نقطه تماس توده مردم با اين نخبگان در زمان فرستادن نمايندگانشان بـه مـجلس و
جشنها صورت ميگيرد .بار ديگر مردم عادي در کنار عدهاي بـرگزيده ٬در يک عکس
تصويري از خود به جاي ميگذارند و مـقوله تـصويرسازي از چـهرههاي گـمنام ادامـه
مييابد) .عکس شماره (٨-٦١٣
هويت توده برخاسته و بازيگر گمنام

همراه با استبداد صغير و افزايش شتاب وقايع ٬عکاسي پرتره بار ديگر متحول شد.
اين بار نشاني از آرامش نـيست .تـصوير هـمبستگي در مـقابل تـعارض مشـهود است.

] [٨-٦١٣

چهرههاي گمنام مسلح به تفنگ و يا چماق در کنار رهبران خويش کـه عـدهاي از آنـان
برخاسته از توده مردماند و يا گروهي از نخبگان سياسي و شاهزادگان آزاديخواه .اينان
براي اولين بار در کنار يکديگر شانه به شانه در يک عکس ظاهر ميشوند .اين عکسها را
بايد در کنار عکسهاي تجاري که ورقه مشروطه در دست داشتهاند بررسي کرد .ايـنان
اسلحه به دست ٬تصوير جان بر کف بودن را القا مينمايند )عکسهاي شماره  ٬٨-٣٨و
 ٨-٦١٤همين مجموعه(.
تحول مهمي که با استبداد صغير همراه بود و خود را در عکسهاي پرتره براي اولين
بار عيان ساخت افزايش قابل مالحظهاي از عکسهاي پرتره فردي اشخاص گمنام مسلح
ميباشد .ديگر تصاوير ذهني خويشتن از خو ِد اينان در زير سايه توده قرار نگرفته است.
اين تصوير متحول شده است .براي اولين بار فرديت ) (individualityاين اشخاص گمنام
مطرح ميشود .در حالي که وقايع آرام و تحصنها ٬آگاهي تودهاي به مردم داد ٬استبداد
صغير در تعرضش به اشخاص و در مخاطره قرار دادن جان مردم ٬هويت مستقل آنان را
در اين برخورد بيواسطه و مستقيم شکل داد) .عکسهاي شماره  ١-٤٢٣٠ ٬١-٤٩٠٥و
 ٤-١٣٧همين مجموعه(
نخبگان ٬به علت زندگي مرفه خود از آگاهي فردي بهرهمند بودند .جنبش مشروطهبه

] [١-٤٩٠٥

اينان آگاهي از طبقه خود را داد و استبداد صغير وابستگي به مردم را عيان ساخت ٬که
تمام در عکسها مشهود است) .عکسهاي شماره  ٨-٦٣٠ ٬٤-١٤٠همين مجموعه(
عکس همه چيز را ثبت ميکند

عکس همه چيز را ثبت ميکند و خشونتهاي هر دو جناح را عيان ميسازد .افتخار به
شهدا در عکسهايي ديده ميشود که عده بسيار زيادي در پشت جسد همرزم خـويش
ايستادهاند .احترام ٬غرور و همبستگي تصاوير ذهني اينان از خويش است .ضمن آنکه
در کنار آن عکسهايي نيز يافت ميشود که مجاهدين در کنار اجساد قشون اسـتبداد بـا
بياحترامي خاص ايستاده ٬عکس گرفتهاند .حال طرف ديگر اجساد بـه دار آويـخته را

براي روزهاي متمادي از پا آويزان نگاه ميداشتند) .عکس شماره (٤-٤٧٢

] [٤-٤٧٢

عکس ٬استبداد و آزاديـخواهـي و يـا هـر نـوع گـرايش سـياسي نـميشناسد .تـمام
شخصيتها از هر گروهي عکسهاي پرتره از خود گرفتهاند )عکسهاي شماره ٬١-٢٤٣١
 ١-٢٤٣٩ ٬١-٢٤٢٨همين مجموعه( .آنچه مشهود است آن است که تعداد عکسهاي
گروه آزاديخواه و مشروطهطلب خيلي بيشتر از گروه ديگر ميباشد .از اين نکته دو چيز
مي توان استنباط کرد :اول اينکه استبداد بر محور شاه بـيشتر در پـايتخت و عـدهاي از
شاهزادگان در شهرستانها قرار داشت .در پايتخت عدهاي عکاس را در اختيار داشتهاند٬
و حال آنکه در شهرستان تنها عکاس قشون از آنان عکس گرفته است .دوم اينکه گروه
آزاديخواه و مشروطهطلب از عکاسان بيشتري بهره جسته و به علت تعداد بيشتر مردم
عکسهاي بيشتري از آنان نيز موجود است ٬ضمن آنکه عکاسان خود تحت تأثير وقايع
قرار گرفته و جناحگيري کرده بودند .و البته ناگفته نماند که شايد پس از وقايع ٬عکسهاي
جناح مغلوب را از ميان بردهاند.
عکاس گمنام

البته نقش عکاسان را در اين حرکت در تصويرسازي فردي نبايد بياهميت انگاشت.

مشخص نيست که آيا اين اشخاص گمنام خود خواستهاند که از ايشان عکس گرفته شود
و يا عکاسان تحت تأثير جانبازي اين افراد تصميم گرفتهاند که عدسي دوربين را از گروه
به شخص سوق دهند .واقعيت امر اين است که اين عکسها را ٬چه گروهي و چه فردي٬
کمتر اشخاص گمنام خود ديدهاند .اين خود مقولهاي است بسيار خـاص کـه مـوضوع
اشتياق و نياز به ثبت رساندن تصويري از هويت فردي خويش )همين و بس( را عنوان
ميسازد.
اهداف اين عکاسان ميتواند مورد بحث قرار گيرد .ما تـحليل خـود را بـر شـواهـد
پايهريزي ميکنيم .شواهد نشان ميدهد که آلبومهاي زيادي از عکسهاي ايـن دوره در
شهرهاي مختلف ايران موجود است که عمالً نوعي گزارش تصويري است از وقايع .به
عبارت ديگر ٬عکسهاي وقايع شهرهاي مختلف در کنار يکديگر قرار گرفتهاند که کليت
مسئله را نشان ميدهد .اين عکسها همه شمارهگذاري شده و بـراي در دسـترس قـرار
گرفتن عموم چه به صورت تکي و يا کل آلبوم ٬پس از برقراري آرامشي نسبي در سطح
اجتماع ٬موجود بوده است.
نکته ديگر آنکه عکس در طول سالهاي متالطم دوره مشروطيت نوعي ارتباط عيني
را براي نقاط مختلف درگير ٬در زماني که هيچ نوع رسانه مصور به عکس وجود نداشت٬
ايجاد نموده بود .به عنوان مثال ٬عکسهاي ستارخان و باقرخان در طول مدت محاصره
تبريز در تهران دست به دست ميگشت .در جاي ديگر ٬عکسهايي دايره محاصره تبريز
را شکسته ٬به اروپا راه يافته بود و در روزنامههايي در لندن به چاپ رسيدند ٧.آنچه که
مشخص است اين است که اين عکاسان دانسته در صدد گردآوري اسناد تصويري از اين
جنبش برآمده بودند.
افول تمثال همايوني

در اوايل دوره احمدشاه تعداد زيادي از اين عکسها به صورت کارتپستال رسمي
مملکت ايران چاپ شد .پست ايران براي اولين بار وارد اين مقوله گـرديد و عکسـهاي
مشروطه را به عنوان تصويري از خود براي بيگانگان ارسال نـمود .کـارت پسـتالي کـه
عکس صحنهاي از اجتماع تحصنکنندگان را نشان ميدهد و در کنارش تصوير احمدشاه
در چهارچوب تمبري به رويش الصاق شده ٬موجود است )عکس شـماره .(١-٣٩١١
اين کارت و تمبر ٬تصوير جالبي را توام ًا ارائه ميکند که با آن نقد عکسهاي مشروطه را به
پايان ميبريم.
قول بازماندگان عکاس استپان استپانيان که در زمان محاصره تبريز در آن شهر فعال بود.
 .٧به نقل از ِ

] [١-٣٩١١

عکسهاي دوره قاجار در بطن هنرهاي مصور آن دوره خود را آشکار ساخت ٬هنري
که از نظر سبک تمثيلي و گرايش فيگوارتيو ) (figurativeداشت .در اين دوره که به تصوير
کشيدن انسان امري عادي و معمول بود ٬تصويري که بيش از همه مشاهده ميشد همانا
تصوير شاه بـود .کـاشي ٬چـلچراغ ٬فـرش ٬ظـروف ٬قـليان ٬قـلمدان ٬شـمعدان ٬پـرده٬
زيورآالت ٬مجسمه ٬تابلوي نقاشي ٬اسکناس و مدالها همه در بر گيرنده تصوير شاه بود.
به عبارت ديگر تمام هنرهاي تصويرسازي و تجسمي کامالً در انحصار شاه بود ٨.شاهي
که در دسترس نبود و فقط وجود مجازي و چهرهاش از طريق اين تصاوير القا ميشد .در
 .٨طبقه مرفه جامعه نيز قبل از ورود دوربـين عکـاسي و بـعد از آن از خـدمات نـقاشاني مـانند صـنيعالمـلک
برخوردار بودند ٬اما اين تصاوير در دسترس عموم قرار نميگرفت .روزنامه وقايعالتفاقيه )روزنـامه دولت
عليه ايران( و بعد ًا روزنامههاي شرف و شرافت همگي تصاويري را از رجال مملکت را به صورت ليتوگراف
چاپ ميکردند که اکثر ًا از روي عکس کشيده شده بود.

چنين موقعيتي حافظه تصويري اجـتماع از تـصاوير شـاه اشـباع بـود .مشـروطيت قـدم
عکاسان را به خيابان باز نمود و همراه با آن هيجان تصويرسازي از جنبش چنان بود که
اين تصاوير بخش عظيمي از اين حافظه را به ناگاه به خود اختصاص داد ٬تصاويري که در
کنار و همطراز تصاوير شاه قرار گرفت .در نتيجه مقام سـايه خـدا بـودن )ظـلاللـهي(٬
قداست و دور از دسترس بودن شاه شکسته شد ٬تصوير او در کنار چهره مردم گـمنام
قرار گرفت و در عمل به افول تمثال همايوني در اذهان مردم منجر گرديد٩.

 .٩عکس به تنهايي مسئول شکست هويت ظلاللهي و تـصوير واالي شـاهي نـبود .در طـول دوره مشـروطيت
تصاوير منفي القا شده از متون بعضي روزنامههاي تندرو و شبنامهها و در کنار آن کاريکاتورها نـيز سـهم
بسزايي در اين امر داشتهاند.

