
افول تمثال همايوني
نقدي بر عکسهاي دوره مشروطيت

دکتر رضا شيخ

کمتر ايراني مطلع و آگاهي وجود دارد که با شنيدن کلمه مشروطيت تـصويري بـر
جريده افکارش ظاهر نشود. چنين تصويري مي تواند صورت يکي از مشاهير اين جنبش
اجتماعي باشد٬ يـا گـروهي از مـجاهدين و يـا صـحنه اي دلخـراش از دار زدن بـعضي
بازيگران اين تحول تاريخي. هرچه هست اين تصاوير بخش مهمي از حافظه تاريخي ما
ايــرانــيان از آن واقــعه در تــاريخ مـعاصرمان٬ مـي باشد. عکسـهاي دوره مشـروطيت
(١٣٢٠-١٣٣٠ه .ق.) تمام وقايع مربوط به آن دوره را کامالً ثبت نموده است. آنچه که
در اينجا خواهد آمد نقدي بر اين عکسهاست و محور اصلي بحث تـصاوير بـازيگران

گمنام مي باشد.
براي اولين بار دوربين عکاسي يک سال پس از اختراع آن در اروپا وارد دربار قاجار
شد. تحت سرپرستي و حمايت ناصرالديـن شاه ايـن فـن نـوپا در داخـل ارگ سـلطنتي
پرورش يافت و دارالفنون که در کنار آن قرار داشت٬ محل تربيت اکثر عکـاسان آيـنده

١. دو دوربين عکاسي در زمان سلطنت محمدشاه قاجار (١٢٥٦ه . ق.) وارد ايران شد. يکي را ملکه ويکتوريا و
ديگري را نيکوالي اول به او هديه کردند. پس از گذرانـدن يک دوره اوليـه و آزمـايش٬ عکـاسي در زمـان

ناصر الدين شاه در دربار باب مي شود. براي مروري بر سير تحوالت عکاسي در ايران رجوع شود به:
[  تهران] ٬ انتشارات علمي و فرهنگي٬ ١٣٧٦. تاريخ عکس و عکاسان پيشگام ايران ٬ يحيي ذکاء.

(Portrait) ايران گرديد. ١ بـيشتر عکسـهاي دوره قـاجاريه از نـظر سـبک از نـوع پـرتره
مي باشند. اين عکسها را مي توان حداقل از دو ديد بررسي کرد:

١. شناسايي اشخاص٬ محل عکس و واقعه مربوط؛
٢. فراتر از آن٬ نقِد مضاميني که آن تصاوير القا مي کنند.

در اينجا ما از ديد دوم به اين عکسها نگاه مي کنيم.



يک پرتره بر دو واقعيت استوار است. يکي واقعيت عيني است٬ آن چيزي که به چشم
مشهود است و در چهارچوب عکس به سندي منقول مي انجامد. واقعيت ديگر هويت
Self-image ) وجه است٬ که خود منتج از تصاوير ذهني خويشتن از خويش (خودنگري ـ
انساني عکس است. در حقيقت پرتره چه در داخل استوديو و چه در خارج از آن يک نوع
پردازش تصويري ايده آل از خود است و نقد پرتره در جست وجوي آن تـصوير ذهـني

است که آدمي به دنبال ثبت آن براي خويش و ديگري مي باشد.

هويت شاه و نخبگان وانحصار عکس
سي سال اول عکاسي ايـران (١٢٧٠-١٣٠٠ه . ق.)٬ بـه عکـاسي دربـار اخـتصاص
داشت. عکسها همه به شاهان و شاهزادگان و خانواده هايشان٬ همراه با قشر بسيار مرفه
جامعه و عده اي از مستخدمان شاه٬ که آن هم به دستور خود شاه صورت گرفته بـود٬
تعلق داشت. اينان همگي به تقليد از شاه و تحت تأثير هويت نافذ او به ثبت تـصاويري

ايده آل از خويش٬ که با واقعيات کشور همخواني نداشت٬ مشغول بودند.
کثر شهرهاي بزرگ ايـران حـدود سـالهاي ١٣٠٠ه . ق. بـه بـعد داراي عکـاسخانه ا
عمومي شدند. لکن چون عکس گرفتن مستلزم هزينه اي گزاف بود عالوه بر افـراد يـاد
شده تنها معدودي از مردم مي توانستند از آن بهره مند شوند٬ ازجمله تجار و نـخبگان.

٢. براي تحوالت شهري و اجتماعي تهران در دوره ناصري و آمار مربوط به اين طـبقه رجـوع شـود بـه مـقاله:
منصوره اتحاديه٬ «رشد و توسعه شهر تهران در دوره ناصري ١٣٣٠-١٢٦٩ه . ق٬ در کـتاب ايـنجا طـهران

است ...٬ تهران؛ نشر تاريخ٬ ايران ١٣٧٧.

تحوالت اجتماعي شهري تدريجًا منجر به افزايش نسبي اين عده شده بود. ٢ براي اينان
عکس گرفتن از خود نشانه اي از تجدد در آن برهه از زمان و ثبت هويتي مستقل از شاه
بود. تصاوير ذهني ايشان از خويش بر محوري کامالً فردي استوار بود و به شعاع اطراف

خود بسنده مي شد. (عکس شماره ٦٠٠-١ از همين مجموعه)
عکاسي استوديو توانست حلقه انحصار دربار را کمي باز کند. اين امر تا پايان دوره
قاجاريه به همين منوال ادامه داشت و عکاسي استوديو در اختيار طبقه مرفه جامعه که

٣. دوربين عکاسي تقريبًا همزمان وارد جوامع ايراني و اروپايي شد. اما به علت وجود طبقه متوسط گستره اي
در اروپا عکاسي در عرض ده سال تبديل به صنعتي موفق در اروپا شد. عکاسخانه هاي عمومي و اشتياق
اين طبقه به تصويرسازي از خود اين موقعيت را به وجود آوردند. در ايران رونق عکاسخانه هاي عمومي در

زمان پهلوي اول به دهه ١٣١٠ برمي گردد.

درصد بسيار کمي از کل مردم کشور بود باقي ماند. ٣



هويت گروه و مظاهر تجدد
در ميان عکسهاي پرتره قاجاريه عکسهايي وجود دارد که ما آن را عکسهاي رسمي
مي ناميم. اين عکسها با افتتاح مدارس جديد و انجمنها در اواخر دوره ناصري باب شدو
پس از مشروطيت به علت گسترش فعاليت گروهي در لواي سناريوهاي رسمي٬ تعداد
چنين عکسهايي به طرز محسوسي افزايش يافت. تصاوير ذهني اشخاص از خود در اين
عکسها تحت الشعاع چهارچوب گروهي با نام٬ مرام و هويت مفهوم شده اي قرار گرفته
است. در اين عکسها هيچ کجا هويت شاه مطرح نيست و اولين نشانه هاي تصويرسازي
جامعه از خود مي باشد که به ثبت مظاهر تمدن جديد و تـجدد کـه حـاصل فـعاليتهاي

گروهي بود پرداخته است. (عکس شماره ٢٥٨-٤)

[٢٥٨-٤ ]



هويت شاه در برخورد با هويت نخبگان٬ بروز هويت توده پيرو
شايد بتوان گفت که ناصرالدين شاه خود براي اولين بار ماهيت سياسي عکس را در
ايران همراه با دستور عکسبرداري از زندانيان به زنجير کشيده عنوان نموده است (عکس

شماره ٩٥٣-١).

[٩٥٣-١ ]

آن عکاس هم که به هنگام عکس برداري از جسد به دار آويخته ميرزا رضاي کرماني
در ميدان مشق سايه خود و دوربينش را چهارچوب عکس قرار داده٬ مي دانسـته کـه از



(Smithsonian) در شـهر واشـنگتن (Sackler) در مـوزه اسـميتونين ٤. اصل اين عکس در آرشيو گالري َسکـلِر
موجود است. عکاس آن آنتوان سورگين مي باشد.

متأسفانه در زمان چاپ اين مقاله دسترسي به آن امکان پذير نبود. براي ديدِن نمونه اي از اين عکسها
رجوع شود به: دانا استاين. سرآغاز عکاسي در ايران . ترجمه ابراهـيم هـاشمي. انـتشارات اسـپرک. ١٣٦٨.

عکس ٢٢.

لحظه اي تاريخي عکس گرفته است و سايه اش را به منزله امضايش ثبت نموده است. ٤
چند سال بعد همراه با اولين نشانه هاي منسجم از جنبش معترض ولي آرامي که منجر
به امضاي فرمان مشروطيت به دست مظفرالديـن شاه شـد٬ عکـاسان اسـتوديويي وارد
خيابان شدند و عکاسي از مردم را آغاز نـمودند. بـه عـبارت ديگـر مشـروطيت حـلقه
رِد عکس و تصويرسازي را براي اولين بار شکست و به عکاسي پرتره در انحصار بر گِ

٥. دوربين عکاسي در هر جامعه اي که قدم گذاشت شکست انحصار طبقه مرفه بر مقوله تصويرسازي را در پي
داشت. در اروپا عکس عمالً «چهره اي» به طبقه متوسط داد. محققان تاريخ عکاسي از اصطالح «دموکراتيزه

The استفاده مي کنند. camera democrated portaiture کردن» عکس

ايران عموميت بخشيد. ٥ از آن پس چهره هاي اشخاص گمنام در عکسها به وفور ديـده
مي شد٬ اشخاصي که هرگز در موقعيت عادي استطاعت مالي آن را نداشتند که از خود

در استوديويي عکس بگيرند.
عکاسان استوديو تحت تأثير عوالم جنبش خود را در ميان توده مـردم يـافتند و بـه
عکاسي از آنان پـرداخـتند. البـته بـه عـلت مـحدوديتهاي تکـنيکي امکـان عکـاسي از
سوژه هاي متحرک وجود نداشت و عکسها اکثرًا از اشخاص نشسته يا ايستاده (قبل و يا
بــعد از وقـايع) گـرفته شـده است. در نـتيجه عکسـها٬ گـو ايـنکه مـاهيت خـبرنگاري

٦. در زمان مشروطيت وزن دوربينها حداقل بيست کيلو بود و بر روي سه پايه قرار مي گرفت. نگاتيو به صورت
شيشه هاي حساس به نور در داخل جعبه دوربين قرار مي گرفت. البته شرکت کداک اولين دوربين دستي خود
را در سال ١٨٨٨م وارد بازار نمود. نگارنده تاکنون شواهدي که دال بر استفاده از چنين دوربيني در عکاسي

دوره مشروطيت باشد نديده است.

(Photojournalistic) دارند٬ ولي در عمل همان عکسهاي پرتره مي باشند. ٦

اولين عکسها نشاندهنده کنجکاوي جمعي است که در مقابل دوربين قرار گرفته اند و
عمل عکسبرداري از خويش را براي اولين بار تجربه مي کنند (عکس هاي شماره ٣٠-٬٨
٣١-٬٨ ٨٥-٬٨ ٤٥٩٨-٤ و تمام عکسهاي سورگين در اين مجموعه). اين کنجکاوي تنها
به علت قرار گرفتن در مقابل دوربين نيست بلکه نشاني از خواست شـناخت واقـعه اي
است که در شـرف تکـوين است. تـصاوير ذهـني مـردم از خـود شکـل نگـرفته است.

جمع گرايي پيروي و توده اي بودن مطرح است.
عکس معروفي وجود دارد که تاجران نامي آن دوره را بـر روي پـلکان مـنزل حـاج



[٨٥-٨ ]

امين الضرب (در تهران) نشان مـي دهد کـه فـرمان مشـروطه را در دست دارنـد (عکس
شماره ٥١٣-١ از همين مجموعه). در اين عده تحولي ايـجاد شـده است. قشـر مـرفه
تاجران که قبالً به عنوان مشتريان عکاسخانه ها مشغول به ثبت هـويت فـردي خـويش
بودند٬ اکنون آن هويت را بسط داده و به صورت گروهي و يا شايد بتوان گفت طبقه اي از
اجتماع که موفقيتي را در مقابل شاه خود کسب کرده٬ ظاهر شده اند. الزم است يادآوري
است کنيم که همين شکل گيري تصوير ذهني خويشتن از خوِد گسترش يـافته در مـيان

ديگر نخبگان اين جنبش نيز در اين مرحله در عکسها مشاهده مي شود.




