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محمدعلیشاه
و بهانههای ناشنیده او

تاریخ جهان

 154سالقبل،نخستینعکاسایرانیحرممطهرتوانستپسازعکسگرفتنازحاجمالهادیسبزواری

فتح باستیل
آغاز جمهوری فرانسه

بهمشهدبیایدوازاماکنمتبرکه عکسبرداریکند

آقارضاخان،اصالت ًاازاهالیاصفهانبود.پدرش
ِس َمت پیشخدمت ناصرالدینشاه را داشــت و
برادرش ،میرزا علینقیخان حکیمالممالک،
یکی از پزشکان مخصوص شاه قاجار محسوب
میشد .به همین دلیل ،فرایند رشد او در دربار،
نباید مشکل و پیچیده بوده باشد .آقارضاخان در
سال 1237ش ،هنر عکاسی را نزد «فرانسیس
کارلهیان» فراگرفت؛ یک عکاس فرانسوی که
به دستور ناصرالدینشاه به ایران آمد و نخستین
عکاسانایرانیراآموزشداد.آقارضاخاندربین
شاگردانکارلهیان،شاخصوزبدهبود؛بههمین
دلیلدر 20سالگیباهنریکهداشت،نظرشاه
قاجار را جلب کرد و در سال 1242ش ،به لقب
«عکاسباشی»دستیافت.گرایشآقارضاخان،
به عکسبرداری پرتره و چهره بود و الحق هم
اینکاررابسیارخوبانجاممیداد.بهدستورشاه
قاجار،آقارضاعکاسباشیازافرادمختلفدربار
و نیز شخص شاه ،تصاویر مختلفی را تهیه کرد و

تصویرحاجمالهادیسبزواری-اثرآقارضاعکاسباشی

▪شاگرد زبده فرانسیسکارلهیان

 1246ش-تصویریاز صحنعتیقکهتوسطآقارضاعکاسباشیگرفتهشدهاست(منبع)razavi.photo.ir:

در سال 1246ش 154 ،سال قبل ،زمانی که
ناصرالدینشاه تصمیم گرفت برای نخستینبار
به مشهد سفر کند ،همراه او شد و با دستور شاه
قاجار ،به عکسبرداری از اماکن و افراد مسیر
حرکتپرداخت.
▪اتفاقیمهمدرسبزوار

یکی از نکات مهمی که در تاریخ عکاسی ایران
قابلتأملبهنظرمیرسد،نوعبرخوردیاستکه
عامهمردمبااینهنردرابتدایورودآنداشتند.از
آنجا که برای پذیرش یک پدیده یا وسیله جدید،
حتم ًا حکم و توجه علما الزم بود ،تا زمانی که این
اتفاقنسبتبهعکاسینمیافتاد،رغبتعمومی
به این هنر هم شکل نمیگرفت .هنگامی که
ناصرالدینشاه به عزم زیارت حرم امامرضا(ع)
راهی مشهد شد ،در سبزوار به دیدن فیلسوف
و عالم نامدار آن عصر ،حاج مالهادی سبزواری
رفــت .ایــن دیـــدار ،صرفنظر از نــوع برخورد
حکیم اسرار با شاه قاجار که توام با بیتوجهی و
بیاعتنایی بود ،از زاویه دیگری هم قابل بررسی
اســت .ناصرالدین شاه با اصــرار به دیــدار حاج
مالهادیرفتوضمناظهارارادت،ازاوخواست
که اجازه دهد تصویری از وی توسط آقارضاخان
عکاسباشی تهیه شود .این نخستینباری بود
کهازیکعالمایرانی،عکسیثبتمیشد.حکیم
پس از مدتی درنــگ ،پذیرفت و عکاسباشی،
فوریبساطخودراپهنوعکسیازحاجمالهادی
تهیهکرد.اوباسرعتعکسگرفتهشدهراچاپو
تقدیم حکیم اسرار کرد .او نیز استفاده از این فن
را بیضرر خواند .به این ترتیب ،این اقدام حاج
مالهادیسبزواریمقدمهایبرایگسترشهنر
عکاسیدرمیانمردمشد.
▪عکاسیدرحرمرضوی

آقارضاخان عکاسباشی،در مشهد مأموریت
جدیدی گرفت و آن ،تهیه عکس از حرم مطهر

تصویریازآقارضاعکاسباشی

جــواد نــوائــیــان رودســـری – عکاسی بــرای
نخستینبار در دوره محمدشاه قاجار وارد ایران
شد و اولین ایرانی که به این هنر اقبال نشان داد،
ملکقاسممیرزا،پسربیستوچهارمفتحعلیشاه
قاجار بود .با این حال ،تا مدتها ،هنر عکاسی به
عنوان هنری اشرافی و محدود شناخته میشد و
حتیاقبالشاهانقاجاربهاینهنرهمنتوانست
زمینه همهگیرشدن آن را فراهم کند .به همین
دلیل ،نخستین عکسهایی که از مکانهای
تاریخی و مذهبی ایــران تهیه شد ،عموم ًا کار
عکاساناروپاییبود.مث ً
الچنانکهمعروفاست،
آنتونیو جیانوزی ،مستشار ایتالیایی نیروهای
نظامی در دوره قاجار ،اولین عکس را از حرم
رضویگرفتوبهنامخودشثبتکرد.اینتصویر
امروزه در کاخموزه گلستان نگهداری میشود.
جیانوزیازافسرانیبودکهدرانقالبگاریبالدی
برایاستقاللایتالیاازامپراتوریاتریش،شرکت
کرد و بعدها به عثمانی گریخت و در نهایت ،از
ایران سر درآورد .اما در میان ایرانیانی که خیلی
زود به هنر عکاسی عالقه نشان دادنــد و در آن
سرآمد شدند ،آقارضاخان عکاسباشی ،ملقب
به اقبالالسلطنه و آجودان مخصوص ،جایگاه
ویژهای دارد .او را باید نخستین ایرانیای بدانیم
کهبهعنوانعکاسحرفهایفعالیتکردوتصاویر
فوقالعادهایازخودبهجاگذاشت.داستانسفر
او به مشهد و اتفاقاتی که در این مسیر افتاد ،یکی
ازجذابترینوقایعیاستکهدرتاریخهنرایران
یتوانیافت.
م 

رضوی و اماکن متبرکه بود .او در مدت اقامت
در مشهد ،به سراغ بسیاری از ابنیه تاریخی شهر
هم رفــت و عکسهایی که از وی در کاخموزه
گلستانباقیاست،نشانمیدهدکهآقارضاخان
برای تکمیل کــارش ،اص ً
ال کم نگذاشتهاست.
وی در کنار تصاویری که از حــرم رضــوی تهیه
مـیکــرد ،عالقه خــود به کــار روی پرتره را هم
موردتوجه قرار میداد .به این ترتیب ،تصاویری
از صاحبمنصبان مشهدی تهیه شــد کــه در
کنار عکسهای تهیهشده توسط عبدا ...قاجار
که سالیانی بعد از آقارضاخان به مشهد آمد،
مجموعهایبینظیرازعکاسیپرترهراپیشروی
عالقهمندانقرارمیدهد.
▪فرجامعکاسباشی

آقارضاخان بعدها ،در سفر اول و دوم ناصرالدین
شاه به فرنگ نیز ،او را همراهی کرد و به عکاسی
پرداخت.ویافزونبرمقامعکاسباشی،مشاغل
پردرآمد و حکومتی دیگری هم داشت؛ در سال
1252ش،ازسویناصرالدینشاه،لقبعجیب
و غریب «آجودان مخصوص و خزانهداری صرف
جیب مبارک» را دریافت کرد و مدتی هم شغل
نظامی به وی واگـــذار کردند و در «اداره کل
توپهایممالکمحروسه»بهعنوانناظرفعالیت
داشــت و در سال 1262ش« ،وزیــر قورخانه»
شد .البته با توجه به آنچــه دربــاره تشکیالت
توپخانه و قورخانه در این دوره میدانیم ،این
مشاغل صرف ًا ِس َمتهای تشریفاتی بود که افراد
بابت آن حقوق میگرفتند ،اما کار خاصی انجام
نمیدادند!آقارضاخاندرسال1263ش،لقب
اقبالالسلطنهراهمدریافتکردواز1265ش،
عالوهبراینالقابومشاغل،نیابتفتحعلیخان،
فرزنددوسالهکامرانمیرزاونوهناصرالدینشاهرا
هم که در آن سن ،امیر توپخانه شدهبود ،برعهده
گرفت .آقارضاخان عکاسباشی ،نخستین
عکاس حــرفـهای ایــرانــی و اولین کسی که از

ناصرالدینشاه وهمراهاندرشکارگاه-اثرآقارضاعکاسباشی

اگر گاهشمار هجری قمری را مالک قرار دهیم،
در  14ذیالحجه سال  ،1324محمدعلیشاه
رسم ًا به عنوان ششمین پادشاه قاجار ،قدرت
را به دست گرفت .سا لهای آغاز حکومت او،
مــصــادف بــا شــروع مشروطیت در ای ــران بــود.
شــایــد خیلی از مــا نــدانــیــم کــه بــرخــاف بــاور
عموم ،محمدعلیشاه بالفاصله پس از به تخت
نشستن ،فرمان حمله به مجلس را صادر نکرد.
از دیماه سال  1285تا تیرماه سال ،1287
 18ماه فاصلهاست و کمتر کسی به این دوره،
به عنوان مقدمه واقعه مشهور به یومالتوپ توجه
میکند .محمدعلیشاه قبل از آ نکــه بساط
استبداد صغیر را بهراهبیندازد و منفور مورخان
عموم ًا مشروطهخواهی شود که او را مجسمه
ستم و بیعدالتی معرفی میکردند و همه
مشکالت را به پای وی میانداختند 18 ،ماه
پادشاه مشروطه بود .در این مدت چه اتفاقی
افتاد که شاه قاجار را به ورطه مخالفت آشکار
با مشروطهخواهی کشاند و حتی باعث شد
که فرمان به توپ بستن مجلس شــورای ملی و
خفهکردن مشروطهخواهان در باغشاه را صادر
کند؟ قضیه بــه همین سادگیها نیست .به
احتمال زیاد ،شخص محمدعلیشاه عالقهای
به مشروطیت نداشت و آن را به واسطه امضای
پدرش قبول کرد؛ اما باالخره آن را پذیرفته و
امضا کردهبود .با وجود این ،طی دوران  18ماهه
حکومت مشروطه محمدعلیشاه ،اتفاقاتی افتاد
که بهاصطالح ،بهانه را به دست شاه قاجار ،برای
نابودی اساس مشروطیت داد .مهمترین این
اتفاقات ،او ًال ترور وی توسط مشروطهخواهان
تــنــدرو و ثانی ًا فحاشیهای دامــنــهداری بود
کــه مطبوعات طــرفــدار مشروطیت نسبت به
شاه قاجار انجام میدادند؛ این فحاشیها تا
جایی پیش رفت که سیدمحمدرضا مساوات
دست به تهیه طوماری زد که بر اساس آن ،شاه
قاجار،فرزند نامشروع معرفی و به مــادر وی
که دختر امیرکبیر بود ،رسم ًا اتهام فحشا زده
میشد .این رفتار طبیعت ًا نمیتوانست بیپاسخ
بماند و شاه بارها از طریق ارسال پیام به مجلس،
خواستار کنترل ایــن زیــادهرویهــا شــده بود؛
حتی میتوان گفت واکنش محمدعلیشاه در
قبال رفتارهای مشروطهخواهان تندرو و بهویژه
اعضای حزب دموکرات عامیون ،تا حدود زیادی
خویشتندارانه بــود هاســت .بنابراین ،بخشی
از دالیــل به تــوپ بستن مجلس شــورای ملی،
بیتردید ریشه در رفتارهای نامتعارف و خارج
از عرف مشروطهخواهان تندرو بود .این رفتار
البته در دیگر نقاط ایران هم از آ نها مشاهده
شد؛ چنانکه در مشهد ،میرزا حبیب خراسانی،
مجتهد معروف را که در ابتدا از مشروطه هواداری
کرد و بعد به دلیل همین رفتارها ،از آن فاصله
گرفت ،با شربت آغشته به زهر از بین بردند.
جالب اینجاست که مورخان دوره مشروطه
هنگام بررسی وقایع مربوط به رویداد یومالتوپ،
عموم ًا یکطرفه به قاضی میروند و اص ـ ً
ا از
تحرکاتی که باعث بهانه دادن به دســت شاه
قاجار شد ،سخن نمیگویند که این هم ،از آن
شیطنتهای تاریخی است!

نخستینتصاویرایرانیحرم رضویبادوربین«آقارضاعکاسباشی»

بقاع متبرکه کشور و شخصیتهای مذهبی
عکس گرفت ،در  12بهمن ســال  ،1268به
طور ناگهانی در باغ خودش ،واقع در شمیران،
درگذشت .محمدعلی بامداد در کتاب «شرح
حال رجال ایران» ،مرگ آقارضاخان را یک ترور
با قهوه قجری میداند؛ اما دلیل و مدرکی ارائه
نمیکند .به هر حال ،دلیل مرگ عکاسباشی،
یکیازمسائلالینحلتاریخیاست.
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حالجیان-انقالبفرانسهیکیازمهمتریناتفاقات
در تاریخ چندصد ساله اخیر اروپا به شمار میرود؛
انقالبیکهبرایبرقراریجمهوریدرفرانسهاتفاق
افتادوهمینکافیبودتاپایههایرژیمهایسلطنتی
رادراروپا،بهلرزهدرآورد.اگرچهچندقرنقبلازاین
واقعه ،یعنی در سال  1215میالدی انگلیسیها
رژیم سلطنتی خود را طی یک شورش گسترده که
اشراف سازماندهی آن را برعهده داشتند ،به نظام
مشروطه سلطنتی تبدیل کــرده بودند؛ اما چون
انقالبانگلیسیهاوابستهبهطبقهثروتمندانبود،
اوال منجر به ایجاد جمهوری نشد و ثانیا ،با استقرار
نظام سرمایهداری اشرافی ،به طبقههای متوسط و
پایینفشاراقتصادیزیادیراواردکرد.اماآنچهدر
فرانسه و در زمان پادشاهی لویی شانزدهم رخ داد،
بهمعنایواقعییکانقالببرایجمهوریمحسوب
میشد .سرآغاز این انقالب ،فتح قلعه باستیل در
 14جوالی 1789بود .باستیل قلعهای بود متعلق
به فرانسه قرن چهاردهم ،با دیوارهایی به ضخامت
یکونیممترکههشتبرج بلند،آنهارابههموصل
میکرد؛ مدتها بود که دیگر دژی نظامی محسوب
نمیشد و فقط از زنــدان آن بــرای حبس مجرمان
استفاده میکردند .در این زندان ،افرادی محبوس
بودند که نوشتههای آنان موجب نارضایتی دربار و
علیهآنانازسویشاهاعالمجرمشدهبودوازاینرو،
زندانیان نمیتوانستند تجدیدنظر در حکم خود را
درخواستکنند.درنتیجه،اینزنداننمادحکومت
استبدادی در فرانسه تلقی میشد .در بحبوحه
ناآرامیها و اعتراضها ،این شایعه دهان به دهان
میگشتکهچندهزارسربازسلطنتطلب،بهبهانه
پایان دادن به ناآرامیها ،اما درواقع برای سرکوب
مردم،آمادهیکهجومگستردهمیشوند.مردمهم
در این هنگام به فکر مقابله و دفاع از خود افتادند و
مشغولتجهیزخودشانشدند.شورشیانبافریاد«به
سویباستیل!بهسویباستیل!»بهآندژمستحکم
حملهور شدند .در وهله اول« ،دولونای» ،فرمانده
زنــدان بــرای اجتناب از خونریزی بین دوطــرف،
دروازههــای زندان را به روی مهاجمان گشود ،اما
پس از مدت کوتاهی ،به دلیل تنشهای هیجانی،
نبردازسرگرفتهشد.براثرنبردزندانباستیل،تنها
یک نفر از مدافعان زندان و  98نفر از مردم کشته
شدند.اماپسازفتحآنجا،دولونای،فرماندهزندان
و  7نفر دیگر از مدافعان را به جوخه اعدام سپردند.
مدتزمانکوتاهیپسازفتحزندانباستیل،نظام
اربابرعیتی،درروز 4اوت 1789ملغیاعالمشدو
در 26اوتجمهوریفرانسهرسمیتیافت.

