
  

  

  

  

  

  ورود عكاسي به ايران

 

  شهريار خونساري

  

  

صورت سياح، تاجر  گروه اول، خارجياني بودند كه به. عكاسي را چهار گروه به ايران وارد كردند
اين گروه، در عكسهايي كه از شرق با خود به اروپا بردند شرق را . يا ديپلمات به ايران آمدند

موضوعهاي مورد عالقة ايشان دراويش، . دصورت داستانهاي هزارويك شب معرفي كردن به
گونه كه   اين عكاسان شرق را آن. كشي و ترياك بود مراسم و آيينهاي سنتي و مذهبي، قليان

ديدند و براي ايشان متصور نبود كه در شرق، جامعة آگاه يا جامعة فرهنگي وجود  خواستند مي مي
لمسازان، وقتي شرق را به تصوير در هنوز هم بسياري از هنرمندان غربي، از جمله في. دارد
دهند؛ البته اين عكسها قسمتي از واقعيت را  آورند حرمسراها يا ترياك كشيدن را نمايش مي مي

دهد و ارزش استنادي دارد ولي ارزش ديگر آنها اين است كه مشاهده نماييم ديگران  نشان مي
  .اند چگونه از ايرانيان عكاسي كرده و ايران را چگونه ديده

ترين  قديمي.  بود١اولين عكاس خارجي كه به ايران آمد يك فرانسوي به نام ژول ريشار  
نمايد او به روش  كه ثابت مي) ١٢٦٠ ذيقعده ٢٣(مدرك نوشتاري تاريخدار متعلق به اوست 

. دانست او فرانسوي بود و كمي نيز زبان انگليسي مي. است داگرئوتايپ در ايران عكاسي نموده 
تبريز ساكن شد و سپس به تهران آمد و در دارالفنون به تدريس زبان پرداخت و براي ابتدا در 

توانست از دوربينهاي داگرئوتايپ استفاده نمايد به دربار خوانده شد و  آنكه كسي در ايران نمي
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دو گروه فرانسوي و ايتاليايي در دوره سلطنت ناصرالدين شاه به . مدتي در دربار عكاسي كرد
  .كردند دند و همراه ايشان چند تن عكاسي ميايران آم
بردند و دو  سر مي ق در ايران به١٢٧٧ تا ١٢٧٤اين گروه در سالهاي :  گروه فرانسوي-الف  

 بلوكويل كه براي عكاسي از ٣دوبلوكويل بف  و هانري دوكولي٢)ياكارليه(عكاس به نامهاي كاقليه 
شود و وزير مختار فرانسه با پرداخت  ير ميهنگ قواي دولتي و تركمنهاي خراسان رفته بود، اس

كند، جاي تعجب نيست كه بلوكويل به فرانسه   هزار سكة طال سربها او را آزاد مي شش
خان  محمدحسن. دهد ماند و در دارالفنون عكاسي درس مي گردد، اما كاقليه در ايران مي بازمي

هيچ . »كس كلوديون را او شايع كردع«: گويد البلدان دربارة كاقليه مي اعتمادالسطنه در مرآت
  . است دست نيامده  عكسي از اين گروه به

او . م مقارن با سلطنت محمدشاه به ايران آمد١٨٤٨ در ٤لوئيجي پشه:  گروه ايتاليايي-ب  
 دو ،از لوئيجي پشه. سرهنگي ناپلي بود كه براي مديريت قواي پياده نظام به ايران سفر كرده بود

يك آلبوم در كتابخانة مارچياناي ونيز و آلبوم . است دست آمده   ج از كشور بهآلبوم عكس در خار
  .شود  عكس نگهداري مي٧٥ديگر در موزة متروپوليتن با 

در . م، در جواب سفر هيئت ايراني به ايتاليا، به ايران آمدند١٨٦٢گروه ايتاليايي ديگري در   
سه آلبوم از آثار مونتابونه در .  بودند٦پيتروبون و ٥ميان ايشان دو عكاس با نام لوئيجي مونتابونه

 ٧نام پيه مونتزه م شخصي به١٩٧٢شايان ذكر است در .  قطعه عكس موجود است٦٢ايتاليا شامل 
آلبومهاي عكاسي گروه ديپلماتيك ايتاليايي در ايران تحقيقات خود را دربارة اين عكاسان در كتاب 

  .است منتشر كرده 
هولتسر . شوند م گروه مهندسان خط تلگراف به ايران وارد مي١٨٦٣ در:  گروه آلماني-ج  

دار  م سرپرستي دفتر خطوط تلگراف اصفهان را عهده١٨٧١عكاس نيز مهندس تلگراف بود و در 
م بدرود ١٩١١شد و بعد از چند سفر كوتاه و يازده سال زندگي در برلين در ايران باقي ماند و در 

نمود و  تر به اين جهت است كه با نگاهي هدفمند عكاسي مياهميت عكاسي هولس. حيات گفت
موضوع عكسها بيشتر از ارامنة اصفهان است . تحولي را كه در آن سالها شاهد بود به تصوير كشيد

بعد از مرگ او، . شود شناسانه از اصفهانيها محسوب مي و قسمتي از آنها نيز نوعي عكاسي قوم
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طور  م به١٩٦٣برند و در  و صندوق وسايل او را با خود همراه ميروند و د اش به آلمان مي خانواده
. كنند كنند و حدود دو هزار شيشة عكاسي همراه با يادداشتهاي روزانه پيدا مي اتفاقي آنها را باز مي

. او شخص بسيار دقيقي بود.  است هولستر از فرهنگ عامه و هنر و صنعت اصفهان عكاسي كرده
مشغول ...  صحاف و ٣٥ رنگرز، ١٤٥٦در اصفهان «: است  چنين نوشته در يكي از يادداشتهايش

 عكس از آثار هولستر ٢٤اي با  م مقاله١٩٧٦، محقق انگليسي، در ٨جنيفر اسكرس. »به كار هستند
 را  سال پيش١١٣ايران در  كتاب ١٣٥٦است و بر مبناي اين مقاله، محمد عاصمي در  چاپ كرده 
  .منتشر كرد
علت تفاوت در  ان ايراني، اقليت مذهبي بودند كه ديدگاه اين عكاسان نيز بهگروه دوم عكاس  

آنتوان «يكي از اين عكاسان . نوع تربيت و مذهب، بسيار به عكاسان خارجي شباهت داشت
او به عكاسي خبري و عكاسي پرتره نيز . او در بيشتر نقاط ايران عكاسي كرد. بود» سورويوگين

عكاس ديگر، بارون . قالب مشروطه نيز عكسهاي خوبي گرفتعالقه داشت و در دورة ان
ترين  خاطر مبارزه با استبداد به ايران آمد و چون از فعال استپانيان، نمايندة شوراي ايالتي تبريز، به

هاي سياسي آن زمان بود به بسياري از وقايع دوران مشروطه نزديك بود و توانست  چهره
  .وجود آورد عكسهاي با ارزشي به

دستة سوم گروهي از عكاسان ايراني بودند كه به خارج از كشور سفر كردند و از خارجيان   
بنديهاي  كه خود در بند تركيب(بنديهاي عكاسان اروپايي  ثير تركيبأت عكاسي آموختند و تحت

هاي درجة دوم  بسياري از عكسهاي اين گروه رنگ و بوي آتليه. قرار گرفتند) وار بودند نقاشي
 تربيت ايراني به تركيبي از عكاسي تأثير ولي بعضي از عكسهاي اين گروه، تحت. را داشتاروپا 

  .اروپايي و فرهنگ ايراني انجاميد
خان معيرالممالك، ملك قاسم ميرزا و عبداهللا قاجار را  از عكاسان اين گروه، دوست علي  
و به فرانسه مسافرت كرد و شاه بود  وچهارم فتحعلي ملك قاسم ميرزا پسر بيست. توان نام برد مي

آقايان ذكا و شهريار عدل، در . او چندبار به حكومت آذربايجان رسيد. عكاسي را در آنجا آموخت
ناصرالدين شاه، . دانند  داگرئوتايپ ايران نوشتند او را اولين عكاس ايراني ميةتحقيقي كه دربار

هم بسياري از عكسهايش كپي او . كرد و عكاس خوبي هم بود شيفتة عكاسي بود و عكاسي مي
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شناسي كاخ  موزة مردم. عكسهاي غربي است؛ ولي بعضي از عكسهاي او عكسهاي موفقي هستند
گويند يكي از  برد و مي همراه خود عكاس مي گلستان درواقع تاريكخانة او بود و در سفرهايش به

كس آماده شود و شاه كردند تا در همان موقع، ع ها را اتاق تاريك و محل چاپ عكس مي كالسكه
ناپذير دربار او بود و دستور داده بود شهرهاي ايران را  عكاسي جزء جدايي. عكس را ببيند
اي و عكاسي بيروني تقسيم  خانه عكاسي در دربار او به دو بخش عكاسي درون. مستندنگاري كنند

» بدن لخت«سهاي در بين عكسها، عك. كرد شود كه اكثراً خودش عكسهاي اندروني را تهيه مي مي
تأثير عكسهاي  گويند اين عكسها را ناصرالدين شاه تحت مي. اي شاه و مطربها است از زنهاي صيغه

نظر من آنها حاصل ذهن بيمار اوست؛ البته بعضي از  است ولي به فرانسوي گرفته » بدن لخت«
ه حياط و تخت چوبي گوش: گونه است نظيري هستند يكي از آن عكسها اين آنها، عكسهاي بي

است و دو گلدان شمعداني روي زمين و زن لخت به  يك قاليچة تركمن كه به ديوار ميخ شده 
  ).يك زن چاق و زشت قاجاري(پهلو خوابيده 

نام عزيز  جالب است بدانيم كه تعدادي از اين عكسها را مسئول تاريكخانة ناصرالدين شاه، به  
آوري چندين هزار شيشه و آلبوم  جمع. فروشد برد و مي خواجه، مخفيانه به خارج از دربار مي

رغم اينكه  و به) شود كه در كاخ گلستان نگهداري مي(عكس نتيجة زحمات ناصرالدين شاه است 
 اول وقتي حكومت قاجار سرنگون شد، قزاقها، بسياري ةدفع(است  بار مورد تعدي قرار گرفته چند

 ةها ريختند و دفعة بعد در دور ها را در حياط كاخ به زير پاي اسبها و ارابه از عكسها و شيشه
ا را ه و شيشه» برند  متاليك نگاتيو را از بين ميةنقر«اي را بليج كرده   نگاتيوهاي شيشهخانرضا
  .نظيري از آن دوره است  بيةباز هم مجموع) كنند  كاخ استفاده ميةهاي گلخان جاي شيشه به

صورت تجربي يا از  گروه چهارم، عكاسان بومي و اغلب ناشناسي بودند كه عكاسي را به  
استادان تجربي آموخته بودند و چون پشتوانة تصويرگري گروههاي قبلي را نداشتند نوآوري 

قول  است و به بينيم كه با يك وسيلة عجيب آشنا شده   عكسهاي ايشان كودكي را ميدر. كردند
و بعد از چند لحظه » .اي خود نگريسته منجمد شده همچون نارسيس كه به تصوير نقره«بودلر 
عكس را با روز محشر مقايسه . خواهد ديگران را بر روي صفحة كاغذي جاي دهد خود مي

ماند و خود رفتني  خواهد به خود بباوراند كه عكس او تا ابد مي ميو »  حشريهةرسال«كند  مي
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براي او . شدة او اوج خالقيت است سازي طبع است و شوخيهاي صحنه پروا و شوخ بي. است
دهد الفبايي جديد بيافريند، انگار هيچ موضوعي مهم  الفباي عكاسي معني ندارد و ترجيح مي

  .نيست
دهد،  راي عكاسي غرب آن زمان خود عكس را تشكيل ميخواهم بگويم موضوعي كه ب مي  

بندي ديكته شده و حتي خود آدمي كه از او  زمينه، تركيب حاال فقط قسمتي از عكس است، پيش
 عكاسي گمنام به آن   سال قبل١١٠م كرد حداقل ١٩٧٥كاري كه گيبسون در . شود عكاسي مي
گيرد كه  گونه عكس مي   ايراني وقتي اينولي عكاس) عكاسي پرتره از پشت سر آدم(دلبسته بود 
دانم، شايد آدمهاي آن زمان هم فرق  نمي. خواستند از صورت خود عكس بگيرند هنوز همه مي

  ول شايد خاك گرفته باشد و شايد در غاند لباسهايشان كردند، آدمهايي كه ناظر به عكاس مي
د بگويم وقتي سليقة اين مردم از بينيم، شايد درست باش زنجير ولي نجابت و وقار است كه مي

دست رفت عكاسي هم از بين رفت در كنار خيلي ارزشهاي ديگر، ديگر از آن آرامش و حضور 
  .خبري نيست

. وجود آورد بندي مختص خود به عكاس ايراني با قابليتهاي خود حركت كرد و يك تركيب  
گلدان شمعداني و فرش تركمن اجزاي اين تركيب از اشياي خانه بود، يك صندلي لهستاني، چند 

خواهد  گلداني از شمعداني او نمي. زمينه و با ظرافت و متانت در كنار هركس عنوان پيش به
او . افتاده عكاسي براي او يعني رفتاري كه هر آن اتفاق مي. عكاسي را به مراسمي رزمي بدل كند
رفته و عكس  ها مي  به خانهدر روزهاي عيد عكاس. است دانسته  عكاسي را جزء ابزار زندگي مي

اين نوع عكاسي . دهد ام كه هنگام مرگ بزرگي را نشان مي است، عكسي ديده گرفته  فاميلي مي
كند ولي از چيزي كه درون خودش  خالق است و حرفي براي گفتن دارد، عكاس عكاسي مي

  .كند حتي وقتي كه محكوم به مرگي را عكاسي مي. گذارد است، پس به موضوع احترام مي
بسيار مهم است كه عكاس ايراني خالقانه جز جداسازي و بخشيدن جالل و عظمت، معني   

براي او . دهد ميزمينه را قسمتي از تصوير قرار  است و پيش زمينه متصور بوده  ديگري براي پيش
.  زمينه مهم نيست كه باشد يا نباشد هاي ديگري به عكس افزوده شود، پس مانمهم نيست كه اِِل

يك ديد تعليم نيافته كه عكاسي غرب، حداقل پنجاه سال بعد به آن رسيد ولي عكاسي ايراني 
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جسارتي كه باعث . هنگامي به آن رسيد كه هيچ نوع امكاني براي عكاسي و موضوع فراهم نبود
دنبال  آنچه من به. همراه عكس فرزند شد از عكسي ديگر در عكس استفاده شود پدر و مادري به

كند، حسي كه از  شناسانه مي عكاسي ايران است، اسنادي كه داللت بر حسي زيباييآن هستم 
است و به دنبال چه  كرده  دانم عكاس به چه فكر مي من نمي. كند آهويي شكار شده عكاسي مي

توان اين عكاسها را ناديده گرفت، بسياري از  گويم نمي بوده، شايد عمدي در كار نبوده ولي مي
است ولي كارهاي بزرگي هستند پس چرا آثار عكاسي ايران را   غيرعمد بوده آثار هنرمندان

  .گونه بررسي نكنيم  اين
  

  ها بررسي كتابهاي مربوط به تاريخ عكاسي ايران و معرفي مجموعه

 ةپيش از انقالب، رئيس مركز اسناد و كتابخان( ايرج افشار، يكي از متخصصان دورة قاجار، -
مجموعه عكسهايي براي كتابخانة مركزي دانشگاه تهران خريداري ) ودمركزي دانشگاه تهران ب

دو . آوري كند هاي قديمي بود جمع كرد و موفق شد بخشي از عكسهايي را كه در اختيار خانواده
 معيرالملك و ديگري مجموعة ة خانوادةمجموعة شاخص دانشگاه تهران، يكي مجموع

دوست .  قاجار بودةهاي ثروتمند دور  از خانواده معيرالملك يكيةخانواد. الدوله است معاون
خان معيرالملك و برادرش به فرانسه رفتند و در البراتوار نادار و چند عكاس معروف ديگر  علي 

ايرج افشار همة اين عكسها را . پس از بازگشت به ايران، مستمر مشغول عكاسي شدند. كار كردند
ش ١٣٧٠ را در  عكسهاي ايرانةگنجينحقيق كتاب تبديل به ميكروفيلم كرد و پس از سالها ت

عكس محور اين كتاب است و به . كند اي از عكسها را معرفي مي اين كتاب مجموعه. نوشت
دان  اي است كه از ديد يك تاريخ ترين نوشته ترين و مهم اين كتاب جدي. عكاسي كاري ندارد

  .است دربارة عكاسي نوشته شده 
هايش چندين عكاس  او كه در نوشته.  گلستان بودةقالب رئيس كتابخان بدري آتاباي، پيش از ان-

كند معتقد بود كه ناصرالدين شاه، اولين عكاس ايران بوده، كه مسلماً عقيدة اشتباهي  را معرفي مي
  .ش نوشتة اوست١٣٥٧ در فهرست آلبومهاي كتابخانه سلطنتياست، كتاب 



 

  

  هنر ايران224

اي از عكسهاي ايران را با  مجموعه. هنرهاي معاصر بود دانا استاين، پيش از انقالب كارمند موزة -
نوشت كه » سرآغاز عكاسي در ايران«اي راجع به  م مقاله١٩٨٣مريكا در آمريكا برد و در آخود به 

  .خورد چشم مي در اين كتاب اشتباهات زيادي به.  ترجمه كرد١٣٦٨آقاي ابراهيم هاشمي آن را در 
است كه باز هم   عكسهاي كتابخانة دانشگاه تهران انجام داده برداري از  قاسم صافي، يك فهرست-

 .١٣٦٣ در فهرست عكسهاي تاريخ ايراناسمي از عكاسان در آن نيست، 
 يحيي ذكاء، استاد دانشكدة هنرهاي زيبا، سالها قبل از انقالب، دربارة عكاسي ايران تحقيق -
ريخ عكاسي را بر مبناي عكاسان مطرح او تا.  نوشتتاريخ عكاسي ايرانيك كتاب با نام . كرد مي
  .نگاري است است، كه نوع ديگري از ديد تاريخ كرده 
 سال پيش، بخشي از عكسهاي ارنست هولتسر آلماني است كه محمد عاصمي، ١١٣ ايران در -

  .ش منتشر كرد١٣٥٥مدير مسئول مجلة كاوه، آن را در برلين ترجمه و وزارت فرهنگ و هنر در 
  اي ايران نوشتة قاسم صافي؛  كارت پستاله-
 كارشناسي منصور صانع كه انتشارات سروش آن را ةنام  پيدايش عكاسي در شيراز رسالة پايان-

  . است چاپ كرده 
 است  خاطراتةروزنامبايد توجه داشت كه بسياري از مراجع اين كتابها، مربوط به كتاب   
  ). اعتمادالسلطنه در دربار استةكه خاطرات روزان(
  
  ها نوشت يپ

1. Jules Richard. 

2. Carlhiee. 

3. Henride couliboeuf de Bloqueville. 

4. Luigi Pece. 

5. Luigi Montabone. 

6. Pietro Bon. 

7. Piemontese. 

8. Jenifer Skers. 

  


