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Abstract
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The attraction of modern art photography led to be considered by the king and peasant after entering to Iran in the period
of reign of Mohammad Shah Qajar and its cohesion in the period of Naseri and Mozaffari, and uses that art in different
ways, that we can refer to the political function of photography and photos in this period of Iran’s history. This article has
been written to explore photo’s policy and detect the functions of this art in the period of Naseri and Mozaffari and the
results show that this modern art act like a double-edged sword for the strengthening and weakening of the power and
until reaching to the Mashruteh revolution fields of photo’s policy are formed in Iran which are important fate of the Qajar
period.
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چکیده

جذابیت هنر نوین عکاسی سبب شد تا بعد از ورود به ایران در دورۀ سلطنت محمدشاه قاجار و انسجام یافتنش در دورۀ ناصری و مظفری ،مورد توجه شاه
و رعیت قرار گرفته و بهرهبرداریهای گوناگونی از آن هنر شود ،که از جملۀ آن می توان به کارکردهای سیاسی عکاسی و عکس در این دوره از تاریخ ایران
اشاره کرد .این مقاله به دنبال واکاوی سیاست عکس و آشکارسازی کارکردهای این هنر در دورۀ ناصری و مظفری به نگارش درآمده و نتایج حاصل از
بررسیها نشان میدهد که این هنر نوین به مانند تیغی دو لبه در جهت تقویت و تضعیف نهاد قدرت عمل کرده و تا رسیدن به انقالب مشروطه زمینههایی
از سیاست عکس در ایران شکل میگیرد که در سرنوشت دورۀ قاجاریه حائز اهمیت است.

واژههای کلیدی :هنر ،عکس ،کارکرد ،سیاسی ،قاجاریه.
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مقدمه
با رسیدن نتایج انقالب صنعتی در دورۀ قاجاریه به ایران که بخشی از آنها به دنیای هنرهای نوین مربوط میشد ،فضای تازهای در عالم
هنری ایران شکل گرفت .از جملۀ این هنرها عکاسی بود که گاه به عنوان هنر و صنعت عکاسی از آن نیز نامبرده میشود .واقع گرایی و
تسهیل در چاپ مناظر ،به همراه دیگر کاربردهای این هنر باعث شد تا در میان مردم جهان رواج پیدا کند و کشور ایران نیز در استفاده
از این هنر از پیشگامان بوده و کارکردهای این هنر در تاریخ ایران نیز گواهی بر این موضوع میباشد .همچنانکه از ورود این هنر نوین به
ایران میگذشت ،بهرهگیریهای سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی متنوعی حول آن شکل گرفت که در این پژوهش قصد داریم به کارکردهای
سیاسی عکاسی و عکس تا قبل از انقالب مشروطه نگاهی بیآندازیم .سؤال اصلی مطرح شده به تبع این است که کارکرد سیاسی عکاسی
و عکسها تا رسیدن به انقالب مشروطه در ایران چه بوده است؟ و عکسها چگونه مورد بهرهبرداریهای سیاسی قرار گرفته؟ و چه تاریخی
از سیاست این هنر تا رسیدن به انقالب مشروطه ،میتوان بدست آورد؟ در این پژوهش ،دادههای جمع آوری شده از منابع با روشی
توصیفی-تحلیل مورد بررسی قرار گرفته است تا به سؤالهای مذکور جواب داده شود.
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دورۀ ناصری سالهای پایه گذاری عکاسی در ایران
عکاسی در بازنمایی و ثبت واقعهنمای رویدادها این امکان را به شاه قاجار میداد که آن را در کاربردهایی رسمی و اجرایی ،برای پیشبرد
برخی از کارهای دولتی مورد پشتیبانی و استفاده قرار دهد .بدین جهت است که امروزه در آلبومخانه کاخ گلستان ،نمونههای زیادی از
آلبومها که به فرمان شاهان قاجاری از امور مختلف و مناطق گوناگون عکسبرداری شده است ،نگهداری میشود .بدین ترتیب ،برخی
جنبههای کاربردی و کارکردی ،مانند آموزش دانشگاهی عکاسی در مدرسه دارالفنون ،ایجاد عکاسخانه به عنوان یک واحد رسمی خدماتی
در دربار سلطنتی ،عکسبرداری از زنان حرمسرا توسط شاه و تفریح با عکاسی ،نوشتن شرح و زیرنویس برای عکسها ،گسترش و رواج
دانش نظری و فنی عکاسی با تألیف و ترجمۀ کتاب های عکاسی ،ایجاد بایگانی تصویری از درباریان و کارگزاران حکومتی ،گشایش
نخستین عکاسخانه همگانی از سال 1868م در تهران و همچنین برخی شاخههای عکاسی همچون عکاسی چهره ،مستند و گزارشهای
تصویری ،بنا به ضرورت پدیدار شده ،رشد و گسترش پیدا کرد .به طوریکه میتوان گفت؛ شماری از این کاربردها و کارکردها جلوتر از
برخی نقاط دنیا ،در ایران شناخته و به کار گرفته شده است .دست آورد این دوران ،پایهگذاری مکانیسم منظمی برای به کارگیری عکاسی
و عکسبرداری از بسیاری رخدادهای روزمره و مهم دوران ناصری و پس از آن است .اگر با نگاهی جامعنگر ،بخواهیم فهرستی از مهمترین
کارهای انجام شدۀ در دوران ناصری را برای عکاسی بر شماریم ،بی گمان موارد یاد شده در زیر ،به عنوان نقاط درخشان در این فهرست
قرار میگیرد:
 .1آغاز عکاسی مستند  .2تهیه گزارشهای تصویری با عکس از سراسر ایران  .3ترویج اصولی عکاسی و توجه به آموزش این فن در
ایران  .4ایجاد عکاسخانه به عنوان ادارۀ رسمی در دربار  .5ابداع و اعطای لقب عکاسباشی به عنوان باالترین رتبه در عکاسی  .6عکاسی
از زنان  .7پایهگذاری نوشتن شرح و توضیحات بر عکسها  .8توجه به گسترش و رواج دانش نظری و فنی ،تألیف ،ترجمه و چاپ کتابهای
مربوط به عکاسی  .9گسترش عکاسی در میان اشراف و رجال درباری  .10گشایش نخستین عکاسخانۀ همگانی در تهران  .11گشایش
عکاسخانه در شهرهای بزرگ ایران(طهماسب پور.)28-27-26 ،1391 ،
از دیگر مواردی که حمایت شاهانه از عکاسی به ارمغان آورد؛ گسترش بینش عمومی نسبت به زندگانی اشراف و درباریان و همچنین
آگاهی عمومی مردم نسبت به شیوه و سطوح مختلف زندگی در نقاط دیگر دنیا ،بخصوص اروپا بود .چیزی که بعدها موجب زحمت شاه
و وابستگان و بروز تمایالت آزادیخواهانه و ترقیطلبانه در بین عموم مردم شد .همۀ این دستاوردها در مسیر دگرگونی عکاسی ایران،
نتیجۀ روشن بینی و ژرف اندیشی آگاهانه و بعضاً ناخودآگاه پادشاهی است (-ناصرالدین شاه) -که نیم قرن در آستانۀ تحوالت عظیم
جهانی ،بر سرتاسر ایران حکومت داشت(طهماسب پور .)59 ،1381 ،در دهۀ پایانی دوران سلطنت ناصرالدین شاه ،شمار عکاسان و
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عکاسخانههای همگانی در تهران و شهرهای بزرگ ایران از جمله تبریز ،اصفهان ،مشهد ،شیراز ،بوشهر ،یزد ،کرمان و رشت رو به گسترش
بوده است .این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که در شهرهای بزرگی همچون تبریز ،اصفهان و شیراز که حاکمان آنها منسوبان درجۀ
اول شاه به شمار می رفتند ،عکاسی از دوران ناصری تا پایان قاجاریه در دربار حاکمان که خود از شیفتگان این فن بودهاند ،به طور
گستردهای انجام میشده است و عکسهای بسیاری در میان مجموعههای دولتی و شخصی مربوط به این شهرها بر جای مانده(طهماسب
پور .)32-27 ،1391 ،در نگاهی دیگر میتوان گفت؛ عکسهایی که در انقالب مشروطه برداشته شد ،در واقع پاسخی بود به عکسهای
درباری که سال ها در ایران از موضع قدرت سخن میگفت .به عنوان مثال ظل السلطان از درباریان قاجاری ،عکسهایی از سربازخانه و
تفنگدارانش برداشته و بر روی آنها نوشته« :تفنگداران مخصوص من هستند» (عکس شماره ()1صادقی .)693-692 ،1388 ،این
عکسهای ظل السلطان را مقایسه باید کرد با عکسهای تفنگداران مشروطه( ،عکس شماره  )2که در واقع پاسخی است به عکسهای
درباریان قاجار در بعد نظامی و سیاسی ،که سالها قاب دوربین را در اختیار خود گرفته بودند.
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تصویر  -1تفنگداران مخصوص ظل السلطان

عکاسی وسیلۀ تقرب به شاه و دربار
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تصویر  -2گروهی از تفنگداران انقالب مشروطه
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در میان فضای سراسر تملق و چاپلوسانۀ دربار شاه قاجار ،عکاسی وسیلهای برای نزدیک شدن و تقرب به شاه شده بود و درباریان و رجال
از این فرصت برای ربودن گوی سبقت از حریفان سود می جستند .عکاسان بسیاری در این دوران به خدمت افراد سرشناس دربار قاجار
درآمدند و تقریباً از سالهای دهۀ هشتاد قمری 1280ق1863/م ،آثار متنوع و دیدگاههای گوناگونی در عکاسی ایران آغاز
شد(طهماسبپور .)52-51 ،1381 ،تاریخ نشان میدهد یکی از راههای ارتباط با دربار ایران و ورود به آن ،عکاسی است .حتی برای
برخی از درباریان یادگیری این فن ،نوعی فرصت برای دستیابی به مدارج عالی در داخل دربار بود .آقا رضا از عکاسان حرفهای و بنام در
ایران ،پس از آنکه مدارج عالی درباری را با فن عکاسی طی کرد ،دیگر عکاس به معنای عکاسباشی نبوده ،بلکه جایگاهی فراتر یافت(بلوری،
 .)70 :1392مثال روسیخان در دربار محمدعلی شاه ،میتواند گواهی دیگر بر این موضوع باشد .در دورۀ این شاه ،روسیخان چنان
ارتباطی با خاندان قاجار ایجاد کرد که با رفتن محمدعلی شاه از ایران ،او نیز رفت و تا سال های پایانی عمر در خدمت خاندان قاجار باقی
ماند(.)Issari‚ 1989‚ 61
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تحریف اسناد با عکس
از نمونه تحریف اسناد نوشتاری با عکس که پیش از تاریخ مشروطه اتفاق افتاده است؛ نامهای است که میرزا آقاخانکرمانی به میرزا
ملکمخان نوشته است .تاریخ تقریبی نگارش نامه مربوط به سال 1310ق1892/م است .در این نامه آمده:
«  ...دیگر اینکه چند نفر در این خیال افتاده اند که در خصوص مسئلهای دیگر ،استفتائی از جناب میرزا [میرزای شیرازی] بنمایند
و بعد از آن ،آن مُهر را به کاغذ دیگر نقل داده ،فتوگراف کنند ،مضمون آن اینکه مالیات دادن به این ظلمۀ جباره .بعد از این ،حرام و گناه
کبیره و اعانت بر اثم [گناه] عظیم است .بنده قبول نکردهام ،که کار باید حقیقتاً مطابق واقع باشد ،ولی آنان هم سخن مرا قبول نمیکنند،
میگویند اصل عمل ،موجب خیر عامه و مطابق وجدان حقیقی است ،صورت آن حیلۀ شرعی باشد چه ضرر دارد .و مکروا مکراهلل واهلل
خیر الماکرین .عجالتاً در مشاجره هستیم تا که قبول افتد و که معتقد آید»(طهماسب پور.)26 ،1388 ،
میبینیم که افراد و مجامع آن روز با تحریف عکس و کاربردهای آن به خوبی آشنا بودند و با عکاسی میشد در اسناد دخل و تصرف
ایجاد کرد .اینکه حیلههای هنر و صنعت عکاسی به این سرعت در ایران و در همان عهد ناصری شکل میگیرد ،به ما میگوید که جامعه
و افراد در استفاده از ابزارهای نوین برای پیشبرد مقاصد خود به هوش بوده تا نهایت بهرهبرداری را از آن داشته باشند .دهههای قبل از
مشروطه به این شکل اسناد با عکاسی آسیب پذیر شده بود ،پس با حوادثی که در مشروطه و بعد از آن اتفاق افتاد و کشمکش سیاسی
شدیدتر و سیل مکاتبات ،استفاده از این ظرفیت عکاسی بیشتر هم شاید شده باشد.
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عکس؛ ابزار تخریب شخصیت سیاستمداران
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آشنایی با کارکردهای متنوع عکس ،میان مردم و سیاستمدران دورۀ قاجار ،هر روز بیشتر میشد ،و این مطلب سبب شد تا گروهی از
درباریان ،دوربین عکاسی را به خدمت بهرهبرداریهای سیاسی بگیرند .در خاطرات اعتماد السلطنه پیرامون این موضوع آمده است« :از
جمله چیزهای عجیب اینکه دیروز وزیر اعظم عکس حاجی کربالیی علی را برهنه و مکشوف العوره داده انداختهاند و دیشب خودشان به
حضور همایون آورهاند ».ارائه چنین عکسی به شاه که مسلماً در آن از تکنیکهای جدید بهرهگیری شده بود ،بهترین دلیل برای پی بردن
به نحوۀ استفاده از عکس جهت مقاصد سیاسی است .کمااینکه به دفعات عکس افراد مهم و سرشناس از سوی دشمنان آنان با بدن
حیواناتی نظیر سگ ،گربه ،االغ و غیره مونتاژ و در بین مردم توزیع شده بود(حسن بیگی.)432 ،1373 ،
همچنین تاج السلطنه ،سالها پیشتر از مشروطه در خاطراتش ماجرایی به این شرح نقل میکند« :من بچه بودم؛ مىشنیدم که مادرم
قصه مىکرد از قول یکى از خانمهاى دیگر براى یک نفر مهمانى که خیلى محترم بود ،عکسى که امیر نظام بزرگ در تبریز از همین شاه
(مظفرالدین شاه) انداخته و براى پدرم فرستاده بود .من هنوز این مسئله را اغراق و غرض مىدانم ،لیکن جمعى بر این دعوى قسمها
خوردند .و آن عکس بوده است که در موقع مجامعت برادرم با مادیان ،به هزار زحمت او داده بود برداشته بودند .پس ،ما اگر این مسئله
را قبول کنیم ،در «کشور» ایرادى نداریم .اینکه وضع سراى بود؛ حال یک قدرى از خلوت و دربار این شاه به شما بنویسم»(تاج السلطنه،
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 .)72-71 ،1361در صورت وجود چنین عکسی که دور از ذهن به نظر میرسد ،این ماجرا هم به مونتاژ و یا تحریف عکس و حتی سخن
پراکنی در مورد عکسهایی که وجود ندارند اشاره دارد که در سیاست کاربرد مییابد .حال میتوان پنداشت که با پیشرفتهای فنی در
حوزۀ عکاسی ،و ابزارها و روشهای جدید کار بر روی عکس ،چه حواشی سیاسی برای عکسها در این دوره ایجاد شده باشد.

عکسبرداری از مجرمان
بخشی از خرید و فروش عکسها ،مربوط به وقایع سیاسی بود و عکاسان از این راه ذی نفع میشدند .قبل از مشروطه ،عکسهای سیاسی
و اجتماعی مانند؛ عکس زندانیان ،اعدامیها و فلک و شکنجه ها منبع درآمدی برای عکاسان بودند .مانند عکس میرزا رضا [کرمانی قاتل
ناصرالدین شاه] که وقتی بیرون آمد فرنگىها دانهاى پانزده هزار و دو تومان خریدارى کردند .اما مسلمین دانهاى پنج هزار(عینالسلطنه،
 ،1374ج .)707 ،1خود ناصرالدین شاه نیز گاه از زندانیان حکومتی و خاص عکس میگرفت .از عکسهایی که ناصرالدین شاه از زندانیان
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سیاسی گرفته ،فحش و ناسزاهایی به خط خود وی وجود دارد .در پای تعدادی از عکسها؛ جملۀ (خودمان انداختیم) مشاهده میگردد
(حسن بیگی .)426 ،1373 ،عکس دقیقاً وقتی با ما سخن میگوید که ساکت است ،ناصرالدین شاه سعی داشت در مقابل این اصل
تاریخی بایستد ،یا در واقع از همین سکوت تصویر میترسید ،وقتی جمالتی به عنوان توضیح پای عکسها مینوشت (سلیمیزاده،1391 ،
 .)62در عکسهای قاجار مجموعهای از عکسهای مجرمان را مشاهده میکنیم که به دلیل تکثیر پذیری عکس ،مخاطب بلقوۀ آن میتواند
تودۀ وسیعی از مردم باشد که مجرم را نگاه می کند و بر او نظارت دارد .بنابراین؛ نظم پلیسی و انضباطی نیز از این پس ،خود را بر مبنای
تودۀ وسیعی مخاطب و خواهان ،سامان میدهد(سلیمیزاده .)107 ،1391 ،بکارگیری عکس ،برای شناسایی افراد در امور دیوانی و دولتی
در دوران ناصری آغاز شده بود و با ایجاد پلیس جنایی (اداره تأمینات) در اداره نظمیه تهران ،توسط سوئدی ها از سال 1331ق1912/م
برای عکسبرداری از مجرمین شکل رسمی به خود گرفت(طهماسب پور.)136-135 ،1389 ،

دورۀ مظفری تداوم پیشرفت و رواج بیشتر عکاسی در میان مردم
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سید محمد بهشتی در گفتگو با علیرضا قاسم خان میگوید « :زمانی که معموالً پادشاهان قاجار ،جای خود را به نفر بعد میدادند ،دم و
دستگاه دربار ،به اصطالح اندرونی دچار دگرگونی میشد .بسیاری از افراد اندرونی باید بیرون میرفتند و افراد دیگر جایگزین آنها
می شدند .به طور مثال هنر عکاسی زمانی که دربار ناصری جای خود را به دربار مظفری میدهد ،بیشتر وارد جامعه شده و فیلم برداری
و سینما هم با مرگ مظفرالدین شاه همگانیتر میشوند»(قاسم خان .)23 ،1391 ،در دوران سلطنت یازده ساله مظفرالدین شاه (-1895
1906م) گشایش عکاسخانه های همگانی در تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران رو به فزونی بود .به پیروی از دوران ناصری ،عکاسخانه
دربار هم با چندین عکاس ،نیازهای عکاسی درباریان را برآورده میکرد .عکاسخانۀ مدرسه دارالفنون همچنان در مکان دوم و به عنوان
عکاسخانۀ دولتی فعالیت میکرد و عکاسی در آن آموزش داده میشد .عکاسخانههای زیادی در تهران گشایش یافته و عکاسان نامداری
همچون :عبداهلل میرزا قاجار ،آنتوان سوریوگین ،میرزا احمد صنیع السلطنه ،میرزا ابراهیم عکاسباشی ،ابوالقاسم بن محمدتقی نوری،
میرزاعبدالباقی عکاس ،آقایانس ،خانبابا الحسنی ،ایوانف (روسیخان) ،آقا غالمرضا اکونومی به کار عکسبرداری در تهران اشتغال داشتند.
دگرگونی روشها و فرایندهای تازۀ مربوط به عکسبرداری و دستگاههای عکس سبک ،سبب شد تا طبقه مرفه جامعه ،بدون نیاز به دانش
فنی و تجربۀ زیاد در عکسبرداری ،بتوانند خود اقدام به تهیه عکسهایشان اقدام کنند .ارتباط گستردهتر با کشورهای اروپایی ،فعالیت
برخی عکاسانی که در اروپا تحصیل کرده بودند و همچنین تقلید از مدلها و پزهای مشتریان عکاسخانههای اروپایی ،موجب بود تا نگاه
بیپیرایه و خالص عکاسان ایرانی که تقریباً تا کمی پیش از سالهای پایانی دوران ناصری ادامه داشت ،جای خود را به تقلید از عکسهای
همتایان فرنگی خود بدهد .در این خصوص ،کارتپستالهای اروپایی ،فیلمهای سینمایی و نشریه های مصور اروپایی در مشابه سازی
حالت و مدلهای عکس در این دوران و پس از آن ،انکار ناپذیر است .با کاهش اندازۀ دستگاههای عکسبرداری و ساده شدن روشهای
عکاسی در این سالها ،گام های بزرگی در پیش برد عکاسی به سوی همگانی شدن در جهان برداشته شد .با دیدن عکسهایی از مردم
که در سالهای پایانی دوران مظفرالدین شاه تهیه شده است؛ میتوان تصور کرد که آشنایی با عکس و عکاسی در میان مردم طبقه
متوسط شهری به گونه ای بوده است که نشانی از شگفتزدگی در چهرۀ افراد مورد عکسبرداری ،آنچنان که در چهرۀ برخی از موضوعهای
عکسهای سالهای آغازین و میانی دوران ناصری دیده میشود ،پیدا نیست .در سالهای پایانی سلطنت مظفرالدین شاه ،عکاسی وارد
مرحلۀ تازه ای از کارکردهای خود شد .روند رو به رشد آگاهی و اعتراض به وضع موجود که از سال های پایانی سلطنت ناصرالدین شاه
آغاز شده بود ،در این دوران آشکارتر شد .این اعتراضها در پی خود خیزشها و حرکتهای اصالح طلبانۀ بزرگی را به دنبال داشت که
نتیجه ی آن انقالب مشروطیت و تأسیس مجلس شورای قانون گذاری بود .در این فرایند اجتماعی و سیاسی ،عکاسی نیز در کنار دیگر
عوامل ،نقش مؤثر در آگاهی و برانگیختن احساسات در این خیزش همگانی داشت و پذیرش برخی واقعیتهای جاری بر پایۀ ویژگی های
اسنادی عکس در دیدۀ مردم صورت میگرفت(طهماسب پور.)28 ،1391 ،
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نصب و هدیه دادن عکس شاه
در دورۀ مظفری رابطۀ سیاست و تصویر تا آنجا پیش رفت که عکس شاه تقدسی برابر با حضورش داشت و به مانند جسم زندۀ شاه بود.
ظهیرالدوله بیان میکند « :عمید الملک پیشخدمت شاه شهید (ناصرالدین شاه) که حامل عکس اعلیحضرت شاه (مظفرالدین شاه) براى
جناب امیر اکرم بود و امروز وارد رشت شده است ،در مدرسه پذیرفته شد .جناب امیر اکرم استقبال و تکریم فوقالعاده از عکس اعلیحضرت
شاه کرد .خیلى خوشم آمد .موزیکانچیان دولتى که حاضر بودند ،در موقع ورود عکس احتراماً سالم شاه را زدند»(ظهیرالدوله،1371 ،
 .) 74افراد زیر دست متولیان قدرت (کارمندان) نیز با قرار دادن عکس شاهان در اطاقهای کار خود و ارسال این عکسها به مراکز
حکومتی و فرهنگی سایر شهرهای ایران در توزیع قدرت تصویر شاه شراکت داشتند تا از نعمات سفرۀ خان ساالرانۀ حکومتی با حفظ
شرایط موجود ،سالها بهره مند باشند .این آگاهی در استفاده از تصویر برای نمایش قدرت به خوبی در سال های استبداد مورد استفاده
قرار میگرفت.
مظفرالدین شاه نیز به مانند پدرش ناصر ،هدیه دادن عکس به عنوان یادگاری سیاسی را به جا میآورد تا سایۀ شاه با عکس وی به
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اتاق ها وارد شود .سپهر مورخ ،خبری را در کتابش به این صورت درج کرده است « :در بیست و هشتم رجب 1323ق1905/م ،مصدق
الملک آبدارباشى از فرنگ به طهران آمد و مبالغى عکس شاه [مظفرالدین شاه] را همراه آورده که به وزرا و امراء طهران بخشیده بود و به

S
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هرکس که داده بود به خط خود باالى آن عکس نوشته که « این عکس را به فالن مرحمت کردیم»(سپهر ،1386 ،ج .)819 ،2این به
یادگار دادن عکس ،تا دورۀ احمد شاه به عنوان الگو در خاندان قاجار به ارث باقی ماند(عینالسلطنه ،1374 ،ج.)2694 ،4
در این دوره ،عکسبرداری و تنظیم آلبوم های جدید ،نسبت به دورۀ قبل رونق کمتری داشت ،ولی عکاسی از محدودۀ دربار بیشتر
خارج شد و در میان مردم رواج یافت .در دورۀ محمدعلی شاه و احمدشاه نیز به علت شرایط خاص حکومتی ،توسعه و گسترش آلبوم
خانه سلطنتی ادامه نیافت و با به قدرت رسیدن حکومت پهلوی ،مطابق سنت معمول اقدامات سلسله پادشاهی قبل مورد بیمهری و بی
توجهی قرار گرفت و آلبوم خانه و شیشههای عکس به داخل انبارها رانده شد و بسیاری از وسایل و ابزار عکاسی فروخته و یا ناپدید گردید
و عمالً «آلبومخانه و عکاسخانۀ مبارکه» تعطیل شد(دهقانی.)316 ،1392 ،
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مشروط و مردود شدن چهرۀ شاه
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ورود عکاسی به ایران ،تغییراتی در نظامهای تصویری ایجاد کرد .عکسها با کردارهای تصویری خود به تکثیر بدن شاه پرداخته و بدین
ترتیب اصالت و یگانگی او را باطل می کنند .از سوی دیگر ،چشم دوربین نسبت به سلسله مراتب سلطنت بیتفاوت میشود ،بر خالف
چشم «نقاش سنت» که نسبت شاه و پیرامونش را نسبت سر و بدن میدانست و سعی میکرد او را همچون فردی اصیل و فاقد جسمانیت
نقاشی کند .عکاسی بدن شاه را تکثیر می کند و فرقی میان بدن او و بدن دیگران و اشیای پیرامون قائل نیست .این نوعی برابری است
که عکاسی برای نخستین بار به اجرا در میآورد .بدینسان رابطهی شاه و سنت که مبتنی بر الوهیت و برتری او بود را به چالش میکشد.
بدین معنا که شاه را با حد و مرزهای قدرت خود مواجه میکند و در مییابد که قدرت «من» حدی دارد و مشروط به «دیگری» است.
بدین سان مشروطه قبل از آنچه در تاریخ نویسیها «انقالب مشروطه» نامیده میشود ،در تصویر [انقالب در تصویر] رخ داده است(مقبلی،
 .) 68-67 ،1390پارادایم تصویری دوران قاجار ،که عمدتاً با ورود و رونق عکاسی اتفاق افتاد ،اموری را رؤیت پذیر میکند که پیشتر
رؤیت ناپذیر بودند و این تغییر در تجربۀ حسی جامعه ،تغییری سیاسی است .به طوریکه میتوان گفت این (مشروطه تصویری) با وقوع
خود به نوعی (مشروطه سیاسی) آینده را پیش بینی میکند(سلیمیزاده .)87 ،1391 ،فرم رؤیت پذیری سیاست ایرانی (شاه) خود را در
برابر یک دیگری بی تفاوت (چشم دوربین) می یابد ،که موجب دسترس پذیری او نزد یک دیگری تازه ،پدیده (افکار عموی) میشود .از
آن سال ها به بعد ،این فرم سیاست جدید (مردم) به قضاوت در مورد فرم کهنۀ سیاست (شاه) میپردازد .در واقع تودهای شدن سیاست
و فرهنگ ،دوران جدیدی را در ایران رقم میزند که از آن پس ما شاهد انقالبات و شورشهای مردمی و تغییرات در باال از طریق نیروی
های مردمی هستیم .ت ا جائیکه یک شاه (ناصرالدین شاه) توسط فردی عادی و مردمی ،میرزا رضای کرمانی ،کشته میشود .این تصاویر
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اند ،که (بدن شاه) را در معرض دید می گذارند ،بی آنکه چیزی در مورد آن بگویند .بی آنکه صفتی را بر آن حمل کنند ،بر خالف نقاش
درباری که سعی میکرد که شاه را فارغ از جسمانیت نشان دهد و مشخصاتی عام و بیگانه با فردیت او را بدو نسبت دهد .بدن شاه تکثیر
میشود و در نتیجه اصالت و یکانگیای را که گزارههای سنت برای او قائل بودند از دست میدهد(سلیمیزاده .)65-64 ،1391 ،تحلیل
تصاویر نشان میدهد که تصویر شاهان و اشراف در هر دورهای از تاریخ هنر ایران ،همراه با نمادهای ویژه و خاص خود بوده است .حضور
هالهای از نور گرداگرد سر پادشاه یا مرکزیت پادشاه در قاب تصویر نقاشیها به طور ثابت ،از این نمادها میباشند .این پارادایم با ظهور
عکاسی و در نهایت سینما شکسته شد .وقتی ناصرالدین شاه در هنگام بیماری در برابر دوربین قرار میگیرد ،تقدس شاه را از بین میبرد
و بدنبال این رفتار ،جانشین او مظفرالدینشاه را می بینیم که مجبور است به دستور میرزا ابراهیم عکاسباشی ،چندین بار یک ژست را
تکرار کند .در نتیجه فره ایزدی و تقدس شاه در برابر محصول نهایی هنر رنگ و بوی خود را از دست میدهد و دیگر مانند نقاشی نبود
تا بتوان چهرۀ شاه را رازآلود و با نمادهایی از فرشته و یا سایه روشن و هاله ای از نور پر کرد(( .)Ghasemkhan, 2011مقایسه کنید
عکس شماره  3با نقاشی شماره  4و عکس شماره  5با نقاشی شماره .)6
تصویری که بیش از همه مشاهده می شد ،همانا تصویر شاه بود .کاشی ،چلچراغ ،فرش ،ظروف ،قلیان ،قلمدان ،شمعدان ،پرده،
زیورآالت ،مجسمه ،تابلوی نقاشی ،ساعت ،اسکناس و مدالها ،همه در برگیرنده تصویر شاه بود .شاهی که در دسترس نبود و فقط وجود
مجازی و چهرهاش از طریق این تصاویر القا می شد .در چنین موقعیتی حافظه تصویری اجتماع از تصاویر شاه اشباع میشد .مشروطیت
قدم عکاسان را به خیابان باز نمود و همراه با آن ،هیجان تصویر سازی از جنبش چنان بود که این تصاویر بخش عظیمی از این حافظه را
به ناگاه به خود اختصاص داد .تصاویری که همطراز تصاویر شاه قرار میگرفت .در نتیجه ،مقام سایۀ خدا بودن ،قداست و دور از دسترس
بودن شاه شکسته شد ،تصویر او در کنار چهرۀ مردم گمنام قرار گرفت و در عمل به افول تمثال همایونی در اذهان مردم منجر شد(شیخ،
 .)332-331 ،1378بنابراین عکاسی یک نیروی جدید بود که از خارج میآمد و فرم را دگرگون کرد(سلیمیزاده.)72 ،1391 ،
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نتیجهگیری:
تاریخ عکاسی ایران در دورۀ ناصری و مظفری نشان میدهد که عکسها به چنین کارکردهای سیاسی رسیدند :عکسبرداری از ادوات و
افراد نظامی برای نشان دادن قدرت ،به تصویر درآوردن چهرۀ برخی مجرمان و مراسم تنبیه و شکنجه آنان برای تنبه افراد جامعه و نشان
دادن قدرت حاکمیت ،بهرۀ بعضی عکاسان از این هنر برای تقرب به شاه ،استفاده از عکسبرداری برای تحریف اسناد ،تخریب چهرۀ برخی
سیاستمداران بوسیلۀ مونتاژ عکس و یا سخن راندن از عکسهایی که گاه وجود نداشتهاند و غلو در بیان عکسها به منظور کدر کردن
وجۀ افراد از جمله مواردی است که می توان به آن اشاره کرد .همچنین نصب و هدیه دادن عکس شاه کارکرد سیاسی دیگر این هنر بود
که در نهایت همان دیده شدن شاهی که در دسترس نبود و در مالءعام زیاد دیده نمیشد و جنبهای از تقدس را برای خود با این
پوشیدگی داشت به وسیله هنر عکاسی به دیدگان آمد و با عادیتر شدن وجهاش نزد افکار عمومی در دیدگان افول کرد .همچنین این
چشم دوربین بود که به اندرونی راه یافته و تصاویر را به بیرون اشاعه میداد و دیوارهای کاخ را فرو میریخت .در مجموع هنر عکاسی با
داشتن عناصری از نو بودن برای دربار و مردم خودنمائی میکرد و ابزاری نو در دست سیاستمداران این دوره بود و هر روز بیش از پیش
مورد استفاده قرار میگرفت .بدین ترتیب عکسها کارکردهای مختلفی را از خود در ایران به نمایش گذاشتند و در سیاست این دوره از
تاریخ ایران نقش ایفا کردند .نقشی که همچنان به نقد و وارسی نیاز دارد.
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- Issari, Mohammad Ali (1989), cinema in iran. the scarecrow: bausani, alessandro.
- Ghasem khan‚ Alireza (2011)‚ Iran’s Qajar Cinema and the First Steps towards
Decanonization‚ in the conference: “Photography and Cinematography in Qajar Era Iran‚ 27-28
August 2011”‚ for more information visit:
www.st-andrews.ac.uk/anthropology/nafa/qajar/abstracts.
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