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چکیده
عکاســى در سال 1839 میالدى اعالم رسمى شد اما بذر آن را قرن ها پیش کاشته بودند. شواهد نشان مى دهد که پدید آمدن 
عکاســى، حاصل نبوغ یک یا چند نفر نبوده، بلکه به علت خواســِت اجتماعِى مردمى به وجود آمده است که در یک جغرافیاى 
خاص با دغدغه هایى خاص مى زیستند. در مقاله  ى پیشرو، با بررسى شواهد و نظریات متنوع که در منابع مختلف آمده است، به 
کمک ســه فرآیند وصف، ارزیابى و تحلیل، بسترهاى الزم براى به وجود آمدن عکاسى و رشد و گسترش آن مورد بررسى قرار 
خواهند گرفت. این بررسى نشان مى دهد که در دوران رنسانس، انسان غربى سوداى این را داشت تا به تصویرى عینى از جهان 
پیرامون دست یابد و در این راه، قواعد پرسپکتیو را علمى کرد و اتاق تاریک را به کار بست. عکاسى با دو بیان هنرى و علمى از 
دل سنِت تصویرِى اتاق تاریک برآمد. از سویى خواست طبقه ى متوسط براى هویت یابى و ثبت خود و از سویى دیگر تجارى شدن 
عکاســى، به گســترش بیش از پیش آن یارى رساند. در واقع بذِر خواست عکاسى در بستر مدرنیته جوانه زد و محصول آن در 

سده اى به بار نشست که تغییرات بنیادین در ساختارهاى اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى جوامع غربى به وجود آمده بود.
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آغاز عکاســى را ســال 1839 میالدى دانسته اند و مخترعین 
آن را داگر1 و نى یپس2، اما باید توجه داشــت که دورخیز نظرى 
و عملى براى رســیدن به اعالم رسمى عکاسى، از سال ها قبل تر 
صورت گرفته اســت. تاریخ نشــان داده که اگر داگر و نى یپس 
عکاســى را به ثبت نمى رساندند، بودند اشخاصى در همان زمان 
که به شــیوه هایى کمى متفاوت تر و با تحقیقاتى جداگانه به این 
فناورى دست یافته بودند و آن را اعالم رسمى مى کردند. «در آن 
زمان روى هم رفته 24 نفر مدعى ابداع عکاسى شدند. این واقعیت 
که این همه پژوهنده ها راجع به این موضوع کار مى کردند، نشان 
مى دهد که تالش آنان واکنش به بروز نیازى محسوس بوده است. 
جوامع درست آن مسائلى را براى خود مطرح مى کنند که قادر به 
حلشان باشند» (ادواردز، 1390، 112). در سال 1760 میالدى، 
تیفنى د ال روش3 در "رمان" خود ژیفانتى4، ســاز و کار عکاسى 
را پیش بینى کرده بود (به بیانى بهتر شرح داده بود). او یک اتاق 
بزرگ را به کامرا آبسکورا5 تشبیه کرده بود، که بر روى دیوار آن 
«نقاشى» اى قرار داشــت که صادقانه هم در رنگ و هم حرکت، 
منظره ى دریایى زیبا را عیناً نشان مى داد. مسلماً مى شد بر روى 
یک «ماده بسیار حساس» این «تصویر متحرك را ثابت کرد» که 

نتیجه اش یک تصویر دائمى بود. «تصویرى بســیار بهتر از آنچه 
کســى تاکنون تولید کرده است، و بسیار بهتر از آنکه، زمان توان 
 .(Batchen, 1999, 31 & 32) 6«از بین بردن آن را داشته باشد
اگرچه شواهدى که در اواسط قرن 18 میالدى، با چنین وضوحى 
فرایند عکاسى را توصیف کرده باشند، کم است، اما اواخر قرن 18 
و اوایل قرن 19 میالدى پر اســت از بحث و نوشــته و آزمایش و 
تالش براى رســیدن به عکاسى، به نحوى که دیگر این اطمینان 
حاصل مى شــود که سرآغاز عکاســى به چندین دهه پیش تر از 

 .(Ibid, 32) 7اعالم رسمى آن، بر مى گردد
تالش در جهت روشن ساختن اینکه چرا و به چه علت عکاسى 
شــکل گرفت و گسترش یافت، در درك زمینه  و بستر الزم براى 
شــکوفایى پدیده اى به نام عکاســى ضرورى و مهم است. براى 
روشن ساختن این چرایى،  ابتدا مى توان در سرمنشاء شکل گیرى 
پدیده اى به اسم عکاسى، هم از دید عکاسى به مثابه ى هنر و هم 
از نگاه عکاســى به مثابه ى ســند کنکاش کرد و دید چرا عکاسى 
در ســنت تصویرى غرب، ملغمه اى از هنر و ســند است. سپس 
در ادامه شــرایطى را مورد بررسى قرار داد که زمینه هاى بالیدن 

عکاسى در بطن فرهنگ غرب را فراهم ساخت.

مقدمه

عکس به مثابه ی تصویر

   بــه زعم برخــى از نظریه پردازان، عکاســى در واقع از دل 
ســنت تصویرى غرب برآمد، ســنتى که بــراى چندین قرن از 
دوره ى رنســانس به بعد بر جهان نقاشى حاکم بود. از این منظر، 
جرقه هاى نخسِت عکاسى از دل اتاق تاریک برآمد. نقاشان در قرن 
15 میالدى، اســتفاده از ساز وکار اتاق تاریک را بسط دادند و در 
طراحى هاى خود از آن بهره گرفتند. ساز و کارى که به گسترش 
قواعد پرســپکتیو خطى انجامید و ســنت تصویــرى غرب را در 
ســیطره ى خود گرفت. گرچه اتاق تاریک بسیار پیش تر از دوران 
رنســانس مورد استفاده بود و کسانى چون ارسطو و ابن هیثم در 
مطالعات نجومى خود از آن بهره گرفته بودند، اما در واقع در قرن 
16 میالدى بود که هنرمندان رنســانس در راستاى اهداف خود 

استفاده از این دستگاه را رواج دادند.
اتاق تاریک یا کامرا  آبسکورا، در واقع اتاقکى کامًال تاریک است 
که نور فقط از یک وجه آن از روزنه اى کوچک وارد مى شــود و در 
وجه دیگر، تصویر وارونه ى بیرون، درون اتاق شــکل  مى گیرد. در 
آغاز هنرمندان داخل این اتاق قرار  مى گرفتند و با ردگیرى خطوط 
تصویر شکل گرفته بر صفحه ى درون اتاق، تصویر را ثبت مى کردند 
(تصویر 1). اســتفاده ى روزافزون از این وســیله، هنرمندان را بر 
آن داشــت تا با تغییراتى در شکل اتاق تاریک، هرچه بیشتر آن را 
کارآمد سازند. در طول این دوران و پیش از ظهور عکاسى، تغییرات 

بدین شــکل بود؛ به جاى روزنه از عدسى بهره گرفتند تا تصویرى 
روشــن تر و واضح بدســت آورند. ابعاد آن هرچه بیشتر کوچک  و 
قابل حمل شد. با استفاده از آینه، تصویر وارونه را به شکل صحیح 
برمى گرداندند و با قراردادن شیشه ى مات به جاى وجهى که تصویر 
بر آن شکل مى گرفت، مى توانستند مستقیماً تصویر شکل گرفته بر 
روى شیشــه را رسم کنند. این تغییرات تا اوایل قرن 18 میالدى 
به شــکلى است که در تصویرى از سال 1810 میالدى (تصویر2)، 
به وضوح مى توان چندین دهه  قبل از اعالم رسمى عکاسى، پیش 

تصویر 1- اتاق تاریک، از یک نسخه خطی، قرن 17، ایتالیا، هنرمند ناشناخته. 
(Szarkowski, 1989, 12) :ماخذ
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تجسمى از مفهوم عکاس پرسه زنى را دید که درست یک قرن بعد 
(با پیشرفت هایى که در مواد حساس به  نور و دوربین هاى عکاسى 

رخ  مى دهد) سر بر مى آورد.
تا این مرحله، تصویر درون اتاقک دوربین عکاسى شکل گرفته 
بود، اما براى ثبت این تصویر الزم بود که همواره طراحى ماهر آن 
را بر روى صفحه ى کاغذ ترســیم کند. علم اپتیک تالش خود را 
به انجام رســانده بود و اکنون نیاز بود تا علم شیمى تالش هایش 
را به پایان برد و به نتیجه ى مورد نظر برسد؛ یعنى ثبت خودکار 
و بــدون دخالِت دســِت نقاش بر روى صفحــه. البته باید خاطر 
نشان کرد که تالش هاى صورت گرفته در کشف مواد حساس به 
نور همــواره در پیوند با اتاق تاریک نبود، براى مثال آزمایش هاى 
وج وود8 و دیوى9، رســیدن به تصویر به شیوه ى کنتاکت (تماس 
مســتقیم با سوژه) بود. اما در هر صورت با کشف مواد حساس به 
نور و پیشــرفت هاى حاصل آمده در شیمِى مواد حساس به نور، 
همه چیز دســت به دست هم داد تا آن اشــتیاق براى رسیدن 
به تصویرى که حاصل دســت خود طبیعت اســت، به منصه ى 
ظهور برسد و عکاسى شکل بگیرد. شاید یکى از عوامل به تعویق 
افتادن این اشــتیاق براى چند قرن، همین کشف دیرهنگام مواد 
حساس به نوِر قابل استفاده در اتاق تاریک بود. تالبوت10، یکى از 
پیشگامان عکاســى، اعتقاد داشت تصویر جادویى اتاق تاریک که 
روى شیشــه ى مات این دســتگاه مى افتد، فوق العاده زیبا است، 

اما اگــر طراحى ماهر روى آن کار نکنــد تصویر چیزى بیش از 
یک یادگارى صرف نخواهد بود (ادواردز، 1390، 115). با چنین 
تفکرى بود که پیشــگامان ابداع عکاســى تالش کردند تا راهى 
براى ثابت کردن این تصویر جادویى بیابند. بى شــک ماهرترین 
طــراح، خوِد طبیعت بــود. جان سارکوفســکى11 منتقد مطرح، 
ظهور عکاســى را حاصل تالقى سه جریان فکرى مى داند. اپتیک 
و شیمى و ســومین عامل، ایده اى خیالى و شاعرانه براى بدست 
آوردن یــک تصویر از محیط که توســط نیروِى طبیعت شــکل 
گرفته اســت. سارکوفســکى اذعان مى کند که عکاسى محصول 
اجتناب ناپذیر حساســیت هنرى است که ریشه هاى آن در بستر 
قرن 15 میالدى شــکل مى گیرد، به عبارت دیگر هویت عکاسى 
در بستر تاریخ هنر شکل گرفته است. ویکتور برگین12 نیز معتقد 
است نظام بازنمایى عکاسى همسان با نقاشى کالسیک است: که 
هردو وابسته (عکاسى به شــیوه ى مستقیم و نقاشى به شیوه ى 
غیر مستقیم) به کامرا آبسکورا هستند. پیتر گاالسى13 یکى دیگر 
از منتقدان، در نوشــته ى خود پیش از عکاسى: نقاشى و اختراع 
عکاســى14، تالش دارد تا نشان دهد عکاسى فرزند مشروع سنت 

تصویرى غرب است و نه یک اختراع صرفاً فناورانه. 
به هر شــکل چه بــا نظریات برخى منتقــدان و تاریخ نگاران 
حوزه ى عکاســى که تالش دارند عکاسى را رسانه اى صرفاً هنرى 
و با منشاء تاریخ هنرى نشان دهند، هم راى بود یا نه، اما بدیهى 
است ســنت بازنمایانه ا ى که عکاسى بر پایه ى آن بنا شد، پیش 
از آن در نقاشــى شــکل گرفته بود. با توجه به اینکه عکاسى در 
قرن 19 میالدى درســت از ســنتى تصویرى پیروى مى کرد که 
نقاشــى از قرن 16 به بعد دنبال کرده بــود، پس چندان دور از 
انتظار نبود که وارد چالش هاى جدى باهم شوند. تالش نقاشى در 
همان قرن اختراع عکاســى براى چیره شدن بر این رقیب جدى، 
چندان بى دلیل نبود، در واقع معارضه بر سر تاج و تختى بود که 
اتاق تاریک در ســنت تصویرى غرب به میراث گذاشته بود. آرون 
شارف15 در کتاب خود هنر و عکاسى16، شرح مفصلى از این ستیز 
مابین عکاســى و نقاشــى را در آغاز قرن شرح مى دهد. در واقع 
این مجادالت بین عکاســانى بود که مى خواستند عکس هایشان 
همپاى تابلو هاى نقاشــان در گالرى ها به نمایش گذاشته شود و 
به عنوان هنر، مورد پذیرش قرار گیرد و نقاشــانى که احســاس 
مى کردند این فناورى به زودى هنرشان را تحت تاثیر قرار خواهد 
داد. پس از تمام این مجادالت، «در 1859 دولت فرانسه سرانجام 
در برابر فشــارهاى مداوم انجمن عکاسى فرانسه و طرفداران آن 
تسلیم شد. به دستور وزیر کشــور و مدیریت سلطنتى هنرهاى 
زیبا قرار شــد که از آن پس یکى از تاالرهاى نمایشگاه ساالنه که 
در کاخ صنعت برگزار مى شد، به عکاسى اختصاص یابد» (شارف، 

1371، 157) (تصویر3).
این همان اتفاقى بود که شــارل بودلر17، شاعر و منتقد مطرح 
فرانســوى، در نقدش با تلخ اندیشى ســخت به آن تاخت. بودلر 
عکاســى را به عنوان صنعتى مى ســتود که مى توانست خدمات 
ارزنده ا ى به جامعه ى مدرن ارائه دهد، اما ادعاى هنرى عکاســى 

تصویر 2- یوراین آندریســن، هنرمند با یک کامرا آبسکورا، تقریبًا 1810 میالدی 
[30 ســال پیش از ظهورعکاسی]، مداد و آبرنگ ســیاه، انجمن باستا ن شناسی 

سلطنتی (موزه ی سلطنتی)، آمستردام.
( Batchen, 1999, 79) :ماخذ
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و وارد شــدنش در قلمــرو هنر را مبتذل و خطرنــاك خواند. او 
در این نقد که در همان ســال انتشــار یافت و تصویرى روشن از 
عالقه ى مردم آن زمان و طرز فکرشــان نســبت به عکاسى ارائه 
مى دهد، چنین نوشت: «در این دوران اسفناك، صنعت جدیدى 
پا به هســتى نهاد که از نظر صحه نهادن بر حماقت و تخریب هر 
آنچــه از امر الهى در ذهن فرانســوى باقى مانده بود، کار را تمام 
کرد. ... در امور مربوط به نقاشــى و مجسمه ســازى، باور بیشتر 
آدم هاى امــروزى و بیش از همه در پاریس این اســت: "من به 
طبیعــت و تنها طبیعت اعتقاد دارم ... مــن اعتقاد دارم که هنر 
بازتولید دقیق طبیعت است و نمى تواند جز این باشد ... بنابراین 
اگر صنعتى باشد که محصولش عین طبیعت باشد، به هنر مطلق 
خواهیم رسید." خداوند انتقام جویى هم بوده که گوش به دعاى 
این توده ى انبوه ســپرده اســت. نام پیامبر او داگر است و حاال 
مؤمنــان این کیش به خود مى گویند: "چون عکاســى از هر نظر 
بازتولید دقیق واقعیت را تضمین مى کند ... پس عکاســى و هنر 
عین هم هســتند." ... عشق عکاسى، که به اندازه ى عشق انسان 
به خودش در وجود آدمى ریشــه دارد، نمى توانســت یک چنین 
فرصت فوق العاده اى براى ارضاى خود را از دست بدهد» (بودلر، 
1386، 223و224). باید خاطر نشــان ساخت، هرچند عکاسى 
توانست جایگاه خود را به عنوان هنر تثبیت کند و نقاشى تقریباً 
از همــان اواخر ســده ى نوزدهم، راه خود را به ســوى بیان هاى 
جدیــدى کج کرد، امــا تاثیرات و تاثیرپذیرى هــاى این دو هنر 
همچنان ادامه داشت و دارد. سواى تصویرى بودن این دو شیوه ى 
بیان و ویژگى هاى مشترك زیادى که بین آنها برقرار است، نباید 

خاســتگاه تاریخى عکاســى را در این معادالت و تاثیرگیرى ها و 
تاثیرپذیرى ها نادیده گرفت. حتى اگر عکاسى صرفاً منشاء تاریخ 
هنرى نداشته باشد، اما بى شک یکى از عوامل در ظهور آن را باید 

در نوعى اشتیاق تصویرى- هنرى جستجو کرد.

عکس به مثابه ی سند

   یکــى دیگر از نظریه ها در مورد سرمنشــاء عکاســى، از زاویه 
دیدى دیگر، برآمدن عکاسى از دل اتاق تاریک را مورد مداقه قرار 
مى دهد. از این منظر، عکاسى بســط ایده ى اتاق تاریکى بود که 
خود، برآمده از «نظام پرسپکتیو خطى» بود. نظامى نه دلبخواهى 
و نه طبیعى، بلکه قراردادى، که از دوران نوزایى به بعد، فرهنگ 
تصویــرى غرب را مــدون و نظام مند ســاخت. از این منظر، هم 
کامرا آبسکورا و هم دوربین عکاسى، طى دورانى طوالنى، تحول 
پیــدا کردند تا بتوانند ویژگى هاى خاص نــگاه غربى را بازتولید 
کنند. این نگاه، خود با بهره گیرى از منطق علم ریاضى و هندسه، 
تالش داشــت تا انســان را در جایگاه ناظر خداى گون قرار دهد. 
«پرســپکتیو دوران نوزایى ریشــه در هندســه ى دوران باستان 
داشــت و بر این فرض بنیادى استوار بود که ادراك جهاِن بیرون 
در هیئت مثلث و یا هرم شــکل مى گیــرد. داوینچى18 مى گوید: 
"منظور من از هرِم خطوط، خطوطى است که از سطح و لبه هاى 
اجسام شروع مى شوند و در یک سیر همگرایى در نقطه اى واحد 
به هم مى رســند." آن نقطه در چشم قرار داشت ... اعتقاد بر این 
بود، دید مانند نورافکنى اســت که فضا را در مى نوردد و اشیاى 

تصویر 3- کاریکاتور اثر نادار.
سمت راست: نقاشی در کمال ناسپاسی، کوچک ترین جایی در نمایشگاه به عکاسی نمی دهد، ژورنال سرگرمی های 1857.

سمت چپ: نقاشی سرانجام جایی در نمایشگاه هنرهای زیبا به عکاسی می دهد، پاریس، 1859.
ماخذ: (شارف، 1371، 157)
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معینى را منفک مى ســازد و آنها را ارزیابى مى کند ... تصویر در 
واقع "برشــى اســت از این هرم در یک مکان معین" و یا "برش 
مقطعى معینى است از یک هرم دیدارى"... این الگوى هندسى به 
هنرمندان اجازه مى داد تا توهمى قانع کننده از عمق خلق کنند» 
(ادواردز، 1390، 139). از دل این نوع نگاه بود که مفهوم تصویر 
عینى شــکل گرفت. در نگاه غربى، تنها راه به دست آوردن یک 
تصویر واقعى و حقیقى که رونوشتى دقیق باشد، پیروى از ایده ى 
پرســپکتیو خطى بود. نوعى نــگاه علمى و مدون که در آن ناظر 
از پشــت پنجره اى شفاف به چشم انداِز پیش رو چشم مى دوخت 
و آنچــه از پس این پنجره دیده مى شــد، واقعیت تجربى قلمداد 
مى شــد و به گفته ى برجر19: «جهان مرئــى چنان انتظامى پیدا 
کرد که زمانى پنداشــته مى شد براى خداوند انتظام یافته است» 

(برجر، 1388، 12).
البته امروزه با آراى نظریه پردازانى چون پانوفســکى20، کامًال 
آشکار شــده که نظام پرســپکتیو خطى که اتاق تاریک و بعدها 
دوربین عکاســى بر پایه ى آن شــکل گرفت، نه نظامى طبیعى 
بلکه کامًال قراردادى اســت. در نتیجــه نظام هاى دیگر بازنمایى 
که از چنیــن ایده اى پیروى نمى کنند (مثًال نقاشــى هاى پیش 
از دوران نوزایــى یا نظام بازنمایى هنرهاى ســنتى چین، ژاپن و 
ایران)، نه نظام هاى بازنمایى ناکارآمد، بلکه از جنس و رویکردى 
دیگر هســتند. آنچه در این جا مهم اســت، این مسئله است که 
نظام بازنمایانه ى عکاســى که بر پرســپکتیو خطى استوار است، 
نظامى اســت با رویکرد عقالنى به فضا، شــاید بتوان گفت نوعى 
اومانیســم دیدارى که با گذشــت زمان از ایــده ى الهیاتى خود 
گسســته و به نگاهى کامًال پوزیتیویســتى21 پیوند خورده است. 
«پانوفسکى معتقد اســت که پرسپکتیو دوران نوزایى نه طبیعى 
اســت و نه گریزناپذیر، بلکه محصول تاریخى جامعه اى است که 
انقطاع را بر اســتغراق، نظم را بر بى نظمى، انتظام را بر انفصال، و 
ســاختار را بر تجربه برترى مى داد. اکنون دیگر باید متوجه شده 
باشــیم که دوربین عکاســى امروزى از نوعى نظام فضایى خاص 
که چیزها را عقالنى مى ســازد الگو بردارى شده است» (ادواردز، 
1390، 145). آلــن ســکوال22 بــه بیانى دیگر مى نویســد: «به 
دیده ى پوزیتیویســت هاى ســده ى نوزدهم، عکاســى به شکلى 
مضاعف، رؤیاى دوران روشــن گرى را در ســاختن زبانى جهانى 
تحقق بخشید: زبان جهانى و محاکاتِى عکاسى، پرده از حقیقتى 
اندیشــمندانه تر برداشــت، حقیقتى که به زبان انتزاعى ریاضى 
بیان شده بود. به همین دلیل مى شد عکاسى را در چارچوب بینش 
گالیله اى قرار داد؛ بینشى که جهان را کتابى مى داند "که به زبان 
ریاضى نوشته شده است". به نظر مى آمد که عکاسى چیزى بیش 
از گنجینــه اى از جزئیات را عرضه مى کرد؛ عکاســى نوید بخش 
فروکاستن طبیعت به گوهر هندسى آن بود» (سکوال، 1388، 54).

در واقع اسطوره ى طبیعى و واقعى بودن تصویر عکاسى، از دل 
چنین مناســباتى شکل گرفت که از قرن 15 میالدى بر فرهنگ 
تصویرى غرب ســایه افکنده بود. گام هاى آغازین از قرن ها پیش 
برداشته شده بود و عصاره ى تمام این ایده ها، که بر بستر ذهنیت 

انسان هایى شکل گرفته بود که در این دوران خاص مى زیستند، 
در عکاسى جمع شد. حداقل از قرن 15 میالدى به بعد، تالش هاى 
زیادى براى رســیدن بــه عینیت در تصویر حاصــل از طبیعت 
صورت گرفته بود. در این راه وســایل متنوع و متعددى ساخته 
شــد تا این تالش ها را هرچه بهتر از پیش به ســرانجام برساند. 
همانطور که آرون شارف مى نویســد: «فهرست بلند این وسایل 
را مى توان با مکانیســم مبهمى شروع کرد که آلبرتى23 توصیف 
مى کند، و نیز مى توان از چهارخانه اى قاب شــده و عدســى هاى 
جالبى که دورر24 ترســیم کرده اســت، نام برد. پایان فهرســت 
بى شــک به انبــوه اختراعاتى اختصاص مى یابــد که در مجموع 
ماحصل انقالب صنعتى قرن نوزدهم بودند. ارمغان این عصر براى 
هنرمندان عبارت بود از اتاقک روشن25 و نیز دستگاه هاى متنوعى 
چون تلسکوپ گرافیک26، دیاگراف27، آگاتوگراف28، هیالوگراف29، 
آینــه ى گرافیک33،  کارئوگــراف30، پرونوپیوگراف31، یوگراف32، 
دوربین منشــورى پرســکوپیک34، مگااســکوپ خورشیدى35، 
منشــور هاللى36، فیزیونوتریس37، پارالل یونیورســال38، و انواع 
پانتوگراف39، که البته با اختراع عکاســى، اغلب این دســتگاه ها 
به دســت فراموشى سپرده شــد» (شــارف، 1371، 23و24).

این مــرز باریک و تقریباً غیرقابل تشــخیص بین عکاســى 
به مثابه ى هنر و عکاســى به مثابه ى علم در ســرآغاز این رسانه، 
بى شــک ناشــى از عدم مرزبندى دقیق بین فعالیت کسانى بود 
کــه از اتاق تاریک و قواعد پرســپکتیو خطى بهره مى گرفتند. در 
همان آغاز نیز نقاشانى بودند که از اتاق تاریک در نقاشى تابلوهاى 
خود اســتفاده مى کردند و طراحانى که داده هاى عینى و شواهد 
تجربى را به کمک این وسیله براى سایر دانشمندان علوم فراهم 
مى کردنــد. از طرفى کســانى چون خود داوینچــى که از اولین 
کاربــران اتاق تاریک بودند، از نــگاه امروزى بین فعالیت هنرى و 
فعالیت علمى پُل زده بودند. در هر صورت وابســتگى عکاسى با 
عینیِت برآمده از پرســپکتیو غربى کــه موکد نوعى تجربه گرایى 
علمى بود، عکاســى را در بطن مناسبات جارى در نهادهاى هم 
بســته ى دانش و قدرت قرار دارد و به عبارتى خود عکاسى از دل 
همین مناسبت ها بیرون آمد و شکل گرفت. عکاسى از این منظر 
وســیله  اى شد براى مقاصد پزشکى، نظارتى، بایگانى، تحقیقاتى، 
تبلیغاتى، نظامى و بى شــمار ســاز و کارهاى دیگر که منتقدان 
مطرحى چون جان تگ40، آلن ســکوالو دیگــران، برخى از این 

مسائل را به خوبى مورد مداقه قرار داده اند.

عکاسی در بستر جامعه

   بســیارى بر این عقیده اند که اختراع عکاســى، یک پدیده ى 
غیرقابل اجتناب سیاسى و اجتماعى بود. با توجه به آنچه پیش تر 
نشــان داده شــد، دورخیز عملى براى رسیدن به عکاسى، بسیار 
پیش تر از قرن 19 میالدى شــکل گرفته بود. اما در واقع در قرن 
19 میالدى شــرایطى مهیا شــد تا تمام این تالش ها به سرعت 
به وقوع بپیوندد و عکاســى در بسترى اجتماعى بوجود بیاید که 

تأمالتى بر چرایى پیدایش عکاسى و سرآغاز آن
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روز به روز بر دامنه هاى بیانى آن افزوده شود و ساز و کارهاى آن 
گســترش یابد. این دوران همزمان بود با رشد تولیدات صنعتى، 
گسترش اختراعات و فناورى ها، رشد شهرنشینى، برآمدن اقتصاد 
ســرمایه دارى، شکل گیرى طبقه ى متوســط، گسترش بهداشت 
عمومى و بســیارى پدیده هاى دیگر که در بستر شرایطى اتفاق 
مى افتاد که در وجهى کلى تر، زیرشــاخه اى از تحوالت عمده در 
تمام وجوه بود. به بیانى دیگر عکاســى از دل مدرنیته برآمد؛ در 
دوران نوزایى پایه ریزى شد، عصر روشنگرى و انقالب فرانسه را از 
ســر گذراند و پس از آن روز به روز تثبیت شد تا آنجا که به نظر 
مى رسید گوى ســبقت را از دیگر فراورده هاى در حال توسعه ى 
عصر خود ربوده و به گفته ى ســکوال، نه پیــام آور مدرنیته بلکه 

«مدرنیته ى افسار گسیخته» شد (سکوال، 1388، 38).
پیش از ظهور عکاســى، داشــتن پرتره و صنعت پرتره سازى 
رواج داشــت. بى شک تا قبل از گسترش فناورى هایى که بتوانند 
در مدت زمان کم و با هزینه ى مناســب پرتره ى شخص را ثبت 
کنند، تنها گروهى اندك توانایى و اســتطاعت این را داشــتند تا 
تصویر تک چهره ى خود را سفارش دهند. در نتیجه تنها گروهى 
از اشــراف و پادشاهان بودند که مى توانســتند قدرت خود را با 
داشتن تصویر تک چهره  بسط دهند و بر آن تاکید کنند، گروهى 
که به نظر مى رسید لیاقت این را دارند تا در قالب تصویر جاودانه 
شــوند. در حــدود 1750 میالدى، طبقه ى متوســطى در حال 
ظهور بود که تالش داشــت قلمرو انحصارى طبقه ى اشراف را به 
چنگ آورد. پرتره که براى قرن ها، عامل برترى اشراف به حساب 
مى آمد، دموکراتیزه شــد و از آن پــس تالش هاى زیادى صورت 
گرفــت تا نیاز این جمعیِت رو به افزایش را جوابگو باشــد. براى 
نیازهاى رو به ازدیاِد طبقه ى متوســط که در تحوالت اجتماعى 
اروپاى غربى، قدرت سیاســى و اقتصــادى یافته بود، همه چیز 
باید ماشــینى مى شد و پرتره هم از این امر مستثنى نبود. خاصه 
اینکه فرد با داشــتن تصویر تک چهره ى خود، به شیوه اى بصرى 
مى توانســت وضعیت و موقعیت جدیــد اجتماعى خود را هم به 
خود و هم به دیگــران اثبات کند. در نتیجه هنر باید روز به روز 
ماشینى تر مى شد تا این اشتیاقى که فروکش نمى کرد را جوابگو 
باشد. پرتره ى عکاســانه در واقع گام نهایى در این ماشینى شدن 
بــود (Freund, 1982, 9). پیــش از رواج عکاســى، روش هاى 
متنوعى بــراى مکانیزه کردن پرتره از قــرن 18 میالدى به بعد 
رواج داشت. تصاویر سایه نما، چهره نگار41، دستگاه سیما نشان42 
در ســال 1786 که از یک نوبت چهره نــگارى 12 گراوور تولید 
مى کرد و روش ابداعى متیو بولتن43 و جوزف بوت44 در اواخر قرن 
18 میالدى در انگلســتان که خودشان به دستگاه هاى نخ ریسى 

کارخانه تشبیه اش کرده بودند (ادواردز، 1390، 110 و 111).
در نهایت با اعالم رســمى عکاسى در روز 19 آگوست 1839 
میالدى، شــور و شــوق پاریس را دربرگرفت. با خرید حق ثبت 
دستگاه توسط دولت و عمومى کردن آن، اکنون اغلب پاریسى ها 
مى توانستند از مزایاى داگروتیپ45 بهره ببرند که در ظرف کمتر 
از دو ســال هم وزن و هم قیمت آن کاهش یافت تا کاربر پسندتر 

و براى عده ى زیادى قابل استفاده تر شود. زمان نوردهى مورد نیاز 
سال به سال کمتر مى شد و در سال 1843، دیگر هیچ مشکلى از 
نظر زمانى در گرفتن تصویر پرتره وجود نداشــت. هرچند فرایند 
داگروتیپ به مراتب سخت تر و مشکل تر از فرایندى بود که امروزه 
در تولید عکس رایج اســت، اما به نظر مى رسید اشتیاق طبقه ى 
متوســط و بورژوا براى تصویر عکاســانه، آنقدر زیاد بود که بازار 
خرید و فروش وســایل داگروتیپ و عکس تک چهره، کامًال سکه 
باشد. تا سال 1846، ســاالنه در پاریس دو هزار دوربین و 500 
هزار لوح داگروتیپ فروخته مى شــد، این در حالى بود که قیمت 
داگروتیپ آنقدر بود که همه مشتقان توانایى خریدش را نداشته 
باشــند. این وضعیت در کشــورهاى دیگر اروپایى چون آلمان و 
انگلیس برقــرار بــود (Freund, 1982, 26-31). در امریکا نیز 
وضع تقریباً به همین شکل بود. در بین سال هاى 1840 تا 1860 
که سال هاى رواج داگروتیپ در امریکا بود، امریکا از یک جامعه ى 
مبتنى بر کشاورزى، به جامعه  اى صنعتى تغییر وضعیت داده بود. 
این تغییر وضعیت همراه بود با پیشــرفت هاى صنعتى بى شمار: 
اختراع ماشین درو، دستگاه سردکننده، گسترش خطوط راه آهن 
و پیشرفت هایى در تولید انبوه، از ابتکارات این دوره ى امریکا بود. 
دوره ى شهرنشــینِى سریع، هجوم براى طال در شرق و توسعه ى 
چشمگیر شــهرها در غرب. این کشور جدید که به موفقیت هاى 
خود مى بالید، عکاسى را شیوه اى ایده آل براى حفظ پیشرفت هاى 
خود و ترویج آنها دید. برآورد شــده اســت که در سال 1850، 
امریکا 2000 نفر داگروتیپیست (عکاس) داشت. در سال 1853، 
ســاالنه 3 میلیون عکس گرفته مى شــد و کل عکس هاى گرفته 
شده در این 20 سال (بین 1840 تا 1860)، بیش از 30 میلیون 
عکس بود. در دموکراســى امریکاى جوان، این روش جدید براى 
ثبت چهره به ذائقه ى پیشــگامانش خوش آمــد، ذائقه اى که به 
دســتاوردهایش مى بالید و مشــتاق بود آنها را به نسل هاى بعد 

.(Ibid, 32&33) نشان دهد و حفظ کند
در کاریکاتــورى بــا عنوان جنــون داگروتیــپ46 از تئودور 
موریسه47  ِى فرانسوى در اواخر سال 1839، نه تنها فراگیر شدن 
داگروتیپ دیده مى شــود، بلکه به نحوى بسیار ظریف، شرایطى 
را که بسترســاز ظهور عکاســى اســت و به بیانى عکاسى از دل 
آن شــکل گرفت را مى توان مشاهده کرد؛ راه آهن، کشتى بخار، 
حمل و نقل مدرن و تجارت کاال، صنعتى شدن تولید، ساعت هاى 
بى شــمار، بالون، اعدام هاى انقالبى، ظهور طبقه ى متوسط، چند 
نفر در حال اسکى روى یخ، شعبده بازى و سیرك و اوقات فراغت 
و بسیارى پدیده هاى دیگر که نشانه هایى از مدرنیته بودند و خبر 
از ظهور یک شــهر مدرن مى داد. حتى موریســه در این تصویر، 
نخستین عکس هوایى جهان که نادار48 19 سال بعد از داخل یک 

بالون گرفت را پیشگویى کرده است (تصویر 4). 
جان تگ در این باره مى نویسد: «محرك اصلى براى توسعه ى 
دانش علمى و فنى موجود، در جهت ثابت ســاختن تصویر کامرا 
آبسکورا، ناشى از تقاضایى بى سابقه براى تصویر، در میان طبقه ى 
متوســط تازه حاکم، در شرایط رشد اقتصادى در بریتانیا و فرانسه 
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اســت، هنگامى که نظام صنعتى، الگوهاى ســنتى تولید را تغییر 
 Tagg,) «داد و اســاس یک نظــم اجتماعى جدید را بنیــان نهاد
40 ,1988). بذر اشــتیاق براى عکاســى در دوران نوزایى پاشیده 
شــد و جشن برداشت، در شرایطى برپا شد که همه چیز نوید یک 
صنعــت جدید را مى داد، صنعتى که انســان را جاودانه مى کرد و 
به او منزلت مى داد و از ســویى رونق اقتصادى به همراه داشت و 
ســودى کالن عاید کارگزارانش مى کرد. بى شک این سودآورى و 
تبدیل شدن عکاســى به یک صنعت تمام وقت، بیش از پیش بر 
گســترش آن تاثیر گذار بود. دیرى نپایید که استودیوهاى عکاسى 
در شــهرهاى بزرگ یکى پس از دیگرى سر برآوردند. رقابت براى 

جذب این مشتریان مشتاق قرن نوزدهمى سبب شد تا شیوه هاى 
عکاســى روز به روز آســان تر و قیمت ها هرچه بیشتر کم شود. از 
دل همین رقابت ها بود که در اواسط دهه ى 1850، صنعت کارت 
ویزیت49، که پرتره هاى چندتایِى کوچک و ارزان ترى تولید مى کرد 
و طرفداران بســیار داشت، به وجود آمد و عمًال گام هاى مهمى در 
تجارى سازى عکاسى برداشــته شد. هرچه قیمت ها کمتر مى شد 
خیل مشــتاقان نیز بیشــتر، و این رقابت ها تا آنجا پیش رفت که 
در ســال 1880، عمًال هر فرد بى سوادى با اندك پولى مى توانست 
دوربین کداك50 بخرد و شخصاً عکاسى کند، او کافى بود تا «فقط 
دکمه را فشار دهد»، بقیه ى کارها را کمپانى کداك انجام مى داد.

نتیجه

عکاسى در سال 1839 میالدى در فرانسه اعالم رسمى شد. با 
نگاهى به گذشــته کامًال مشهود است که بنیان هاى این پدیده ِى 
قرن نوزدهمى، از ســال ها پیش طرح ریزى شده بود. جرقه هاى 
نخســت عکاسى در قرن 15 میالدى و در دوران نوزایى زده شد. 
انســان در این دوره تالش کرد تــا در جایگاه ناظِر خدا گونه قرار 
گیرد و براى همین در راه رسیدن به نگاه عینى، از قواعد ریاضى 
و هندســه بهره گرفت. از دل این تالش ها، اتاق تاریک وسیله اى 
شد براى پاسخگویى به این خواست بشر، وسیله اى که در اساس 

و شــالوده ى فرهنگ تصویرى غرب تغییرات اساسى ایجاد کرد. 
دوربین آماده بود، تصویر عکاســانه در آن شکل گرفته بود و تنها 
یک گام دیگر باقى بود تا بشــر به عکاسى نائل آید؛ ثبت تصویر. 
طراحى و نقاشــى، در نبود عکاسى از فرصت استفاده بردند و جا 
پاى خود را در این راه هرچه بیشــتر از پیش محکم کردند، براى 
همین وقتى عکاســى ظهور کرد، در آغاز، بر سر این میراث باهم 

به رقابت برخواستند.
بــذر عکاســى در دل دوران مدرنیته ریخته شــد، دورانى که 

تصویر 4- جنون داگروتیپ، اثر تی. اچ. موریسه، 1840. داگروتیپ با شور و شوق فراوان در اروپا و امریکا گسترش یافت. 
(Freund, 1982, 27) :ماخذ

تأمالتى بر چرایى پیدایش عکاسى و سرآغاز آن
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تغییرات اساسى در بنیان هاى فکرى بشر، منجر به تحوالت عمیقى 
در ســاختارهاى اجتماعى شد و روز به روز بر تعداد افرادى افزوده 
مى شد که لزوم وجود عکاسى را حس مى کردند و مشتاق آن بودند. 
بشــر به دنبال مکانیزه ســاختن تصویر بود. علم هر روز پیشرفت 
مى کرد و دیرى نپایید که توانســت براى ثبت تصویر راهى بیابد. 
عکاســى برآمد و در بســتر جامعه اى که خواهان آن بود با شتابى 
زیاد بالیدن گرفت. عکاســى همه جا بود و همه جا از آن استقبال 
شد. انســان قرن نوزدهمى تصور مى کرد با بدست آوردن عکاسى، 

جهان را در اختیار خود گرفته اســت. عکاســى ظهور کرده بود تا 
تصویر را دموکراتیزه و همگانى کند، عکاسى آمده بود تا طبیعت را 
به تکثیر خود وا دارد و آرمان پوزیتیویســم علمى را تحقق بخشد، 
عکاســى خیال داشت تا قلمرو هنرها را درنوردد. عکاسى همه جا 
ســرك کشید و در این راه به یکى از تجارت هاى پرسود قرن بدل 
شد. انسان هاى قرن نوزدهم، عکاسى را مى خواستند، آن را آفریدند 
و پر و بالش دادند. حال عکاسى به پرواز درآمده بود و دیگر کسى 

را یاراى نگاه داشتنش نبود.
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