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 )  ... آقا شام دنبال اتاق می گردی...؟
 ترمینال... ترمینال دو نفر.!

 حراج انتهای پاساژ... بفرمایید.
عکس حرم بارگاه می گیریم، عکس با رضیح، ترشیف بربید 

داخل، منونه ها رو نگاه کنید...  (

جلوه هــای گوناگونــی از زندگی، در این شــهر وجود دارد. 
برخــی شــیرین و برخی تلــخ. اغلب زیبــا و گاه رشم آور. 
خالصه، چند خطی از شــلوغی های خیابان تهراِن مشــهد، 
حاوی بســیاری خاطرات، نه تنها برای ســاکنان شهر، بلکه 
برای ســایر فرهنگ ها و قوم های این کشــور اســت. اینها 
منادهایی اند که نسل به نسل، در ذهن مردم جای گرفته اند 

و فرم دهنده جریا ن های زندگی اند.
نه تنها »ما«، بلکه میدان ارگ تهران، خیابان و میدان ساعت 
تربیــز، کوچه های بازار کرمان و ... دوباره »ما«، با خیابانی 

دو طبقه، از ترمینال شهر تا نور طالیی انتهای آن. 
در مورد کبوتر های بارگاه نخواهم نوشــت. می خواهم آن 
کودک دعا فروش را بنویسم. شلوغی های کالفه کننده خیابان 
و دود آلوده اتوبوس های خطی. عطر بســت بارگاه مطهر، 
به همراه بوی گالب و داروی های گیاهی. صدای مداحی که 
از داخل هر فروشــگاه به گوش می رسد. بازار فرش فروشان 
و راهروهــای باریک، که به طبقات باال منتهی می شــوند. 
هنوز می توان آثار پارچه دوزی ها، خیاطی ها و عکاسی های 

»گذشته" را در آنجا یافت و ... 

همچنان خواهد گذشــت و بســیاری چیز ها تغییر خواهد 
کرد. و ســوال اینجاست، چه چیزهایی جایگزین آن "اینان" 

خواهند شد؟ 
حراجی های کبوتر های گلدسته ها...!!!؟؟؟ گالری های هرنی 
در کنار موســیقی عزاداری...!!!؟؟؟ شــعبه جدید فروشگاه 
لباس در کنار رسای قامش...!!!؟؟؟ فست فود های معلق که 

اعامل زیارتی را انجام می دهند ....!!!؟؟؟

این مقاله، مجالی است تا برای منونه ای از این پدیده ها، در 
ساختارهای اجتامعی مشهد، نوشتاری جمع آوری کنم: روند 

پیدایش عکاسی، در این شهر.
***

مبدا پیدایش عکاســی، به درســتی مکتوب نشده. می توان 
نشــانه هایی از آن را، قبل از ژوزف نیپس، در حدود 1826 
میالدی، پرس و جو کرد. )با توجه به دیدگاه پدیدار شناســی 
نگارش به وسیله نور، به طور خاص، عکاسی با ابداع صفحات 
حســاس به نور، به رسمیت شناخته شــد. این در حالی بود 
که اســتفاده از اتاقک های تاریک، بازگشتی است به 1452 
میالدی. از این رو، نه تنها نیپس فرانسوی، بلکه پیش از او، 
اســتفاده از اثرات کلرید نقره در آزمایش های شــیمیدانان، 
آزمایش های فیزیک نور و حتی تردستی های مردم، متداول 
بود.( او با ارزش گذاری شــاخص خود بر ثبت نور در حال 
گذر از دریچه جعبه ای بن بســت، مســئولیت سنگینی بر 

دوش پیروانش نهاد. )تصویر1(

 
 فرزاد باقرزاده

بررسی پدیده عکاسی در ساختارهای اجتامعی، 

با توجه به جایگاه حرم امام رضا)علیه السالم(، با رویکردی روایی/ بخش اول 

شغـل شـریف
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در گوشــه تعامالت سیاســی دولت ایران  با سایر کشور ها، 
در انتهای حکومت محمد شــاه غازی )1840 م/ 1257 ق ( 
و ســپس نارص الدین شــاه، ایران اولین مبادالت فرهنگی و 
اقتصــادی خود را تجربه کرد. کمی بعــد، ورود انواع علوم 
و فنــون جدید، و تدریس آن به وســیله افرسان نظامی در 
دارالفنون، در حدود ســال های 1851 م/ 1268ق میرس شد 
و درست زمانی که اروپا برای ثبت تصاویر بر روی صفحات 
مســطح، به پیرشفت قابل توجهی دست پیدا کرد، عکاسی 
توســط بانیان آن )ایتالیا، فرانســه و اتریش( وارد ایران شد 
و بــه مبحثی قابل تدریس در دارالفنون بدل گشــت. ژول 
ریشــار فرانســوی، در ســال های 1845 – 1843م )1262-

1260 ق(، اولین عکس هــا را به روش چاپ نقره، در ایران 
تهیه کرد. او ابتدا در تربیز ســکونت داشــت و حرمرساها، 
مراسم و آئین های مذهبی و سنتی، موضوعات اصلی این 

عکس ها بودند. 
مدارک نوشتاری به دست آمده نشان می دهند ابتدایی ترین 
روش عکاسی در ایران، روش داگروتیب بود و ریشار از این 
روش برای ثبت تصاویر خود استفاده می کرد. به دلیل آنکه 
کســی در ایران توانایی استفاده از سیستم داگر را نداشت، 
ریشــار به دربار فراخوانده شد و کمی بعد نیز به تدریس 

در دارالفنون مشغول شد. 

            اولین عکس ثبت شده توسط ژوزف نیه فورنیپس به روش هیلوگرافی، 
حدود 1826م

            رشحی درباره ی عکسربداری لوییجی پشه از بنا های تخت جمشید 
 به سال )1274ق/1858م(.

در صفخه نخست آلبوم شامره 336/7356 آلبوم خانه کاخ گلستان تهران.

پــس از او، دیگــر گروه هــای فرانســوی و ایتالیایــی، بــا 
دوربین هــای خود بــه نقاط متعدد ایران ســفر کردند. در 
این نوشــتار، قصد دارم بحث اصلی را به عکاسان ایرانی و 
فعالیت های صورت گرفته در شــهر مشهد، اختصاص دهم 
و تنها با  نگاهی مخترص به این گروه ها و اشــخاص، زنجیره 
تاریخی را حفظ خواهم کرد. اما در این میان، ذکر نام برخی 
رضوری است؛ افرادی که نقش قابل توجهی در دوره زمانی 

خود داشتند.
 "فوکه تــی"، افــرس ایتالیایــی بود کــه در نوامــرب1851م 
)1268 ق( به جهت تدریس در دارالفنون اســتخدام شــد. 
وی به شــاگردانش شیمی و داروســازی درس می داد و نیز 
در بیامرســتان دولتی فعالیت داشــت. دانش ثبت نور او، 
مستقیام به عالقه او به شــیمی بازمی گردد.  به گونه ای که 
محمد حسن خان اعتامد الســلطنه_ مورخ نارصی_ در مورد 
او در کتاب ِمرآُت البُلدان نوشــته:»... او معلم طبیعی، اول 
کسی است که در مدرسه طهران، کلودیون استعامل منود...« 

کارهای او، اغلب ناشی از کنجکاوی های وی بودند.
هم وطن فوکه تی، "لوییجی ِپِشــه"، کمــی بعد به موازات 
او، بــرای تعلیم نظامیان وارد ایران شــد و در یک مدرســه 
نظامی به تدریس پرداخت. ِپِشــه، به واســطه موقعیت ها 
و ماموریت های کاری خود، آلبوم های با ارزشــی )شــامره 
2383/911 آلبــوم خانــه کاخ گلســتان( از شــهر تهران و 
حجاری های کرمانشاه به دست آورد. در سال 1858م )1274 
ق( نیــز، فرصت عکس برداری از بناهای تخت جشــمید و 
پاســارگاد، برای او مهیا شــد. وی آلبوم حــاوی این تصاویر 
را، بعد ها )در 15 رمضــان 1274ق / 29 آوریل 1858م( به 
نارصالدین شــاه جوان تقدیم کرد )تصویر2، آلبوم شــامره 
335 کاخ گلستان(. از نکات مورد توجه در کار این عکاسان، 
توضیحــات مربوط به محل و جزئیات تصویر اســت که با 
خط شکسته در حاشیه های نور نخورده ثبت شده. با درنظر 
داشــن مشقات روش کلودیون تر، کار او هم ارزش با سایر 
عکاسان دنیا، در دیگر نقاط متعدد جهان است. هرچند که 
هیچ وقت در یک برنامه هدفمند، شکل نپذیرفت.)تصویر3(

با اســتناد به اســناد مکتوب و صفحات تصویری به دست 
آمده، در کنار گروه های ایتالیایی، حضور گروه های فرانسوی 
»هانری دوکولی بُف ِد بلوکوبل« و »کاقلیه« در ســال های 
1860 تا 1857م )1274 تا 1277ق(،  و گروه مهندسان خط 
تلگراف آملانی »هولســر«، در ســال 1863م )1280 ق(، با 

نگرش هدفمند تر به ارامنه اصفهان، به چشم می خورد.
 در این بین، یک عکاس از اهمیت خاصی برخوردار است. 
از منونه شــاهکار های آلبوم های کاخ گلستان، تصویر چهار 
آلبوم، به شامره 384/304 حاوی صفحاتی از مشهد و نقاط 
تاریخی و مذهبی آن اســت و تنها عکس شــامره 2 در این 
آلبــوم، دارای امضــای " iannuzzi” ) 1858م / 1275ق( 

است. 

تصویر1:

تصویر2:
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تنها اطالعات به دست آمده از آنتونیو جیانوزی، نشان گر آن است که وی، از اهالی ناپل 
ایتالیا بوده و به عنوان یک مســتخدم در دربار فتحعلی شــاه قاجــار فعالیت می کرده. 

)ایتالیایی ها و عکاسی در ایران، محمد رضا طهامس پور(
مترکز بر روی این عکاس، ما را به سوی هدف این نوشتار، سوق می دهد. وی را می توان از 
اولین بانیان عکاسی در ابنیه و مکان های مقدس، به ویژه حرم امام رضا)علیه السالم( دانست 
)تصویــر 5 و7(. از نحــوه توضیحاتی که او در پایین تصاویر ثبت کرده، گامن می رود که 
وی، در کنار ماموریت هایش در خراسان و شهرهای اطراف، به ثبت این لحظات پرداخته:

» ... صورت صحن نو که خاقان خلد آشــیان، فتحعلی شــاه در مشهد مقدس ساخته اند، 
مشــهور به در پایین پا. در ایوان رو به مرشق، پشــت به مغرب باز می شود که این بنا را 
جان افشــان، در ایام ماموریت خود فطغرافی عکس برداشــته. امید مقبول رای جهان آرا 

گردد. سنه 1275 ق...«
تاریخ تقدیم این آلبوم نیز، تقریبا یک سال پس از زمانی است که، ِپِشه عکس های تخت 
جمشید را به نارص الدین شاه عرضه کرد. جیانوزی در مسیر حرکتش، سایر نقاط از جمله، 
آرامگاه نادر شــاه، مسجد شــاه، مســجد مصلی و آرامگاه پیرپاالندوز و نیز، سایر نقاط 
تاریخی مذهبی مشــهد را در آلبوم شــامره 384/304 که متشکل از 22 قطعه است، ثبت 
کرده. در این بین، تصاویر حرم مطهر امام رضا)علیه السالم(، از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند.

در متامی تصاویر ابنیه وی، پیکره “انســان" دیده می شود. او این کار را به منظور منایش 
مقیــاس بنا، انجام می داده. از دیگر ویژگی های بارز تصاویــر جیانوزی، می توان از نوع 
حاشــیه ی تصاویر وی ســخن گفت. او همواره در حاشیه های رنگی )تصویر 5 و 4، نوار 
قرمزی به عرض 7 سانتیمر در کنار نوار سبز رنگ با عرض 3 سانتیمر(، کلودیون های خود 
را، که با چاپ آلبومین چاپ کرده بود،  ارائه می کرد که در نوع خود یک خالقیت به شامر 
می رفت. در حال حارض، اطالعات مربوط به جیانوزی، در همین ســطح باقی مانده که 

اینها را مدیون تالش های جناب محمد رضا طهامسب پور هستیم.
لوییجــی مونتابونه، دیگر نامی اســت که در میان عکاســان فرنگــی از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است. مونتابونه، تا آن زمان، تنها عکاس حرفه ای به شامر می آمد )او اولین کسی 
بود که، تنها، به عکاسی می پرداخت(.  به موازات بهبود روابط دوستی میان ایران و ایتالیا، 
وی به همراه یک هیئت علمی، در سال 1862م )1279ق(، وارد ایران شد و حدودا چهار 
ماه بعد، به اروپا بازگشت. پس از مراجعت، عکس های او در سالنی در پاریس، به منایش 
درآمدند و وی موفق به دریافت نشــان افتخار شــد. امروزه، عکس های مونتابونه، جزو 

منابع ارزشمند تاریخ ایران به شامر می آیند.
 در کارهــای او زنان دیده منی شــوند و تصاویر، اغلــب، از کیفیت مطلوبی برخوردارند. 
مهارت مونتابونه حتی در حالت دادن به مدل ها، انتخاب زاویه و تکنیک های رنگ آمیزی، 
شاخص و قابل تحسین اند )تصویر 8 و 9(. عبور از نام او ظلمی است به تاریخ هرن ایران 

و خود مجالی مجزا می طلبد، اما هم اکنون چاره ای جز کالم موجز، نیست.
در طی سالهای 1285م )1275 ق(، عکاسان ایرانی تعلیم دیده در دارالفنون و یا آنان که 
در فرنگ به تحصیل علم این "شغل رشیف" پرداخته بودند، به دربار فراخوانده شدند و 
یا در عکاســخانه های شخصی خود، رشوع به فعالیت کردند. حال دیگر، دوره ی فعالیت 
عکاسان ایرانی آغاز شده بود. نارص الدین شاه اولین شخصیتی است که در این توالی، نقش 
داشت. برخی، نارص الدین شــاه را اولین عکاس ایرانی می دانند. گرچه، منابع مصوری به 
امضای خود شــاه در کاخ گلســتان، حاکی از این نکته است ولی، در تحقیقاتی که یحی 
ذکاء و شهریار عدل، در سال های بعد انجام داده اند، جویای احواالت"ملک قاسم میرزا"، 
به عنوان اولین عکاس ایرانی شدند )سیر تحول عکاسی، دکر محمد ستاری، صفحه 29(. 

ملک، پرس بیست و چهارم فتحعلی شاه بود و به روش داگروتیپ کار می کرد.
 امــا فعالیت هــای نارص الدین شــاه را، نه در جایــگاه یک هرنمند، بلکه بــه عنوان یک 
هرن دوست، می توان مورد بررسی قرار داد. از یادداشت های او پیداست که وی، با متامی 

تصویــر4: صــورت صحن نــو، با رشحی دربــاره معرفی بنــا، عکاس 
جیانوزی،شامره 384/304 آلبوم خانه کاخ گلستان.

مقدس«،  مشهد  خیابان  باال  در  نادرشاه  مقربه  »شکل   :  5 تصویر 
عکاس جیانوزی،آلبوم شامره 384/304 آلبوم خانه ی کاخ گلستان

و  )ع(  رضا  امام  حرم  گنبد  منظره  از  عمومی  منایی   : تصویر6 
ساختامنهای اطراف آن،امضای جیانوزی در پایین سمت راست عکس 
دیده می شود.بایگانی عکس موزه ملی هرن های آسیایی گیمه. عکس 

 11227 AP شامره

تصویر 7: خرابه های توس، عکاس جیانوزی،بایگانی عکس موزه 
 AP 11255 ملی هرنهای آسیایی گیمه، عکس شامره
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تصویر  8: نارصالدین شاه قاجار،عکاس لوییجی مونتابونه،سال 
 1868م/1279ق،آلبوم شامره 7395/374 آلبوم خانه کاخ گلستان.

لوییجی  عکاس   ، شاه  نارصالدین  ولیعهد  میرزا  مظفرالدین  تصویر 9: 
مونتابونه،سال 1862م/1279ق،آلبوم خانه کاخ گلستان،شامره 7395/374.

روش های علمی و فنی عکاســی )کلودیون، چاپ آلبومین، ســالت و...( آشنا بوده. یکی 
از مجموعه های بحث برانگیز و بی دلیل نارص الدین شــاه، عکس هایی اســت که خود او، 
از اندرونی کاخ گلســتان ثبت کرده و موضوع اغلب تصاویر، مجالس ســلطنتی و زنان، 
در خلوت خانه ها و حرمرساها هســتند. این مجموعه "بیوتات" نام دارد و  میان تصاویر 
عکس هــای برهنه نگاری وی از زنان دربار، قابل رویت اســت. گرچه، برخی معتقدند، او 

متاثر از عکس های فرانسوی ها به ثبت این تصاویر پرداخته، ولیکن گامن آن منی رود.
 آقا رضاخان اقبال الســلطنه)1307 – 1259 ق(، شــاخص ترین عــکاس دربار بود و لقب 
عکاس باشــی را در حــدود 1280ق از نارص الدین شــاه دریافت کــرد. در یکی از تصاویر 
مونتابونه، آلبوم شامره 7395/374 ،که در کاخ نیاوران ثبت شده، چهره جوان آقا رضا به 
چشــم می خورد. 27 سال در دستگاه سلطنت عکاســی کرد و می توان او را اولین عکاس 

حرفه ای ایران دانست. رسانجام به صورت مرموزی درگذشت. 
دیگر عکاس دربار، که متاخرتر  از وی، ولی پر آوازه تر است، عبدالله میرزای قاجار است که 
در ســال 1266ق متولد شد. او پس از دارالفنون، برای تکمیل آموزه های خود، به فرانسه 
و اتریش سفر کرد. در آنجا عکاسی را به درستی آموخت و با هزینه شخصی خود، رشایط 
ماندگاری را فراهم کرد تا جایی که مخارج اجازه ماندن به او نداد. او خود را با مشــقت 
فراوان به ایران و سپس دربار شاه قاجار رساند و به  این گونه در سال 1306ق، به مدیریت 
عکاس خانه دارالفنون منسوب شد. همچنین، در تعدادی از صفحات آلبوم سلطنتی، نام 
او به چشم می خورد. از بارزترین خدمات وی، تربیت شاگردان بسیاری در دارالفنون بود. 

بسیاری از عکاسان بعد از او را، شاگردان وی تشکیل می دهند. 
عکاسانی همچون "ماشــاالله خان عکاس" )منونه عکس های وی، در مجموعه عکس های 
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران موجود است(. "محمد جعفرخان" و "روسی 
خان" از دیگر شاگردان عبدالله میرزا هستند. عکاس خانه روسی خان، در خیابان عالءالدوله 
واقع بود و در هامن خیابان، شــاگرد دیگر وی، یعنی "آنتوان سوریوگین" ارمنی، فعالیت 

داشت که جزو پرکارترین عکاسان زمان خود به شامر می رفت. 
در انتهای بخش اول این نوشــتار، به مشــهد رسیدیم... الســالم علیک یا علی بن موسی 

الرضا)علیه السالم(...
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