

کند و حاشیه به دنبال ثباتی فرار میثباتی و طنز متعلق به گفتمان حاشیه است. مرکز از بیبی

ای است که پارادایم عوض پاشد لحظهای که گفتمان مرکزی فرو میلحظه پاشی مرکز است.فرو

شود نظمی که مورد مطالعه در این پژوهش شود و بدین ترتیب نظم جدیدی جایگزین میمی

بندی سنتی مابین نقاشی، عکاسی و یا چاپ و است. بدین ترتیب این پژوهش  تقسیم

شان به گفتمان ها را با توجه به نزدیکین رسانهشناسد، بلکه ایتصویرسازی را به رسمیت نمی

مرکزی و یا گفتمان حاشیه بررسی خواهد کرد. از این رو در ابتدا بیشتر به دنبال تاثیراتی 

هستیم که گفتمان حاشیه و مفاهیم مربوط به آن در باالترین سطوح هرم قدرت در ایران و 

 است.  ترتیب هنجارهای  تصویری وابسته به آن داشتهبدین

کند، از ناصرالدین شاه مناسباتی که جامعه در سطح خرد یا کالن با شاه بر قرار می در دوره

ای خارج شد. شاه دیگر یک پیکر حماسی و مقدس نبود که یک تصویر حالت نمادین و اسطوره

شود،  گونه تکثیراز او به مثابه تصویری روحانی در تعداد زیاد و در حاالتی استعاری و رمانتیک

ای آرمانی و زیبا از شاه و فتحعلی شاه سنت تصویری محدود به چهره هچه در دورچنان

امر روزمره یا پیش پا افتاده در این سنت  ای استعاری و جنسی  از زنان  بود .درباریان و چهره

توانست مشاهده ،توصیف و به مثابه یک تصویر بازنمایی تصویری چندان جایی نداشت و نمی

اما چیزی در حدود بیست سال بعد، تصویر ناصرالدین شاه تصویری نسبتا واقعی و ملموس  .شود



 19شناسي هنر و ادبيات، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  جامعه       

 911 

های مختلفی چون نشسته بر صندلی ، سواره بر اسب تصاویری که پیکر شاه را در حالت شد. در

 هدهد هیچ اثری از جهان استعاری هنرمندان دورو یا ایستاده در کنار توپ نظامی نشان می

 ( 3)تصویر شوددیده نمیفتحعلی شاه 

         

 
 شاه قاجار و فتحعلی شاه قاجارناصرالدين   (:1)تصوير 

 

گفتمانی که حول مفاهیمی چون قانون ،عدالت و برابری شکل گرفته بود در باالترین 

سطوح گفتمان مرکزی در ایران نفوذ پیدا کرده بود. نتیجه آن بود که دسترسی به شاه به 

 گرفت هالهتر قرار میپذیرتر شد. هر چه شاه در دسترسقانون و عدالت امکانعنوان مرجع 

گشت. بدین ترتیب هر چه تر میشد و ارتفاع هرم قدرت کمتر و کوچک تر میتقدسش کوچک

تر و نزدیک به زندگی عادی تر و ملموسشد تصاویرش هم واقعیدسترسی به شاه بیشتر می

 یافت.نمود می
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های گفتمان ترین دالکه مهم« قانون»و « عدالت»، «برابری»هایی چون بنابراین دال

ثیر بر گفتمان مرکزی در ایران جامعه را نیز به سمتی أحاشیه در دوره ناصری بودند، عالوه بر ت

تر جامعه رسوخ کم به سطوح پایین در آن از شخص شاه و نزدیکان او کم« فردیت»سوق داد که 

دادن  شدن آحاد جامعه و اهمیت ر مفاهیمی چون برابری و یا عدالت، دیدهیافت. در واقع تکیه ب

تردید این به شناخته شدند و بی رسمیت مردم عادی درگفتمان حاشیه به هاست.به آن

 ،ای در ایران تا این حد تصاویر رجالهیچ دوره در شناختن در دربار نیز نفوذ یافت. رسمیت

ها نمود نیافته است. مختلف با ذکر نام و محل خدمت در نقاشیها و حکمرانان مناطق زاده شاه

یک تن از رجال و اعیان کشور همراه با نام  و الملک که چهره سیاثر صنیع تاالر نظامیه پرده

های ها و همچنین تصویرسازیهاست. نگاهی به نقاشیشناساند، از همین نمونه ها را به ما می آن

سازد که دیگر این فقط ی رسمی کشور ما را به این نکته رهنمون میهاالملک در روزنامهصنیع

ماندن در تاریخ است، بلکه حتی  شدن و بدین ترتیب جاودان پیکر شاه نیست که الیق دیده

الدوله خان حاجب خدمت تبریزی و یا حاجی علیدار و آقا جبار پیشآقا عبداهلل رخت« شبیه»

  .(1و  6)تصاویر اندگاری استباشی هم الیق تصویرسازی و مفراش

 

 
 دار، صنيع الملکعبداهلل رخت(: 2)تصوير 
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 الملک خدمت تبريزی، صنيع(:  پيش3تصوير )

 

وران در آثار نگارگران ایرانی اگرچه از سده دهم و یازدهم تصویر مردم عادی و گاهی پیشه

رد به جا مانده است که اما در اواسط سلطنت ناصرالدین شاه مرقعی منحصر به ف 3وجود داشت

های آبرنگ که نه تنها سنت تصویری در ایران دیده نشده است و آن مرقعی از نگاره در پیشینه

را هم به  ها آندهد، بلکه ابزار و شیوه کار گوناگون در این عصر را نشان می حرفه 16صاحبان 

حسین الطی » ،«کارککربالیی نجف یزدی تریا»شناساند. در میان این تصاویر بیننده می

مردمی  خورد. پرداختن به چهرههم به چشم می« بیات علی مهتر کالسکه مبارکه»و « وافوری

ثر از أتردید متشدند بیخطاب می« رعیت»اهمیت  تمایز و بدونِ پیش از این بدونِ که تا

(. نقاش 1 )تصویر شان بودشدن آحاد مردم و احترام به حقوق گفتمانی است که خواهان دیده

کرده در این مرقع شناخته شده نیست و این خود گویای این نکته است که اثری که او خلق می

اهمیتی کارش از دیدگاه گفتمان بی حاشیه هنجارهای تصویری ایران قرار داشته و محتمالً

 ماندن او بوده است.  مرکزی سبب ناشناخته

 

                                                             
 نخستین باربه محیط، زندگی و کار مردم توجه شده است. نهم و دهم برای در سده . در آثار کمال الدین بهزاد3
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 و حسين الطی وافوریمبارکه  بيات علی مهتر کالسکه (:4)تصوير 

 

هایی به ها در حالتدیگر اگر بپذیریم که حضور زنان زیبا و به تصویر در آوردن آن از جنبه

شدت جنسی، بخشی از هنجار تصویری عصر فتحعلی شاه است، گسست تصویری زنان در عصر 

یت زنانه قابل توجه و مشهود است. در این دوران کمتر اثری زن را به صرف جنس ناصری کامالً

های اصلی گر نقشکند. گویا حضور تصویری زن منوط شد به روایتی که زنان بازیبازنمایی می

آن باشند. به عبارت دیگر رسوخ فردیت به قشر زنان که قشری دیده نشده در جامعه ایران 

یتی ها به صرف جنسیتشان نباشد بلکه منوط باشد به روابودند باعث شد که بازنمایی از آنان تن

بینیم که منشا عمل الملک زنانی را  مییا داستانی از پیش معلوم. در مرقع هزار و یکشب صنیع

روند و یا حتی ماهی سرخ هستند زنانی با چادر و روبنده که برای خرید پارچه به بازار می

شدند.  کنند تصاویری که پیش از این الیق دیده شدن و به تصویر در آمدن شناخته نمی می

الملک که کمتر به زنان پرداخته است، چند نقاشی از زنان ایرانی دیده ی در آثار کمالحت

 های کامالًبندیاند. زنانی در ترکیبگرا و عینی بازنمایی شدهواقع شود که در حالتی کامالً می

تر از جنسیتشان شد و این خود گویای تاثیر به تدریج فردیت زنان مهم (.5و 1روایی )تصاویر

سوادی و خواهان مسئله بی تمانی است که کمی بعدتر و در هنگام پیروزی مشروطهگف

 ترین معضالت جامعه مورد توجه قرار داد.نشینی زنان را به عنوان یکی از مهم خانه
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 الملکهزار و يکشب، صنيع(: 5)تصوير 

 

 
 گير يهودی، کمال الملکفال(: 6)تصوير 

 

جدید عکاسی در ایران بود.  ههای رسانن واردکنندهتریگفتمان مرکزی یکی از جدی

ثیرگذاری زیاد که چالشی جدی برای سنت تصویری این عصر به وجود آورد. أت ای با دامنهرسانه

های زبانی ما را سازد بارها بیش از واژگان و گزارهواقعیتی که تصویر از جهان می دانیم کهمی

های موجود در کاخ کشد. آلبومهان را به چالش میکند و تصور ما از جبسوی خود جلب می

ها و شهرهای مختلف ایران که به دستور شخص شود از مکانهایی میگلستان، شامل عکس

های صاحبدیوان، عکس»ها چنین آمده است: اند. در یکی از این فرمانشاه عکسبرداری شده

ن و غیره، دهات سرخس و توی کالت، اطراف کالت یعنی دهات معتبر مثل الین ارچنگا

های عرض راه و اطراف همه را  سرحدات کالت و سرخس و قلعه سرخس، میان سرخس، آبادی

داد که عکاسان (. شاه فرمان می10: 3103، پور )به نقل از طهماسب« باید انشااهلل عکس بیندازد



 قاجار تأثير گفتمان مشروطيت بر هنجارهای تصويری دوره

 999 

اقتدارش را به تصاویری از نقاط مختلف ایران و سرحدات و دهات معتبر تهیه کنند تا تسلط و 

و « امنیت»و « نظم» ههمه جای ایران گسترش دهد و خود و گفتمان مرکزی را متولی ارائ

جدید خاصیتی دوپهلو داشت و این گفتمان حاشیه بود که با  نشان دهد؛ اما رسانه« آسایش»

پرداخت. عکاسی دسترسی دربار به مردم و بالعکس ها به تولید معنا میتوجه به همین عکس

ها و ثبت کم حضور مردمی از اقشار مختلف و دیده شدن آنتر کرد و کمردم به دربار را آسانم

گاه نه تصاویرشان خود به تبلیغاتی بر علیه گفتمان مرکزی دامن زد؛ تصاویری که گه

  .نظم و آسایش بلکه نشانی از فقر و عقب ماندگی و هرج و مرج بودند دهنده نشان

داد که از نظر او و گفتمان حاکم ارزش ثبت کردن و دهایی را نیز میشاه دستور ثبت رویدا

های مهم گفتمان دال« ترقی»و « انتظام»های  تر ذکر شد که دالماندگاری را دارد. پیش

توان در ثبت رویدادهایی دانست که شاه ها را میشدند. نمود این دالمرکزی محسوب می

کرد؛ رویدادهایی که بیش از هر چیزی نمود انتظام و می دستور عکاسی از آن را صادر مستقیماً

ها و تصاویر منفرد موجود در کاخ گلستان، ترقی در گفتمان مرکزی باشد. در میان آلبوم

نیروهای نظامی در برابر شاه وجود  تصاویری از بازدیدهای شاه از واحدهای اداری نظامی و رژه

های اداری نظامی منظم و ارتش منظم در این دارد که بیش از هر چیز معرف تشکیل واحد

و  منصباندوران و تبلیغ برای آن از طرف دربار است و یا تصاویری که به دستور شاه از صاحب

ای است هایی که نشانهای از عکسها مجموعهمبارکه برداشته شد. جز این یا صحن اول قورخانه

آهن چرخ بخار، مراسم چراغانی، راه کارخانه های انتظام و ترقی چون عکس ازتصویری برای دال

 و 5 )تصاویر شده استاز نمودهای ترقی ایران در آن روزگار محسوب می خانه که قطعاًو پست

هایی وجود دارد و این خود گویای طور جداگانه عکس خانه هم به(. چنانچه از کارمندان پست2

وان نمودهای پیشرفت در ایران است و یا ثبت خانه و تبلیغ آن از طرف دربار به عناهمیت پست

دادن پیشرفت  تصاویری از به پرواز درآمدن بالون هوای گرم در تهران و تبریز آیا جز برای نشان

  .دادو ترقی بود که دربار خود را خواهان جدی آن نشان می
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 مبارکه صحن اول قورخانه (:7تصوير )

 

 
 چرخ بخارکارخانه  (:8تصوير )

 

 خواه ثير گفتمان غالب مشروطهأهنجارهای تصويری تصويری در عصر مظفرالدين شاه و ت

خواهی در عصر مظفرالدین شاه، از یک سو حمایت دربار از هنرهایی در فضای گفتمانی مشروطه

 چون نگارگری و نقاشی کم شد و از سویی دیگر تمایل نقاشان برای به تصویر در آوردن پرتره

سال از  2درباری است « باشی نقاش»ترین الملک که مهمطور مثال کمال کاهش یافت. به شاه

مظفرالدین شاه را در فرانسه و عراق به سر برد. روند رو به نزول نقاشی از پیکر  سلطنت ده ساله

 مظفرالدین در دوره»نویسد: الملک در خاطراتش میهای بعد نیز ادامه یافت. کمالشاه در دوره

 محمدعلی میرزا ابداً ه]...[ در دور تنه کشیدمیار صورت مظفرالدین شاه را به صورت نیمشاه یک
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(. 311-310: 3121، )سهیلی خوانساری« امام و از خود او هم چیزی نکشیدهکار نکرده

 کند. احمد شاه هم ذکری از اینکه تابلویی از شخص شاه کشیده باشد نمی همچنین در دوره

داد. تاز و بدون رقیب به کار خود ادامه میعنوان هنری پیش سی کمابیش بهاما عکا

کند و آن چرخش ای مهم میتصاویری که از مظفرالدین شاه قاجار ثبت شده ما را متوجه نکته

 در عکاسی از چهره دید روبرو به دیگر زوایا برای ثبت پیکر شاه است. عموماً هدید عکاس از زاوی

رخ رخ و یا سهدید نیم شد و یا در انتخاب زاویهدید روبرو انتخاب می هزاویناصرالدین شاه 

تعمدی از طرف عکاس وجود داشته و یا به عبارت دیگر شاه در مقابل دوربین ژست گرفته 

خوریم که هایی که از مظفرالدین شاه وجود دارد به تصاویری بر میاست. در حالی که در عکس

 ای کامالًب ایستاده است بدون توجه به دوربین عکاسی که زاویهشاه در آن پشت به مخاط

(. و یا حتی تصاویری که دیگر نه شخص 5غیرمعمول برای به تصویر در آوردن شاه است)تصویر 

تصویر بلکه رویدادی که در حال وقوع است از اهمیت برخوردار است چنانچه در تصویر  شاه در

عکس اهمیت رویداد افتتاح مجلس شورای ملی را به ما توجه شاه به عکاس نیست و  2 هشمار

 کند و نه حضور داشتن شاه. یادآوری می

 

 
      کند(: مظفرالدين شاه درکاخ گلستان پشت به دوربين به باغچه نگاه می9تصوير )
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 مظفرالدين شاه هنگام گشايش اولين دوره مجلس شورای ملی(: 11تصوير )

 

از دال اصلی گفتمان مرکزی خارج « عالم شاهنشاه قبله»ر فضای گفتمانی بنابراین اگر د

دهد و یابد. شاه جایگاه پیشین خود را از دست میشد، در تصاویر هم این موضوع نمود می

بدین ترتیب در تصاویر هم به تدریج از مرکزیت خارج شده و در حاالتی در عکس به تصویر در 

که مظفرالدین شاه را  1 هتر از سایر افراد ندارد. در تصویر شمارآید که مقامی برتر و باالمی

 دهد مخاطب بدون شناخت قبلی از چهرههمراه جمعی از درباریان در شکار نشان می

بندی و جایگیری او در میان جمع متوجه حضور شاه نخواهد از نوع ترکیب مظفرالدین شاه قطعاً

 مرکزیت تصویر خارج شده است. بینیم شاه به تدریج ازچه میشد. چنان

                                                        

 

 

 

 

 

 

    

 مظفرالدين شاه همراه جمعی از درباريان در شکار   (:11) تصوير
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 ثير گفتمان پسامشروطيتأشاه و پس از آن و تهنجارهای تصويری در عصر محمدعلی

زمان تخاصم گفتمانی شدت یافت و نمود این تشدید تخاصم  چنانچه در فصل پیش دیدیم در این

در تصاویر این دوران هم بروز یافت. تصاویری که آشکارا ما را به خشونت در فضای گفتمانی این 

تفنگی در  حاالتی که لزوماً خواهان درسازد. به عنوان مثال عکاسی از مشروطهعصر رهنمون می

ها هم راه یافت. با نگاه به همین تصاویر به کارت پستالدست دارند چنان معمول شد که حتی 

اند و به سمتی نگاه بینیم که تفنگ را در حالتی در دست گرفتهتصاویر این دوره افرادی را می

اند. در واقع  مفاهیم جنگ، کنند که گویی قصد تیراندازی دارند و شخصی را هدف قرار دادهمی

های مربوط به آن در تصاویر رسید که به راحتی نشانهنظر میتیراندازی و ترور چنان عادی به 

یافت .یکی از تصاویری که خشونت عریان در فضای گفتمانی موجود این عصر را نشان نمود می

کند که سرهای خوانین ترکمن خواهان را در حالتی تصویر میدهد، تصویری است که مشروطهمی

اند و با اند در مقابل خود روی میز گذاشتهشاه کشتهعلی شان از محمدکه پیشتر به دلیل حمایت

آقا قاتل اتابک و یا تصاویری از  عباس هایی از جنازهاند. در همین زمان عکسآن عکس گرفته

مراسم چهلم وی وجود دارد که هدف آن نمود تصویری او به صورت یک قهرمان است همین 

در میان مردم تکثیر شد. شاید از دیدگاه امروزی ما تصاویر به صورت کارت پستال هم درآمد و 

تصویر یک جنازه به عنوان یک کارت پستال عجیب به نظر برسد .اما هنگامی که تخاصم گفتمانی 

ای است برای به حاشیه کشاندن  شدگان دستاویزی تبلیغاتی و رسانهرسد، تصاویر کشتهبه اوج می

ای بر علیه گفتمان سلطنت عکاسی به عنوان رسانه و طرد گفتمان رقیب. در واقع اینجاست که

یابد برای ترساندن نمود تصویری عباس آقا به عنوان یک قهرمان کارکردی می .کندعمل می

القدس شماره سیزدهم نویسنده از فدایی شماره چهل و طور که در روزنامه روحشخص شاه همان

 اده کرده بود.    یک و کسانی امثال او برای تهدید به قتل شاه استف

ها رجمعیت در این دوران رایج شد. رایج شدن این عکسهای گروهی پُپدیدار شدن عکس

شاه  قبل و بعد از کودتا رواج یافت نشانی است از دال که مدت کوتاهی در عصر محمدعلی 

که در این دوران به گفتمان مشروطیت اضافه شده بود. این دال در تقابل با دال « ملت»

قرار داشت که در گفتمان سلطنت وجود داشت. اما گفتمان استبداد هم از عکس برای « عیتر»

بستن مجلس به دستور شاه  توپ چنانچه بعد از به جست؛کشاندن رقیب بهره می به حاشیه
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خواهان گرفته شد در حالتی که غل و زنجیر به گردن و به پایشان هایی از مشروطهعکس

و « امنیت»خواهان به عنوان مخالن های مشروطهصد شاه ترویج عکساند بدین ترتیب ق بسته

 (.0ای برای ترساندن و به حاشیه راندن رقیب )تصویر بود و غل و زنجیر هم نشانه« آسایش»

   
 خواهان در بندجمعی از مشروطه (:12) تصوير

 

شاه   لیبا آزادشدن مطبوعات پس از اعالم مشروطیت در طول مدت کوتاه سلطنت محمدع

احمد شاه، روند چاپ مطبوعات مصور با یک تغییر عمده ادامه  ساله 31و پس از آن سلطنت 

ای که ابتدا درانحصار دربار قرار داشت و تصاویر متعلق به رجال درباری یافت  و آن اینکه رسانه

ر گرفت و در اختیار گفتمان مشروطیت قرا کرد اکنون انحصاراًزادگان را تصویر سازی میو شاه

هایی را که در شد. بدین ترتیب دربار رسانهاز آن اغلب برای انتقاد به نهاد سلطنت استفاده می

گرفت. دیدیم ها به گفتمان رقیب تعلق میداد و این رسانهاختیار داشت به تدریج از دست می

یجاد کرد که عکاسی چگونه ابتدا سنت تصویری عصر ناصری را به چالش کشید و در آن تغییر ا

و مدت کوتاهی نگذشته بود که از انحصار دربار خارج شد. در این زمان تصویرسازی برای 

روزنامه هم که چیزی حدود ربع قرن در اختیار دربار قرار داشت به گفتمان رقیب تعلق گرفت. 

ها در این بیست سال نمود تصویری مستقیم از مفاهیمی پیش روی ای از این تصویرسازینمونه

خواهی و های آن را در عصر ناصری پی گرفتیم؛ مفاهیمی چون عدالتگذارد که بنیانا میم

 ها نمود یافت.در تصاویر روزنامه  ها آنخواهی همچنین مبارزه با بیگانگان و نفی برابری
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 گيریبندی و نتيجهجمع

آن با هنر قاجار این مقاله با ترسیم گفتمان مشروطیت بر اساس دیدگاه الکال و موفه و نسبت 

های بین گفتمانی و سیاسی آن عصر ها و بر هم کنشکه به زعم این نوشتار محصول کنش

زبانی و تصویری و تحلیل مناسبات میان این دو  -گفتمانی پیوند دو حوزهاست کوشید از طریق 

این است که  از نتایج حاصل از مقاله قاجار بگشاید ای نو به بازخوانی بخشی از هنر دورهدریچه

نهادهای جدید وابسته به  گفتمان پیشامشروطیت در حاشیه گفتمان مرکزی و با توسعه

هایی چون دال« قانون»بندی شاه شکل گرفت و توانست با مفصلناصرالدین سلطنت در دوره

را جذب خود کند. این گفتمان در تقابل با گفتمان مرکزی « عدالت»و « برابری»، «اصالحات»

، «رفاه»، «آسایش»، «عالم شاهنشاهقبله»هایی چون یافت که پیشتر با دالان هویت میدر ایر

توان گیری این گفتمان بر تصاویر را میثیر شکلأشکل گرفته بود. ت« ملوکانه اراده»و « انتظام»

گونه خالصه کرد اول اینکه گفتمان مشروطیت دسترسی به شاه را به عنوان مرجع ایجاد  این

تقدسش  پذیرتر کرد بدین ترتیب هر چه دسترسی به شاه بیشتر شد هالهو عدالت امکان قانون

تر و تصاویرش نزدیک به زندگی عادی و در حاالتی ملموس و واقعی نمود یافت. کوچک

مردم در گفتمان حاشیه  شناختن توده رسمیت هایی چون برابری و عدالت باعث بههمچنین دال

ها آن شد و این رسوخ تدریجی فردیت بر تصاویر و نقاشی هرم به بدنهس أو رسوخ فردیت از ر

 ها راه یافت.    ثیر گذاشت و دیدیم که چگونه تصاویری از اقشار پایین جامعه به نقاشیأنیز ت

خواهی غالب شد فضای استعاری را ترسیم در دوران مظفرالدین شاه که گفتمان مشروطه

نشست که در دوره ناصرالدین « ترقی»به جای دال « لم شاهنشاهعا قبله»کردیم که در آن دال 

 داد. ها را به هم ربط میشاه گفتمان

ترتیب از تخاصم گفتمانی کاسته شد. به جز این گفتمان سلطنت به انسداد معنایی بدین

های جدیدی را به خدمت بگیرد. این در حالی بود که گفتمان رقیب رسید و نتوانست دال

را به فضای گفتمانی خود اضافه کرد و مجموع « وطن»، «عدالتخانه« »مجلس»چون  هایی دال

عالم  قبله»جایی دال اصلی خواهی شد. جابهاین شرایط سبب هژمونیک شدن گفتمان مشروطه

دو گفتمان در تصاویر این دوران  از دال مرکزی گفتمان سلطنت به ارتباط دهنده« شاهنشاه

دریج جایگاه مرکزی خود را در تصاویر از دست داد و در زوایایی به هم نمود یافت شاه به ت

                   .تصویر در آمد که تاپیش از آن چندان معمول نبود
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گفتمان پسامشروطیت در دوران سلطنت محمدعلی شاه به تخاصم کامل رسیدند و حاال 

قرار گرفت. « عالم شاهنشاه قبله» بود که در تقابل با دال مرکزی« مجلس»این دال کلیدی 

را « ملت»و « آزادی»، «استقالل»هایی چون که گفتمان پسامشروطیت توانست دالعالوه بر این

تبدیل کند بدین ترتیب تصاویر با جمعیت زیاد در حاالتی که تفنگی در دست « بعد»به

پستال تکثیر  شدگان به صورت کارتشدگان و یا اعداماند معمول شد و یا تصاویر کشته گرفته

  .هایی که بر خشونت در فضای گفتمانی داللت می کنندشدند. نشانه
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