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چکیده
که خواهان نسخه برداری از شیوه ی زندگی اشراف  در فرانســه ی ســده ی نوزدهم میادی، افراد برخاســته از طبقه ی متوّسط 
خ نگاران، به مدل های جدید ایشان بدل  شدند؛  بودند، رابطه ی سّنتی هنرمند با مدل را دچار دگرگونی ساخته و با استخدام ر
مدل هایی فرمان ده و نه فرمان بر. با این حال، واژه نامگان فرانسوی منتشره در این دوره، »مدل« را با همان تعریف قدیمی، 
مبتنی بر فرمان بردار بودنش، توصیف  کرده اند. در متون عّکاســی منتشــره در همین ســده نیز، شــاهد استفاده از واژه ی مدل 
کردن از »مشتری«های عکاس خانه ها. در این نوشتار منتج از یک پژوهش بنیادی نظری، تاش  هستیم؛ اّما این بار برای یاد 
شــده تــا با آزمودن فرضّیه هایی چنــد برای یافتن دلیل چنین رویکردی، تعریفی جدید برای مدل، متناســب با جایگاهش در 
کسب نتیجه ای  عّکاسی، ارائه شود. بر اساس اسناد بررسی شده، در فرآیند ثبت عکس، تعامل میان عّکاس و مدل، منجر به 
گرفتن حالت مورد نظر  خ نگار مدل را در  که ابتدا ر مطلوب تر نسبت به عمل هر یک از طرفین به تنهایی می شود: بدین معنی 
کتسابی را به حّسی مناسب آراسته و توفیق اثر نهایی را بیش از  هدایت، و ســپس مدل به واســطه ی هوشــمندی اش، حالت ا

پیش تضمین می کند.   
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پیش از پیدایش عّکاسی، در دنیای هنر، »مدل« عمومًا به فردی 
خ نگار، به استخدام  گرفتن حاالت مورد نظر ر که جهت  گفته می شد 
افــراد  فرانســه،  در  میــادی،  نوزدهــم  ســده ی  در  درمی آمــد.  وی 
که خواهان نســخه برداری از شــیوه ی  برخاســته از طبقه ی متوّســط 
گاه رابطه ی ســّنتی هنرمند با مدل  زندگی اشــراف یا نژادگان بودند، 
خ نــگاران، بــه مدل هــای  را دچــار دگرگونــی  ســاخته و بــا اســتخدام ر
جدیــد ایشــان بــدل می شــدند؛ مدل هایی فرمــان ده و نــه فرمان بر. 
به دنبال انجام پژوهشــی دانشــگاهی در خصــوص حالت گیری افراد 
و 1860 میــادی،  پاریــس در دهه هــای 1850  در عکاس خانه هــای 
نگارنــدگان متن حاضر متوّجــه به کارگیری واژه ی مدل به وســیله ی 
عّکاســاِن اهــِل قلِم آن دوران شــدند؛ اّما این بار بــا معنایی متفاوت: 
ایشــان هنــگام یادکردن از »مشــتری«های عکاس خانه هــا، از واژه ی 
کتاب هــا و مقاله هــای تاریــخ  گرچــه در  گرفتــه بودنــد.  »مــدل« بهــره 
کــه برای ثبــت تصویر  عّکاســی و ادبیــات، بــه نحــوه ی رفتــار افــرادی 
خ نــگاران مراجعــه می کردنــد، اشــاره هایی چنــد صــورت  خــود بــه ر

گرفته، اّما تا پیش از انجام این تحقیق)١٣٩٢(، نگارندگان با مطلبی 
خ نــگاِر  درخصــوص نحــوه ی اســتفاده از واژه ی مــدل نــزد عّکاســاِن ر
ســده ی نوزدهم میادی برنخورده بودند. این مســئله، ایشــان را بر 
کاوش در واژه نامگان وقت، به جســتجوی  آن داشــت تا هم زمان با 
دالیــل چنین اســتفاده ای از واژه ی یادشــده نزد عّکاســان بپردازند. 
در جریــان ایــن پژوهش بنیــادی نظری در منابع تاریخی، از اســناد و 
گردآوری شــده،  کتابخانه ای بهره گرفته شــد. عــاوه بر متون  منابــع 
کز اســناد شــهر پاریس،  خ نگاره های محفوظ در مرا تجزیــه و تحلیل ر
ح شــده  برای پژوهشــگران، امکان آزمودن دوباره ی نظریه های مطر

در متون عّکاسی سده ی نوزدهم میادی را فراهم آوردند. 
در نوشــتار پیش رو، ابتدا به ریشــه یابی واژه ی مدل در واژه نامگان 
زبان هــای فارســی و فرانســه پرداخته و ســپس، با تکیه بــر نظرّیه های 
کاربرد »مدل«  خ نگاره از دوران رنسانس تا سده ی نوزدهم میادی،  ر
در نخستین متون عّکاسی منتشره در فرانسه بررسی و تعریفی جدید 

برای آن، متناسب با جایگاهش در عّکاسی، ارائه خواهد شد.

مقدمه

مدل به تعریف سّنت: فرمان بر یا فرمان ده؟

فرهنــگ فارســی دکتــر محّمد معیــن در تعریــف واژه ی فرانســوی 
و  چیــز  هــر  سرمشــق. ]...[  نمونــه،  »الگــو،  می نویســد:  »مــدل«1 
هنرمنــد  برابــر  در  کــه  غیــره  و  انســان  و  مجســمه  از  اعــم  هرکــس 
یــا مجسمه بســازد« )معیــن،  و  نقاشــی کند  از روی آن  تــا  قرار گیــرد 
1٣8٧، 8٧1(. در فرهنــگ فارســی عمیــد نیــز تعریفــی مشــابه آمــده 
کــه چیــزی را از روی آن می ســازند؛ الگو.  ح یــا نمونــه ای  اســت: »طــر
کــه در تهیــه ی یک اثــر هنــری، به عنــوان الگو  ]...[ فــرد یــا شــخصی 
کارهای  کــه از چهره یا انــدام او، در  به کار گرفته شــود. ]...[ شــخصی 
هنری، آموزشــی، و تبلیغاتی استفاده شــود« )عمید، ١٣٩0، ١٨56(. 
در  هنرمنــد  آنچــه  یــا  »آن کــه  فرهنگ فشرده ی ســخن:  بــر  بنــا  و 
به وجــود آوردن یــک اثــر هنــری آن را مبنــا و الگو قرار می دهــد. ]...[  
کارهــای هنری، تبلیغاتــی، و مانند  آن کــه از چهــره یــا  انــدام او  برای 
در  در نهایــت،   .)2130 ،1382 )انــوری،  استفاده می شــود«  آنهــا  
که  فرهنگ فارســی دو جلدی ذکــر شــده: »سرمشــق. ]...[ شــخصی 
از چهــره یــا انــدام او بــرای منظورهــای هنــری، آموزشــی یــا تبلیغاتی 
تصویــر، مجســمه یا عکــس تهیه می کنند« )صدری افشــار و حکمی، 
واژه ی  گفته شــد،  نیــز  پیش از ایــن  همان طور کــه   .)1٨74 ،13٨٩
که در زبان فارســی نیز مــورد اســتفاده قرار می گیرد، از زبان  یاد شــده 
فرانســه وام گرفته شــده و البّتــه خــود از خانــواده ی واژه ای التیــن2 
کــه از دیرباز  اســت. در اینجــا، پســندیده تر آن اســت تــا بــه مفهومــی 

کرده اند، اشاره شود.  واژه نامگان فرانسوی برای »مدل« ارائه 
گفته  برپایــه ی تعریف ســّنتی اش، در دنیای هنر، مــدل به فردی 

 Richelet,(»گــون گونا بدنــی  »حــاالت  تحــت  را  خــود  کــه  می شــود 
گردانشــان قرار می دهد، به  650 ,1759( در برابــر دید هنرمندان و شا
 Watelet & Levesque,( »عنــوان »موضوع طّراحی خدمت ]می[کند
Institut de France, 1835, 215 ;470 ,1792( و »به واسطه ی تقلید، 
بازنمایی می شود«)Larousse, 1874: 359(. در واژه نامگان از »حرفه 
 CNRS,(»ء مدل به معنای پیشــه ی[ حالت یری برای یک هنرمند[
گفتــه ی پِیــر الروس3، ایــن حرفــه  922 ,1985( نیــز یاد کرده انــد. بــه 
که طبیعت به ندرت ]تمامی  گی]هایی[ جسمانی است  »نیازمند ویژ
آنهــا را[ به یک فــرد واحد اعطا می کنــد« )Larousse, 1874, 359(. به 
که در طــول تاریخ، بعضی نّقاشــان، جهت خلق  همیــن دلیل اســت 
تصویــری »کمال گــرا« از فرد مورد نظرشــان، از چندین مدل متفاوت 
خــود  واژه نامــه ی  ِامیل لیتــره4 در  همچنیــن،  بهره می گرفته انــد. 
که برای دســتیابی به یک نتیجه ی دلخواه، بایستی  گوشــزد می کند 
کنیم«  که می خواهیــم خلق  مــدل را »در حاالتی مناســِب پیکــره ای 
)Littré, 1874, 583( قــرار دهیــم؛ ایــن نکته در بحــث پیرامون نقش 

خ نگاره از اهّمّیتی شایان برخوردار است. مدل در خلق پرتره یا ر
بــا وجــود ارائه ی چنیــن تعاریفــی برای »مــدل« از ســال »1676« 
میــادیRey, 1992, 1257(5( بــه بعــد، واژه نامــگان بررسی شــده ی 
منتشــره در فرانســه در طــول ســده ی نوزدهــم میــادی، ایــن واژه را 
تنها برای ارجاع به طّراحی، نقاشی و مجّسمه سازی به کار برده اند. 
کــه ســهم عّکاســی در میــان  ح می شــود  در اینجــا ایــن پرســش مطــر
کــه  هنرهای تجّســمی،  از  جوان تــر  شــاخه ای  به عنــوان  هنرهــا 
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اختراعــش به طــور رســمی بــه نیمــه ی اّول همیــن ســده برمی گردد، 
یــادآوری  ایــن ســؤال،  ح  از طــر نگارنــدگان  چه بوده اســت؟ هــدف 
دوبــاره ی داســتان پیوســتن عّکاســی بــه هنرها نبــوده، بلکــه یافتن 
دلیلی اســت بــرای نادیده انگاشــتن عّکاســی به عنوان ابــزاری نوین 
جهــت بازنمایــی از ســوی مؤّلفین واژه نامــگان مذکور. پرســش دیگر 
غ از  که آیا واژه ی »مدل« در ذهن همــه ی هنرمندان، فار ایــن اســت 
کار ویژه شــان، معنایی واحد را متبادر می ساخته یا عّکاساِن آن  ابزار 
گان فّنی خود، مدل را از دیگر رشته ها  زمان، برای خلق مجموعه واژ
کرده بوده اند. برای پاســخ به این پرســش ها،  وام گرفته و از آن خود 
ابتــدا به اختصــار، بــه آنچه عّکاســی را از دیگــر »هنرهــای بازنمایی«، 
باألخص در آغازین ســال های پس از اختراعش، متمایز می ساخته، 

پرداخته خواهد شد.

جایگاه مدل در عّکاسی

شــکوفایی عّکاســی در میانه ی ســده ی نوزدهم میــادی، نقش 
بــاال،  ایفا کرده اســت. ســرعت  افــراد  بازنمایــی  فراینــد  را در  مهّمــی 
قیمــت انــدک، و نیــز تکثیرپذیر شــدن آن، تنهــا اندکــی پــس از اعان 
کــه دسترســی مردم  رســمی اختراعــش، از مؤّثرتریــن عواملــی بودنــد 
که پیش از این تنها  خ نگاره،  به تصویرشــان را سهولت بخشــیدند. ر
گروه های  اشــراف یا نژادگان و شــماری اندک از افراد وابســته به دیگر 
اجتماع از حّق داشــتن آن برخوردار بودند6، به تدریج همه گیر شــد؛ 
کم درآمدتــر. در آغاز و  ابتــدا نــزد طبقــه ی اعیــان و ســپس نــزد افــراد 
برخاف قبل، یک فرد اعیان می توانست بیش از یک بار در عمر خود 
گذارد و به این ترتیب،  »ابدی« شود، بر جایگاه اجتماعی اش صّحه 
تاریخــش را، خــود بــه رشــته ی تحریــر درآورد. اّما مقصــود از طبقه ی 

اعیان در فرانسه ی قرن نوزدهم میادی چیست؟ 
در چاپ ششم از واژه نامه ی فرهنگستان فرانسه، در تعریف واژه ی 
کلّیه ی  گذشــته، لفظ بورژوا بــه  اعیــان یــا »بورژوا«7 آمده اســت: »در 
شهروندان یک شهر اطاق می شد. ]...[ همچنین برای ایجاد تضاد 
 Institut de(»گفته می شــود بــا ]مفاهیمی چون[ اشــرافی و یا نظامی 
France, 1835, 216(. چنیــن تعریفی می تواند با تعریف پیشــنهادی 
کــه »هــر فــرد متعّلــق به طبقــه ی متوّســط در یک  واژه نامــه ی لیتــره 
شهر«)Littré, 1873, 393( را »بورژوا« قلمداد می کند، تکمیل شود. 
ارتقای طبقه ی متوّسط در سده ی نوزدهم میادی، به ویژه در 
میان افراد مرّفه این طبقه، با وام گیری بعضی صفات یا نشـــــانه های 
متمایزکننـــــده طبقـــــه ی اشـــــراف همراه بـــــوده اســـــت که از میـــــان 
کرد. به بیان  خ نگاره اشاره  شاخص ترین این نشانه ها، می توان به ر
کم کم جایگاه خـــــود را در اجتماع  دیگر، افراد متعّلق به این قشـــــر، 
تثبیت و خویشتن را شایسته ی داشـــــتن تصویری دانستند قادر به 
ابدی کردن موّفقّیت چشمگیرشـــــان. بدین ترتیب، ســـــفارش های 
خ نگاره به نّقاشـــــان و تندیس گران عرضه کرده و  خود را برای خلق ر
که این بار  به مدل های جدید هنرمندان تبدیل شدند؛ مدل هایی 
به جای خدمت به هنرمندان، آنها را به استخدام خود درمی آوردند 
و به جای دســـــتمزد گرفتن از ایشان، دســـــتمزد پرداخت می کردند. 

این تغییر مناســـــبات، به نارضایتی هایی، هـــــم نزد مدل های اعیان 
و هم نزد هنرمنداِن به اســـــتخدام درآمده دامـــــن زد. در اینجا این 
کمّیـــــت طبقه ی  کـــــه مگـــــر در دوران حا ح می شـــــود  پرســـــش مطر
اشراف بر جامعه، نّقاشـــــان و تندیس گران به دریافت سفارش هایی 
از ســـــوی اعضای طبقات باالی اجتماع عادت نداشـــــته اند؟ پاسخ 
که پس از ارتقای  مثبت اســـــت. اّما نکته ی قابل ماحظه این است 
طبقـــــه ی متوّســـــط، اختاف طبقاتـــــی میان ســـــفارش دهندگان و 
سفارش گیرندگان، یعنی مشتری های برخاسته از طبقه ی متوّسط 

کم رنگ شده و تقریبًا از میان رفت.  و هنرمندان، 
خ نگاره  کتاب خود نظرّیات ر خ فرانسوی هنر، در  ِادوار ُپومیه موّر
خ نگاره تنها  از رنسانس تا دوران روشنگری، خاطرنشان می کند که »ر
]بازنمایی[ یک فرد نیست، بلکه ]بازنمایی[ زندگی شکوهمندش نیز 
Pom-  ( گیرد« که بایســتی مورد تقلید قــرار  هســت ]...[، یــک زندگی 
مطالــب  بــا  گفتــه  ایــن  ارتبــاط  بهتــر  درک  بــرای   .)mier, 1998, 25
گرفت، وفادار به ســّنِت  فوق، می توان از مثال هنرمند نّقاشــی بهره 
»بازنمایــی شــکوهمندانه ی یــک زندگی تقلیدشــدنی«. حــال، پس 
کاهــش یــا از بین رفتــن فاصلــه ی طبقاتــی میــان ســفارش دهنده  از 
از  می توانســت  ســّنت گرا  هنرمنــد  ایــن  چگونــه  ســفارش گیرنده،  و 
کــه خــود بــدان  خــال اثــرش، »شــکوهی« را بــه بیننــده تلقین کنــد 
کــه هنرمنــد و ســفارش دهنده، هر دو  اعتقــاد نداشــت؟ در شــرایطی 
»شهروند« به حساب می آمدند، تشــابه طبقاتی جایگزین برتری ای 
خ نــگاَرش القاء  گذشــته یک مشــتری اشــرافی بــه ر که در  شــده بــود 
می کــرد. در برابــر، هنرمنــد نیز نمی توانســت مشــتری خــود را چونان 
مدلــی استخدام شــده، بــه »بندگــی« درآورد؛ یعنــی او فرمان دهــد و 
مدلش اطاعت. در نتیجه، تا پیش از به دســت آوردن شــهرتی قابل 
که به او امکان ثبت شدن را در تاریخ دهد، مشتری برخاسته  توّجه 
از طبقــه ی متوّســط تنهــا می توانســت جایگاهــی میان مدل ســّنتی 

فرمان بردار و سفارش دهنده ی مطلق را به خود اختصاص دهد. 
با وجود دگرگونی حاصله در نوع روابط اجتماعی، در هنگام خلق 
اثر، هنرمندان نقاش می توانســتند تا با انجام تغییراتی در نســخه ی 
نهایی، نقص های ظاهری مشــتری را اصاح یا »تعدیل« کرده و او را 
زیباتر جلوه دهند. حال آنکه نزد عّکاسان، به دلیل »معصومّیت« یا 
صداقت رسانه شــان، ظاهرًا چنین امکانی وجود نداشــت. از ســوی 
دیگــر، محدودّیت هــای فّنــی دخیــل در فراینــد آفرینــش یــک عکس 
ُکوُلودیُوِن َتــر، الــزام بــه ثبت ســریع تصویر  – بــرای مثــال، در فراینــد 
بر روی الیه ی حّســاس به نور پیش از خشــک شــدن آن – عّکاســان 
کار، از واضح ســازی  بایســتی در زمانــی بســیار اندک، بر تمــام مراحل 
گرفته تا نورپردازی، مســّلط می شــدند. در نتیجه، مدِل یک عّکاس، 
کــه در مقــام یــک مشــتری  نــه به عنــوان یــک »موضــوع طراحــی«، 
خ نگاره ی زیبا، ظاهر می شــد؛ خواســته ای  بی صبــر در انتظــار یــک ر
گی های  کــه تحّققــش همیشــه امکان پذیر نبــود. بــا وجــود ایــن، ویژ
کتب عّکاســی  ســفارش دهندگاِن برخاســته از طبقــه ی متوّســط، در 
کشــور فرانســه، بــرای اشــاره  ســده ی نوزدهــم میــادی منتشــره در 
گزینش  بــه »مشــتری« از لفــظ »مــدل« استفاده شده اســت. دلیــل 
چنیــن واژه ای چه می توانســته باشــد؟ آیــا چون عّکاســان آن زمان 
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کادمیک« ورزیدگی بســنده را نداشــته اند، بــدون توّجه به  بــر زبان »آ
مفهوم ســّنتی مدل در هنرهای تجّسمی، آ ن را به کار می برده اند؟ آیا 
در زبــان هنر آن دوران، واژه ی مدل در حال پیمودن ســیری تحّولی 
بوده اســت؟ آیا از دید عّکاســان، مــدل بیانگر موضوع مــورد تقلید یا 
بازنمایی بوده اســت یا اینکه عّکاسان آن دوران در تاش بوده اند تا 
گانی مختص رشته ی خود به وجود آورده و لفظ مدل را،  دایره ی واژ

ولو با معنایی جدید، از آِن خود سازند؟ 
ضمــن لحــاظ تمامــی فرضّیــات فــوق، ترجیــح فّعــاالن حــوزه ی 
عّکاسی برای استفاده از واژه ی »مدل« به جای »سوژه«، جای درنگ 
دارد؛ چــه، ســوژه در زبــان فرانســه تنهــا به معنــای موضــوع نبــوده و 
کار برده شــود. در نتیجه،  کلمه ی »بنده« نیــز به  می توانــد به جــای 
اســتفاده از واژه ی سوژه به وســیله ی هنرمند می توانسته یادآور »به 
بندگی در آوردِن« فرد مورد بازنمایی بوده باشــد. درصورت اثباِت رّد 
عمدِی واژه ی »سوژه«8 از سوی نگارندگان وقت، این احتمال وجود 
که جامعه ی عّکاســی، در پی رفع هرگونــه ظّن »اقتدارگرایی« از  دارد 
خ نــگار، بــه ما  خــود بوده باشــد. مطالعــه ی نوشــته های عّکاســان ر
گانی بر  که آیــا چنین انتخاب واژ امــکان درک ایــن موضوع را می دهد 
فّعالّیــت حرفه ای آنان نیز تأثیر داشــته یا تنها از سیاســتی درحوزه ی 
نشر، جهت استفاده ی واژه ی مدل به جای سوژه نشأت گرفته بوده 
اســت. عــاوه بر این، به میزان مشــارکت مــدل در فرایند خلق عکس 
پی برده خواهد شد. جهت دستیابی به این مهم، از یادداشت های 
اشــخاص حقیقــی آن زمــان و نیــز، از نوشــته های آموزشــی منتشــره 
به وســیله ی خــود عّکاســان تــا دهــه ی 1860 میادی، یعنــی دوران 
گرفته شــده اســت. هــدف، درک  رواج »پرتــره-کارت ویزیــت«، بهــره 
کــه آیا مدل قــادر به تحــت فرمــان در آوردن عّکاس  ایــن نکته اســت 
بــوده یــا برعکــس، از نقــش خــود بــه عنــوان »مدل هوشــمند یــا آمر« 
کــرده و بــا اطاعت از اوامر عــّکاس، به »آدمــک تحت فرمان  صرفنظــر 

او« تبدیل  شده است. 
مسئله ی میزان مشارکت مدل، باالجبار، میزان مشارکت عّکاس 
بــرای  کــه  بایســتی دریافــت  از ایــن رو  به خاطر خواهــد آورد.  نیــز  را 
دســتیابی به یک حالت بدنی یا یک »ُپِز«9 موّفق، عّکاسان وقت چه 
تمهیداتــی اندیشــیده و از چــه ابــزاری یاری گرفته انــد. در نهایت، آیا 
کارگردانی حساب شــده ی یک نمایش  خ نــگاری را برابر با  می تــوان ر
در نظر گرفــت یــا برعکــس، برابر با ثبــِت ابدِی حــاالِت بدنــِی آموخته 

شده به وسیله ی مدل در زندگی روزمّره اش؟

خ نگاری سهم مشارکت مدل در فرایند ر

واژه نامــه ی بــزرگ جهــان شــمول ســده ی نوزدهــم ]میــادی[، 
تعریف زیر را به واژه ی »مدل« اختصاص داده است:

»یک مدل خوب ]درنّقاشــی یا در مجّسمه ســازی[ بایســتی ]...[ 
هوش و احساســات ]خود[ را به اثبات رساَند، فکر هنرمند را بفهمد، 
که بر روی بوم و یا بر  از هــدف مــورد نظر وی الهام بگیرد، در درامــی10 
گذاشــت، یک هنرپیشــه ی میمیک11  ک ُرس بــه نمایش خواهد  خــا
شود، در مقابل، خود به واسطه ی حالت بدن، به واسطه ی بازی با 

که آرزویش را داشته، و  حاالت چهره، به واسطه ی رفتار، شخصّیتی 
کمال رساندن اثر مشارکت کند«  با سهولت بخشــیدن به اجرا، در به 

 .)Larousse, 1874, 359(
بنابرایــن تعریــف، مأمورّیــت مــدل نیازمند به تــاش و نیز »هوش« 
)همــان( اســت. بــا ایــن حــال، نگارنــده ی مدخــل، دشــواری و حّتــی 
غیرممکن بــودن تضمیــن موّفقّیــت چنیــن مأمورّیتی را از ســوی یک 
مدل به تنهایی، خاطرنشان کرده است. برای یک مدل غیرحرفه ای، 
کامــًا بیگانــه بــا دنیــای حالت گرفتــن بــرای  در اینجــا یــک مشــتری 
خ نــگاره، شــرایط بــه مراتــب پیچیده تــر بــه نظر می رســد. طرح هــا و  ر
نوشته های طنزآمیز باقی مانده از سده ی نوزدهم میادی، به نوعی، 
خ نگارهــا از مشــتری های اعیان خود داشــتند، برَما  کــه ر تصویــری را 
کرد  می کننــد. بــرای مثــال، می توان به صحنه هــای طنزآلودی اشــاره 
کارگاه هــای هنرمنــدان، به دنبــال رودررویی مدل برخاســته از  کــه در 
طبقه ی متوّسط با نقش جدیدش به وجود می آمده اند؛ صحنه هایی 
کــه الهام بخش طنزپردازان برای خلق تصویر اغراق شــده ی این مدل 
تــازه کار بوده اند. یکی از بهترین نمونه ها، کتاب فیزیولوژی اعیان12 اثر 
کــه از خال این اثر بــه معّرفی یک مدل  هانری ُمونیه13 اســت. ُمونیــه 
خودکامه با خواســت هایی نابخردانه، ناشــی از غــرور و بی تجربگی اش 
خ نــگاری را، بــرای خاطرنشان ســاختن  پرداختــه، یــک قــرار خیالــی ر
ایــن دســت،  از  بــا مشــتری هایی  مشــکات هنرمنــدان در مواجهــه 
کرده اســت. در پاســخ به پرســش یک نّقاش برای شناختن  بازســازی 

.)Physiologie du Bourgeois(تنکرد شناسی اعیان ،)تصویر 1- ُمونیه، هانری )١٨٤١م.: ٤٣-٤٠
گالیکا( ی فرانسه: 

ّ
 مأخذ: )کتابخانه ی مل
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»معمول«تریــن)Monnier, 1841, 39( حالت بدنی مشــتری، نامبرده 
مجموعــه ای از حــاالت را جهــت ارزش دهی بیشــتر به خود پیشــنهاد 
هســتند  مشــتری  چهــره ی  پنهان کننــده ی  کــه  حاالتــی  می دهــد، 
)تصویــر 1(. پــس از درگرفتن یک بحث طوالنی میان مشــتری و نّقاش 
کمــی پــس از قرارگیری در  گزینــش حالتــی درخــور، و تنها  در خصــوص 

وضعّیتی مطلوب، مشتری به خواب می رود )همان، 31-45(. 
با وجــود هجوآمیــز بودن داســتان فوق و وقوعش نــزد یک نّقاِش 
کــه بارها درکتاب های  خ نــگار، ایــن ماجرا یادآور یکی از نکاتی اســت  ر
یعنــی »در  تکرار شــده؛  ســده ی نوزدهم میادی  عّکاســی  آمــوزش 
حالــت معمــول قــرار دادن« مشــتری، یــا به زعــم نویســندگان وقت، 
»مــدل«. امــا مقصــود اهل فــن از چنیــن توصیه ای چه بوده اســت؟ 
خ نــگاران، در اینجــا افــراد متعّلق به  اینکــه مشــتری های بالقــّوه ی ر
طبقــه ی متوّســط، در زندگــی روزمّره شــان عــادت بــه حالت گرفتــن 
داشــته اند؟ اینکــه بــه هنــگام مراجعه نــزد هنرمنــدان، همــواره یک 
حالــت واحــد را بــه ایشــان پیشــنهاد می کرده اند؟ یــا منظــور، صرفــًا 
دســتیابی به یک حالت ســاده، طبیعی و غیرســاختگی بوده است؟ 
بــرای آزمــودن نخســتین فرضیه، یعنی عــادت بــه حالت گرفتن افراد 
کتــاب منتشــره در آن دوران،  در زندگــی روزمّره شــان، بررســی چنــد 
که مؤّلفان آنها به مســئله ی چگونه »پیدار شــدن« افــراد در اجتماع 

پرداخته اند، ضروری به نظر می رسد.

از پدیدار شــدن در اجتماع تا حالت گرفتن نزد 
خ نگار ر

کتاب ســتایش اخاقی پدیدارشــدن  َکمــو در  کــه ُرُنــو  همان طــور 
اشــاره می کنــد، پدیدار شــدن در جمــع، برابر با »پذیرفتــن این نکته 
که در هر لحظه، آنچه هســتیم نباشیم، تا جایی برای موجود  اســت 
]مــورد قبــول[ دیگــران فراهم کنیــم«)Camus, 1995, 28( . بنابراین، 
پدیدار شــدن تنهــا در حضور »دیگــری« معنا پیدا می کنــد و این امر، 
که مدل  خ نــگاره؛ بدین معنــی  کارکــرد اجتماعــی ر تأییــدی اســت بر 
کمابیــش »خصوصــی«،  به تنهایــی درمقابــل هنرمنــد و در فضایــی 
ضمــن ِاشــراف بــه ُبعــِد »عمومــی« تصویــرش در آینــده ی نه چندان 
خ نگاره اش به  که مدل برای ر دور، حالــت می گیرد. به جز درمواردی 
دنبال هیچ مخاطب یا بیننده ای جز خود نیست، رفتار خصوصی او 
خ نــگار، به طور غیرمســتقیم، به رفتاری عمومی بدل می شــود  نــزد ر
)تصویــر ٢(. در نتیجــه، برای او، پدیدار شــدن برابر با تصویری اســت 

که از خود، به مخاطب یا مخاطب هایش پیشنهاد می دهد. 
کـــــه نخســـــتین داوری هـــــا بـــــر اســـــاس ظواهـــــر  در جامعـــــه ای 
شـــــکل می گیرند، چیرگـــــی بر تصویر، مـــــی تواند پذیرش افـــــراد را در 
جمع ســـــهولت بخشـــــد. به بیان دیگر، با تن دادن بـــــه هنجارهای 
تحمیل شده از سوی معاصرین، فرد شاید بتواند از استقبال بهتری 
برخوردار شـــــده و به تحّقق نوعی »هماهنگی یا یکدســـــتی« در بستر 
کـــــه ِاروین ُگفَمن15 نیـــــز در اثرش  کمک کنـــــد. همان طور  اجتمـــــاع 
گر فردی در جریان بازنمایی اش،  کید می کند »ا معّرفی خویشـــــتن تأ
خواهان بیـــــان هنجارهایی آرمانی اســـــت، بایســـــتی تمامی اعمال 

Goff-  ( گزیند« مغایر بـــــا این هنجارها را مخفـــــی و یا از آنهـــــا دوری 
man, 2009]1973[, 46(. این مسئله در مورد بعضی از پاریسی های 
میانه ی ســـــده ی نوزدهم میادی نیز صدق می کند: افراد برخاسته 
از طبقه ی متوّســـــط، بـــــرای حفظ و دفاع از جایگاه جدیدشـــــان در 
گی هایی چنـــــد برخوردار می بودند، توصیه  اجتماع، بایســـــتی از ویژ
شـــــده از سوی همشـــــهریان و حّتی نویســـــندگان وقت. از آن جمله 
می توان بـــــه ِدلفین ُد ژیـــــرارَدن16، بانوی فرهیختـــــه و روزنامه نگار 
که طریق نوشته هایش، زنان هم دوره اش را به  فرانسوی، اشاره کرد 
 )Girardin de, 1856]1844[, 149( »انتخاب یک »زیبایی اجتماعی
ترغیـــــب می کـــــرد؛ یک زیبایـــــی به دســـــت آمدنی عـــــاری از هرگونه 
گزینشـــــی بخردانـــــه و با توّجه  تاش »غیـــــر ارادی« )همان(. چنین 
به وســـــایل، »رفتـــــار« )همـــــان، 152(، »گفتارها«)همـــــان(، و حّتی 
»دوســـــت«ها )همان، 153(، بایســـــتی به بانوان امکان تحّقق آنچه 
ِدلفین ُد ژیـــــرارَدن یک »رســـــالت17 سرنوشت ســـــاز« )همان، 157( 
که  که زیبایی را بـــــرای همه ی بانوانی  می خواند را می داد؛ رســـــالتی 
می خواســـــتند »مورد پســـــند واقع شـــــوند« )همان(، دست یافتنی 
می کرد. از خال نوشـــــته هایی از این دســـــت، می توان به اهمّیت 

تصویر عمومی فرد در دوران مورد بحث پی برد.

ورتونه14)ح. ١٨٦٠م.(،  ناشــناس، پرتره-کارت ویزیت: عکس ســیاه 
ُ
تصویر2- دُوران، فیلیپ ف
کاغذ آلبومینه. و سفید بر 

کوثر( مأخذ: )مجموعه ی شخصی شباهنگ 
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و  پاریــس  بــا عنــوان  گروهــی  اثــری  در ســال 1856 میــادی، در 
پاریســی ها در ســده ی نوزدهم ]میــادی[، یکــی از نویســندگان بــه 
کــی  نــام لویی ِاُنــو18، ظاهــر اهالــی پاریــس را بــا »تصاویــر چــاپ حّکا
Dumas ; Gauti-  ( خیــاط« یــک  ]دّکان[  ویتریــن  در  موجــود  ُمــِد 
ایــن  دیــد  از  مقایسه کرده اســت.   )er ; Énault et al., 1856, 185
کلمه  نویسنده، در پاریِس وقت، »هر چیز ]...[ ارزش خود را دارد؛ هر 
کنسرت است« )همان(، هیچ چیز تصادفی نیست،  ]برابر با[ یک ُنِت 
گفتار، نشــان از وجود  »نــه یــک حالت19، نه یک نــگاه« )همان(. این 
گونــه ای از تربیــت اجتماعــی، جهت بهبود بخشــیدن بــه ظواهر و یا 

رفتارهای شهروندان، دارد )تصویر٣(.
دو ســال بعــد از ِاُنو، یعنی در ســال 1858 میــادی، ویکتور فورِنل 
گانــی طنزآلودتــر بــرای صحبــت در مــورد رفتارهــا و شــیوه های  از واژ
کمتر از بیســت ســال  کم اســتفاده کرده اســت.  بازنمایی طبقه ی حا
پس از انتشــار اثــر هانری ُمونیه، فورِنل مجّددًا مســئله ی پیوســتگی 
کــرده؛ اّمــا ایــن بــار تحــت  ح  خ نــگاره اش را مطــر کــم بــا ر طبقــه ی حا
زاویه ای جدید: اشــتیاق افراد برای داشتن تصویر، چونان پدیده ای 
 Fournel,( خ نــگاری«21 نامیده که فورِنل آن را »شــیدایی ر اجتماعــی 

شمایل سازی شــده ی22  شــهروند  شده اســت.  ارائــه   ،)1858, 384
او  شــده:  ظاهــر  مُونیــه  »بــورژوا«ی  از  متوّقع تــر  به مراتــب  فورِنــل، 
از  بــاال  درجــه ای  برســد«؛  »به نظــر  واقعّیــت  از  زیباتــر  می خواهــد 
کــه آشــنایی فــرد با هنــِر چگونــه ظاهرشــدن در اجتمــاع را  خواســت 
به اثبات می رســاند. به زعم فورِنل، »هرچه ]فرد[ بیشــتر مورد تمّلق 
قرارگیــرد، خود را  شــبیه می یابد« )همان، 393(. این مســئله یادآور 
ح شــده به وســیله ی ارسطو در بحثش راجع  یکی از امکان های مطر

به بازنمایی است:
که شـــــاعر تقلیـــــد می کند، همچنین نّقـــــاش، و هر  »همان طور 
که از روی چیزها نســـــخه بر می دارد، باید حتمًا از یکی از  هنرمندی 
کرد؛ یا آن چنان که بوده اند  این ســـــه طریق از اشیاء مورد نظر تقلید 
یا هستند، یا آن چنان که درباره شان می گویند و فرضشان می کنند، 
 Aristote, 1858]ca. 335( »و باألخـــــره آن چنان کـــــه بایـــــد باشـــــند

.)B.C.[, 139
گرفتــه به وســیله ی فورِنل نیــز، مایل به  افــراد مــورد مطالعــه قرار 
بازنمایی خود »آن چنان که باید باشــند« )همان( به نظر می رسند، 
یعنــی »بهتر از آنچه هســتند« )همان، 9(. آنها ســعی می کنند تصویر 
بهبــود  اجتمــاع  در  آموخته هایشــان  بازتولیــد  بــا  را  خــود  عمومــی 
گر سهم مشارکت هنرمند، در اینجا عّکاس، را در بازنمایی  بخشند. ا
خ نــگاری،  ر جلســه ی  یــک  به بار نشســتن  نادیده انگاریــم،  افــراد 
حاصل تعامــل میان شناســه های23 اجتماعــی و خواســِت خوب ]تر[ 

به نظر رسیدن مشتری خواهد بود. 

سهم مشارکت عّکاس

کرده انــد  بعضــی نظرّیه پــردازان ســده ی نوزدهم میادی تــاش 
تــا از طریــق آموزه هایشــان، بهتریــن شــیوه ی رفتــار بــا یــک مــدل را 
پیشــنهاد دهند. در سال 1851 میادی، ِادموند ُد َولیکور در بخشی 
کــه بــه  کاغــذ و شیشــه اش  کامــل عّکاســی بــر روی فلــز،  از خودآمــوز 
حالت گیــری مدل اختصــاص یافته، ابتــدا لزوم داشــتن یک صندلی 
را خاطرنشان ســاخته و  خ نــگاره  اســتوار، جهــت تضمیــن وضــوح ر

سپس، به مقوله ی حالت گرفتن مدل پرداخته است:  
»]...[ مــدل را در حالتــی مناســب قرار خواهیم داد، بایســتی ســر 
کامــًا افقــی قرار گیــرد ]عمــود بــر ســتون فقــرات[، اّمــا بــدون تصّنع و 
خشکی؛ چشم ها به طور مداوم به یک نقطه ی دور خیره شوند، و به 
فرد سفارش خواهیم کرد تا از یک حرکت غریزی ]یعنی...[ نگاه کردن 
کند. از او تقاضا خواهیم کرد تا در حّد  به ابزار ُاِپراتور24]دوربین[ پرهیز 
کامًا بی حرکت نــگاه دارد. حالت چهره  امــکان پلک نزنــد، و خــود را 
بایســتی برازنــده و طبیعــی باشــد و هرگــز به خشــکی نگرایــد، ]امری[ 
که حالت  متأّســفانه بیــش از حد معمول بــرای فردی درگیر ایــن فکر 

.)Valicourt de, 1851, 150( »می گیرد
در ادامه، مؤّلف توّجه عّکاسان را به لزوم حالت گرفتن سهل، و نیز 
کید کرده که پیش از  برازندگی و هماهنگی آن جلب و در عین حال، تأ
شناخت »قواعد نّقاشــی« )همان، 151(، عّکاسان نخواهند توانست 
موّفقّیــت اثــر خــود را تضمین کننــد. به ایــن ترتیــب، بــدون نادیــده 

کاغذ  تصویر 3- فرانک )ح. ١٨٦٠م.(، َلری]؟[20، پرتره-کارت ویزیت: عکس ســیاه و ســفید بر 
آلبومینه.

کوثر(  مأخذ: )مجموعه ی شخصی شباهنگ 
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گرفتن راحتی مدل، ُد َولیکور با وی همچون مدل های ســّنتی رفتار 
گرفتن  که به مانند یک »ســوژه]رعیت[«، آماده ی  کرده، مدل هایــی 
که اربابشــان فرمان می داده اســت. با این  تمامــی حاالتــی بوده انــد 
وجــود، ظاهــرًا به دلیــل نگرانی در مــورد تضمین جنبه هــای طبیعی 
خ نــگاره را به  و ســاده ی حالت گرفتــن، ُد َولیکــور، مشــتری خواهان ر
که  کادمیــک«،  انجــام وظایفــی بــه پیچیدگــی وظایــف یــک مــدل »آ

خدمتگزار استادها و هنرجوها بوده، وادار نکرده است.
لویی ِدزیره بانــکار ِاورار25،  1851 میــادی،  ســال  در  همچنــان 
کاغــذ، در برابر مــدل و قدرت  در بخشــی از رســاله ی عّکاســی بر روی 
تصمیم گیری اش، انعطاف بیشــتری از خود نشــان داده است. ِاورار، 
کرده: یکی آزاد گذاشــتن وی  ح  دو امــکان را بــرای رفتــار با مدل مطــر
نــوع پوشــش؛  بــه عکاس خانــه و  در انتخــاِب روز، ســاعت مراجعــه 
Blan-( »و دیگــری، ســپردن تمامــی ایــن مســئولّیت ها بــه »ُاِپراتــور
کــه  تن پوشــی  گزینــش  دوم،  مــورد  در   .)quart-Évrard, 1851, 25
بــه مــدل ارزش دهــد، و نیز پذیرش او در مناســب ترین روز و ســاعت 
بــه عّکاس محّول شــده اند؛ نگارنده ایــن وضعِیت را »مســاعدترین« 
کــرده اســت. در  خ نــگاره ی موّفــق ذکــر  )همــان( بــرای خلــق یــک ر
نتیجــه، بــر پایه ی این نخســتین اشــاره ی بانکار ِاورار، مشــروع ترین 
فــرد بــرای انجام امور یاد شــده، شــخص عــّکاس به حســاب می آید. 
با این وجــود، در خصــوص حالت گیری یا حالت دهی، بانکار ِاورار به 
عّکاس پیشنهاد کرده تا با توّجه به »فردّیت مدل خود« )همان، 31( 
گرفتن وا دارد. طبق  و نیز »حاالت معمولش« )همان(، او را به حالت 
ایــن آموزه، مدل در چشــم عــّکاس، نه به مثابه آدمــک چوبی تحت 
کــه فردی اســت دارای شــخصّیتی ویژه و چه بســا بی همتا؛  فرمــان، 
گیرد. که بایستی به هنگام تصویر شدن، مورد توّجه قرار  شخصّیتی 
بــر  نوشــتاری  در  شارل ُشــوالیه26 نیز  1854 میــادی،  ســال  در 
بــودن حالــت  لــزوم طبیعــی  بــر  عقیــده ی هــم پیشــه هایش مبنــی 
گذاشــته اســت. به نظــر ُشــوالیه، یــک مــدل نبایــد بــه دلیــل  صّحــه 
موقعّیت ویژه، ولو تصّنعی اش، »به هیچ وجه معّذب به نظر برســد« 
بعــد،  ســال  کــه  َا. ِهرلینــگ  شــبیه  کمــی  )Chevalier, 1854, 48(؛ 
کــرده تــا »معمول تریــن  در رســاله ی عّکاســی اش بــه مــدل توصیــه 
حالت«)Herling, 1855, 9(  خود را بروز دهد، نه یک حالت »خشک 
]و[ غیــر برازنــده« )همــان(. در همــان ســال، ِدزیره فان مونکوِفن27، 
کتابــی پرشــمارگان، درس هایی مشــابه را بــرای وا داشــتن مــدل  در 
 )Monckhoven van, 1855, 82( »بــه »گرفتن یــک وضعّیــت طبیعــی
که پیش  و نــه »اجبــاری« )همــان، 83( ارائه داده اســت. همان طور 
که »معمولی«  از این نیز اشــاره شــد، ممکن اســت مراد از این حالت 
که مــدل قبًا در زندگــی اجتماعی خود  خوانده شــده، حالتی باشــد 

آموخته و  تنها بایستی به تکرار یا بازتولید آن اقدام می کرده است.
کتابــی منتشــره  در ســال 1859 میــادی، هانری ُد َل بانِشــر28 در 
بــا هــدف قّوت بخشــیدن بــه جنبه ی هنــری عّکاســی، باز هــم آزادی 
بیشــتری را بــه مــدل داده اســت. مؤّلــف بــا اعــام اینکه شــباهت یک 
خ نــگاره بــه مدل واقعی، به حالت اّتخاذ شــده به وســیله ی آن مدل  ر
بســتگی دارد، توّجــه خواننده را به اهمّیت نقــش وی در خلق یک اثر 
کرده تا  هنری جلب کرده اســت. نگارنده همچنین به عــّکاس توصیه 

مــدل را »در افــکار و حرکاتش به مّدت بســنده آزاد ]گــذارد[، ]...[ برای 
که، خود به تنهایی، نیمی از شــباهت را  دســتیابی به رفتاری مطلوب 
تشکیل می دهد«)La Blanchère de, 1860)1859(, 104(. ُد َل بانِشر 
کــرده و  بــه وضــوح بــا تبدیــل مدل ها بــه »مانکــن« )همــان( مخالفت 
»راحتــی« )همــان( آنهــا را برای حصــول »برازندگی« )همــان(، ضروری 
دانسته است. چنین نقطه نظری، یادآور این نکته است که بر اثر تکرار، 
کتســابی« امکان تبدیــل به یک حالت  یــک حالت »آموخته شــده یا ا
»غریــزی« را خواهد داشــت. به بیــان دیگر، عّکاس بایســتی مدلش را 
خ نگاره، غریزه  یاری رساند تا هنگام خلق اثر، یعنی در لحظه ی ثبت ر

یا حالت غریزی شده را دوباره زندگی کند.
عّکاســی  خودآمــوز  با عنــوان  اثــری  در  1861 میــادی،  ســال  در 
کــه مــدل را بــه »گرفتــن آن وا  کِلِفــل نیــز از حالتــی  کاربــردی، ِال.-ِژ. 
کــرده اســت: مهــر تأییــدی بــر جایــگاه عــّکاس  می داریــم« صحبــت 
کِلِفــل،  گرفتــه شــده طبــق آموزه هــای  خ نــگاری. حالــت  در عمــل ر
گــی اســت: »طبیعــی« )Kleffel, 1861, 23(، »ســهل«  دارای ســه ویژ
)همان، 203( و »دلپذیر« )همان(. با این وجود، مؤّلف به هیچ وجه 

وِژن )ح. ١٨٦٠م.(، ناشــناس، پرتــره-کارت ویزیت: عکس 
ُ
ُدولف ا

َ
تصویــر 4- دیــزِدری، آنــدره ا

کاغذ آلبومینه. سیاه و سفید بر 
کوثر(  مأخذ: )مجموعه ی شخصی شباهنگ 

خ نگاره های سده ی نوزدهم میادی  گذار از مدِل فرمان بر به فرمان ده در ر
فرانسه
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سهم مدل را در عمل بازنمایی نادیده نگرفته و مایل به همدستی با 
مدل به منظور »فریب ضمنی« بیننده ی تصویر بوده اســت. به زعم 
کِلِفل، با »مشــغول« )همان، 200( جلوه دادن خود به فّعالّیتی چون 
که از حضــور عّکاس در  کرد  مطالعــه یــا نگارش، مدل وانمــود خواهد 
گونــه ظّن »بازی  آن مــکان »بی خبر اســت« )همــان( و با این کار، هر 
خ نــگاره، از بین خواهد برد.  یــک نقــش را در عمِل« )همــان( خلــق ر
کارگردانی یک مدِل »هوشــمند«، عــّکاس به بیننده ی  در نتیجــه، با 
که عکس را به طور »پنهانی« و بدون اّطاع  اثــرش تلقین خواهد کرد 

گرفته است.  موضوِع اثر 
گفتار درباره ی ســــــهم مشــــــارکت عّکاس در حالــــــت دادن مدل، 
بــــــا ارائــــــه ی دیــــــدگاه عــــــّکاِس نــــــام آوِر ســــــده ی نوزدهم میادی، 
آندره َاُدولف ُاوِژن دیزِدری29، به پایان برده می شــــــود )تصویر 4(. در 
ســــــال 1855 میادی، در اثری با عنوان اّطاعاتی در باب عّکاســــــی، 
گرفتــــــِن حالت را به دو بخِش مکّمل تقســــــیم کرده  دیــــــزِدری، عمِل 
اســــــت: یکی جســــــمانی و دیگری روانــــــی. وی ضمــــــن محّول کردِن 
مأمورّیــــــِت »حالت دادن مــــــدل« )Disdéri, 1855, 14( به »هنرمند« 
کــــــرده تا ابتدا مــــــدل را به »گرفتــــــن یک حالت  )همان(، پیشــــــنهاد 
طبیعی ]وا داریم[، ســــــپس از طریق مکالمه ]بــــــا وی[ ]...[ به منظور 

گرفتن ]ثبت[ معمول ترین حّســــــش، به صورت ]او[ پویایی بخشیم« 
)همان(. دیزِدری به واســــــطه ی این اثر، خــــــود را مخالف هر »حالت 
مطالعه شده]ی[ همواره قّابی، خشک و تصّنعی« )همان( اعام کرده 
کتاب دیگر خود هنر عّکاسی، دیزِدری به  است. هفت ســــــال بعد، در 
Dis-( »مخالفت با »رفتارهای مطالعه شــــــده از پیش در مقابِل آینه
که همواره »همه ی  déri, 1862, 279( برخاســــــته و برخی عّکاسان را 
گرفتن[ دو یا ســــــه حالت« )همان( وا داشته و به  مدل هایشان ]را به 
شخصّیت ویژه ی هر فرد، جهت تضمین »شباهت« تصویرش اهّمّیتی 
نمی داده اند، مورد انتقاد قرار داده است. موضع اخیر دیزِدری یادآور 
  )Blanquart-Évrard, 1851, 31( »نظر بانکار ِاورار در باب »فردّیــــــت
که دیزِدری به شخصّیت مدل و نیز به حالت  هر مدل است. اولوّیتی 
طبیعی وی در مقایسه با حاالت مطالعه شــــــده از قبل داده، نشان 
از خواست این عّکاس و نویســــــنده برای تبدیل یک حالت »آموخته 
گاه یا غریزی« دارد. طبق  کتســــــابی« به یک حالت »ناخودآ شده یا ا
آموزه های دیزِدری، به منظور تضمیِن موّفقّیِت بخِش جسمانِی عمل 
حالت گیری، ابتدا بایستی مدل به وسیله ی عّکاس هدایت شود؛ وی 
ســــــپس، در ارائه ی مطلوب ترین و طبیعی ترین حّسش به عّکاس، و 

درنتیجه به بیننده یا مخاطب تصویرش، آزاد خواهد بود.

نتیجه

سپاسگزاری

کــه ذکــر شــد، به رغــم معنــای ابتدایــی اختصــاص  همان طــور 
کــه حکایــت از فرمان بــرداری وی  داده شــده بــه واژه ی »مــدل«، 
را  واژه  همیــن  عّکاســان  نوزدهم میــادی،  ســده ی  در  داشــت، 
که  بــرای اشــاره بــه مشتریانشــان به کار  برده اند. این مــدل جدید، 
می تــوان از او به عنــوان »مدل نوخاســته یا مــدرن« یاد کرد، دارای 
کــه او را از هم نامــان فّعالــش در مــدارس هنری و  گی هایــی بــود  ویژ
کارگاه هــای هنرمنــدان متمایــز می کردنــد. در واقع، بــا ایفای  یــا در 
گذرا، مشــتری فرو رفته در نقش مدل، رابطه ی  نقش مدل به طور 
ســنتی هنرمنــد با مــدل را دچار دگرگونی ســاخته بــود: مدل جدید 
که به وســیله ی جامعه و نیــز از طریق  کارمنــد. او  کارفرمــا بــود و نــه 
رجــوع بــه دیگــر تصاویر خلق شــده، آموزش هــای الزم جهت ایفای 
نقــش را دیده بــود، بــا مجموعــه ای از خواســت ها بــه عکاس خانــه 
خ نــگار دشــوار  کار را بــر ر گاه،  کــه  قدم می گذاشــت؛ خواســت هایی 
می ساختند. در برابر، بیشتر عّکاسان بررسی شده در این پژوهش، 
به رغــم اعطــای یــک آزادی مشــروط به مشــتری، مایل بــه هدایت 
کّل عملّیــات به تنهایــی بودنــد. بــا ایــن وجــود در نوشته هایشــان، 
تقریبــًا تمامی آنها خود را طرفــدار حالت های »طبیعی« جلوه داده 
که ایشــان چگونه می توانســته اند  بودنــد. حال، مســئله این اســت 
بــا یک مدل »هوشــمند« و دارای قــدرت عکس العمل، چونان یک 

کرده و در عیــن حال به یک  »آدمــک چوبــی تحت فرمان« برخــورد 
»حالت طبیعی« دست یابند. 

جایــگاه مــدل در ســده ی نوزدهم میادی، بــا توّجــه بــه تحــّول 
پیش آمــده در رفتــارش نیازمنــد بازتعریف اســت؛ چرا کــه یک »مدل 
از فرمان هــای  نبــوده،  یــک »موضــوع طّراحــی«  لزومــًا  نوخاســته«، 
استادش »پیروی« نکرده، و حّتی می توانسته نزد برخی هنرمندان، 
»یاغی« نیز جلوه کند. بررســی متون عّکاســِی فرانسوی زبان سده ی 
که با وجود عاقه ی شــدید عّکاســان به  نوزدهم میادی نشــان داد 
تبدیل مشتری هایشــان به آدمک هایی مطیــع و تحِت فرمان، ثبت 
یــک وضعّیــت جســمانی و روانــی طبیعی، مســتلزم پذیــرش و تأیید 
هوشــمندی این مدل ها بوده اســت. ترکیب جوانب یادشــده یاریگِر 
عّکاســان بــرای حالــت »دادن« بــه مدل ها بوده اســت؛ بــه این معنا 
کــه ایشــان ابتــدا مــدل را در دســت یابی بــه حالتی مطلــوب همراهی 
کرده و ســپس، در آراستن این حالت به حّسی زاییده ی هوشمندی 
کــه  آزاد می گذاشــته اند. در چنیــن شــرایطی، می تــوان نتیجه گرفــت 
نقش اصلی عّکاســان در فرایند حالت  دهی، تبدیل حاالت »آموخته 
کتســابِی« مدل های نوخاســته بــه حاالتی »غریزی« بوده اســت؛  یا ا
کمــک به بروز هر چــه بهتر فردّیتش  یعنــی تأیید هوشــمندی مدل و 

خ نگاری. در لحظه ی ر

ُکمــب، آزاده حکمی، محّمدرضا  کریســتف  کوثر، نیکی دوائی،  گرانســنگ َانیک لویــی، آهنگ  نگارنــدگان خــود را قدردان یاری اســتادهای 
کتابخانه ی مّلی فرانسه می دانند.  کارکنان محترم  کوثر، فرانچسکا ُدلتزانی، دیان َمُسون و نیز  ابوالقاسمی، نیکرای 
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he word “model” was used in art circles for a 
person hired by a portraitist to sit or stand in a 

chosen position in order to be painted or drawn as 
part of a larger composition. The rise of the bour-
geoisie in the 19th century was accompanied by 
the borrowing of some of the peculiarities or char-
acteristics of the aristocracy. Acquiring one’s own 
portrait was the most distinguished of such practic-
es. Gradually, the bourgeoisie stabilized their rank 
in society and considered that they fully deserved 
to be the subject of portraits. Full of their own sense 
of legitimacy, they placed their orders with painters 
or sculptors, and became the models of such art-
ists, but now with a twist: the dominating position 
had switched over; they had gained the command-
ing position! But did not the painters and sculptors 
have to bow to the whims of their patrons during 
the reign of the aristocracy? No doubt, and so their 
resentment can be put down to the social levelling 
that conferred equal status upon the artist and their 
“model”, the artist and their bourgeois patron. Fur-
thermore, as French historian Édouard Pommier 
points out in his Théories du portrait, “Portraiture is 
not only the representation of a person, it also testi-
fies to their distinguished career, their glory […] an 
exemplary life, worthy of imitation” (Pommier, 1998: 
25). Could a painter who shared this artistic ap-
proach bestow upon his bourgeois sitter a glory that 
he found lacking, or that had yet to be won? Under 
the new circumstances, where both artist and pa-
tron were considered “citizens”, the greater social 
status previously attributed to the sitter’s appear-
ance, was now void, meaningless. Furthermore, 
the artist was no longer able to treat his model in 
the way he wished, as a hired hand; it was no lon-

ger the case that the artist acts as commander and 
his models obeys him. Therefore, prior to acquir-
ing considerable fame, and according to his exact 
social status, the bourgeois customer held a posi-
tion between that of the traditional docile model and 
that of the patron who commands. To comprehend 
the position of this “model who gives orders” in the 
19th century, we must first delve into the etymol-
ogy of the word “model”, and then investigate how 
portrait painters and portrait photographers used 
that term. It is interesting to note that although pho-
tography had been officially declared an invention 
in 1839, most of the dictionaries published in the 
19th century referred to the word “model” only in 
relation to sketching, painting and sculpturing. One 
possible reason for this omission was the delayed 
acceptance of photography as a “legitimate art”. 
However, in spite of this omission, the word “model” 
was abundantly used in the literature of photog-
raphy that appeared during the same period—but 
with a new development: the clientele of photogra-
phers were called “models”. After examining a few 
hypotheses to discover the acceptance of this term 
by the photographers’ guild, a new definition of the 
“model” is presented in this article.
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Model, Photography, Portrait, Pose, Self-Fashion-
ing, Sitter.
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