
سـابقۀ ورود صنعـت عکاسـی بـه ایـران بـه نیمۀ دوم قرن سـیزدهم هجـری، در عهد محمدشـاه 

قاجـار بـاز می گـردد )اعتامدالسـلطنه، 1448/3(. در عین حال نارصالدین شـاه، دومین کسـی بود که 

پس از ملک قاسـم میرزا )1222 – 1277 ق( بیسـت و ششمین پرس فتحعلی شـاه )ذکاء، 8، 17 و 26( 

کاربردهـای عکاسـی را بـه فراسـت دریافـت و به فراگیری این فن مشـتاق شـد. از این رو، به سـفیر 

خـود، فرخ خـان امین امللـک )امین الدولـه( کـه در اروپـا بـه رس می بـرد، دسـتور داد عکاسـی ماهر را 

اسـتخدام کنـد و بـا خـود بـه ایران بیـاورد )هـامن، 24(. از آن پـس میان القـاب دربار قاجـار، عنوان 

عکاس باشـی نخسـتین لقـب حاصـل از رواج ایـن فـن بـود و دارنـدۀ برتریـن مقـام فنـی در درشـتۀ 

عکاسـی محسـوب می شـد )اعتامدالسـلطنه، 1445/3؛ طهامسـب پور، 43، 44؛ قائم مقامی، 282(. 

هرچنـد عکاسـی در دربـار نارصالدیـن شـاه رونـق یافتـه بـود، امـا در رسارس ایـران، ازجملـه 

خراسـان، مـردم از ایـن صنعت بی اطالع بودنـد )ذکاء، 3 – 8 ؛ طهامسـب پور، 17، 62؛ ترابی، 33(؛ 

چنان کـه در سـفر اول نارصالدیـن شـاه بـه مشـهد در سـال 1284 ق. وقتی آقارضا عکاس باشـی از 

حـاج مالهـادی سـبزواری عکـس گرفـت، آن حکیـم از مالحظـۀ تصویـر خـود، کـامل تحیـر را پیدا 

کـرد )حکیم املاملـک، 132(. از هـامن ایـام، منونه هایـی از آثـار ورود ایـن صنعـت در مشـهد و 

حـرم مطهـر رضـوی نیـز همچون برخـی مناطق دیگر کشـور باقی مانده اسـت. سـیاحان خارجی 

نخسـتین کسـانی بودنـد کـه بـه عکاسـی در حـرم مطهـر پرداختنـد. در نسـخۀ اصلـی سـفرنامۀ 

خانیکـوف متعلـق بـه سـال 1274ق، نقاشـی هایی از جمله از مشـهد و حرم رضوی موجود اسـت 

کـه آ. دوبـار )A.Debar( نقـاش فرانسـوی از روی آلبـوم خانیکـوف کشـیده اسـت )افشـار، 22؛ 

ترابـی، 33(. همچنیـن یـک افـرس ایتالیایـی بـه نـام آنتونیـو جیانـوزی در سـال 1276ق/1329ش 

از صحـن کهنـه )صحـن انقـالب(، بقعـۀ مطهـر، مسـجد شـاه و مقربه هـای قدیمـی مشـهد عکس 

گرفتـه کـه در آلبـوم 304 کاخ مـوزۀ گلسـتان محفـوظ اسـت و در شـامر قدیمی تریـن عکس های 

 Luici( پس از وی رسهنگ لوئیچی ِپشـه .)مشـهد محسـوب می شـوند )رامین نژاد، 13؛ ترابی، 35

Pesce( افـرس ایتالیایـی و فرمانـدۀ قـوای پیـاده نظـام ایران نیـز، عکس های دیگـری از حرم گرفته 

اسـت )رامیـن نـژاد، هامن جا(. 

اینکـه چگونـه جهانگـردان بـرای گرفـن عکس به داخـل حـرم راه می یافتند، به درسـتی معلوم 

نیسـت؛ زیرا خارجیان غیرمسـلامن اجازۀ ورود به حرم و گرفن عکس از بقعۀ مطهر را نداشـتند. 

نقـل اسـت کـه وقتـی عـکاس باشـی نارصالدین شـاه بـا لبـاس اروپایی قصـد ورود به حـرم رضوی 

را داشـت، چنـد تـن بـا ایـن گـامن کـه وی سـیاح خارجـی اسـت، او را محـارصه و تنبیـه می کننـد 

)آملانی، 154/2؛ ترابی، 46(. شـاید به همین سـبب از مجموع چهل عکسـی که سـیمونوف افرس 

گارد امپراتـوری روسـیه در سـفر خـود بـه خراسـان گرفتـه، بیسـت عکس به مشـهد و اطـراف آن، 

و تنهـا یـک عکـس بـه حـرم اختصـاص دارد که آن را هـم از فاصلۀ دور گرفته اسـت )ترابـی، 47(.

 اصغر ارشاد رسابی* 

* رسویراستار دائرۀ املعارف آستان قدس رضوی؛ بنیاد پژوهشهای اسالمی.

عکاسی درآستان قدس رضوی



-1259( اقبال السـلطنه  آقارضاخـان  ایرانیـان،  میـان  در 

1307 ق.( از نخسـتین افـرادی اسـت کـه پـس از آموخـن 

بـه آقارضـا  ایـران  بـه  بـا آمـدن  فـن عکاسـی در خـارج، 

عکاس باشـی معـروف شـد )اعتامدالسـلطنه، 20/3؛ ذکاء، 

47(. وی در سـفر اول نارصالدین شـاه به خراسـان از مناظر 

و ابنیـه و بقـاع متربکـۀ حـرم مطهـر و رجـال مشـهد عکس 

گرفـت )حکیم املاملـک، 132، 234، 293، 345؛ ذکاء 98( که 

ایـن تصاویـر در آلبـوم مـوزۀ کاخ گلسـتان محفـوظ اسـت 

)افشـار، 22(. همچنیـن عبداللـه میـرزای قاجـار )متولـد 

1266 ق( دومیـن عـکاس مشـهور و پـرکار ایرانی اسـت که 

پـس از آقارضا اقبال السـلطنه، عکاس مخصـوص نارصالدین 

شـاه، مأموریـت  یافـت، بـا سـفر به مناطـق مختلـف ایران 

مانند مشـهد، قم، شـهر ری، تربیز، کرمانشـاه و مازندران، از 

مناظـر و اماکـن آن عکس بـرداری کنـد )ترابـی، 45(. 

در مشهد، با گذشت دو دهه از رواج عکاسی در تهران، 

بـا آمـدن چنـد عـکاس مهاجـر ایرانـی از باکو، عشـق آباد و 

بخـارا بـه ایـن شـهر و اشتغالشـان در اطـراف حـرم مطهر، 

حرفۀ عکاسـی ظهور یافـت )ذکاء، 104؛ محبوب و نعمتی، 

24؛ نظـرزاده، 329(. میـرزا عبدالجبـاراف، میـرزا فرج اللـه 

اف )احتـامالً پـدر و پـرس یـا دو بـرادر( و میـرزا علی اصغر 

ازجملـه عکاسـان قدیمـی بودنـد کـه در سـال های 1319، 

1320 و 1324ق در مشـهد عکاسـخانه دایره کردند )افشار، 

59، 60؛ ذکاء، 281؛ محبـوب و نعمتـی، 24(. 

بـا ورود عکاسـی به مشـهد، آسـتان قدس نیـز به منظور 

ثبـت وقایـع، در برگـزاری مراسـم مذهبـی و بازدیدهـای 

رعایـت  بـا  و  شـد  بهره منـد  عکاسـی  هـر  از  رسـمی 

مالحظاتی، عکاسـانی را در تشـکیالت خود به کار گامشت. 

در اسـناد آسـتان قـدس از دورۀ قاجـار بـه نام هـای میـرزا 

رضـا در سـال 1321ق و میرآقـا کـه در اسـناد بـه نام هـای 

آقامحمدآقـا و میرآقـا آمـده در سـال های 1326-1330ق 

از آسـتان قـدس  اشـاره شـده کـه  به عنـوان عکاس باشـی 

مواجـب دریافـت کرده انـد )سـازمان کتابخانه هـا...، سـند 

22/21905؛ افشـار، 60؛ محبـوب و نعمتـی، 25، 27–30(. 

همچنیـن بـه عبداللـه میـرزا قاجـار نیـز بابـت عکسـی که 

از مراسـم عاشـورای سـال 1309ق در صحن کهنه )انقالب( 

اسـت  شـده  پرداخـت  وجهـی  1308ق  سـال  در  گرفتـه 

)محبـوب و نعمتـی، 23؛ ترابـی، 48-47(.

از ابتدای دورۀ پهلوی )حدود سـال 1305 ش(، به سـبب 

عالقـۀ زائـران بـه مضجـع مطهـر حـرت رضـا)ع( گرفـن 

عکس هـای زیارتـی یـا بارگاهـی با اسـتفاده از منـای گنبد و 

گلدسـته در پس زمینـۀ عکس رواج یافت )ترابی، »عکاسـی 

زیـارت«، 52؛ علی پـور، 58 – 59؛ نظـرزاده، 331(. مطابـق 

مصـّور  محمدعلی خـان  میـرزا  1306ش.  سـال  در  اسـناد 

قـدس،  آسـتان  بـا  قـراردادی  طـی  عکاس باشـی،  تربیـزی 

فـروش،  انحصـار  بـه  را، مـروط  در حـرم  عکس بـرداری 

 64319 اسـناد  کتابخانه هـا...،  )سـازمان  برعهـده  گرفتـه 

و 46522(، امـا در شـکوائیه ای بـه سـال 1307ش. حضـور 

حـرم  اماکـن  از  عکس بـرداری  بـرای  را  دیگـر  عکاسـان 

مطهـر برخـالف قرار داد خود دانسـته  اسـت )هامن، سـند 

67325(. وی در سال 1310 ش.  به عنوان مدیر عکاسخانۀ 

آذربایجـان، اعطـای نشـان علمـی وعـده داده شـده را از 

محمـد ولـی اسـدی، نایب التولیـۀ وقـت درخواسـت کـرده 

اسـت )هـامن، سـند 67507(.

مطهـر،  حـرم  اماکـن  عـالوه  بـر  اول  پهلـوی  دورۀ  در 

نیـز مـورد توجـه  از اشـیا و نفایـس مـوزه  عکس بـرداری 

قـرار گرفـت. حسـن پیـام کـه در سـال 1315 ش. از آسـتان 

قـدس تقاضـای عکس بـرداری از اماکـن حرم مطهـر را کرده 

بـود، در سـال های 1318–1319، طبـق قـرارداد بـا آسـتان 

قـدس رضـوی، تصاویـری را از اشـیای عتیقۀ خزانـه و موزه 

تهیـه کرد )سـازمان کتابخانه ها ...، اسـناد 95130، 95325(؛ 

همچنیـن در سـال 1318 ش. شـخصی به نـام نویامن، اهل 

آمریـکا، اجـازه  یافـت از ابنیـۀ تاریخی مشـهد، حـرم مطهر 

و اشـیای مـوزه عکس بـرداری کنـد )هامن، سـند 128856(.

در دورۀ پهلـوی دوم در سـال 1329 ش. علـی آیریـا )یزد 

1293 – مشـهد، 1374 ش( طـی حکمـی بـه عنـوان عکاس 

رسـمی آستان قدس درآمد )هامن، اسـناد 27251، 67703(. 

او اولیـن عـکاس حقوق بگیـر و رسـمی آسـتان قـدس بـود 

کـه همکاریـش پـس از وقفه در آغـاز انقالب، تا چند سـال 

بعـد بـه صورت قـراردادی ادامـه  یافت )نارصی مهـر(. آیریا 

از سـال 1329 تـا 1340 ش. طـی چنـد قـرارداد موظـف 

آثـار نفیـس، اشـیای موجـود در خزانـه و مـوزه،  از   شـد 

وقف نامه هـا، کتـب خطـی و قرآن هـا عکـس و میکروفیلم 

تهیـه کنـد. وی در سـال 1335 ش. بـه دسـتور فخرالدیـن 

شـادمان، نیابـت تولیـت )1334-1338ش( مأموریت یافت 

بـا گرفـن عکـس از بیوتـات متربکـه چنـد آلبـوم تهیـه کنـد 

بیـن سـال های 1335- )هـامن، سـند 69678(. همچنیـن 

1336 ش. از طـرف آسـتان قـدس موظـف  شـد از جذامیان 

سـند  )هـامن،  بگیـرد  عکـس  جذام خانـه  بهبـود  یافتـۀ 

923212(. آیریـا در زمـان باقـر پیرنیـا، نایب التولیه )1346-

1350ش( در خریـد دسـتگاه های تهیـه میکروفیلـم از آملان 

بـرای بخـش عکس بـرداری )فیلمتـک( بـا دکـر احمدعلـی 

رجایـی همکاری داشـت )پیرنیـا، 335؛ زارعی، 68؛ سـازمان 



اسـناد 26913، 91959(. بخـش فیلمتـک   ،... کتابخانه هـا 

در سـال 1351 ش. در زمـان نیابـت تولیـت حسـن زاهـدی 

)1350 – 1353 ش( بـرای تهیـۀ میکروفیلـم از نسـخ خطی 

رسـامً راه انـدازی شـد )نارصی مهـر(. آیریـا در طـول دورۀ 

عکاسـی خـود حـدود صدهزار نگاتیـو گرفته که بخشـی از 

عکس هایـش در مجـالت آسـتان قدس منتر شـده و طبق 

وصیتـش، نگاتیوهـا و عکس هایش به آسـتان قـدس رضوی 

اهـدا گردیـده اسـت )زارعـی، 68؛ نظـرزاده، 332/4(. 

از پیشکسـوتان »عکاسـی حرم بارگاهی« ابراهیم ذهبی 

مشـهدی معـروف به سـیاح )متولـد 1301 ش بخارا( اسـت 

)ترابـی، 67( کـه عالوه بر داشـن عکاسـی در محدودۀ حرم 

مطهـر، در سـال 1324 ش. بـا موافقت آسـتان قدس رضوی، 

از قسـمت های مختلـف حـرم مطهـر عکـس گرفـت و بـا 

چـاپ انبـوه، آنهـا را در اختیـار زائـران قـرار داد )نظـرزاده، 

326؛ 344؛ ترابـی، 63-64(. از وی  سـند درخواسـت وجهی 

بابـت گرفـن عکس هایـی از دِر طـالی پایین پـای مبـارک 

در سـال 1350 ش. موجـود اسـت کـه ادامـۀ همـکاری او 

را بـا آسـتان قـدس تـا آن زمـان نشـان می دهـد )سـازمان 

کتابخانه هـا...، سـند 6247(.

در سـال 1351 ش. علـی اصغـر نارصی مهـر بـرای بخـش 

فیلمتـک کتابخانـه بـه اسـتخدام آسـتان قـدس درآمـد و تـا 

سـال 1380 کـه بازنشسـته  شـد، مسـئولیت ایـن بخـش را 

برعهـده داشـت. او پیـش از اسـتخدام، از سـال 1338 در 

مغـازۀ آیریـا واقـع در چهارطبقه )دروازه طالیـی( به عنوان 

شـاگرد عـکاس بـه کار می پرداخـت و بـا مهارت هایـی کـه 

 یافـت، عالوه بـر عکاسـی در آسـتان قـدس، از حـدود 40 

هـزار نسـخه کتـاب، میکروفیلـم  گرفـت )نارصی مهـر(.

همچنیـن در زمان نیابت تولیت حسـن زاهدی در سـال 

1352، سـید محمـد امامـی میبـدی به عنوان عکاس آسـتان 

قـدس رضـوی مشـغول به کار  شـد که تا زمان بازنشسـتگی 

در1382، از مجالس رسـمی و غیررسـمی در آسـتانه عکس 

توکلـی، 30-31؛  و  )گفتگـوی دکـر سـتاری  اسـت  گرفتـه 

نارصی مهـر( پـس از آن کـه عکاسـی از بخـش فیلمتک جدا 

شـد، وی بـه عنـوان عـکاس بـه روابـط عمومـی کل منتقل 

 شـد )نارصی مهـر(. 

محمدرضـا لطفـی و حسـن توکلـی از دیگـر افرادی انـد 

کـه بـه عنـوان عـکاس در اسـتخدام آسـتان قـدس بوده انـد 

و در بخـش فیلمتـک کتابخانـه و عکس بـرداری از اماکـن 

آسـتان قـدس همکاری داشـته اند. لطفی در سـال 1352 به 

اسـتخدام آسـتان قـدس رضـوی در آمـد. وی در طـول چهل 

و یـک سـال خدمـت خـود، حـدود سـی هزار قطعـه عکس 

از حـرم مطهـر و اماکـن آسـتان قـدس رضـوی گرفته اسـت 

)نبی دوسـت و حیـدری، 11(. توکلـی نیز در سـال 1361 به 

اسـتخدام کتابخانۀ آسـتان قدس رضوی در  آمد. وی در سـال 

1363 بـه گرفـن عکـس از اماکـن حـرم مطهـر مأمـور  شـد 

)توکلـی، 27-28(. عکس هـای وی نشـان دهندۀ جلوه هـای 

مختلـف هـر و معـامری حرم مطهـر در فصـول مختلف و 

آیین هـای مذهبـی اسـت )هامن جـا(. 

مسـعود نوذری )متولد 1348 ش( آخرین عکاسـی است 

کـه پـس از مدتـی کار در روزنامه هـای قـدس و خراسـان و 

تهیـۀ عکس هـای هـری از سـال 1375 بـه عنـوان عـکاس 

رسـمی آسـتان قـدس رضـوی، در ادارۀ خـرب و رسـانه، تحت 

رضـوی  قـدس  آسـتان  عمومـی  روابـط  کل  ادارۀ  ارشاف 

فعالیـت دارد. به عـالوه ادارۀ خـرب، در مراسـم و آیین هـای 

مذهبـی کـه در اماکـن آسـتان قـدس رضوی در زمـان واحد 

برگـزار می شـود، عالوه بـر عـکاس رسـمی خـود، از برخـی 

عکاسـان مـورد وثـوق نیـز اسـتفاده می کنـد )نـوذری(. 

زمینه هـای تصویربـرداری در ایـن اداره عبـارت از تهیـۀ 

گـزارش تصویـری از بازدیدهـا و حضـور مقامـات داخلـی 

و خارجـی، پرتـره از مقامـات سیاسـی و مذهبـی کشـور، 

آیین ها و مراسـم مذهبی در حـرم مطهر، عکس های هری 

از اماکـن متربکـه، و گـزارش اخبـار جـاری و فعالیت هـای 

اداره هـا ی  اقتصـادی و عمرانـی مؤسسـات، رشکت هـا و 

آسـتان قـدس رضـوی اسـت.

در حـال حـارض )1394ش( بیش از 35 هزار قطعه عکس 

ارزشـمند، ده هـزار قطعه نگاتیـو، پنج هزار حلقـه کنتاکت، 

5200 قطعـه اسـالید، بیسـت هزار قطعـه عکـس دیجیتالی 

و یکصـد آلبـوم عکـس نفیـس در مرکز اسـناد آسـتان قدس 

رضـوی نگهداری می شـود )حرم، 3(. همچنیـن مجموعه ای 

مراسـم  برگـزاری  ماننـد  و جدیـد  قدیمـی  از عکس هـای 

عاشـورا در صحـن عتیـق )انقـالب( در اواخـر دورۀ قاجـار؛ 

مراسـم افتتـاح نخسـتین لوله کشـی آب رشب بـه مسـجد 

گوهرشـاد در سـال 1330 ق؛ عکـس دسـته جمعی رصافـان 

و تاجـران مشـهد در بـاغ گل خطمـی؛ عکـس معلـامن و 

محصالن مدرسـۀ شـوکتیۀ بیرجند در سـال 1328 ق؛ عکس 

واقعـۀ اسـفناک توپ بندی حرم مطهر پـس از حملۀ قزّاقان 

روس در سـال 1330 ق؛ دیدار منایندگان و بازرگانان روسـیه 

با بازرگانان خراسـان در باغ هشـت بهشـت؛ دورمنای شـهر 

مشـهد در سـال 1283 ق؛ عکس هـای مربـوط بـه دوران 

انقـالب اسـالمی و رخدادهـای آن زمـان، در پایـگاه عکـس 

رضـوی بـه نشـانی foto.aq.ir موجود اسـت.
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