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سرآغاز عکاسی در ایران*

(درآمدی انتقادی بر تاریخ عکاسی ایران در دورهی ناصری)
حسن زینالصالحین  ،1نعمتاهلل فاضلی

**2

 1دانشجوی دکتری پژوهش هنر ،دانشکدهی هنرهای تجسمی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 2دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،97/10/8 :تاریخ پذیرش نهایی)97/12/19 :

چکیده

ی تصویری تاریخ ایران اســت .ا گر این بایگانی را همچون یک
بایگانی عکسهای دورهی قاجار ،یکی از بزرگترین گنجینهها 
فضای بصری متصور شویم ،میتوان چیستی و چگونگی آن را مورد تحلیل انتقادی قرار داد و ا گر نام دیدمان را به کلیت این
فضای بصری اطالق کنیم ،میتوان پرســید چه دیدمانی ،چرا و چگونه در دورهی ناصری صورتبندی شــده و این دیدمان
چه کارکردی میتوانســت در گذشــته داشــته و یا حتی در ادوار بعدی میتواند داشــته باشــد؟ چنین موضعی در قبال تاریخ
عکاسی ایران ،میتواند فصلی آغازین و مطالعهای بنیادین در این حیطه باشد؛ امری که در تحقیقات انجام شده کم و بیش
مورد غفلت قرار گرفته است .تبارشناسی به عنوان یک نظریه-روش تاریخی ،راهگشای مناسبی برای این نوشتار خواهد بود.
هــدف ،ارائــهی تحلیلــی کیفی از تاریخ عکاســی ایران از بدو ورود دوربین عکاســی به این ســرزمین ،در دورهی ناصری اســت.
آنچه که نگارندگان در این مجال موجه میســازند ،این مهم اســت که دیدمان عکاســی در دورهی ناصری به شکلی سیاسی،
البته با توجه به مفهوم ســنتی سیاســت ،صورتبندی شده اســت .البته در این میان نباید دیدمان سیاسی-اریانتالیستی را
هم از نظر دور داشت؛ موردی که میتواند کارکرد سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی خود را به نحوی حتی تا به ا کنون حفظ کند.

واژههای کلیدی

عکاسی ،دیدمان ،تبارشناسی ،سیاست ،قدرت ،شرقشناسی.

*این مقاله ،برگرفته از پایاننامهی دورهی کارشناســی ارشــد نگارندهی اول با عنوان« :تحلیل انتقادی گفتمانهای تاریخ عکاســی ایران» اســت که به راهنمایی
نگارنده دوم در گروه عکاسی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران به انجام رسیده است.
**نویسنده مسئول :تلفن ،09122434857 :نمابر. E-Mail: n.fazeli@ihcs.ac.ir ،021-77921861 :
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مقدمه
عکاسی در ســال 1839م1281/ق .در فرهنگســتان علوم فرانسه
ثبـ ِـت اختــراع و به اطالع عموم رســید .جالب آن اســت کــه در همان
ســال ،هیئتی نظامی از فرانســه عازم ایران شــد ولی دوربین عکاسی
جــزء هدایایــی نبــود کــه بــه شــاه تقدیــم شــد (ذکاء.)383 ،1384 ،
دوربیــن عکاســی به عنــوان یک ابزار نویــن شرقشناســی ،در نهایت
میبایســت توســط قطبهــای اصلــی اســتعمار جهانــی در میان ـهی
2
قــرن 19م ،یعنــی ملکــه ویکتوریــای 1انگلیــس و تــزار نیــکالی اول
یشــک هر دو بر ســر ایران ،منابع اقتصادی ایران و منافع
روس که ب 
سیاسیشــان در منطقــه در رقابــت بودند ،وارد ایران شــود .دوربین
عکاســی روسهــا ،به عنــوان پیشکشــی به دربــار محمدشــاه قاجار،
بیآنکــه او خــود بخواهد ،اندکی زودتر از رقیب انگلیسیشــان ،یعنی
3
در ســال 1842م1257/ق .توسط دیپلماتی به نام نیکالی پاولوف
به ایران رسید« .دا گروتیپ» ،4اولین تصویر حاصل از فرآیند عکاسی
در آن زمان بود که در ایران نیز استفاده شد .ا گر چه هیچ دا گروتیپی
از آن زمان به جا نمانده است ،ولی محققان تاریخ عکاسی ،از جمله
شهریار عدل و یحیی ذکاء ،بر این باورند که اولین عکس در ایران در
ســال 1842م1257/ق .توسط پاولوف روســی و از نوع دا گروتیپ ،از
ناصرالدین میرزا ،ولیعهد محمدشــاه قاجار ،برداشته شده است (به
نقل از طهماسبپور 17 ،1387 ،و .)21
کتــب و نوشــتههای تاریخــی حا کی از آناند که بعد از گذشــت دو
سال ،یعنی در سال 1844م1259/ق .شخصی فرانسوی به نام ژول
ریشار  ،5برای بار دوم محمدشاه و ناصرالدین میرزا را مقابل دوربین
قــرار داده و تصویــر آنهــا را بــر دا گروتیپــی انداختــه اســت .ا گرچــه
ایــن دا گروتیپهــا نیــز به جــا نماندهاند ،ولی اســناد تاریخــی که این
اتفــاق را گــزارش میکننــد ،موجود هســتند .بعد از مرگ محمدشــاه
و بــه ســلطنت رســیدن ناصرالدینشــاه در ســال 1848م1264 /ق.
اوضاع نابهســامان و ناآرامیهای سیاســی ایران و آشــوبهای قومی
و قبیل ـهای کــه مقارن بــا صدرالعظمی میــرزا تقیخــان امیرکبیر بود،
مجــال را بــرای حضــور بیشــتر عکاســی در صحنــه میگیــرد .ســومین
گزارشهــا و نمونههــای موجــود از عکاســی در ایران به نام افســران و
معلمان نظامی (ایتالیایی و اتریشــی) و یا نظامیان عکاس ،در ســال
1853م1269/ق؛ و ســالهای بعد از آن ثبت شــده است  .6افسرانی
چــون :فوکهتی  ،7لوئیجی پشــه  ،8جیانوتــزی  ،9لوئیجی مونتابونه 10و
ا گوســت کرشــیش 11اتریشــی .از تجربیات عکاســی فوکهتــی نمونهای
یافــت نشــده اســت و در ســال 1862م1278/ق .بــه ایتالیا بازگشــته
است .اوج کار پشه و جیانوتزی به سال 1858م1274/ق .برمیگردد
که آلبومهایی از مناظر شــهری و مناطق باستانی شیراز و مکانهای
مذهبــی مشــهد را به ناصرالدینشــاه هدیه دادهانــد و حتی بعضی از
عکسهــا را در آلبومــی و به قصد فروش به خارجیان ،از کشــور خارج
کردند (طهماس ـبپور .)26 – 44 ،1385 ،مونتابونه کارش را از ســال
1862م1278/ق .آغاز میکند و کرشیش هم بیشتر در نقشهبرداری
از تهران فعال بوده است و سومین نقشهبرداری از تهران و نخستین
نقش ـهی علمی از آن را در ســال 1858م1236/ش .انجام داده و به

چاپ رسانده است (ذکاء.)18 ،1384 ،
کارلیــان 12و هانری دو بلوکویل ،13عکاســان فرانســویای بودند که
با هیئتی نظامی در ســال 1858م1274/ق .به ایران آمدند .بلوکویل
بــرای عکسبــرداری از دفع غائله ترکمنان ،در ســال 1860م1276/ق.
به خراسان رفته و به دست ایشان اسیر شده و وسایل او شکسته و به
ً
تاراج رفت (ســتاری .)24 ،1387،کارلیان تنها عکاســی است که صرفا
برای آموزش عکاسی به شاه صاحب ذوق ما در ایران میماند .در بین
ً
ســالهای 1853م1269/ق .تــا 1858م1274/ق .احتمــاال در دربــار
ناصرالدینشــاه ،عکسهای اندکی برداشــته شــده اســت ،ولی شروع
جدی ناصرالدینشــاه و بعدها عکاسباشیها و درباریان به عکاسی،
بــه همــان ســال 1858م1274 /ق؛ و یــا حتی ،بــه احتمــال زیادتر ،به
ســال 1863م1279/ق .برمیگردد؛ چرا که تا کنون هیچ ســندی دال
بر عکاســی ناصرالدینشــاه تا قبل ســال 1863م1279 /ق .به دســت
نیامــده اســت .همانگونــه کــه واضح اســت ،ســال 1858م1274 /ق.
نقطهی مهمی در عکاسی ایران محسوب میشود و از همین سال به
بعد ،عکاســان خارجی و شــاه عکاس ،فعالیت کیفی و کمی خود را در
ایــن زمینه ،آغاز کرده و نیز گســترش میدهنــد؛ بنابراین ،قریب به دو
دهه طول میکشد تا پایههای عکاسی در دربار محکم شده و تولیدات
تصویــری عکاســانه در کاخ شــاهی آغاز و انباشــت گردند .حــال پس از
گذشت یک و نیم قرن ،میتوان فرم و محتوای کلی این بایگانی را مورد
وارسی و بازخوانش قرار داد تا دریافت چرا و چگونه آن چنان بوده است.
مبانــی نظــری و روششــناختی متفــاوت ایــن تحقیــق ،موضــع
دیگرگونــی را نســبت بــه موضــوع و تاریــخ عکاســی ایران در ســالهای
آغازینــش فراهــم میآورد؛ امــری که در میــان دیگر تحقیقــات تاریخی
کمتــر مــورد بررســی قرار گرفتــه و بر نگارندگان اســت که به قدر وســع و
مجــال خویــش بــه آن بپردازند .پرداختن به تاریخ عکاســی به شــکل
تحلیــل تاریخیت دیدمانهای مســلط ،رویکرد متفاوتی اســت که در
این تحقیق در پیش گرفته شده است .از این منظر ،فضای دیداری،
که البته در این تحقیق حاصل عکس و عکاســی اســت ،به بلوکهای
بزرگــی (دیدمان) تقســیم میشــود و هر بلــوک به فراخور ســاختارهای
بنیادینی که بر روی آنها سوار شده و در آنها مفصلبندی شده است،
مــورد نقــد و تحلیــل قرار میگیرد .تنها به ســبب همین رویه اســت که
ایــن تحقیــق میتوانــد بــه نحــوی پیــش از دیگــر تحقیقــات پیرامــون
تاریــخ عکاســی و نقــد عکسهــای موجــود در ایــن بایگانــی عظیــم،
قــرار گیــرد .هــدف از این مقاله ،بررســی شــکلگیری ،شــرایط و چرایی
شکلگیری دیدمان حا کم بر فضای تصویری (عکاسی) دورهی قاجار
(ناصرالدینشــاه) و نقد روابط قدرت اســت .بــرای این مهم ،توجه به
سیاســت ،مفهوم و مشی سیاسی ،نوع حکومت و همچنین توجه به
نقــش مذهب ،توجیهگر تحلیلها خواهند بود؛ به عبارتی ،نگارندگان
بــا توجــه بــه مفهــوم سیاســت در دورهی قاجــار (پیــش از مشــروطه)
ســعی دارنــد صورتبندی دیدمان مســلط ،حــوزه و قلمــرو دیدمان و
نمودهای آن را در دورهی مذکور روشــن ساخته و دیدمان عکاسی در
دورهی قاجار را مورد تحلیل انتقادی و تبارشناختی 14قرار دهند.
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مبانی نظری و روششناختی
«دیدمــان» ه ـمارزی برای «گفتمــان» ولی نه در حــوزهی گفتار و
ل انتقــادی گفتمان 15مورد توجه اســت،
نوشــتار که بیشــتر در تحلی ـ 
بلکــه در حوزهی دیدن و تصویر اســت؛ بنابراین ،دیدمان را میتوان
معــادل بصــری گفتمــان در نظــر گرفــت .بــه گفتــه فوکو ،گفتمــان به
مانند عملکردی اســت که از ســوی محقق به چیزها و از جمله تاریخ
تحمیــل میشــود تــا نه تنهــا رویهای بــرای مطالعــه آن در نظــر آورد،
بلکـ�ه این تنها راه بررسـ�ی و بازپرسـ�ی تاریخ اسـ�ت (Foucault, 1981,
 .)67از ایــن منظــر ،گفتمانهــا نظامهایــی اع ـم از افراد بــوده و تمام
تحلیلهایــی کــه در بســتر گفتمــان انجــام میشــود -حتــی مفاهیم
و گزارههــای گفتمانــی -بدون توجه بــه نقش خودآ گاه ســوژه انجام
میپذیــرد .گفتمــان بــه ماننــد حــوزهای در نظــر گرفتــه میشــود که
موقعیــت متفــاوت و گاه متضــادی را برای ســوژههای انســانی ایجاد
کــرده و از همه مهمتر در درک آنها از واقعیت پیرامون تأثیر میگذارد.
بــه عقیــدهی فوکــو ،گفتمــان ،تنهــا نوشــتهها ،کتابهــا و متنهــا
نیســتند ،بلکه روالهای عملکردن به آنها نیز هســتند .گفتمانها،
در ســازوکاری دوســویه ،هــم وســیلهای بــرای اعمــال قــدرت و هــم
نتیجهی قدرتاند (.)Foucault, 1978, 100
در ســطور بــاال میتــوان واژهی دیدمــان را جانشــین گفتمان کرد.
میرزایف ،16دیدمان را یکی از واژگان کلیدی فرهنگ بصری 17میداند
و ابــداع آن را بــه تومــاس کارالیــل 18در میان ـهی قــرن 19م .نســبت
میده��د ( .)Mirzoeff, 2006, 53او از «ســوژهی بصــری» 19ســخن
میگوید ،یعنی شخصی که هم عامل دیدن و نگاه با توجه به قابلیت
زیس��تریختیاش اس��ت و هم ابژهی دیدمان ( ،)Ibid, 54سوژهای که
در دیالکتیــک ســوژه و ابژه برســاخته میشــود .بدین ترتیــب دیدمان
میتواند همچون فضایی متصور شود که سوژهها از آن منظر میبینند
و دیده میشوند و یا حتی مهمتر از آن ،به تأ کید باید از آن منظر ببینند
و دیده شــوند .دیدمان بر این نکته تکیه دارد که باید مقولهی دیدن
و نگاه را در عرصهی وســیعتر فرهنگی و اجتماعی و البته سیاسی دید
و البتــه میتــوان آن را در ارتبــاط با روابط ســاده و پیچیدهی قدرت در
نظــر گرفت و به نوعی نقد تبارشــناختی به منزلــهی یک نظریه-روش
تحقیقاتی دســت یافت .تبارشناســی ،چارچوبی روششناختی است
که فوکو در تحلیل مفاهیم و گزارههای حوزههای گونا گون و البته درگیر
در روابــط قــدرت و دانش به کار میگیرد .آنچــه که در این روش کیفی
محوریت دارد ،تحلیل روابط قدرت و شــیوههای برســاخت انســانها
به عنوان سوژه و ابژههای گفتمان است .تبارشناس میکوشد تحلیل
تاریــخ را بر اســاس شــرایط بروز و ظهــور حوادث و رویدادهــا در زمینه و
زمانهی مورد نظر ارائه دهد.

دیدمان سیاسی
عکاســی بــه واســطهی قدرتهــای بــزرگ سیاســی جهــان و
کشــورهای اســتعمارگر روســیه و انگلیس به ایران وارد شد .نخستین

عکســبرداریها در ایــران توســط هیئتهــای نظامــی ،افســران و
معلمــان نظامــی انجام شــد .به عالوه ،عکاســی بــه دربــار ،کاخ و نزد
شــاه ایــران ،یعنــی به نــزد باالترین مقام سیاســی و حکومتــی ایران،
فرســتاده شد .اولین عکسها در آنجا برداشته و اولین عکاسخانه
هــم در آنجا احداث شــد .همهی ایــن موارد ،مدخلی هســتند برای
تشــخص و تعیــن پیدا کردن دیدمان عکاســی ،بر روی ســاختاری به
نــام حکومت 20و دربار ،صورتبندیشــدن آن در سیاســت 21و پیوند
خــوردن آن بــا مناســبات قــدرت سیاســی (زینالصالحیــن،1392 ،
 )134-133البته قدرت ،سیاست و حکومت به معنای سنتی آن .از
سوی دیگر ،تنها راز زندهماندن عکاسی در آن دوران سخت مذهبی
کــه در مقابــل هر تکنولوژی جدیــدی وا کنش نشــان داده و مقاومت
به خرج میداد ،پیوند آن با دربار ،حمایت و پشــتیبانی شخص شاه
(ناصرالدین شــاه) از این پدیدهی نوین بود .میتوان این احتمال را
داد که ا گر عکاســی دیرتر و به واســطهی ارامنه و یا حتی به وسیلهی
تاجران و اشــرافی که به فرنگ مسافرت میکردند ،وارد ایران میشد
و از قضــا آنــان قصــد اســتفاده از آن در بیــن عمــوم و حتــی برپایــی
عکاسخانهای را میکردند ،آنگاه عکاسی در نطفه خفه میشد و به
آن زودی در ایران دیگر پا نمیگرفت.
مــردم ایــران بــه ماننــد دیگــر ملتهــا در برابــر ورود تکنولوژیهای
جدیــد ،مقاومتهــای فرهنگــی شــدیدی را از خــود نشــان دادهانــد.
جعفر شــهری در کتاب تاریخ اجتماعی تهــران در قرن  ،13نمونههای
متعــددی را از ایــن نــوع مقاومتهــا ارائــه میدهــد 22.داشــتن رادیــو
حتــی تا دههی  1340شمســی بــرای روحانیون حــرام و گوشکردن به
آن عملــی حرامتر میبود (تقیپور و دیگران)14 ،1391 ،؛ حال چه رســد
بــه عکاســی ،آن هم در اواســط و اواخر قــرن 19م13/ق در یک بافت و
ســاختار سنتی و مذهبی .نیروی ســنت و ساختارهای قدرت سنتی،
عامل اصلی مقاومتهای فرهنگی در مقابل پدیدههای نوین هستند
(فاضلــی" .)282 ،1387 ،نفــی ایدئولوژیــک و ارائــه تصویــری از نظــر
مذهبی یا اعتقادی مغایر با ارزشهای دینی در مقابل تکنولوژیهای
نویــن ،اولیــن حرب ه در مقاومت فرهنگی ایرانیان محســوب میشــود"
(همــان .)285 ،تصویــری کــه دوربیــن عکاســی ارائــه مــیداد ،معلول
قراردادهــای نظــام نمادینــی که غرب از بعد رنســانس دنبــال میکرد،
ً
بود که نهایتا آن را بعد از چند قرن در عکاسی یافت .با توجه به سنت
ن که اســام نقش انســان و حیوان
تصویری ایرانزمین و با توجه به ای 
را منع کرده بود ،ارائهی چنین تصویری از جهان و انسان ،بیشک با
مقاومت شدید روحانیون و مراجع مذهبی مواجه میشد .همانگونه
ً
که عکاسی در کشورهای عرب زبان که عموما توسط مسیحیان بومی
و یا خارجی به انجام میرسید ،با خصومت مذهبیون مواجه شد و تا
اوایل قرن بیســتم به عنوان عملی شــیطانی و ضداسالمی نگریسته و
جلوی رشدش گرفتهشد (ستاری و عراقچیان.)46 ،1389 ،
انقیــاد چندین دههای عکاســی در دربار و توجه ویژهی شــخص
شــاه بــه عکاســی و یــا بــه عبارتــی روشــنتر ،نضــج گرفتن عکاســی در
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دســتگاه قــدرت سیاســی و حکومتــی ،تنهــا دلیــل پذیــرش عکــس و
عکاســی و عــدم مخالفت گســتردهی مراجع مذهبــی و بعدها عموم
مردم در مقابل این پدیدهی نوین بود .عکاسیکردن ناصرالدینشاه
از روحانیون و مراجع و روبروکردن آنها با عکس ،کنشی حسابشده
ً
بــرای جلوگیــری از وا کنشــی کامــا مذهبــی و ایدئولوژیــک از ســوی
آنها بود .محمدحســن خان اعتمادالســلطنه در مــرآت البلدان ،در
سبــرداری از مالهادی
مورد ســفر ناصرالدینشــاه بــه خراســان و عک 
ســبزواری ،نوشــته اســت" :روز بیســت و هشــتم و بیســت و نهــم در
بلــدهی ســبزوار اقامت و بــا علمای این دیار خاصــه جناب مالهادی
ســبزواری کــه از اجله حکمای متأهلین اســت ،مالقــات و مفاوضات
فرمودند و آقارضا عکاسباشــی ،پیشخدمت مخصوص ،حسباالمر
عکســی از جناب حاجی مالهادی برداشــت و چون جناب حاجی تا
این وقت ،عمل عکاســی را ندیده بلکه آن را مخالف قانون و براهین
علمیــه حکمــای ســلف میدیدند ،نهایــت متعجب شــدند" (به نقل
از طهماس ـبپور 18 ،1389 ،و ()19افشــار" .)33 ،1370 ،حاجــی مــا
ســبزواری بنــا بر اصول فلســفهی قدیم معتقــد بود که بقــاء و انتقال
ظــل کــه عــرض اســت ،بیوجــود شــی و یــا جســم کــه جوهــر اســت،
امکان ندارد؛ بنابراین ،ثبت تصویر و عکس انســان بر روی شیشــه یا
کاغــذ امــری محــال و از ّ
حیز امکان خارج اســت" (ذکاء.)53 ،1384 ،
بنابراین شــاید این محالبودگی میتوانســت مقدم ـهی خوبی برای
مخالفــت ،حرامکــردن عکس و عکاســی و تحریم آن از ســوی علماء و
روحانیون محسوب شود؛ امری که به هر نحو اتفاق نیفتاد .23
بنابرایــن ،از ســویی محصورشــدگی عکاســی در چنــد دهــه بعد از
ورودش در دربار و در دست شاه ،درباریان ،اشراف و رجال حکومتی
و همچنین پیوند عکاسی با قدرت سیاسی و حکومتی یعنی شخص
شــاه و از ســوی دیگر ،عدم موضعگــری روحانیــون و عامالن مذهبی
در رد و حرامدانســتن ایــن پدیــدهی نوظهــور ،ضامــن شــکلگیری،
حفــظ و بقــاء عکاســی ،بســط آن در دیگر ابعــادش و همچنین باعث
تلطی ـف و طبیعیگشــتن تصــور و دید درباریان و بعدها مردم نســبت
عکس و عکاســی شــد .تلطیفنمودن تصور اذهان نســبت به عکس
و عکاســی ،بــا نمونههــای دیگــری کــه البتــه بــا دخالت و پشــتیبانی
مذهــب و سیاســت همــراه میشــده اســت نیــز قابــل بررســی اســت.
بــه عنــوان مثــال ،رســالهی عکســیه الحشــریه کــه دومیــن کتــاب
چاپــی در زمــان ناصرالدینشــاه اســت و به تاریــخ 1889م1306/ق.
توســط مشــکوۃالملک نــگارش شــده اســت؛ تنهــا کتابــی اســت کــه
منظــری دیگرگــون به عکاســی دارد .در این کتاب نویســنده ،مراحل
عکسبرداری ،ظهور و چاپ عکس را با کردار و نیات انسان و بازتاب
آنها در آخرت مقایســه کرده اســت و با تکیه بر آیات قرآن و احادیث
فراوان و مقایسهی آنها با ماهیت استنادی عکس (طهماسبپور،
 ،)266 ،1387سعی کرده است با نگاهی مذهبی ،عرفانی و اسالمی،
یشــک ممکن بــود بعضی
نــگاه و دیــد افراطــی به ایــن پدیده را که ب 
مذهبیون میداشــتند و بــا آن مخالفت میکردند ،بــردارد و یا اندکی
ً
تلطیف کند (ذکاء .)318 ،1384 ،از میان حدودا بیست کتابی که در
این دوره و دربارهی عکاســی نوشته شد ه است ،قسمت اعظم آنها
دستنویس بوده و در مورد مسائل فنی و شیوهی عکسبرداریاند،

ولــی ایــن کتــاب ،جــزء معــدود کتابهــای آن دوران اســت کــه هــم
چاپشــده و هــم از بحث در مورد مســائل فنی عکاســی کناره گرفته
است .چاپ این نوشته درجهی اهمیت آنرا نیز آشکار میکند.
در میــان ایــن کتابها ،دستنوشــتهای نیــز موجود اســت به نام
علــم عکاســی ،نوشــتهی میرزااحمــد عکاسباشــی بــه ســال -1890
1889م1306/ق .در این کتاب نویسنده با بیانی مبالغهآمیز و در مدح
ک ناصری» و عکاســی را معادل
ناصرالدینشــاه ،عکس را معادل «پال 
«صنع ناصری» قرار داده اســت (طهماســبپور.)249 -264 ،1387 ،
اینگونه برابرسازی ،به صورتبندی دیدمان عکاسی ،به مرکزیت شاه
داللــت میکنــد .ا کثــر کتابهایی کــه در مورد عکاســی ،در ایــن دوره
نوشــته و یا چاپ شــدهاند ،یا به دســتور شــخص شــاه بودهاند ،مانند
کتــاب عکاســی کــه در ســال 1863م1279/ق؛ توســط محمدکاظــم
محالتی ،معلم شیمی دارالفنون نوشته شده است؛ یا به دستور اشراف
و درباریــان نوشــته میشــدند و در نهایــت به شــخص شــا ه پیشــکش
میشــدهاند .بعد از تأســیس «دارالفنون» در ســال 1851م1267/ق،.
عکاسی در ابتدا به عنوان یک علم در زیرمجموعهی علم شیمی و در
نهایت در سال 1861م1277/ق .بعد از فراخوانی چند عکاس اروپایی
جهت تدریس در دارالفنون ،در ردیف رشتههایی مانند نقاشی ،مورد
آمــوزش نــه عمــوم ،بلکه اعیــان و اشــراف و نزدیکان شــاه قــرار گرفت.
بنابراین دیدمانی که پیرامون شــاه به عنوان پایگاه توأمان سیاست و
مذهب 24ســامان یافته بود ،در نهایت باعث طبیعیشــدن آن و عمل
عکاســی شد و این پدیدهی نوظهور غربی توانست راهش را به راحتی
آغاز و در طول تاریخ ادامه دهد.
بــدون توجــه بــه موضــوع مــورد عکاســی و بــا چشمپوشــی از
عکسهایــی کــه شــاه بــرای ســرگرمی و تفریــح ،از خــود ،کاخ ،زنان و
درباریــان میگرفــت؛ این نکته قابل مشــاهده اســت کــه عکاسهای
دربــاری بــه دســتور و فرمــان رســمی شــاه نســبت بــه عکاســی اقدام
میکردنــد .از فرمــان ناصرالدیــن بــه ژول ریشــار ،مبنــی بر عکاســی از
بناهای تخت جمشــید (ذکاء )5 ،1384 ،که انجام نشــد و در نهایت
پشه آن را به انجام رسانید (همان) و اعزام بلوکویل به جنگ ترکمنان
(همــان )41 ،گرفتــه تــا دســتور او بــه آقارضا ،برای عکاســی از ســفرها
و اردوکش ـیهای شــاه بــه اطــراف تهــران و ســفرهای شــاه بــه نواحی
گونا گون مملکت به مانند خراســان ،ســلطانیه و  ...و سفرهای او به
فرنــگ (همــان 47 ،و  ،)54دســتور او بــه عبداهلل میرزا برای عکاســی
از نواحــی خراســان و والیــات گونا گــون (همــان ،)102 ،فرمــان او بــه
عباســعلی بیگ برای عکاســی از اما کن متبرکه (همان ،)58 ،دســتور
عکاســی به محمدحســن خان قاجار ،عکاس عکاســخانهی نظامی،
از زندانیــان و محکومیــن (همــان ،)120 ،عکسهایــی کــه بــه صورت
تکچهره از رجال و نظامیان و سران گرفته میشد ،دستورهایی که
بــه حا کمــان والیتها ،برای عکاســی از مناطق تحــت فرمان میداد
و ...همه و همه به دستور مستقیم شاه انجام میگرفتند.
در ایــن اثنــاء ا گــر عکــس و یــا عکسهایــی برداشــته میشــد که به
دســتور شــاه نبــود ،بایــد نســخهای از آن و یــا همان نســخهی اصلی،
هماننــد کتابهایــی کــه نوشــته و یــا چــاپ میشــد ،بــه شــاه تقدیــم
میشــد؛ مانند آلبومهایی که هــم از طرف خارجیان؛ به عنوان مثال،
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پشــه و مونتابونــه و هــم از طرف عکاســان داخلی؛ بــه مانند علیخان
والی به شاه تقدیمشد (زینالصالحین .)139 ،1392 ،گهگاه این پیش
کشیها با دریافت مدال و نشان افتخار و یا ترفیعی هم همراه میشده
اســت؛ مانند پشــه که در انتهای آلبومی که از بناهای تخت جمشــید
تهیــه کــرده اســت ،اظهــار امیــدواری کرده اســت که از ســوی شــاه به
دریافت نشان دولتی مفتخر شود (ذکاء )21 ،1384 ،و یا سوریوگین که
به نشان «شیرخورشید الماس» از سوی دولت ایران نائل شد (همان،
 )136و حتــی والــی کــه بــه دلیل عکاســی از شــهرهای مختلفــی که در
ایران بر آنها حکومت میکرد و گزارشهای مصوری که به حضور شاه
میفرستاد ،به دریافت دستخطی از شاه نائل گردید (همان.)68 ،
حــال ا گــر بــه بایگان ـیای کــه از ایــن عکسها ایجاد شــده اســت،
رجــوع کنیــم ،درمییابیــم کــه در عکسهایــی کــه ایرانیــان (شــاه،
درباریــان ،عکاسباش ـیها) گرفتهانــد ،آن چــه کــه غالــب اســت،
پرترهی اشخاص حکومتی و عالیمقام ،ابنیه ،گزارشهای تصویری
از ســفرهای شــاه ،زنــان و درباریــان اســت؛ آن هــم بیشــتر بــه قصــد
تصویرشــدن و دیدهشــدن در قالــب عکــس و پیشکشــی بــه شــاه.
در ایــن میــان ،درصــد اندکــی بــه عکسهــای رعایــا ،عــوام و زندگــی
فال کتبــار آنهــا تعلــق دارد (زینالصالحیــن" .)142 ،1392 ،از آنجــا
کــه عکاســان ،رجال ،درباریان و اشــراف بودند؛ بنابراین ،ســوژههای
آنهــا نیز به خودشــان و زندگی خودشــان محدود میشــد و طبیعی
اســت کــه عالقهای بــرای دیدن وضعیــت بد مردم و جامعه نداشــته
باشــند" (ســتاری و عراقچیان .)55 ،1389 ،ا گر در میان عکسهایی
ً
که مثال آقارضا ،عبداهلل میرزا ،محمدحســن قاجار و یا علیخان والی
تهیهکردهانــد ،عکسهــای اندکــی از مــردم و یــا بهتــر اســت بگوییــم،
رعایــا موجــود اســت ،هیــچ جنب ـهی اجتماعــی نداشــته و گرایــش
مهمی محســوب نمیشــود ،چرا که بــه هیچ عنوان بســط نمییابد،
متــر از آن از طرف کســی و یا شــخص شــاه
دیگــر تکــرار نمیشــود و مه 
حمایــت نمیشــود و حتــی عالق ـهی شــخصی آنان نیــز به ایــن مورد
جلــب نمیشــود (همــان)؛ و ایــن عکسهــا ،همانطور که گفته شــد،
تنهــا برای «دیدن» مملکت تحــت قلمروی خویش بودند؛ بنابراین،
در آرشــیوی کــه در دیدمــان سیاســی عکاســی و در دورهی ناصــری
ایجاد گشــت ،مردم و یا بهتر اســت گفته شود ،رعیت و رعیتزادگان
ً
طــرد شــده و کامــا در حاشــیهاند (زینالصالحیــن.)142 ،1392 ،
با توجه به مواردی که در ســطور پیشــین به شــکل مبســوط و با
ذکر مثالهایی توضیح داده شــد؛ ا گر دیدمان را به فضایی که در آن
دیدمان عکاســی آن
میبینیــم و دیــده میشــویم ،ترجمه کنیــم ،در
ِ
دوران ،مردم نه میدیدند و نه دیده میشدند و یک دال حاشیهای
ً
محســوب میشــدند؛ بنابراین این دیدمان عکاسی ،دیدمانی تماما
سیاســی اســت ،چرا که دوربین در دســت تعداد معدودی است و به
ســختی میتــوان جنب ـهی اجتماعــی بــرای آن لحاظ کــرد؛ عکسها
توســط عــدهی معــدودی گرفته و مخاطبــان معدودی داشــتند؛ به
دســتور شــاه و بــرای شــاه بودنــد (همــان) .در ایــن دیدمــان ا گــر هم
عکســی از مــردم کــه حا کــی از جنب ـهی اجتماعــی آن باشــد ،موجود
باشــد ،تنهــا میتــوان آن را دالــی محســوب کــرد کــه در پیوســت بــا
دیدمان مذکور ولی در دیدمانی سیاســی -اریانتالیستی که در ادامه

به آن پرداخته خواهد شــد ،مفصلبندی میشــود و نه در دیدمانی
اجتماعــی؛ بــه عبارتی ا گــر «تولید»« ،توزیع» و «مصــرف» عکس را به
عنوان اعمال و کنشهای دیدمانی در نظر بگیریم ،در این دیدمان،
تولیــد و مصــرف عکس محدود به شــاه و درباریان اســت و نــه تنها با
توزیــع عکــس بــه مثابهی یک متــن روبرو نیســتیم ،بلکــه برعکس با
انباشــت و بایگانــی آن در کاخ مواجهایــم (همــان)« .دال اصلــی» ،25
کلیدی و محوری این دیدمان و در این مقطع از تاریخ «شاه» است؛
دیدمــان بــر محــور او میچرخــد؛ همــه چیــز از او شــروع شــده و به او
ختم میشود؛ تنها صدایی که از این دیدمان و عکسها به مثابهی
متون آن بلند میشــود ،صدای شــاه به عنــوان تولیدکنندهی اصلی
متــون و در نهایت درباریان و اشــرافزادگان آن هــم در جهت تفاخر،
تأیید نفس و حس خودستایی است (همان .)143 ،چشم دوربین،
معادل چشــم شــاه اســت؛ حس تحت فرمان بودن مملکت ،نوکرها
و رعایــا از طریــق گــردآوری تصاویــر آنها برای شــاه تقویت میشــد و
ایــن حــس به واســطهی عکاســی از آنها بــه آنها نیز تزریق میشــد
(همــان) .افراد خیره به دوربین ،خوب میدانســتند که تصویرشــان
بــه مالحظ ـهی شــاه خواهــد رســید و تصویرشــان در ســایهی حضور
بااقتــدار و مجازی شــاه قــرار میگرفــت (شــیخ)11 ،1384 ،؛ بنابراین،
ً
چشم دوربین را حقیقتا همان چشم شاه میدانستند.
قدرتی که در این دیدمان ،عکاسی واسطه و مجرای آن میشود،
چند ویژگی دارد .نخســت با شــکل عمومی و سنتی قدرت روبروییم
(همانگونه که با حکومت و سیاست به معنای سنتی آن روبروییم)،
ً
یعنــی شــاه در مرکــز قدرت اســت و مســتقیما بــر روی دیگــران اعمال
ً
ن کــه ایــن قدرت ،کامال آشــکار و بیرونی اســت و
زور میکنــد .دوم ایــ 
بــه هیــچ عنــوان مخفــی نیســت و مخفیانه عمــل نمیکند .ســوم ،با
قــدرت بــه مثابــهی «توانایی» صــرف و به معنای «حق داشــتن» که
تعاریف ســنتی از قدرتاند (هیندس ،)7 ،1390 ،مواجهایم .با توجه
بــه مواجهــه با قــدرت ،حکومت و سیاســت در معنای پیشــامدرن و
ســنتی آن ،دارای وجوهــی آشــکار از روابــط قــدرت هســتیم ،چــرا که
ً
قدرت در دیدمان سیاســی عکاسی آن دوران ،کامال تک سویه عمل
میکند .اقتدار شاه به سبب مشروعیتی که در پیوند با مذهب ایجاد
میگشــت ،تــا درجهی باالیی عقالنی و منطقی شــده بــود .به عنوان
مثــال ،در آلبومــی کــه علیخــان والی به شــاه هدیــه کرده اســت ،در
صفحــات آغازین آلبــوم ،بعد از تصویر چهرهی پیامبــر و ائمه ،عکس
ناصرالدینشــاه آمــده اســت  ،26کــه ایــن موضــوع مشــروعیت قدرت
سیاسی پادشاه را به قدرت مذهب پیوند میزد.
عکاسی منحصر به چارچوبی بسته به نام دربار و کانونی دقیق
به نام شاه بود و به عنوان یک تکنولوژی ،واسطه و وسیلهی برقراری
و اعمــال قــدرت و حتی ابــزاری جهت برانگیختن رعب و وحشــت در
جهت سیاست مجرمین میشده است؛ به عنوان مثال ،رسم بر این
بوده است که عکس مجرمی را که قرار است کشته شود ،پیش از آن
بردارند (زینالصالحین .)145 ،1392 ،رئیس ادارهی تأمینات تهران
در سالهای 1912م1330/ق .تا 1915م1333/ق .در خاطرات خود
نوشــته اســت ..." :وقتی که مترجم به درخواســت من بــه زندانیانی
که آزاد نشــده بودند توضیح داد که فردا از آنان عکسبرداری خواهد
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شد ،بینهایت ترسیدند و رنگ و روی آنها پرید .حتی یکی از آنها
نقــش بــر زمین شــد .من علت ترس آنان را پرســیدم و او توضیح داد:
زندانیــان تصــور میکنند کــه فردا بــه دار آویخته خواهند شــد .چون
ً
در ایــران معمــوال فقــط قبــل از اعــدام زندانــی از وی عکسبــرداری
میکننــد .مــن از مترجم خواســتم به آنها اطمینــان دهد که چنین
خطــری آنــان را تهدیــد نمیکنــد و مقصــود فقــط ایــن اســت کــه ا گــر
زندانــی فرار کرد ،بــا مراجعه به عکس ،وی را شناســایی میکنیم"...
(بــه نقــل از طهماس ـبپور 109 ،1387 ،و  .)110دوربیــن عکاســی بــه
عنوان یک کاال و منبع ،در دسترس تعداد معدودی بود و این مهم،
تمایزگذاری میان شــاه ،درباریان و دیگران را تشــدید میکرد .قدرت
در دست کسانی است که دسترسی بیشتری به دیدمان حال حاضر
ً
دارند؛ بنابراین ،دیدمان سیاســی عکاســی کامال در دســترس شــاه و
درباریان بود.
در دیدمــان سیاســی و تــا دوران قــدرت داشــتن مظفرالدینشــاه،
نــه میــدان دیــد بــه قلمــرو قــدرت ،بلکه ایــن قلمرو قــدرت بــود که به
میدان دید شاه تبدیل میشد .مهمترین هدف شاه« ،نظارت»،27نه
ً
بــه جهــت «دیدهبانــی» 28و «انضبــاط»  ،29بلکــه صرفــا بــه جهــت
«رویتپذیر» 30کردن و مرئی ساختن و قابل رویتکردن قلمرو قدرت و
مملکت خویش بوده اســت .به عنوان مثال ،عکسهایی که با هدف
به تصویر کشیدن نواحی مشخص و بر اساس فرمانهای رسمی شاه
تهیــه شــدهاند؛ مانند فرمانهایی که به عبداهلل قاجــار و  ...در جهت
تصویــر کــردن نواحــی و شــهرهای ایــران صــادر شــد (طهماس ـبپور،
 )81- 85 ،1387و یا عکسهایی که حا کمان والیات گونا گون به دربار
میفرســتادند ،ماننــد آلبومهایی که آقایانس ،علیخــان والی و ظل
الســلطان پســر ناصرالدینشــاه برای او فرســتادند (همان.)85 - 94 ،
بهترین معادل برای این رویتپذیری ،دم دست بودن است؛ بنابراین
فرآینــد نظــارت در آن دوران ،بــه هیــچ وجــه به ســطح بهنجارســازی،
دیدبانــی و انضبــاط که در ادامهی فرآیند نظارتاند ،وارد نمیشــود و
میتوان گفت که در ســطح مشــاهدهی صرف و یک گزارش تصویری
حداقلــی متوقــف میشــود« .فردیــت» ،در زیــر ســایهی ملوکان ـهی
شــاه ،بعد از شــخص شــخیص شــاه ،بــه مســتوفیان ،رجال ،بــزرگان،
صاحبمنصبان ،کارگزاران ،نظامیان ،سران ایل ،کارکنان امور دیوانی
و دولتــی متعلــق بــود ،آن هم با نام نوکــران و بقیه نیز با نــام «رعیت»،
«کلیــت» مییافتند .آلبومهای زیادی در کاخ گلســتان موجود اســت
که به این فردیتها ،تصویر بخشیدهاند ،مانند آلبومهایی که عبداهلل
قاجار از شا گردان و معلمان دارالفنون تهیه کرده بود و یا آلبومهایی به
نام «ایل جاللی قاجار» که به دستور ناصرالدینشاه ،از رجال و بزرگان
و کارمنــدان دیوانــی تهیه شــده بود (همــان .)94 – 101 ،ایــن آلبومها
ً
و عکسها ،عموما با نام ،ســمت شــغلی و یا خویشاوندی نسبی آنها
با خانواده ســلطنتی ،همراه میشــد ،به عبارتی زیر تصویر هر شخص،
شرحی کوتاه مربوط به شناسایی و معرفی اشخاص ،منصب و جایگاه
شغلی آنها موجود بود.
برخــی از محققان ایــن آلبومها را نمونههــای اولیهی بایگانیهای
تصویــری بــه منظــور تهیــهی پیشــینهی اداری از کارکنــان و کارگــزارن
حکومتی در ایران میدانند ولی نگارندگان بر این عقیدهاند که ا گر به

این نکته توجه کنیم که عکسها به دســتور شــاه برداشــته شــده و یا
در نهایــت به شــاه تقدیم شــدهاند ،میتوان چنیــن عکسهایی را ،به
میل شــدید شــاه به عکاســی و دیدن همه چیز در قالب عکس مرتبط
دانســت و به یک گزارش تصویری صرف در جهت دیدن و برنشــاندن
عطش شاه برای مشاهده و رویت نوکرانش تقلیل داد و حتی نوشتهی
زیــر عکــس را به ســنتی که ناصرالدینشــاه بــاب کرده و دیگــران به آن
عادت کرده بودند و جزء الینفک تصویر میدانستند ،ارتباط داد (البته
به فراخور موضوع) .بنابراین ،دانســتن چنین عکسهایی ،به عنوان
یــک بایگانــی منظم ،در جهت تهیــهی هدفدار پیشــین ه و پروندهی
اداری کارکنان دولت ،به ذهن مدرن ،نظمدهنده و آرشیوســاز کنونی
یگــردد .به عقیــدهی نگارنــدگان ،این عکسهــا و آلبومها برای
مــا برم 
شــاه ،ارزشــی بیشــتر از آلبومی که گزارشــی تصویری از یک شــهر و یک
ناحی ه است ،ندارند و البته برای ما ارزشمند و برای تاریخ ارزشمندتر.
همچنیــن در آلبومهــای کاخ گلســتان ،عکسهایــی از زندانیــان و
مجرمان جزایی و سیاســی دورهی ناصری موجود است که به صورت
تکی ،چند نفری و یا گروهی و با غل و زنجیر آنها را به تصویر کشیدهاند،
مانند عکسهایی که محمدحســن قاجار از زندانیان قزوین برداشته
است و یا عکس مشهور میرزا رضای کرمانی (همان .)102 – 111 ،برخی
چنین عکسهایی را گونهای از پروندهسازی از پیشینهی سوء جزایی
یــا سیاســی افراد در آن دوران میدانند ولــی باز هم نگارندگان با توجه
به دیدمان مســلط ،شــرایط حا کم و ســاختارهای موجــود و غالب ،بر
ً
ایــن عقیدهانــد که چنین عکسهایــی صرفا عمل تصویرکــردن و تنها
بــه جهــت دیــدن و مشــاهده برداشــته شــدهاند و کارکــردی در جهت
پروندهسازی نداشتهاند ،آن هم به چند دلیل:
نخســت آنکــه اینگونــه عکسهــا در میــان آلبومهــا پرا کندهاند .در
میان بیشــتر آلبومهای گزارش تصویریای که از والیتهای گونا گون
ایــران تهیه شــده اســت ،چند عکــس از زندانیان و محکومیــن در بند
هــم وجــود دارد (همــان)104 ،؛ ماننــد عکسهــای موجــود در آلبــوم
علیخــان والی؛ بنابراین ،ســاختار منظمی بــر اینگونه عکسها حا کم
نیست .دوم ،عکسها به رویت شاه میرسیده و شاه نیز طبق معمول
سنت شرح نوشتن بر عکس ،به فراخور متن ،بر آنها یادداشتهایی
تحقیرآمیز مینوشته است؛ بنابراین ،ا گر پروندهسازیای در کار بوده،
بایــد نظمیه ،با عــکاس مخصوص و جدا گانه به تولید ،تکرار ،بســط و
نظام دادن به چنین عکسهایی و چنین رویهای ادامه میداده است
و لزومــی ندارد والیان و عکاســان مخصــوص درباری ،به گرفتن چنین
عکسهایــی مشــغول شــوند و مهمتــر از آن ،لزومی نداشــته اســت که
چنین عکسهایی را در نهایت به رویت شاه یک مملکت برسانند که
او نیز از ســر ســرگرمی در زیرشــان جمالت توهینآمیز بنویســد 31و سوم
اینکــه ا گر اینگونه عکسها را با نمونــه عکسهای تبهکاران در همین
دوران و در اروپا مقایسه کنید به تفاوت فاحش آنها پی برده خواهد
شد .به عنوان بارزترین و سطحیترین تفاوت ،در چنین عکسهایی
باید تأ کید تنها بر سر و صورت شخص مجرم باشد ،نه اینکه با عکسی
تمــام قــد و گاه گروهــی از مجرمان و تبهکاران کــه در میان برخی آلبوم
هــا پرا کندهاند ،مواجه شــویم .خیلی واضح اســت کــه هدف از چنین
عکسهایی ،به تصویرکشیدن و در نهایت به مالحظهی شاه رساندن،
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بوده اســت؛ بنابراین ،اصلیتریــن و مرکزیترین هدفی که قدرت با در
ً
دســت داشــتن دوربین دنبال میکند ،دیدن اســت ،یک دیدن کامال
ســطحی؛ به عبارتی ،رویتپذیرکردن ،به واســطهی تصویرکردن تمام
چیزهایــی کــه در قلمــرو قــدرت شــاه موجودنــد .عکــس ،ضمیمهای
تصویری و جالب برای گزارشهایی بوده اســت که به هر دلیل و از هر
کجا برای شاه فرستاده میشده است و آن گزارش را جذابتر میکرده
است و شاه را نیز راغبتر.

دیدمان سیاسی -اریانتالیستی
بخــش قابــل توجهی از عکسهــای به جامانــده از دورهی قاجار،
توسط خارجیان و البته با نگاه آ گاهانهتر و هوشیارانهتری نسبت به
ســرزمین ایران و همچنین اوضاع اجتماعی و حال و روز مردم کوچه
و بازار برداشته شدهاند و این عکاسان فرنگی توجه ویژهای به وضع
اجتماعی مردم و اقشــار مردم ایران داشــتهاند؛ به عبارت دیگر ،نگاه
«ا گزوتیــک» و «اوریانتالیســتی» در عکسهای مســتند اجتماعیای
که آنها از ســرزمین و جامعهی ایران ،به عنوان ابژهی شگفتی برای
خودشــان و بعدهــا بــرای دیگــر غربیهــا (حکمرانــان ،گالــریداران،
ً
شــگران شرقشــناس) ،تهیهکردهاند ،کامال
مــوزهداران و بعدها پژوه 
مشــهود اســت .این عکسها در دیدمانی «سیاســی -اریانتالیســی»
قابــل بررس ـیاند .عکاســان و یــا افســران عکاســی کــه بــا هیأتهــای
نظامــی وارد ایــران شــدند ،نــگاه وارســی و سفارشــی غــرب را نســبت
بــه شــرق ،بــه عنــوان امــری شــگفت ،عجیــب و غریــب ،ضمیم ـهی
عکسهایشــان کردهانــد؛ ماننــد پشــه که بــا دیدگاهی الهــام گرفته از
شــوق اروپائیان قــرن 19م .در کشــف و دیدن عجایب ســرزمینهای
شــرق اینگونه خاطرنشــان کرده اســت" :ســاطین فرنگستان مبالغ
خطیــری محــض از بــرای دیدن اشــکال و عمارات باقــی مانده تخت
جمشــید ،مخارج به نقاشــان میدهنــد که آمده بــه مملکت ایران،
تصاویر تخت جمشید را کشیده و ببرند" (همان)22 ،؛ و یا مونتابونه
کــه عکسهایــی از اما کــن و بناهــای ایــران و همچنین اقشــار مردم،
درباریان و  ...تهیه کرده است .ارنست هولتسر  ،32مهندس آلمانیای
بــود کــه بــرای راهانــدازی خطــوط تلگــراف ایــران و هنــد ،در ســال
1863م1279/ق .به ایران آمد .او در اواخر ســلطنت ناصرالدینشاه
و اوایل ســلطنت مظفرالدینشــاه ،حدود ســه هزار عکس از مناطق
ً
مختلف ایران ،خصوصا اصفهان گرفت .او در عکسهایش با نگاهی
جامعهشناســانه ،گــزارش جامعی از ایران و جامع ـهی ایران و اوضاع
و احوال مردم ایران و شــرایط اجتماعی دورهی قاجار به دست داده
است  .33این مهم را میتوان همچنین در عکسهای دیگر عکاسان
خارجی آن دوره مشاهده کرد .34
نکت ـهی قابلتوجه این اســت که هم ـهی آلبومها و عکسهایی که
ایــن عکاســان در ایــران تهیــه کردهاند ،بــه هر نحــو ،نســخهای از آن به
خــارج از کشــور رفتــه ،نمایشــگاه و یا کتاب شــده و حتــی جوایــزی را از
آن خــود کردهانــد .به عنــوان مثال ،پشــه در ســال 1861م1277/ق .در
نامهای که به کنت کاور 35رئیس مجلس ایتالیا فرســتاده اســت ،ضمن
درخواســت بازگشــت بــه ایتالیــا خاطرنشــان کــرده اســت "کــه آلبومی از

جالبتریــن آثــار تاریخی ایران که تا کنون کســی از آنها عکس نگرفته و
وی اولیــن کســی بوده که فکــر تهیه این عکسها به خاطرش رســیده،
تهیه کرده اســت .در همان ســال ،پشه نسخهی دیگری از آلبوم را برای
گیوم اول  ،36پادشــاه پروس (قســمتی از کشــور اتریش کنونی) فرستاده
اســت (بــه نقــل از طهماســبپور( )26 ،1385 ،افشــار .)23 ،1370 ،دانا
اســتاین  ،37محقــق تاریــخ عکاســی ایــران ،بــه آلبــوم دیگری از پشــه در
موزهی «متروپولیتن» 38نیویورک اشاره کرده است و احتمال میدهد،
نســخهای از همــان آلبومــی باشــد کــه به پشــه به پادشــاه پــروس اهدا
کــرده اســت (همــان .)27 ،آلبوم دیگــری هم در «مــوزهی ملی هنرهای
آســیایی گیمه» 39شــهر پاریس موجود است که متعلق به کلنل ویکتور
برونیــار 40فرانســوی بــوده اســت .عکسهــای مونتابونــه در نمایشــگاه
جهانی پاریس به سال 1867م1283/ق .به نمایش درآمد و او موفق به
دریافت نشان افتخار شد (همان )48 ،و یا آلبومی از او شامل  62قطعه
عکــس که به همت آنجلو پییه مونتــزه در ســال 1972م1350 /ش .در
«شــرق و غرب» با شــرح و تفصیلهای مفید به چاپ رســید (ســتاری و
عراقچیــان .)51 ،1389 ،بســیاری از عکسهــای ســوریوگین در گالــری
«فریــر» واشــنگتن نگهــداری میشــود و عکسهــای او در نمایشــگاه
1897م1314/ق .بروکســل مــدال طــا گرفتــه اســت (ســتاری،1387 ،
 .)19بــه عــاوه ،عکسهای ســوریوگین در ســفرنامههای نگاشتهشــده
بــه دســت برخــی از افــراد خارجــی کــه در دوران قاجــار از ایــران دیــدار
کردهانــد و همچنین در دو کتــاب که به ترتیب در هلند و ایاالتمتحده
بــه ســال 1999م1377/ش .بــه چــاپ رســیدهاند ،دیــده میشــود.
«ا گزوتیســم» بــه معنــای بیگانــه ،خارجــی و غریــب ولــی در عیــن
حــال شــگفتانگیز ،جالــب و دارای جلوههــای رازآلــود و نامتعــارف،
امری اســت که در تبادل بین «خود» و «دیگری» ســاخته و پرداخته
ً
میشــود .ا گزوتیســم عمیقا رنگ و بوی فرهنگی و بینافرهنگی دارد.
این امر بیش از هرچیزی در پیوند با مفهوم «شرقشناسی» قرارگرفته
اســت .شرقشناســی ،به باور ادوارد ســعید 41،نوعی اســتراتژی برای
برتــری موقعیت خودی (غرب) ،نســبت به دیگری (شــرق) اســت که
او را در موضــع باالتــری قــرار میدهــد (ســعید .)۲۳ ،۱۳۸۹ ،واژهی
شرقشناســی ،بــه جهــت الصــاق برچســبی همه شــمول بــرای اقوام
غیرغربــی به عنــوان انســانهایی غیرفعال (در مقابــل فعال) ،کودک
مآب (در مقابل یک انسان بالغ) ،زنانه (در مقابل مردانه) و بی زمان
کــه آنهــا را جــدا از پیشــرفت تاریــخ جامعــهی غربی نشــان مــیداد،
ش��کل گرف��ت ( .)Warner Marien, 2010, 146ایــران نیــز همیشــه
یکــی از همیــن دیگریها بــرای غرب بوده اســت؛ جایی آلــوده به امر
ا گزوتیک که باید مورد «دیدن» قرار میگرفته است .مدرنیسم غربی
در اوج بسط خود و مفاهیم خود ،در میانهی قرن 19ام ،چشم خود،
دوربین عکاســی ،را به ســوی ایران شرقی گســیل میدارد و پرواضح
اســت که عکاسی میتوانســت در الصاق این برچسب و برای تجسم
مفهوم شرقشناسی ،مکمل کارسازی برای غرب باشد.
آنچــه کــه تا کنون با ذکــر مصادیقی توضیح داده شــد؛ تقابل خود
(غرب) و دیگری (شرق/ایران) و نگاه غرب به سوی شرق را به عنوان
ابــژهی ا گزوتیــک ،در تاریــخ عکاســی معاصــر ایــران نشــان میدهــد؛
چیــزی کــه تکنولــوژی دوربیــن عکاســی و آثــار ایدئولوژیک عکاســان
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غربــی از ایرانیــان موجبــات آن را فراهــم آورده بودنــد ،ولــی ایــن تنها
یک روی ســکه اســت .به نظر میرســد که در ســاخت دیگری (ایران
دورهی قاجــار) در تصاویــر عکاســی آن دوران ،حرکتــی دومنظــوره
صــورت پذیرفتــه اســت؛ حرکتــی کــه بخشــی از نتایجــش را در حال و
قســمت دیگرش را بــرای آینده ذخیره کرده بود که ا کنون به شــکلی
در حــال تخلیــه هســتند .در ایــن تصاویــر عکاســانه ،از ســویی یــک
دیگــری ا گزوتیــک برای غرب شــکلگرفته اســت (دیدمان سیاســی-
اریانتالیســتی) و از دیگرســو ،یــک دیگــری ا گزوتیــک بــرای آینــدگان
جامعهی ایران در قرون بعدی که در جای خود قابل بحث و بررسی
سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگــی اســت .میتــوان اینگونــه فــرض کرد
کــه ا گــر دوربیــن عکاســی در دورهی پهلــوی وارد ایــران میشــد ،چه
اتفاقــی میافتــاد .در ایــن وضعیت در مواجههی کنونــی با ایرانی که
در فرآیند مدرنیزاســیون به ســر میبرد؛ کمتر با یک دیگری ا گزوتیک
روبــرو میشــدیم تــا بــا ایــران دورهی قاجــار .بنابرایــن در فرآینــدی

سیاســی -فرهنگی ،ا کنون تصاویر عکاسی موجود از جامعهی ایران
ً
در دورهی قاجــار دقیقــا بــه منزلــهی یــک «دیگری» عجیــب و غریب
بــرای «خــود» مــا ایرانیــان نیــز جلــب توجــه میکننــد  .42در فرآیندی
فرهنگســاز و فرهنگســوز کــه در حیطــهی روانشناســی اجتماعی
قابــل بحث اســت ،مواجهه جامعهی کنونی بــا نیا کان قاجاری خود
در شمایلی عجیب و غریب و غیرقابل فهم میتواند بارهای روانیای
برای جامعه به همراه داشته باشد و نوعی شکاف فرهنگی در هویت
جمعــی و حافظــه تاریخــی مــا به وجــود آورد .امری که منجــر به طرد
دیگری غربی /مدرن
دیگری شرقی /سنتی (ایران قاجاری) و جذب
ِ
ِ
در جامعه میشــود  .43دستگاه نمایش عکاسانهای که «شهرفرنگ»
نــام داشــت نقطــهی آغــاز بــروز ایــن تقابــل و شــکاف فرهنگــی بــرای
جامعه ایران بود؛ فرآیندی که از گذشــته تا ا کنون در جریان اســت و
عکس بیش از هر رســانهی دیگری مســبب آن شده و آثار و نتایجی را
هم به بار آورده است .44

نتیجه
عکاســی به دلیل ورودش به دربار شــاه قاجار و محصورشــدن آن
در دســت شــاه ،درباریــان و عامــان حکومتــی در دهههــای آغازیــن
پــس از ورودش بــه ایــران ،بــه شــکل دیدمانــی (گفتمــان) سیاســی
صورتبنــدی و مفصلبنــدی میشــود؛ البتــه بــا سیاســت بــه مفهــوم
ســنتی آن دوران ،یعنی خشــونت آشکار شاه و خودکامگی آن نسبت
بــه مملکــت ،نوکــران و رعایــا؛ کــه ایــن مهــم نیــز در عرص ـهی تصاویر
ً
عکاســی آن دوران کامــا مشــهود اســت .بــه عبارتــی میتــوان گفــت
دیدمــان عکاســی بــر روی ســاختار سیاســی تعینیافتــه و ایــن مــورد
تنهــا دلیــل پذیــرش بیچون و چــرای عکاســی ،مقبولیــت یافتن آن
و عــدم مخالف ـت مراجــع مذهبی بر ایــن پدیده نو ظهور بوده اســت.
شــاه ،محوری اســت که دیدمان به حــول آن میچرخد و دال اصلی
دیدمان اســت .ا کثر عکسها به دســتور ناصرالدینشــاه گرفته شده
و یا در نهایت به رویت او میرســیده اســت .به عبارتی همه چیز با یا
بــدون واســطه به او بــر میگردند .در این راســتا ،عکاســی از مجرمان
در حکــم مرحلهای مقدماتی در سیاســت آنها میشــود .فردیت در
ایــن مقطــع فقــط در زیــر ســایهی ملوکانهی شــاه بود که بــه دیگران
(درباریــان ،حا کمــان والیتها ،اشــراف و  )...در قــاب تصویر منتقل

میشد و جماعت مفلوک در کلیتی با نام رعیت که به ندرت به قاب
تصویــر میآمدند ،در حاشــیه محصور بودند؛ بنابرایــن ،تمایزگذاری
بین شــاه و دیگران (در قدم نخســت با زیردستان و در مرحلهی بعد
با رعیت) با انحصار دوربین در نهاد دربار و در دســت افراد معدودی
کــه دسترســی تامــی بــه دیدمان موجــود دارنــد ،در این نظــام حفظ
میشــود .مهمترین هدفی که قدرت در این گفتمان دنبال میکند،
رویتپذیرکــردن و مشــاهدهکردن ســطحی قلمــرو شــاه اســت .البته
بخــش قابــل توجهــی از بایگانــی بــزرگ عکسهــای دورهی ناصــری
تحت مقوله و دیدمان دیگری با نام دیدمان سیاسی-اریانتالیســتی
قابل ارزیابی و بررســی هستند .این مقوله بخشی از خروجی ماشین
اســتعمار در شــکلگیری نــگاه خــود و دیگــری و برســاخت تصویــری
ا گزوتیــک از شــرق بــرای غــرب بــود ه اســت کــه بــه شــکل واضحی در
تصاویری که غربیان از ایران تهیه کردهاند ،قابل مشــاهده هســتند.
از ســوی دیگــر بخشــی از ایــن فرآینــد تا ا کنــون جامعهی ایــران قابل
پیگیری اســت که به عنوان نوعی شــکاف فرهنگی عمیق میان حال
و گذشــته نمــود مییابــد؛ نوعی نــگاه ا گزوتیک به گذشــته تاریخی و
پیشینیان خود که در شکل دیگری ظاهر میشود.

پینوشتها
Queen Victoria.
Tsar Nicolas I.
Nikolaj pavlov.
Daguerreotype
Jules Richard.
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 6البتــه گمانهزنیهایــی از عکاســیکردن ملــک قاســم میــرزا ،نــوهی
فتحعلیشــاه ،آنهم از نوع دا گروتیپ در ایران و حتی شــاید قبل از ژول ریشــار
وجود دارد (ذکاء 12 -14 ،1384 ،و  )368 – 382که ثابتکردن آن به عهدهی
نگارندگان نیســت و با فرض وجود چند عکس در آلبومی که به ســال 1266ق/
1849م1227 /ش .از ســوی او به ناصرالدینشــاه تقدیم شــده اســت و تنها 8
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عکــس از عکسهــای آن آلبــوم بــه احتمال ،متعلق به اوســت و بقیــه بعدها در
آن آلبوم چسبانده شده ،نقصانی در استدال لهای نگارندگان ایجاد نمیکند.
7 Fochetti.
8 Luigi Pesce.
9 Antonio Giannuzi.
10 Luigi Montabone.
11 A. Kriziz.
12 Fransis Karlhian.
13 Henri de Couliboeuf de Bloqueville.
14 Genealogic.
15 Critical Discourse Analysis (C. D. A).
16 Nicholas Mirzoeff (1962- ).
17 Visual Culture.
18 Thomas Carlyle (1795-1881).
19 Visual Subject.
 20حکومــت بــه معنــای قدیــم آن بدیــن معنــا بــود کــه «شــاه هــرکاری کــه
بخواهــد میتوانــد انجام دهد ،ســخنش قانون اســت ...زندگــی و مرگ همهی
افــراد خانوادهی شــاه در دســت اوســت ...حق ســلب حیات در هــر حال فقط
در اختیــار اوســت ...ســه قــوهی حکومت ،یعنــی مقننــه ،قضاییــه و مجریه در
وجود او متمرکز است ...وی محور زندگی عمومی در کشور است» (آبراهامیان،
.)13 ،1384
 21سیاســت ،تــا قبــل از گفتمــان مشــروطه به حقوق پادشــاه در ســرکوبی،
شکنجه ،سربریدن شورشیان اطالق میشده است (تاجیک .)171 ،1384 ،به
عنــوان مثال ،در آلبوم شــمارهی  135آلبومخانهی کاخ گلســتان ،چهار عکس
از چهرهی ســارق جواهرات تخت طاووس گرفته شــده اســت که در شــرح یکی
از آنها اینگونه نوشــته شــده اســت« :محمدعلی ســرایدار ،پســر مرحوم کاظم
ســرایدار ســر درب بــاب همایــون اســت کــه معــروف بــه کاظم ســروری بــوده و
ایــن محمدعلــی ،به جرم ســرقت جواهرهای تخت طاووس «سیاســت» شــد»
(طهماسبپور 107 ،1387 ،و .)108
 22بــا توجــه بــه موضــوع بحــث میتــوان بــه مــواردی از ایــن مقاومتهــای
فرهنگی در مورد خود عکاســی و عکسگرفتن اشــاره کرد .شــهری در جلد سوم از
این کتاب در قسمتی تحت عنوان «مناظر مضحک» ،اینگونه آورده است« :این
عکــس گرفتنها و عکس خواســتنها مناظر خندهآوری داشــتند به این صورت
کــه یکــی از دوربین ترســیده جلو آن نمینشســت و یکی تا از خطر رویاروشــدن با
دوربین مصون بماند از پشــت مینشســت و یکی خود را قایم کرده مچاله شــده
یکی دســتهای خود را جلو صورت میگرفت و دیگری تا از وحشــتش کاسته شود
نفــر دیگــری را نیز پهلوی خود مینشــاند و آن یکی رو از دوربیــن بر میگرداند و بر
عــکاس بــود که برای هرکس مدتی وقت خود را صــرف اصالح ادا اطوارهای آنها
نموده با سخنانی دل دهنده به آنها قوت قلب داده ترسشان را زایل بکند و چه
زیاد از آنها را که به کس دیگر و ا گر شــا گردی داشــت به شــا گردش دســتور دهد
تا از عقب ،پشــت ســر او پنهان شــده کلهاش را گرفته بطور الزم جلو دوربین قرار
بدهــد و پــس از آن که برای این کار صندلیهای خود را مانند ســلمانیها پشــت
گردنیدار نمودند» (شهری 171 ،1387 ،و .)170
 23مراجع و علمای مذهبی نه تنها جبههگیری شدید و دامنهداری در مقابل
تصاویر دوربین عکاســی نکردند ،بلکه خود از خدمات دوربین در دورههای بعد
بهــره بــرده و بارهــا جلــوی دوربین نیز نشســتند و به عکــس درآمدند .بــه عنوان
مثــال ،در ارتبــاط با حرام نکردن عمل عکاســی توســط مذهبیــون در روزنامهی
ً
اطالع مورخ 1892م1309/ق .آمده است که «میگویند شرعا نقاشی حرام است
نه عکاســی زیرا که در اول اســام علم عکس نبوده اســت و شــار ع مقدس حکم
بحرمت عکس نفرموده» (به نقل از زنگیآبادی.)104 ،1390 ،
 24الزم بــه ذکــر اســت که قدرت شــاه در پیونــد آن با مذهــب و تأیید آن به
دســت مراجع مذهبی مشــروعیت مییافت .شاه «ظلاهلل» نام داشت و مظهر
ً
قهــر و لطف خداوند« .از اواخر صفویه علمای تشــیع رســما اعــام نمودهاند که
حکومت بر مســلمین حق الهی آنهاســت و آخرین پادشــاه صفوی یعنی «شــاه
ســلطان حســین» نیــز این حق را بــه جهت مقــام اجتهاد خود بدســت آورد...
از پایان صفویه در تاریخ ایران دیگر هیچ پادشــاهی بدون تأیید علمای تشــیع

نتوانســت صاحــب این حق شــود ،یعنــی در حقیقــت علما این حق خــود را به
ً
ســاطین تفویــض مینمودنــد ...علمــای عظــام به فتحعلی شــاه قاجار رســما
اعالم نمودند که حکم شاهنشاهی او بدون تأیید ایشان «مشروعیت» نخواهد
داشت» (دادبه.)93 ،1384 ،
25 Master Signifier.
 26برای مشاهده این آلبوم ر.ک به:
http://www. Pds.lib.harvard.edu/pds/view/6665026
27 Surveillance.
28 Monitoring.
29 Discipline.
30 Visibility.
ً
 31در نامــهای (احتمــاال از معتمدالدوله در تهران و برای گزارش اوضاع) به
ناصرالدین شــاه که در ســفر فرنگســتان بوده ،نوشته شــده است ... « :تفصیل
حبس کسی که به عرض رسید ،به تهران رسید ،حبس شده ،به همان وضعی
کــه وارد شــد ،داد عکس او را با آن فراش مأمــور انداخته در جوف عریضه از نظر
مبارک خواهد گذشت» (به نقل از طهماسبپور )104 ،1387 ،و یا در خاطرات
حاج ســیاح نوشــته شــده ...« :روز نائب عبداهلل آمده اســامی محبوســین را با
نســب هــر یــک پرســیده گفت :شــاه میخواهــد زیر عکس ایشــان بنویســد»...
(سیاح.)366 ،1359 ،
32 Ernst Hoeltzer.
 33بــرای مشــاهدهی ایــن امــر ر.ک :پریســا دمنــدان و فریبــا فــرزام ،هــزار
جلوهی زندگی ،تصویرهای ارنســت هولتســر از عهد ناصری (تهران :مرکز اسناد
و مدارک میراث فرهنگی.)1382 ،
 34البته در این دیدمان باید به عکسهایی که سیاحان و باستانشناسان
غربی از ایران تهیه کرده و همراه خود به اروپا بردند ،مانند عکسهای ا گوست
دیاالفوآ ( )August Dieulafoyو همسرش که امتیاز حفاری از شوش را در سال
1883م1300/ق .از شــاه ایــران گرفتنــد و حتــی عکسهایی از عکاســان ایرانی
که از ایران خارج شــده و در مرا کز دانشــگاهی غرب نگهداری میشــوند ،مانند
آلبوم عکس علیخان والی که در دانشــگاه هاروارد آمریکا اســت ،اشاره کرد .که
این آلبوم توســط یک کلکســیونر به نام ویلکینســون ( )Wilkinsonبه دانشــگاه
هاروارد آمریکا اهدا و یا فروخته شده است .برای مشاهدهی این آلبوم ،ر .ک:
Pds.lib.harvard.edu/pds/view/6665026
35 Count Cavour.
36 Wilhelm Guillaume I.
37 Donna Stine.
38 Metropolitan
39 Musee National des Arts Asiatique Guimet.
40 Victor Brogniart.
41 Edward Wadie Said.
 42تعــداد کثیــری از عکسهــای جامعــهی ایــران در دورهی قاجــار و زنــان
و مــردان قاجــاری چنــد ســالی اســت که بــا توجه به رشــد قابل توجه شــبکهها
و صفحــات مجــازی و یــا اینــک گروههــای تلگرامــی در چرخش هســتند و نگاه
تعجببرانگیز و گاه تمسخرآمیز ما را به خود جلب میکنند.
 43ایــن فرآینــد از دورهی پهلــوی آغــاز و شــتاب ویــژهای بــه خــود گرفــت.
عکسهای تبلیغاتی نیز نقش مهمی در شکلگیری این فرآیند ایفا کردند.
 44در این کشــا کش خود و دیگری ،آنچه که مسئلهســاز میشــود ،تقابلی
اســت که تحت نام سادهشدهی ســنت و مدرنیته برای جامعهی ایران مطرح
میشــود و میتوانــد دســتآویز مهمــی بــرای آثــار هنــری نیــز قــرار گیــرد (نوعی
فرآینــد درونیشــدهی اوریانتالیســتی در طــول ســالیان) .این مهــم را به عنوان
نمونــه میتــوان در آثــار یکی از هنرمنــدان عکاس حال حاضر کشــورمان دنبال
کــرد .مجموعــ ه عکسهــای «زنــان قاجــاری» شــادی قدیریان به وضــوح نوعی
نگاه ا گزوتیک در همان کشــا کش خود و دیگری ،ســنت و مدرنیته را بازنمایی
میکننــد؛ چیزی که نخســت حاصــل خصیصهی ذاتی خود دوربین عکاســی و
دوم حاصــل وجــود همــان عکسهــای ا گزوتیکی اســت کــه از دورهی قاجار به
جامانــده اســت .دیگری ا گزوتیــک (زنان قاجاری در شــمایل ســنتی) در اینجا
دســتمایهی آثــار هنــری خودمــان میشــود؛ آثــاری کــه بــا جــادادن نمادهایی
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از جامعــهی مــدرن ایــران این نــگاه ا گزوتیــک را دوچندان میکننــد؛ ا گزوتیک
هــم بــرای خودمــان و هم بــرای غربیان در بازارهــا و حراجیهای آثــار هنری که
بــه دنبــال برجســتهکردن چنیــن تصاویــری از شــرق هســتند .تصاویــری که به
ً
شــکل کامــا ضمنــی همان نــگاه غالــب فرهنگــی غرب بــه شــرق را در اصطالح
پسااستعماری و اوریانتالیستی خود بازتولید میکنند.
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I

n 1842, three years after its announcement
in Paris, photography, as a gift, was brought
to Mohammad Shah Qajar’s palace by both England’s and Russia’s legations. It was later put into
the hands of Naser al-Din Shah Qajar (r. 1848-96)
and his courtiers as an object for entertainment and
was used vastly. In Iran, we could regard photography as a tool, which was brought to the court unintentionally and without any previous inquiry from
the king or royal family, although there could be the
ideological and colonial goals for introducing the
camera to Iran’s court by European states intentionally. The camera stayed for years in the palace and
in the shah’s hands, the courtiers’, and other Qajar
nobles’ and consequently too many photographs
were taken and archived. The photos` archive of
the Qajar period is undoubtedly one of the largest
visual treasures and an important part of Iranian
history. If we consider this archive as a visual atmosphere, then it is possible to discuss ontological issues regarding it or analyze the essence and
circumstance of this visual atmosphere from a critical point of view. If this visual atmosphere is named
Visuality then we can ask what kind of visuality, why
and how it was formed during the Naseri period,
what functions could this visuality have had in the
past, or even in future? We can regard visuality as
a visual synonym for discourse. Foucault considers
discourse as violence or a violent procedure that we
frame phenomena (e.g., history) to study them. This
procedure or method is the only way to legitimize
historical events and to interrogate history. Such a
position in relation to the history of photography in
Iran can be considered as a fundamental study in
this field; something that has been neglected almost
in scholarly work on Iran’s history of photography.

Genealogy as a historical methodology can make a
suitable framework for this paper. The author justifies a possibility that the visuality of photography
in the Naseri period is politically formed and articulated, albeit in the context of the traditional concept
of politics. There were some reasons, such as the
camera in the hands of the most important person
in a country; taking the first photographs there; the
establishment of the first house of photography in
the palace for fixing the photography on a structure
called government and palace; being formed in politics; and connecting with power relations. Yet we
should consider politics and government based on
their traditional concepts, and that is why the author
can talk about the formation of political visuality in
this period. Of course, one should not miss the political-orientalist view that can maintain its political,
social and cultural functions even till now. Indeed
the foreign photographers have paid more attention
to the social subjects and generally the eastern-Iranian man; in other words, the view of orientalist is
completely obvious in the documentary social photos taken by them for rulers, curators and later for
those scholars whose job was to study about Iran.
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