نقش اسناد تصویری در هویت بخشی به شهر مشهد :دوره قاجار تا به امروز
مهدی حسامی دوغایی
کارشناس مسئول و ابواجمعدار بخش مخزن اسناد ،سازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد آسناد قدس رضوی ،مشهد ،ایران.

چکیده
پيشينه عكاسي در ایران و شهر مشهد به دوره قاجار برميگردد .عكاسان به محض اطالع از قابليت و توانمندی هنر و صنعت
عكاسي آن را وسيله و ابزاری مؤثر برای حفظ هویت شهری و اماکن تاریخي تشخيص داده و اسناد تصویری ارزشمندی از تغيير و
تحول شهری در دویست سال اخير به یادگار گذاشتهاند که در حال حاضر جزء نفيسترین اسناد تاریخي به خصوص در دوران
معاصر محسوب مي شود .این مقاله به روش کتابخانهای تهيه شده است.
یافتهها و نتایج پژوهش نشان ميدهد که مشهد در صد سال اخير و در مقایسه با شهرهای دیگر ایران دچار تغيير و تحوالت شده و
از بافت تاریخي و نمادهای هویتي آن ،اعم از کاروانسراها ،تكيهها ،آبانبارها ،مدارس قدیمي ،بازارچهها ،خيابانها و محالت قدیمي
چيزی جز یک اسم و یا واژهای کوچک در اذهان و گویشهای محلي بر جای نمانده است .عكسهای برجای مانده عينيترین
اسناد بر جای مانده از شهر مشهد در یک قرن اخير به شمار ميرود و بنا بر احتمال بروز چالش و خالء اطالعاتي در شناسایي شهر
مشهد ،وابستگي بيشتری به عكسهای تاریخي به عنوان سندی معتبر در هویت بخشي به شهر احساس ميشود.
کلیدواژهها :مشهد ،اسناد تصویری ،مرکز اسناد آستان قدس رضوی ،هویت تاریخي

---------------------سازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
نشریه الکترونیکی شمسه ،دوره  ،13شماره  ،47 -46بهار و تابستان  ،1311صص.47-33 .
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مقدمه
وجود بارگاه منور حضرت رضا (ع) در شهر مشهد و تأثير مستقيم آن بر اوضاع سياسي ،اجتماعي این شهر و ایران سبب
شده که سياحان و تصویرگران زیادی در قالب نقاش و عكاس راهي این دیار شده و اسناد تصویری ارزشمندی از این
شهر و این مكان مقدس ثبت کنند که خود زمينه ورود عكاسي به شهر مشهد در دوره قاجار شد .تهيه عكس از زندگي
اجتماعي ،ابنيه تاریخي و وقایع تاریخي خراسان و به خصوص شهر مشهد در دوره قاجار بنا به دستور و حكم خود
ناصرالدین شاه در دوره قاجار شروع شد و این کار ،بعدها در مسافرتهای ناصرالدین شاه به خراسان در فاصله سالهای
 3821تا 3111ه.ق .ادامه پيدا کرد و از رشد مناسب و قابل توجهي برخوردار شد.
در ادامه و فرایند همگاني شدن هنر و صنعت عكاسي ،عكاسان عكسهای نفيسي از گوشه و کنار ایران و به ویژه
شهر مشهد به یادگار گذاشتند که خود یكي از منابع متقن و قابل اعتماد در بازشناسي و هویت بخشي به شهر مشهد
محسوب ميشود و هرکدام از آنها تصویر روشني از تاریخ این مرز و بوم را روشن ميسازد .در این مجموعه نفيس،
عكسهایي با موضوعات مختلف اعم از حرم مطهر امام رضا (ع) ،رجال ،اماکن ،آداب و رسوم ،انقالب اسالمي و غيره
وجود دارد که به شكل اهدا ،خریداری و توليدی به دست آمده است.
مقاله حاضر در نظر دارد تا ضمن معرفي مجموعه ،تعداد و ارزشهای اطالعاتي و هنری این اسناد عكسي موجود را
که از جمله نفایس این مجموعه به شمار ميرود مورد بررسي قرار دهد.
برای بررسي این اسناد ،ابتدا  01هزار قطعه عكس موجود مورد بررسي قرار گرفت و تعداد  31هزار قطعه مربوط به
بافت هویتي مشهد و بر اساس دوره تاریخي تفكيک و جداسازی گردید که در جدول شماره یک و دو در متن مقاله
گنجانده شده است .هدف از تهيه این فهرست آشنایي محققان با حجم منابع با موضوع هویت تاریخي شهر مشهد
ميباشد .این فهرست ميتواند به سایر آرشيوهای عكس این امكان را بدهد تا از این موجودی بهرهمند گردند.
در برخي از این عكسها ،شخصيتها ،عكاس و یا اماکن ،شناسایي نشده و یا قابل شناسایي نيستند و اینن اسنتفاده
از عكس را برای تحقيقات تاریخي دشوار ميسازد؛ اما همين که عكس تا امروز باقي مانده و سندی از تناریخ عكاسني را
بازگو ميکند مفيد است .با این که تاریخ عكس در بسياری از عكسها مشخص نيست اما با توجه به نام عكاسان و سایر
اطالعات عكسشناختي ،بيشتر عكسهای مجموعه ،مربوط بنه اواخنر دوره قاجنار و دوران انقنالب اسنالمي منيباشند.
قدیميترین عكس ،تصویر حرم مطهر است که توسط آنتونيو جيانوزی در سال  3820قمری گرفته شده است (تصویر )3
و البته عكسهای سفر دوم ناصرالدین شاه به خراسان در سال  3111ق .نيز از مهمترین عكسهای این مجموعه است.

پیشینه پژوهش
در طول ساليان گذشته ،مقاالت و کتب ارزشمندی در رابطه با تاریخچه عكس و عكاسي به رشته تحریر درآمده که
پاسخگوی بسياری از پرسشها و شبهات تاریخي پژوهشگران و عالقهمندان در حوزه اسناد تاریخي خراسان و شهر
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مشهد است .از جمله این منابع ميتوان به عكاسخانه ایام «گزیدهای از تاریخ عكاسي مشهد» (ترابي ،)3121 ،گزیده
عكسهای تاریخي موجود در مرکز اسناد آستان قدس رضوی جلد اول ،رجال (محبوب فریماني و نعمتي ، )3121 ،مشهد
قدیم به روایت تصویر (پارسایي )3131 ،گزیده عكسهای تاریخي حرم مطهر امام رضا (ع) و مشهد (نعمتي و حسامي،
 ،)3130مشهد قدیم (ابریشمي ) 3130 ،و مقاالتي از جمله اسناد تصویری آستان قدس رضوی از دوره قاجار تا به امروز
(حسامي ،)3131 ،عكسهای خراسان در دوره قاجار (حسامي ،)3131 ،بافت قدیمي اطراف حرم مطهر رضوی به روایت
تصویر (حسامي ،)3131 ،جایگاه و اهميت اسناد تصویری در تاریخ محلي خراسان و شهر مشهد در دوره قاجار با تكيه
برعكسهای عبداهلل قاجار (حسامي )3132 ،و غيره اشاره کرد.

اسناد مرتبط موجود در مرکز اسناد آستان قدس رضوی
در مرکز اسناد عالوه بر نگهداری و ساماندهي اسناد مكتوب ،تعداد یک صد هزار سند تصویری اعم از آنالوگ و دیجيتال
با موضوعات مختلف نگهداری ميشود .عكسهای مربوط به شهر مشهد بر اساس دوره تاریخي و موضوعبندی طبق
جدول  3و  8به شرح ذیل ميباشد.
جدول  .1تعداد عکسهای مشهد به تفکیک دوره تاریخی در مرکز اسناد آستان قدس رضوی
قاجار

پهلوی اول

پهلوی دوم

دوران انقالب اسالمی

101
قطعه

3311
قطعه

8001
قطعه

1111
قطعه

جدول  .2تعداد عکسهای مشهد به تفکیک موضوع در مرکز اسناد آستان قدس رضوی
حرم امام رضا (ع)

خيابانها و محالت قدیمي

مشاغل

مشاهير و رجال قدیمي

اماکن اقامتي و رفاهي

1011

8111

801

811

101

قطعه

قطعه

قطعه

قطعه

قطعه
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الف .حرم امام رضا (ع)
مختصات جغرافيایي شهر مشهد تا اوایل دوره پهلوی اول پيرامون حرم امام رضا (ع) شكل گرفته است و حرم بيشترین
تأ ثير را بر بافت تاریخي و هویتي این شهر بر جای گذاشته است .بر همين اساس همه کساني که از دوره قاجار تا به
امروز در این شهر به عكاسي مشغول بودند ،فعاليت هنری خودشان را با حرم امام رضا (ع) در آميختهاند .این امر البته با
محدودیتهای خاصي برای عكاسان خارجي همراه بوده است.
«استفاده از دوربين فيلمبرداری در ترکيه نسبتاً خطرناک است و هرچه بيشتر به سوی شرق ،یعني ایران و روسيه و
ژاپن ميرویم این خطر افزونتر ميشود .من بر این امر واقف بودم ،اما پيشبيني نكرده بودم که به زودی توقيف شود.
من و کریستنا پياده به سوی حرم مقدس روانه شدیم .دوربينهای عكاسيمان را زیر بغل قایم کرده بودیم ،چون که
مجوز الزم برای عكس گرفتن نداشتيم» (ميار ،3122 ،ص.)313 .
قدیميترین عكسهای بر جای مانده از شهر مشهد نيز با تأکيد بر همين موضوع توسط آنتونيو جيانوزی ،عكاس
ایتاليایي و عكاسان دیگر در دوره قاجار گرفته شده ،که از جایگاهي ارزشمند در تاریخ عكاسي این شهر برخوردار است.
نسخه اصلي این عكسها در آرشيو ملي هلند نگهداری ميشود (ساکماق؛ عكس.)11303 ،2028 :

تصویر  .1دورنمای حرم امام رضا (ع) از طرف پایین خیابان
عکاس :آنتونیو جیانوزی -تاریخ عکس1273 :ق.
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تصویر  .2دورنمای حرم امام رضا (ع) و بافت قدیم شهر مشهد در اواخر دوره قاجار
عکاس :سرپرسی مولسورث سایکس

محل نگهداری عکس :آرشیو ملی هلند

عكس های مربوط به این مجموعه روند تخریب ،توسعه و بهسازی حرم امام رضا (ع) اعم از ایجاد خيابان فلكه،
زیرگذر ،توسعه صحنها و رواق ها ،فضای سبز پيرامون حرم امام رضا (ع) و غيره را نشان ميدهد که توسط عكاساني
چون ميرآقا عكاس باشي ،حسن پيما ،ابراهيم ذهبي مشهدی (سياح)  ،علي آیریا ،علي اصغرناصری مهر ،مهدی عرفانيان،
حسن توکلي ،مسعود نوذری و غيره به تصویر کشيده شده است (ساکماق ،عكس.)12218 ،83122،13138 :

تصویر  :3نمایی از ساخت و ساز صحن پهلوی (رواق امام خمینی فعلی)
عکاس  :حسن پیما

تاریخ عکس 1316 :
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تصویر  .4عکس هوایی از حرم امام رضا (ع) و فلکه حضرت قدیم معروف به فلکه شمالی و جنوبی (خیابان فلکه)
عکاس  :حسن پیما

تاریخ عکس 1321 :

تصویر  . 3نمایی از ساخت و ساز زیر گذر حرم امام رضا (ع)
عکاس :حسن توکلی

تاریخ عکس1373 :
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ب .خیابانها و محالت قدیمی
بافت قدیمي و هویت تاریخي شهر مشهد ،ارتباطي عميق با خيابان اصلي که در گذشته از غرب به شرق کشيده شده بود،
داشته است و بيشتر تحوالت شهری مشهد حول وحوش این خيابان رخ داده است.
« پس از احداث خيابان مشهد در زمان شاه عباس ،قسمتي از آن که در باال سر مبارک قرار گرفت ،به «باال خيابان»
و قسمتي که در پایين پای حضرت واقع شد« ،پایين خيابان» ناميده شد .تا قبل از انقالب اسالمي این خيابانها به
نامهای «صفوی» و «نادری» ناميده ميشدند و هم اکنون به «نواب صفوی» و «شيرازی» تغيير نام یافتهاند» (رضواني،
 ،3121ص313 .؛ ساکماق ،عكس.)13111 :

تصویر  .6نمایی از بافت قدیم شهر مشهد و دورنمای حرم امام رضا (ع) از طرف پایین خیابان
عکاس :آنتونیو جیانوزی

تاریخ عکس1273 :ق.

این خيابان تا اوایل دوره پهلوی به عنوان خيابان اصلي شهر مشهد محسوب ميشد .در ادامه توسعه معابر عمومي،
خيابانهای جدید بيشتری مورد نياز واقع شده و خيابانهای تهران (امام رضا) ،شاهرضا (آزادی) وطبرسي در دوره پهلوی
پدید آمد .این روند در سالهای بعد نيز با سرعت بيشتری ادامه پيدا کرد (ساکماق ،عكس.)11108 ،11111 :
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تصویر  .7نمایی از باال خیابان و نهر خیابان (خیابان آیت اهلل شیرازی فعلی) قبل از آسفالت و بهسازی
عکاس :حسن پیما

تاریخ عکس :دوره پهلوی اول

تصویر  .نمایی از خیابان تهران
عکاس :حسن پیما

تاریخ عکس :دوره پهلوی اول

عالوه بر خيابان ،محالت هفتگانه مشهد که از سير تاریخي مهاجرت ،اسكان اقوام گوناگون و خرده فرهنگ آنها
تأثير مي گرفت ،باعث شده بود که هریک از این محالت آداب و رسوم خاصي در اعياد ،جشنها ،مراسم عزاداری و حتي
معماری بناها و منازل مسكوني خود برگزار کنند ،که در سفرنامهها و گزارشات سياحان به آن اشاره شده است.
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«منازل معموالً از گل ساخته شدهاند و از نظر کيفي از بناهای حاشيه خيابان پستترند .این بناها با دیوارهای بلند
گلي محصور شده است و درهای کوچكي به داخل خانهها باز ميشود .بناها دو طبقهاند و به ندرت در بين آنها بنایي با
نمای آجری ،که توسط ساکنان متمول ،نظير ترکها و دیگران ساخته شده است ،مشاهده ميشود .یكي از مناظر جالب
در پشت بامها بادگير یا برج باد است ،که در ایران خيلي معمول ميباشد» (خادميان ،3121 ،ص30.؛ ساکماق ،عكس:
.)2131
از مجموع عكسهای موجود در مرکز اسناد آستان قدس رضوی تعداد  8111قطعه عكس مربوط به خيابانها و
محالت قدیم شهر مشهد مربوط ميشود که توسط عكاسان مختلفي تهيه و در این مرکز گردآوری شده است .بيشترین
حجم عكسهای موجود در این مرکز مربوط به محله باال خيابان و کمترین عكسها مربوط به محله سراب است.

تصویر  .1نمایی از منازل مسکونی و بافت قدیم اطراف حرم امام رضا (ع) در اواخر دوره قاجار
عکاس :منوچهرخان عکاس باشی

تاریخ عکس1311 :ق

مجموعه عكس های مربوط به این موضوع به صورت سياه و سفيد و یا رنگي ،گویای هویت تاریخي شهر مشهد
هستند که با ظرافت ،تمام خصوصيات ساختاری و اجتماعي یک شهر مذهبي را بازگو ميکند (ساکماق؛ عكس:
.)1132
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تصویر  .11نمایی از بافت قدیم محله عیدگاه
عکاس :علی اصغر ناصری مهر

تاریخ عکس1334 :

ج .مشاغل
یكي دیگر از موضوعات ،در مجموع اسناد تصویری مرکز اسناد آستان قدس رضوی ،عكسهای مشاغل شهر مشهد است
که با توجه به خصوصيت ذاتي این شهر به عنوان یک شهر زیارتي ،ارتباطي مستقيم با خدمات رساني به زائران حرم امام
رضا (ع) دارد و گاهي به عنوان پسوند در هویت فاميلي افراد و همچنين عكس نوشتهای این مرکز نمایان ميشود
(ساکماق؛ عكس.)10111 :

تصویر  .11ابراهیم ذهبی مشهدی معروف به سیاح (عکاس آستان قدس رضوی)
عکاس :نامعلوم

تاریخ عکس1333 :
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الزم به ذکر است در ساليان اخير بسياری از این مشاغل بنا به تغيير زندگي شهرنشيني و گسترش جمعيت ،ماهيت
خود را از دست داده و بعضي نيز زمينهساز مشاغل و مناصب جدیدی شدهاند.
با نگاهي گذار بر یاداشتهای پيرامون عكسها (عكس نبشتها) به وضوح ميتوان به این مسئله پي برد که در
گذشته افراد از چه القاب و مناصب و جایگاهي برخوردار بودند .از جمله این القاب و انصاب در آستان قدس ميتوان به
صاحب دیوان ،اعتماد التوليه ،نایب التوليه و غيره اشاره کرد) ساکماق؛ عكس.)2181 :

تصویر  .12جمعی از رجال آستان قدس در دوره قاجار
عکاس :عبداهلل قاجار

تاریخ عکس1311 :ق.

د .مشاهیر و رجال قدیمی
اساس پيدایش و بنای هویتي مشهد ،وجود معنوی امام رضا (ع) ميباشد که عالوه بر حفظ و صيانت شهر در برابر تاخت
و تاز مهاجمان خارجي سبب توسعه و آباداني در طول تاریخ این شهر شده است .عالوه بر این امر«مشهد الرضا» از دیرباز
مظهر پيدایش و خاستگاه اندیشمندان ،سخنوران و مردان و زنان نامي بوده که هر یک تأثيری قابل توجه بر فرهنگ و
تمدن مشهد داشته که نشانههای آن بر محتوای خيابانها و محالت این شهر نقش بسته است .تعداد عكسهای مربوط
به مشاهير و رجال قدیمي به تعداد  811قطعه مي باشد که یا در مصدر امور بوده و یا در مشهد اقامت گزیدهاند .از جمله
این مشاهير ميتوان به حكيم ابوالقاسم فردوسي ،خواجه نظام الملک طوسي ،ملک الشعرای بهار ،محمود فرخ و  ...اشاره
کرد (ساکماق؛ عكس.)11228 :

نقش اسناد تصویری در هویت بخشی به شهر مشهد :دوره قاجار تا به امروز
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تصویر  .13ملک الشعرای بهار
عکاس :نامعلوم

تاریخ عکس :دوره پهلوی اول

ه .اماکن اقامتی و رفاهی در شهر مشهد
همه ساله گروه بسيار عظيمي از مسافران و زائران به قصد زیارت حرم امام رضا (ع) راهي شهر مشهد شده و مدتي را به
عنوان مهمان یا زائر در این شهر اقامت گزیده و پس از انجام زیارت و ادای احترام به حرم امام رضا (ع) راهي شهر و دیار
خود شده اند .حجم انبوه زائران و ورود وسایل حمل و نقل عمومي در دوره پهلوی به ناچار بافت شهر مشهد را دستخوش
تحوالت زیادی کرد .اماکن اقامتي قدیمي تخریب شده و از بين رفتند و هتلها و مسافرخانهها و  ...جایگزین آن شدند
که بر اساس طبقهبندی و ارائه خدمات در آن از دوره قاجار تا حال شامل کاوانسرا ،مهمانخانه ،پستخانه ،مسافرخانه،
مهمانپذیر و هتل ميشود (ساکماق؛ عكس.)13133:

تصویر  .14نمای ساختمان و سردر ورودی مهمان خانه طوس واقع در باال خیابان مشهد ،دوره پهلوی اول
عکاس :حسن پیما

تاریخ عکس :دوره پهلوی اول
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اسناد تصویری مرتبط با اماکن اقامتي و رفاهي مشهد نشان ميدهد که بسياری از اماکن و خدمات رفاهي پيرامون
حرم امام رضا (ع) شكل گرفته و یا به فاصله بسيار اندک از آن قرار دارند که در عكسهای مربوط به این موضوع ،نمایان
است (ساکماق؛ عكس.)11812 :

تصویر  .13قسمتی از فلکه حضرت و هتل چهار طبقه پایین خیابان قبل از خرابی
عکاس :نامشخص

تاریخ عکس :دوره پهلوی دوم

«مشهد بدون شک یكي از شهرهایي است که هيچ وقت خالي از زوار و توریست نخواهد بود ،به طوری که در
بعضي از مواقع سال تا حدود  311111نفر زوار و توریست روی به این شهر ميآورند و احتياج به هتل و مسافرخانه دارند.
در این شهر در حدود  311مسافرخانه و 31هتل وجود دارد که در نقاط مختلف شهر پراکنده هستند .هتل سپيد در
گلكاری دوم ،هتل باختر خيابان پهلوی ،هتل مرمر ،هتل عليزاده و چندین هتل دیگر مسافرخانهای این شهر بيشتر در
اطراف حرم مقدس واقع هستند ،نرخ تمام هتلها و مسافرخانههای شهر به وسيله شهرداری کنترل ميشود» (زاهد،
زهتابي 3112 ،ص 102 -102 .؛ ساکماق ،عكس.)1221 :

نقش اسناد تصویری در هویت بخشی به شهر مشهد :دوره قاجار تا به امروز
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تصویر  .16خرابی هتل علیزاده واقع در بست باال خیابان محل فعلی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی
عکاس :علی اصغر ناصری مهر

تاریخ عکس1333 :

در حال حاضر مشهد با 311هتل و  810هتل آپارتمان بيشترین تعداد هتل آپارتمان را در کل کشور دارد .اکثر مراکز
اقامتي با محوریت حرم امام رضا (ع) و فلكه حضرت بنا شده و توسعه یافته که از جمله آنها ميتوان به هتل اطلس،
هتل حكيم ،هتل مشهد واقع در خيابان امام رضا ،هتل آذربایجان ،هتل آزادی در باال خيابان و هتل رضا در خيابان
طبرسي اشاره کرد.

نتیجهگیری
بافت قدیم و اصيل شهر مشهد بنا به ویژگي خاص این شهر و سابقه تاریخي آن که پيرامون حرم امام رضا (ع) شكل
گرفته ،از آغاز گسترش و توسعه فيزیكي شهر مشهد از بيشترین آسيبها و صدمات برخوردار بوده است .اینگونه ميتوان
گفت که بين توسعه فيزیكي شهر مشهد و حفظ اصالت و هویت قدیم شهر ،در یک جنگ کامالً نابرابر ،بنا به این که
اکثر طرحها و نقشههای توسعه شهری با انگيزههای مادی همراه بوده ،اثری از هویت و بافت قدیم شهر برجای نمانده
است .در این تغيير و تحوالت عظيم و عمده ،هزاران بنای تاریخي اعم از کاروانسرا ،تكيه ،آب انبار ،مدارس قدیمي،
بازارچهها ،سراها و  ...مورد تخریب قرار گرفته و از بين رفتند .در حال حاضر بافت و هویت تاریخي شهر مشهد را فقط
ميتوان در کوچهها ،محالت قدیم و ميدانها و به ویژه در اسناد تصویری شهر مشهد پيدا کرد.
این عكسها در روشن ساختن تاریخ اجتماعي مشهد نقش بسزایي دارا بوده و نگهداری و حفاظت بهينه آنها
ميتواند در حفظ هویت فرهنگي این شهر نقش مؤثری ایفا کند .معرفي این اسناد عالوه بر شناسایي این مجموعه
پاسخگوی پرسشها و شبهات تاریخي پژوهشگران و عالقهمندان خواهد بود و زمينهای برای گردآوری ،نگهداری و
ساماندهي اسناد تصویری خواهد شد.
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