اوﻟﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ ﺗﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﻮف ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﻋﮑﺲﻫﺎی دﻧﯿﺎ

ﺣﺘﻤﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪﮔﻮشﺗﺎن ﺧﻮرده ﮐﻪ ﮐﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﺑﻪاﻧﺪازه ﻫﺰاران ﮐﻠﻤﻪ ارزش دارد و ﺗﺄﺛﯿﺮی ﮐﻪ روی ﻣﺮدم
ﻣﯽﮔﺬارد ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﺷﯿﻮاﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ،ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﻋﮑﺴﻬﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه از ﮔﻮﺷﻪوﮐﻨﺎر
دﻧﯿﺎ ،آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﯿﻠﯽ دور از ﺟﻮاﻣﻊ ﻫﺎیﺗﮏ اﻣﺮوزی ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﻠﺐﺗﺎن را ﺑﻪﻟﺮزش درﺑﯿﺎورﻧﺪ و
ﺑﻪﺷﻤﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﺣﺲ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻧﮕﺎﻫﯽ دارﯾﻢ ﺑﻪ  20ﻋﮑﺲ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  1820ﺗﺎ
 1860ﻣﯿﻼدی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﮑﺲﻫﺎ ،ﻣﯽﺗﻮان از زواﯾﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد .ﺷﺎﯾﺪ ﻋﻨﻮان ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺛﺒﺖ ﺷﺪه
ﮐﻤﯽ وﺳﻮﺳﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪآن ﺣﺲ ﺗﻌﺠﺐ و ﺣﯿﺮت در ﻣﺎ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﺮای دﯾﺪن اﯾﻦ ﻋﮑﺲﻫﺎی
زﯾﺒﺎ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﻣﺎی ﻗﻄﺐ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژی
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ دﯾﺘﺎﺳﻨﺘﺮ دﻧﯿﺎ در ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد

اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ،ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  1826ﻣﯿﻼدی ﺗﻮﺳﻂ »ژوزف ﻧﯿﺴﻪﻓﻮر ﻧﯿﭙﺲ« در
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .وی ﺑﺮای اﯾﻦ ﻋﮑﺲ از ﯾﮏ ورق آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از آب و ﻗﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه
ﺷﺪه ﺑﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .او اﯾﻦ ورق را داﺧﻞ دورﺑﯿﻦ ﻗﺮار داد و ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دو روز ،ﻧﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻔﺖ
ﺷﺪن ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﯿﺮ روی ورق ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ،ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺳﻔﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﺎ آب ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد.

ﻋﮑﺲﻫﺎی ﻧﯿﭙﺲ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﻫﻤﮑﺎری وی ﺑﺎ »ﻟﻮﯾﯿﺲ داﮔﻮر« در ﺳﺎل  1830ﺑﺎﻋﺚ اﺑﺪاع روش ﺟﺪﯾﺪی
ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﻋﮑﺎﺳﯽ را ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽﺑﺮد .ﻧﯿﭙﺲ در ﺳﺎل  1833و در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﯾﻦ روش ﻫﻨﻮز در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻮد از دﻧﯿﺎ
رﻓﺖ .اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ داﮔﻮر اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ،ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﮔﻮر ﺑﺎ روش ﺧﺎص ﺧﻮدش در ﺳﺎل 1837ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.

اﯾﻦ ﻋﮑﺲ در ﺳﺎل  1838ﺗﻮﺳﻂ داﮔﻮر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﻤﺎﯾﯽ از ﺧﺎﻧﻪ وی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﺳﺎل  1838اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻪﻗﺴﻤﺖ ﭼﭗ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺮدی را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل
واﮐﺲ زدن ﮐﻔﺶ ﯾﮑﯽ از رﻫﮕﺬران اﺳﺖ.

»راﺑﺮت ﮐﻮرﻧﻠﯿﻮس« ،ﻋﮑﺎس آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،اﯾﻦ ﭘﺮﺗﺮه ﺷﺨﺼﯽ را در ﺣﯿﺎط ﻣﻨﺰﻟﺶ در ﻓﯿﻼدﻟﻔﯿﺎ در اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل  1839ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﻠﻔﯽ دﻧﯿﺎ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﮐﻪ در ﺳﺎل  1840ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎرﯾﺦﺷﻨﺎس و داﻧﺸﻤﻨﺪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ »ﺟﺎن وﯾﻠﯿﺎم دراﭘﺮ« ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ
ﻋﮑﺲﻫﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﮐﺮه ﻣﺎه اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ "وﯾﻠﯿﺎم ﻫﻨﺮی ﻫﺮﯾﺴﻮن" ﯾﮑﯽ از رؤﺳﺎی ﺟﻤﻬﻮری آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  1841و ﺑﻌﺪ از ﺗﻨﻬﺎ 30
روز ﺗﺼﺪیﮔﺮی اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺑﻪﻋﻠﺖ اﺑﺘﻼ ﺑﻪﺑﯿﻤﺎری ذاتاﻟﺮﯾﻪ از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ.

اﯾﻦ ﻋﮑﺲ از »آﺑﺮاﻫﺎم ﻟﯿﻨﮑﻠﻦ« در ﺳﺎل  1846ﯾﺎ  1847و ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب او ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی
ﮐﻨﮕﺮه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ،اﺟﺴﺎد ﺳﺮﺑﺎزان ﺟﻨﮓ آﻧﺘﯿﻪﺗﺎم ،ﺧﻮﻧﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻧﺒﺮد ﺟﻨﮓﻫﺎی اﻧﻔﺼﺎل آﻣﺮﯾﮑﺎ ،را در ﮔﻮﺷﻪوﮐﻨﺎر ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ.

اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  25ژوﺋﻦ ﺳﺎل  1848در ﭘﺎرﯾﺲ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺎدف اﺳﺖ ﺑﺎ ﻗﯿﺎم ﻣﻌﺮوف "روزﻫﺎی ژوﺋﻦ".

اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﯾﮑﯽ از ژاﻧﺮالﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﻫﻨﮓ ﺧﻮد در ﺳﺎل  1847و ﺑﻌﺪ از اﺷﻐﺎل ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﮑﺰﯾﮏ
در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﮑﺰﯾﮏ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﮑﺲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه از ﮐﺴﻮف ﺧﻮرﺷﯿﺪ در  28ﺟﻮﻻی ﺳﺎل .1851

. ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻌﺒﺪ زﺋﻮس در آﺗﻦ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﯾﻮﻧﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ1842 اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﮐﻪ در ﺳﺎل
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