درآمدی بر تعیین اصالت در عکسهای تاریخی
فریبا فرزام
شهال کریمی
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چکیده
هدف از این مقاله بررسی اصالت عکسهای تاریخی ایران از منظر برنامة حافظة جهانی است .اصالت ،یکی از دو ویژگی ضرروری مرررام منريندی
است که برای ثبت در فهرست حافظة جهانی یوننکو نامزد میشود .برای ارزیابی اصالت و اعيبار هر اثر ،بره تناسرن نرون من مول رههرایی جنري و
می گردد .بدیهی است بدون احراز این ویژگی ،نامزد مورد نظر از مرحلة ارزیابی خارج خواهد شد .بدین جهت نخنيرن گام بررای برگزیردن هرر اثرر،
اطمرنان یافين از اصالت من است .در این مقاله چگونگی تشخرصِ اصالت عکسهای دورة قاجار ایران یا به عبرارتی شناسرایی مول رههرای اصرالت
عکسهای تاریخی بررسی میشود و در نهایت به تبررن مؤل ههای مزبور من ر میگردد .این مول هها با روش تحقرر سرندوژوهی ،محراحبه و بره
کمک فن دل ی حاصل شده و مبينی بر شناخت ویژگیهای مرتبط با اصالت و اعيبار عکسهای تاریخی ایران است.
کلیدواژههای موضوعی :حافظه جهانی ،یوننکو ،مررام مکيوب ،اصالت ،عکسهای تاریخی ،قاجار
مقدمه

وردایش عکاسی درایران و رواج روش های گوناگون این فن با اخيالف کمير از سه سال از مغاز عکاسی در جهان روی داده
است و تقریباً ورشرنهای همپای ظهور این ودیده در جهان دارد .نخنيرن عکسها در ایرران ،بره شرروه داگریوترر  3و در سرال
1258ق 1842 /م در دورة وادشاهی محمد شاه قاجار در کاخ سلطنيی از شاه و درباریان او توسط واولوف روسی تهره شده اسرت
(طهماسن وور ،1389،ص )17خلرلخان ثق ی اعلمالدوله ،برداشين نخنيرن عکس در ایران را به ژول ریشار 4ننبت داده است.
ناصرالدین شاه ،وس از رسردن به سلطنت ،با عالقة وافری که به عکاسی داشت ،باعث رشد و ترقی ایرن فرن در ایرران شرد و
بنراری از عکسهای ملبومخانة کاخ گلنيان ،به دست ناصرالدین شاه گرفيه شده است .درکيابخانةمدرسة سپهنراالر (مدرسرة
عالی شهرد مطهری) ننخهای خطی باعنوان"فيوگرافی" به شمارة  2841وجود دارد که در من دربارة تالبوتر ( 5نگاترو کاغذی)
بحث شده است و تاریخ نگارش من به قبل از  1853 /1270میرسد .اگرچه از نوینندة این اثرر نشرانی در دسرت نرنرت ،امرا
نمیتوان من را با وجود ودیدة عکاسی در دربرار ناصررالدینشراه بریارتبرا داننرت .عکرسهرای مربرو بره اوایرل سرلطنت
ناصرالدینشاه که میتوان منها را حاصل روش نگاترو کاغذی (تالبوتر ) داننت ،از جمله در ملبوم شمارة  310ملبومخانرة کراخ
گلنيان ،دیده میشود .با ورود فراننرس کارلران 6عکاس فراننوی در  ،1858/1275شاه یکی از ساخيمانهای کاخ گلنريان را
 .1عضو حقرقی کمرية ملی حافظةجهانی ایرانfaribafarzam@yahoo.com ،
 . 2کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانششناسیSh.x.karimi@gmail.com ،
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در سال  1841تالبوت شروة عکسبرداری من ی -مثبت خود را به نام کالوتر در ادارة ثبت اخيراعات بریيانرا به ثبت رسرانرد .وی سرپس بره اصررار
دوسيانش این نام را به تالبوتر تغررر داد (تاریخ عکاسی و عکاسان ورشگام در ایران .یحری ذکاء ،تهران :انيشارات علمی و فرهنگی.1376 ،ص)372
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به عکاسخانه اخيحاص داد و اینگونه بنای عکاس خانة همایونی که بعدها نام من در ملبومهای سلطنيی دیده میشود ،گذاشيه
شد .کارلران که به روش کولودیون مرطوب 1عکاسی میکرد و عکسهایی از او در ملبومخانة کاخ گلنيان وجرود دارد ،ممروزش
عکاسی در مدرسة دارال نون را نرز عهده دار شد.وی همچنرن فن عکاسی را به مقارضا عکاسباشی ،نخنيرن عکراس حرفرهای
ایرانی مموخت .نخنيرن م موعة عکس موجود که میتوان به من گزارش تحویری نام داد ،م موعه عکسهایی اسرت کره در
1274ق توسط افنری ایيالرایی بهنام لویر ی وشه 2از بناهای تخت جمشرد و واسارگاد گرفيه شده است .وی که معلم وراده نظام
ارتش ایران بود ،تحاویر خود را در ملبومی به ناصرالدینشاه هدیه کرده است(عمرانی ،1385 ،ص  .)1172فن عکاسی در ابيردا
منححراً در خدمت دربار ،شاهزادگان و ثروتمندان بود تا به هر مناسبيی عکنی به یادگار بگررند ولی عموم مرردم کميرر مری-
تواننيند به مرل خود از این ودیدة نوظهور بهرهمند شوند .تا مدتها و دستکم تا سال  1868/1285یعنی نزدیک به سره دهره
وس از مغاز عکاسی در ایران که نخنيرن عکاس خانة عمومی در تهران به دسيور ناصرالدین شاه گشایش یافت ،امکان حضرور
مردم به صورت گنيرده در مقابل دسيگاه عکس برداری فراهم نبود .با توجه و عالقة شاه بره عکاسری ،زمرنره بررای گشرایش
عکرراسخانررههررای عمررومی در تهررران و دیگررر شررهرهای ایررران فررراهم شررد (طهماسررنوررور ،1389 ،ص  .)114بررا تیسرررس
عکاسخانههای عمومی ،عکاسی که از دربار شرون شده بود به شهرهای بزرگ و سپس به کوچه و برازار و بررن مرردم عرادی
کشرده شد .این امر در ورشرفت هرچه سریعتر عکاسی در ایران بنرار مؤثر افياد .با طلون مشروطرت ،تمایل مردم بره مشراهدة
چهرة رهبران خود موجن رواج اینگونه عکسها شد .بهتدریج ثبت چهرههای معروف گنيرش یافرت و برا بره تحویرکشرردن
رخدادها و تحوالت مخيلف در ایران ،سوژه های اجيماعی موضون عکاسی قرار گرفت .در سالهای مغازین سدة 14شمنری بره
علت ورود فنآوری و تغررر مواد اولرة عکاسی ،دوربرنها کوچکتر و حناستر شد.عکسها نرز دچرار تغرررر کر ری گردیرد و در
م مون امکانات بهيری برای عکاسی فراهم ممد .از سالهای ور مخاطرة جنگ جهانی دوم ،تحاویری به صورت عکس و فررلم
باقی مانده است که برشير به دست غرر ایرانیها تهره شدهاند .در فاصلة زمانی  1327تا  1332محرادف برا دوران وزارت دکيرر
محدق و جریانهای ملی شدن صنعت ن ت و وس از من کودتای  28مرداد ،عکاسی رون یافت و از حوادم من روزگار عکس-
هایی تهره شد (تاسک ،1388 ،ص .)45-36توجه به عکاسی به عنوان هنر و ابزار بران هنری به صورتی منيقل ،با حرکتهای
مخيحری در اوایل دهة  40و کمی گنيردهتر در دهة  50مغاز شد .در این زمان اولرن نمایشگاههای عکس بروا شد و نخنيرن
هنرمندان عکاس به قدرت بران هنری این ودیده ورداخيند .با اوج گرفين مبارزة گنيردة مردم بر علره رژیم شاه ،تعداد دوربرن-
هایی که به سمت حوادم ناشی از این رخداد نشانه می رفت برشير و برشير شد .بارزترین ویژگی این ودیده ،یعنی ثبت رویدادها
در کوتاهترین لحظه ،سرچشمة اصلی توسعة کاربرد دوربرن عکاسی بود .از سویی عکاسان حرفهای و از سروی دیگرر مماتورهرا
هریک با انگرزههای گوناگون به عکسبرداری ورداخيند .تعداد عکس های این دوران در تاریخ عکاسی ایران بریسرابقه اسرت.
عکسهای خررهکننده و تکاندهندهای که تنها به دلرل حضور در صحنه کارزار و مشنایی مخيحری با دوربرن عکاسری گرفيره
شدهاند (وورتر ،1365 ،ص  .)7بعد از انقالب و شرون جنگ ،عکاسی وجههای برنالمللی یافت .عکاسی در ایرن دوره بره دلررل
ماهرت جنگ چرزی فراتر از خبر بود .در این سالها جاذبة عکاسی زنده و نراز جامعه به تماس مرداوم برا واقعررت ،عالقمنردان
زیادی را به سمت عکاسی کشاند (تاسک ،1388 ،ص .)51
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در مران مهمترین م موعهها و مرشروهای عکسهای تاریخی ایران ،باید از م موعة ملبرومخانرة کراخ گلنريان ،م موعرة
عکسهای کيابخانة مرکزی دانشگاه تهران و مؤسنة مطالعات تاریخ معاصر ایران نام برد.
به جرأت میتوان گ ت م موعةکامل تحاویر ایران از اولرن عکسهای موجود در کاخ گلنيان تا م موعههای معاصر ،بره
ویژه تحاویری که حافظة تاریخی و تاریخ منيند کشور به شمار میرود ،مرشرو بزرگ و غنی و بیهميایی اسرت کره از لحرا
کمرت و کر رت همتراز مرشروهای بزرگ عکس در جهان است .این درحالی است که هزاران هزارعکس تاریخی درگوشه وکنار
کشور از تهران تا بوشهر ،ازمشهد تا تبریز وراکنده است و در برشير موارد در شرایط نامناسبی نگهداری میشود .هر روز شماری
از منها بر روی شرشههای عکاسخانههای قدیمی یا در مخزنها و انبارهای ميروک و تعدادی نرز در ملبومهای کهنه و قدیمی
خانوادگی از مران میرود .از این همه تا کنون م موعه های محدودی شناسایی و معرفی شده و از من مران تعداد معردودی بره
چاپ رسرده است .اما درم مون عکس های تاریخی ایران ،جایگاه خود را درتحقرقات فرهنگی ،اجيماعی و ایران شناسی احرراز
نکرده است .چنان که برخی بر این باورند که عکسهای تاریخی و اجيماعی ایران گن رنههایی است درحال ووسردن (معيضرد،
.)1372
مرور کوتاهی بر ورشرنه و سرر تحول عکاسی در ایران و یادموری ارزش و اهمرت عکسهای تاریخی ایران ،ضرورت ان رام
وژوهشهای دامنهداری را برای شناخت جنبههای مخيلف م موعهها و مرشروهای عکسهای تاریخی در ایران مشکار میسازد.
لرکن هدف مقالة حاضر تنها بررسی اصالت عکسهای دورة قاجار ایران از منظر برنامة حافظة جهرانی اسرت .مرراد از اصرالت
مررام منيند در این برنامه ،درسيی و معيبر بودن من اثر است و عوامل اصالت و اعيبار ،شواهدی است که درسيی هویت اثر را
تضمرن و خدشه و جعل در من را مني ی میسازد.
معیارهای انتخاب میراث مستند در برنامه حافظه جهانی

در برنامه حافظه جهانی مررام منيند بر اساس معرارهای مطل و معرارهای ننبی ارزیابی می شوند که منها خود نرز دارای
معبارهای فرعیتری هنيند .معرار مطل شامل دو دسيه.1معرار اصالت 1و.2معرار اهمرت جهانی ،منححربه فرد بودن و غررقابل
جایگزین بودن 2می باشد .در این مقاله معرار اصالت عکسهای تاریخی دوره قاجار مورد ورسش و بررسی قرار گرفيه است.
سوال پژوهش :مهمترین مؤل ههای معرار اصالت عکسهای تاریخی برای ثبت در برنامه حافظه جهانی چرنت؟
روش پژوهش :این مول هها با روش تحقر سندوژوهی ،محاحبه و به کمک فن دل ی حاصل شده و مبينی بر شناخت ویژگی-
های مرتبط با اصالت و اعيبار عکسهای تاریخی ایران است.
در این مقاله ابيدا به ویژگیهای اصالت عکسهای تاریخی که به روش سند وژوهشی و مطالعه منابع به دست ممده ورداخيه
شده است .سپس در یک جدول مول ههای حاصل از روش دل ی ارایه و برای توضرح برشير درباره برخی از مول ههای به دسرت
ممده ،مطالبی مبينی بر منابع کيابخانهای و محاحبه ذکر گردیده است.
مروری بر ویژگیهای نخستین عکسها

اصالت یک عکس تاریخی با بررسی سندیت عکس با توجه به شروههای عکاسی مغاز میشود .زیرا همرانطرور کره ذکرر شرد
عکاسی در ایران با روش داگریوتر شرون شد و چاپ کاغذی تالبوتر و چاپ روی کاغذهای ملبومرنه و شرشههای کولودیونه،
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فنآوریهای وس از من بود .در عکس ،بر اساس نون کاغذ و در شرشه ،نون الیة ژالترنی روی شرشه اصالت اثر را مشخص می-
کند .در عکسهایی که به روش داگریوتر تهره شدهاند از من ا که تحویر بر روی ص حة منی تهره مریشرد خرود ننرخهای
منححر به فرد به شمار میرود .چرا که در این روش تنها یک ننخة ووزیيرو یا مثبت به عنروان عکرس دایمری از سروژه ثبرت
می شد و حاصل کار در هر نوبت عکاسی تنها یک تحویر بر یک لوح سرماندود بود که قابل تکثرر نبرود .غررر از ایرن روش ،در
روشهای بعد از من مانند تالبوتر  ،عکسهای چاپ شرده و نگراترو هرر دو کاغرذی بودنرد و سرپس در دورة ناصرری شرشره
کولودیونة مرطوب و کاغذ ملبومرنه به کار میرفت .تالبوتر بر داگریوتر مزیيی داشت ،اجازه میداد که از یک نگاترو ،نمونره-
های ميعدد در اندازههای مخيلف تهره شود (محاحبه28 ،مبان .)1391،در ایران ترکرن کولودیرون و چراپ عکرس روی کاغرذ،
سالها تنها روش رایج بود و گنيرش فن عکاسی از دربار قاجار به شهر تهران و از عکاسخانههای تهران به شهرسيانهرا بره
همرن شروه ان ام گرفت .وشه و فوکهتی 1ایيالرایی و کارلران فراننوی ،ناصرالدین شاه و مقارضاخان اقبالالنلطنه که زیر دست
کارلران فنون عکاسی را فرا گرفرت و همره عکاسران بعردی در دهرة  1270و دهرههرای  80و  90برا اسري اده از کولودیرون
عکسبرداری میکردند (ذکاء ،1376 ،ص.)384
در کياب علم عکاسی اشارهای به شروه های مغازین چاپ عکس و انوان کاغذ شده است .از انوان ميعردد کاغرذ عکاسری ،کاغرذ
ژالترنو برمور دارژان به عنوان حناسترین کاغذ عکاسی نام برده شده و کاغذ ملبومرنه از قدیمیترین کاغذهاست که به واسطة
دوام رنگ و ثباتش هنوز مورد محرف عکاسها است( 2ترموری .)1383 ،به جز کاغذ ملبومرنه ،از کاغذ نمکی نرز به عنوان یکی
از قدیمیترین کاغذهای مورد اسي اده عکاسان قاجاری نام برده میشود که این هر دو نون کاغذ را عکاس خودش حناس می-
کرد و به کار میبرد.
دسيور تهرة کاغذ نمکی در بخشی از رسالة محمدکاظم 3تشریح شده است.وی میگوید خروب از کرار درممردن کاغرذ ملبومرنره
دشوار است و بهير است عکاس نون ممادة من را از کارخانههای فرنگ بخرد و خودش را از زحمت مماده ساخين من مسوده کند.
واواریان درکياب صنعت عکاسی مینویند از دیگر انوان کاغذهای حناس وارداتی،کاغذ سريرات دارژان است کره اگرر من را از
4
روشنایی و رطوبت مح و بدارند تقریباً یک سال بیعرن می مانرد .کاغرذهای ميرداول ترا من زمران همره از نرون روز چراپ
بودند.کاغذهای ژالترنو برموردارژان که حناسرت برشيری از کاغرذ های روز چراپ داشريند و ورس از نرور خروردن بایرد ظراهر
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 .2کاغذ ژالتینوبرموردارژان به عنوان حناسترین کاغذ عکاسی نام برده شده است.
کاغذ ساله یا نمکدار :این کاغذ صنعيی است و عکسهای من را در ت ارت ،مرغوب و اعال میدانند.ت اوت من با کاغذ ملبومرنه در نداشين مهار است.
کاغذ کلروردارژان :روی کاغذ با ادویة حناس مخلو با ژالترن ووشرده شده و کاغذ همرشه حناس بود .عکسهایی که با این کاغذ چاپ میشد خرلی تمرز و لطرف بود.
کاغذهایی که باید با دوا ظاهر شوند :کاغذ فروورسرانات ،کاغذ والترن ،کاغذ شاربن ،کاغذ برکروماته ،کاغذ ژالترنوبرموردارژان.

کاغذ بیکروماته :با اسي اده از این کاغذ میتواننيند عکس را به رنگ دلخواه چاپ کنند.به این ترترن که رنگ موردنظر را در محلول مب و برکرومات دووياس میریخينرد ،مثرل
نرلی یا قرمز و  ،...محلول مب و صمغ غربی و اسرد فنرک را در محلول قبلی به قنمت مناوی مخلو میکردند .کاغذ را با نشاسيه هم میزدند و ورس از خشرک شردن در جرای
تاریکی قرار میدادند (ترموری.)1383 ،
.3دومرن کياب علمی عکاسی در ایران با عنوانرساله عکس به همت مررزا محمد کاظم به سال 1284ق نوشيه شده اسرت .دو ننرخه از ایرن کيراب دسرينویس در کيابخانةمدرسرة
سپهناالر (مدرسة عالی شهرد مطهری) و کيابخانة ملی نگهداری میشود .این رساله به روشهای مخيلف تهره کولودیون مرطوب میوردازد( .ذکاء ،1376،ص 294-293و .)373
 .4یعنی در حرن چاپ زیر مفياب در تماس با نگاترو تا حدی نور میخوردند که عکس مورد نظر به خوبی نمایان شود و بعد من را از مراحل تلوین (تغررر یا بهبود رنگ) و ثبوت مری-
گذراندند .به عبارت دیگر این کاغذها نرازی به ظهور نداشيند.اصطالح کاغذهای روزچاپ ) )daylight pagesدر هرچ یک از رسالهها و ميرون قاجراری دیرده نمریشرود .ذکراء
می گوید در تنها مين فارسی که به اصطالح کاغذ روز چاپ برخورده کياب بررسی فنی عکاسی از داریوش گل گالب است و حنرن گل گالب به نقل ازیادداشتهای ودرش دربارة
عکاسی دورة قاجار مینویند :چاپ عکسها همرشه بر روی کاغذهای روزچاپ کلرور نقره،طال و والترن سراه میشده است.
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می شدند ،با رواج مگراندینمان و اسي اده روزافزون از چراغ برق درعکاسخانهها کمکم جای کاغرذ روزچراپ را گرفينرد(واواریان،
 ،1347ص 84؛ ذکاء،1376 ،ص .)402
در باب تهرة مواد الزم برای عکاسی افشار و عدل نقل میکنند از جمله عکاسان وس از ژول ریشار،ایوانف ملقن به روسی-
خان از ميخححان عکاسخانة عبداهلل مررزا ،در سال 1326ق .قراردادی برای تهرة شرشه ،کاغذ و مقوای عکاسری برا یکری از
شرکتهای لوازم عکاسی در روسره منعقد کرده بود .عکسهای این عکاسخانه همه دارای نشان "روسری خران" و عالمرت"
 "BOMERاست .1وی شرشههای عکاسی را برشير از کارخانة لومرر 2در فراننه و کاغذهای چاپ را از فان بوش 3در ملمان
یا بلژیک تهره میکرد (تاسک ،1388 ،ص .)16-15
حاصل کار عکاسان دورة قاجار ،شرشه هایی بود با ووشش مواد حناس تحویروذیر در ابعاد مخيلف که عرناً به روش کنياکت
در اندازه یک به یک( )1/1چاپ میشد .شرح عکسها و شرشهها ذیل منها میممد یا با قرد شمارهای در دفيری جداگانه ثبرت
میشد (بوسيان.)1367 ،
نوشين شرح عکس امروزه ابزاری برای شناسایی هر چه برشيرافراد و مکانهای تاریخی است وارزشی افزوده برای عکس به
شمار میرود  .برای مثال دو عکس را در نظر بگررید که هر دو قدميی مشابه دارند و بر روی کاغذ ملبومرنه یا تخم مرغی چراپ
شده اند اما یکی عکنی است که عکاس ،سوژه و مکان مشخحی دارد و عکس دوم هرچ گونه اطالعات اضرافی در برر نردارد.
عکس اول با ارزشتر است؛ عکس دوم هم بیارزش نرنت اما چرزی که این دو را از یکدیگر ميمایز میکنرد برا وجرودی کره
قدمت هر دو یکی است همان اطالعات افزوده است (نام عکاس ،سوژه و مکان) .تعردادی از عکاسران من دوره روی شرشره و
مين عکسها ،شمارهگذاری یا نشانهای از خود حک کردهاند .در عکسهای بر جرای مانرده از دورة قاجرار در ملبرومهرای کراخ
گلنيان نرز ،عکسهایی وجود دارد که یادداشتهای شخحی ناصرالدینشاه در حاشرة منها ،تاریخ ،نام عکاس و محل عکاسی،
گاهی نرز بر حنن شوخی ،ميلکی دربارة صاحبان عکسها نوشيه و شرحی بر خود عکس داده است با قلمی با جوهر بن ش که
خطشناسان تییرد میکنند این خط ميعل به اوست(محاحبه 28 ،مبان.)1391،
نمونههایی از یادداشتهای شاه در ذیل عکسهااینگونه است:
«عشراول رمضان سنه  84توشقان ثرل در طهران خودم انداخيهام»؛ «ایرن عکرس را خرودم در انردرون انداخيرهام»؛ « در
اندرونی امرن اقدس ،ملر ک بغل من است ،شن که خوابرد باز نوبه کرد .مررزا حننعلی عکاس انداخت (ملبوم ( »)210تاسرک،
،1388ص .)31
یادداشتهای مغاز و ان ام ملبومها نرز از جمله یادداشت های قابل توجه است؛ در مورد زیرنویس تحاویر باید گ ت چره من-
هایی را که تنظرمکنندگان ملبومها نوشيهاند و چه یادداشتهای ناصرالدین شاه 4بنرار کارساز و مگاهیدهنده است امرا همرواره
باید به هنگام بهرهگرری از من ها دقت و توجه الزم به کار رود زیرا در مواردی به ویژه در یادداشتهای ناصرالدین شاه لغزش-
های مشکاری وجود دارد و گاهی نرز در زیرنویس این عکسها غلطهای فاحش نوشياری دیده میشود چرون معمرور (مریمور)،
خاهر (خواهر) ،خارزم (خوارزم) ،خاننده (خواننده) و( ...سمنار و سرایران ،1382،ص 427؛ ص )10
 .1این عکاسخانه تا سال 1339ق دایر بوده است.
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.Lumière
.VanBosch
.4زیرنویسهای ناصرالدین شاه بر عکس ها ازدو دیدگاه در خور توجه است .نخنت وفور خطاهای امالیی و دیگر اشيباه در شناسایی صاحن عکس و اصالح بعردی منهرا ،بره ایرن
ترترن که او اسم های قبلی را خط زده و گاهی نام درست را نوشيه و زمانی نرز چرزی ننوشيه است ( محمد حنن سمنار و فاطمه سررایران .فهرسرت عکرسهرای برگزیردة عحرر
قاجار .تهران :سازمان مررام فرهنگی کشور (وژوهشگاه).)1382 .
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محيوا و موضون ،اصالت عکس را مشخص نمیکند اما برای شناسایی عکس میتوان به من اتکاء کررد و از من سرود بررد؛
اولرن و قدیمیترین عکسها در ایران عکسهای چهره و بناست که الزاماً مبنای دقرقی بررای دسريهبنردی نرنرت امرا قابرل
اتکاست .دوربرنهای اولره سنگرن و ح رم بودند ،مادة حناس به نور هم ضعرف بود و باید برای مدت زمان طوالنیتری نور به
شرشه میتابرد ،وس سوژههای ميحرک مانند قای سواری ،اسن سواری ،رودخانه و امثال من ،موضون کار عکاس نبوده و تنهرا
سوژههای ثابت مثل چهره یا بنا عکاسی میشد؛ در مران عکسهای شناخيه شده از دورة قاجار تعداد این گونه عکرسهرا کرم
نرنت(محاحبه 28 ،مبان.)1391،
برای ميمایز کردن عکسها از یکدیگر ،باید به نکات خاص و برجنيهای که در من عکس وجود دارد توجه کرد .در واقع هر
چرزی که این تحویر را خاص میکند اهمرت دارد .برای شناسایی تقریبی تاریخ عکس ،باید به لباس افراد حاضر در عکس دقت
کنرم.یک کاله ،یک نشان ،یک ورچم ،یقة بنيه یا کراوات ،وضعرت ساخيمان ،وضعرت لباس ،حضور نظامران ،حضور اتبان غرر
ایرانی همه به ما کمک میکند (عدل.)1372 ،
اسي اده از نشانههای مخيلف مانند س ع مهر و نوشيه مقوای مخحوص عکاسان نرز از موارد شناسایی اصرل برودن عکرس
است .اسي اده ازنقش شرر وخورشرد نزد عکاسان ایرانی مرسوم بود .کار عکاسان قاجاری تمام نمیشد مگرر منکره عکرسهرا را
درملبومی جای دهند و اگر تعدادشان کم بود هر عکس را در وسط مقوایی برا حواشری وررنقش و نگرار بچنربانند و وشريش را
مهرکنند 1.این قطعات مقوایی که خارج از ایران به چاپ میرسرد و به داخل وارد میشد تقلردی بود از منچه مران عکاسان ارووا
و ق قاز و عثمانی و هند مرسوم بود .ایرانرانی نرز بودند که در ممالک دیگر به کنن و شغل عکاسی ورداخيند ،مانند عبردالرحرم
شررازی که در شهر قاهره حدود یک صد سال ورش مغازة عکاسی داشت و عالمت عکاسی خود را شرر و خورشرد قرار داده بود.
طرز ساخيمان و م لدات ملبومهای کاخ گلنيان نرز مي اوت و ميمایز است .در وشت عکسهای م موعة کاخ گلنريان ،نشران
عکاس خانه که به صورت زرکوب و طرحی ساده چاپ شده قابل مشاهده است .در ملبومهای اهدایی یا خریداری شده از ممالک
ارووایی ،تزیرنات خاص و نقش و نگارهای بنرار زیبا و بدیع و گوناگون وجود دارد که به مرم سلطنيی یا جمهوری کشور مربو
مزین شده است .جلد ملبومها نرز دارای روکشی از مخمل و یا وارچههای زرب ت و اطلس قالب دوزی و تزیرنی است و بعضری
روکشهای چرم و یا ترماج ضربی دارد (ذکاء ،1376 ،ص 402؛ افشار ،1370،ص 62؛ طهماسن ورور ،1381 ،ص159؛ متابرای،
 ،1357ص .)5
در م مون برای بررسی اصالت عکسهای تاریخی میتوان گ ت شروة عکاسری و چراپ ،نرون کاغرذ ،نرون داروی چراپ و
فرسایش ناشی از گذشت زمان ،کهنگی عکس را به برننده القاء میکند .همچنرن ابعاد عکس ،خط یادداشتها ،محيوای تحویر،
تزیرنات دور عکس و قابها ،تزیرنات ملبومها ،همگی از موارد بررسی اصالت عکسهای تاریخی ایران است (سمنار و سرایران،
 ،1382ص 16؛محاحبه28 ،مبان.)1391،
تبیین مولفههای اصالت عکسهای تاریخی

مرور کلی و بررسی شروة تولرد عکس های دورة قاجار در ایران به تعریف و تعررن مول ههایی در مورد اصالت منها ان امرد.
این مول هها ( 18مول ه) به روش فن دل ی با اسي اده از نظر ميخححان موضوعی به دست ممد و در جردول زیرر بره ترتررن از

.1چسباندن عکس روی مقوا هم برای خودش آدابی داشت .اول دورعکس را میبریدند و پس از انتخاب مقوای مناسب مقداری نشاسته در آب میجوشااندند
تا به غلظت عسل برسد بعد عکس را خیس میکردند و بااز آبار را مایگرفتناد آناااب باا آغشاتا نشاساته باه پشات عکاس آن را روی مقاوا ماینهادناد و مای-
فشردند تا صاف بچسبد و مقوا تاب بر ندارد(ذکاء،1376،ص .)402
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برشيرین تا کميرین مرزان اهمرت هر مول ه قرار داده شد .برای توضرح برشير درباره برخی از مول ههای به دست ممده ،مطرالبی
مبينی بر منابع کيابخانهای و محاحبه ارایه میشود.
مولفههای معیار اصالت

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

قدمت (داشين تاریخ دقر یا تخمرن از طری قدمت کاغذ ،محل نگهداری و )...
نام عکاس
اطالعات و توضرحات نوشيه شده روی شرشهها و عکسها
شناسایی صاحن عکس
سوژه و مکان
فنآوری و شروة تولرد عکسها ( داگریوتر  ،تالبوتر و)....
نون الیة ژالترنی در شرشه
شرح و عنوان عکسها
عالیم جانبی :یک نشان ،یک ورچم ،یقه بنيه یا کراوات ،لباس افراد ،وضعرت ساخيمان ،وضعرت خاص ،حضور نظامران
و...
س ع مهر و نوشية مقوای مخحوص عکاسان ،نقوش و مرم سلطنيی یا جمهوری کشورها
خطشناسی ( شناسایی خطو نوشيه شده در حاشره و وشت عکس)
نون کاغذ در عکسهای چاپ شده
تشخرص نون چاپ با تنتهای مزمایشگاهی
تعررن دورة زمانی از طری تنتهای مزمایشگاهی
ابعاد شرشه
ابعاد کاغذ
تزیرنات دور عکسها و قابها
مخدوش نبودن عکس (خط خطی ،وارگی بخشی از عکس ،سراهی ،تراشردگی)

 -1مولفه اطالعات و توضیحات نوشته شده روی شیشهها و عکسهاو شرح و عنوان عکسها

بعد از ظهور عکس معموالً در حاشره و وشت من مینوشيند اما روی شرشهها و عکسها به ندرت مطلبی نوشيه شده اسرت.
زیر تعدادی از شرشههای باقی مانده از این دوره نوشيههایی وجود دارد که خرلی نادر و کم هنيند .این یادداشتها با یادداشت-
هایی که افرادی همچون ناصرالدین شاه بر روی عکسها نوشيهاند مي اوت است؛ او بعد از این که عکنی گرفيه میشرد روی
ملبوم و در مواردی وشت و حاشره عکسها یادداشت میگذاشت و این اطالعات شامل اسم اشخاص ،نام عکاس ،تاریخ ،حادثه-
ای که مرتبط با عکس و ...بوده است (محاحبه 7 ،بهمن.)1391 ،
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 -2مولفه فنآوری و شیوة تولید عکسها ( داگرئوتیپ،تالبوتیپ و)....

1

در ایران نمونه تحاویر داگریوتر نداریم و در ارووا هم بنرار محدود است .به هرر حرال نمونرههرایی از ایرن دسرت ارزش
اولرنها را در نون خود دارد و برای تاریخ عکاسی نرز بنرار مهم است .هرچند از اصل داگریوتر های برداشيه شده در ایران هرچ
نمونهای در حال حاضر در دست نداریم ،اما چگونگی برداشيه شدن این عکسها خوشبخيانه به صورت منيند در چند میخرذ و
کياب تاریخی به ثبت رسرده است و اسياد ذکاء با نقل همة این موارد جای هرچگونه شک و شبههای را در مرورد حقرقرت امرر
باقی نگذاشيهاند .حاال دیگر تقریباً منلم است که ژول ریشار 2فراننوی (مررزا رضاخان) معلرم دارال نرون ،اولررن عکرسهرای
داگریوتر را در ایران برداشيه است .حيی روز و ساعيش هم معلوم است .ژول ریشار در یادداشتهای خود این روز تراریخی را
[ون شنبه] ون م دسامبر 1844مرالدی برابر با 23ذیعقده  1260ه ری قمری میخواند .تحور ما این است که طول عمر لوحه-
های نقرهاندود داگریوتر از عکسهای کاغذی برشير است (حداقل در متش نمیسوزد) و این لوحهها هم اکنون ممکرن اسرت
درگوشهای از کاخ گلنيان یا در جای دیگری در قعر جعبهای یا صندوقی ونهان باشد و روزی کشف شود.از مگاهیها و قرینره-
هایی که در دست است چنرن گمان میرود که نخنيرن ایرانی وس از ریشار یا همزمان با او که به این شروه عکسبرداری کرد،
ملک شاهزاده قاسم مررزا ،برنت و چهارمرن ونر فيحعلی شاه است .داگریوتر های این شاهزاده هم از مران رفيره اسرت ولری
عکنی از روی یکی از داگریوتر های او برداشيه شده موجود است .این عکس مرد ریشویی را نشان میدهد که با سر برهنه رو
به دوربرن روی صندلی نشنيه و به شیء کوچکی که در دست دارد و ظاهراً یک ساعت بغلی است نگاه میکند تا دقای تعررن
شده برای نور دیدن لوحه سپری شود .عکس محو است و ما نمیدانرم محوی از داگریوتر اصرلی اسرت و یرا هنگرام انيقرال
3
تحویر به فرلم سراه و س رد ورش ممده است.
4
سپس فنآوری نگاتروهای کاغذی شکل گرفت؛ در ایران با گنيرش این روش ،فرن عکرسبررداری رواج یافرت و تمرامی
عکاسان در دهههای  1270تا  1290با این شروه عکسبردای میکردند .ولی تحول عمدة چاپ عکس ،در  1871توسط ریچارد
لرچ مادوکس ،5با ابدان روش ص حة خشک رخ داد .در ایران اولرن خبر از وجود شرشههای خشک را در رسرالة عکاسری مرررزا
احمدخان صنرعالنلطنه به سال 1873/1290میخوانرم.به مرور اسي اده از شرشه به سبن مشکالت کار و سنگرنی و مسرنورذیر
.1هر فنآوری در منرر رشد خود مراحلی را گذرانده است .فن عکاسی نرز با شروه داگریوتر مغاز شد.نخنيرن عکس با اسي اده از دوربرن عکاسی توسرط ژوزف نرنر ور نررپس 1در
سال  1826بهدست ممد.نرپس شروه کار خود را هلروگرافی 1نامرد .اما فرهنگنيان علوم فراننه در  7ژانویه  1839ابدان عکاسری را بره لرویی ژاک مانرده داگرر 1ننربت داد و روش
ابداعی وی داگریوترپنام گرفت.
برای اطالن از روند این فنآوری در ایران نک به :شرح مخيحری (تاریخچه) بر شکلگرری عکس و فنون عکاسی ،درمدخل عکس از ابراهرم عمرانری .دایرره المعرارف کيابرداری و
اطالن رسانی ،ج  2ص  1385 ،1172-1171؛ همچنرن نک به :تاریخچة عکاسی دنرا در کياب تاریخ عکاسی و عکاسان ورشگام در ایران نوشيةیحری ذکاء ،تهران :انيشارات علمری
و فرهنگی 1376 ،و تاریخ عکاسی ژان.م.کرم .ترجمه و تنظرم حنرن گل گالب و داریوش گل گالب .تهران :داریوش گل گالب.1363 ،
2
.J .Richard
 .3شهریار عدل در یادداشتهایی از برخی ملبومهای کاخ گلنيان مینویند :علرقلی مررزا ملک قاسم فرزند امامقلی مررزا ونرملک قاسم مررزا میگوید کره بررادر برزرگش نحرراهلل
مررزا ،حدود  20ص حة نقرهای کار نشده وحدود چهارونج ص حه نقرهای عکسدار داشت .گذشيه از منها یک ص حه نقرهای دیگر بود که بر روی من عکرس ملرک قاسرم مرررزا
دیده میشد و در حنرنرة مرحوم امامقلی مررزا ،نگهداری میگردید و جعبه دوربرن ملک قاسم مررزا که به علت بازی کودکان با من خراب شده بود ،نرز موجود بوده اسرت .درتراریخ
 24بهمن  57در روسيای شرشوان ،جمعی خانههای نحراهلل مررزا را وس از غارت متش زدند و در من مران همة ص حههای نقره و جعبه دوربررن عکاسری اگرر ننروخيه باشرد ،بره
هرصورت ناودیدگردیده و ازمران رفيه است.
4
4
 .روش عکاسی امروزین را ویلرام هنری فاکس تالبوت انگلرنی در  25ژانویة  1839معرفی کرد ،یعنی فقط سه ه يه وس از اعالم روش داگر .اساس روش تالبوت عکاسی
4
من ی– مثبت بود که امکان تکثرر از روی ننخة من ی به تعداد دلخواه را مرنر کرد .لویی دزیره بالنکار اورار شروة چاپ ملبومرنی را در  1850عرضه کرد و در همان زمان
گوسياولگری 4روش کولودیون مرطوب را بر روی کاغذ نگاترو و بعد روی شرشه ارایه کرد اما در تحاویر او مسمان و مب یکنان دیده میشد .یک سال بعد در 1851فردریک
اسکات مرچر4شروةکولودیون مرطوب را بهکار گرفت و به نام خود ثبت کرد.
5
. Richard Leach Maddox
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بودن من مننوخ ،ابيدا از کاغذ و سپس از نوعی مادة ش اف به عنوان حامل مادة حناس اسي اده شدو صنعت عکاسی به شرکل
مدرن ودیردار گردیرد (عمرانری ،1385 ،ص1171؛ ذکراء ،1376 ،ص368 -364و384و397؛ تاسرک،1388،ص5؛ کررم،1363،
ص.)34
 -3مولفه نوع الیة ژالتینی در شیشه

الیة ژالترنی روی شرشه انوان مخيل ی دارد .اما در ایران ت ربة شناخت الیة ژالترن روی شرشه وجود ندارد چررا کره ایرن
شناخت کامالً تکنرکی و مزمایشگاهی است و باید به وسرلة مزمایشگاه تعررن شود .بنابراین اگر با ان ام کار مزمایشگاهی بر روی
شرشه ،نون الیة حناس من شناسایی و با تحول نگاتروهای شرشهای مقاینه و تطبر داده شود این مول ره مریتوانرد یکری از
معرارهای اصالت اثر محنوب شود.
 -4مولفه تعیین دورة زمانی از طریق تستهای آزمایشگاهی

مانند کاغذ عکاسی که با ت زیة نمونة کاغذ ،میتوان دوره را مشخص نمود اگر از عکسها نرز نمونهبرداری صورت گرررد
این امر حاصل میشود .این تکنرک های ویژه باید به وسرلة مزمایشگاههای ویژة عکاسی که ورشرنة ذهنی ،عملری و علمری در
این زمرنه دارند ،ان ام شود اما مياس انه در ایران این امکان موجود نرنت .در عرن حال میتوان بدون کار مزمایشگاهی نرز بره
قدمت اثر وی برد به عنوان مثال م موعه عکس های کاخ گلنيان ،به علت طوالنی بودن مدت نگهداری عکس در این مرکرز،
از اصالت برخوردار است .در حقرقت با دید مزمایشگاهی در مورد اصالت من قضاوت نمیشود بلکه یرک اسرينياج تخححری بره
شمار میرود مانند این که قدیمیترین عکس تاریخدار کاخ گلنيان در سال 1274ق عکاسی شده؛ فقرط یرک نمونره از من در
ایران وجود دارد و شاید یک نمونه نرز در ارووا باشد .این دیگر قضاوتی تخححی محنوب میشود مانند شناسایی یرک شریء،
یک فلز یا س ال توسط باسيان شناس .در واقع مدتی که یک اثر در یک کيابخانه یا مرشرو نگهداری میشود بخشی از ورشرنه و
تاریخچة من اثر محنوب میشود .همچنان که در برنامة حافظة جهانی یکی از ورسشهای فرم نامزدی اثر دربرارة تاریخچره و
ورشرنة اثر است و این دیگر مالکی مزمایشگاهی نرنت.
در م موعة عکسهای دورة قاجار عکسهایی وجود دارد که میدانرم عکاس چه کنی اسرت و تراریخی کره زیرر عکرس
نوشيه شده صحت دارد .در واقع برای مول ة قدمت دو معرار نظری و مزمایشگاهی وجرود دارد کره معررار نظرری همران معررار
تاریخی است.
 -5مولفه ابعاد شیشهها

شرشهها ابيدا کوچک بود و به تدریج بزرگير شد تا به  50و  60سانيیمير رسرد .نمونههای برزرگ شرشره در کراخ گلنريان
موجود است .شرشه درواقع نگاترو بود و عکس از روی من چاپ میشد .هنوز فنآوری الزم برای ظاهر کردن این گونه عکسها
وابرجاست اما دیگر این نون شرشههای حناس وجود ندارد .علت بزرگتر شدن شرشهها این بود کره بره مررور زمران نرراز بره
عکسهای بزرگير وردا شد و با ساخت دوربرنهای بزرگير امکان اسي اده از شرشههای بزرگير نرز فراهم شد(محاحبه 7 ،بهمرن،
.)1391عکاسان قاجاری برای عکسهای گروهی با ن رات زیاد از شرشة بزرگ اسي اده میکردند و تا شرشههای  24×30و حيی
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 30×40در م موعههای عکس قاجاری کم نرنت .اما به هر حال امکان مگراندینمان 1وجود نداشت یعنی عکس یک به یرک
چاپ می شد و چاپ عکس تنها در قطع اصلی شرشه مقدور بود .بزرگ کردن عکس تنها در برخی موارد به دست عکاسان خبره
و م هز به امکانات الزم همچون عبداهلل مررزا و منيوان خان ان ام گرفيه است(ذکاء ،1376،ص .)404
 -6مولفه ابعاد کاغذ

در ایران کاغذ عکاسی تولرد نمیشد و کاغذهای عکس از ارووا به ایران میممد .به همرن دلررل ابعراد کاغرذ بره تناسرن و
ابعادی بود که در من جا تولرد میشد .قطع عکسهای وشه 2که قدیمیترین عکس موجود در ایران است که میتوان به صحت
و دقت تاریخ من اتکاء کرد عکسهایی است بره انردازة 25/4×19/1 ،38×25/2؛  35×24/3و عکرسهرای مونيابونره،29×21 3
 30×25و ...به نظر میرسد کاغذها تا  38سانيیمير اندازه داشيهاند .از این که کاغذها در دورة قاجار به صورت برشدار به ایران
وارد می شد یا به شکل رول ،اطالن دقرقی در دست نرنت .ولی تا همرن اواخر یعنی تا ورش از فراگرر شدن فناوری دی ريال به
صورت جعبه بود .در واقع قطعها معرن یا به اصطالح کارت ونيالی بود به طور مثال 18×19؛ 25×35؛ و برای قطعهای برزرگ
رول وارد میشد.
 -7مولفه خطشناسی

شناسایی خطهای نوشيه شده در حاشره و وشت عکس ،تخححی ت ربی است و به مررزان ت ربرة فررد در شرناخت خرط
اشخاص وابنيه است.
 -8مولفه مخدوش نبودن عکس

مخدوش بودن به معنی تغررر دادن و دخل و تحرفی در عکس است به گونهای که خالف واقعرت دیده و فهمرده شود .یک
عکس واره هم میتواند اصالت داشيه باشد .البيه وارگی از ارزش من عکس میکاهد اما در تاریخ عکاسی همچنران یرک سرند
محنوب می شود و دارای اصالت است .در برنامة حافظة جهانی ،دربارة صحت و تمامرت و یکپارچگی اثر ورسش مریشرود امرا
معرار اصلی برای ارزیابی و ثبت اثر نرنت .من چه مهم و ضروری است اصالت اثر است که نباید مورد خدشه قرار گرفيره باشرد
(محاحبه 7 ،بهمن .)1391 ،در باب فن رتوش باید گ ت از همان ابيدا به عنوان یکی از فنون اصلی عکاسی به ایرانران مموخيره
شده است .جای مداد رتوش را کم کم از دهه 1300ق در عکسها زیر ذرهبرن میتوان دید 4.البيه فقط صورت و دست اشخاص
را در عکسهای ورتره و دسيه جمعی روتوش میکردند و انوان دیگر عکس نرازی به رتوش نداشت .رنگ کرردن عکرسهرای
سراه و س رد با دست هم سابقهای طوالنی دارد و این سنت تا حدود سره یرا چهرار دهره ورس از قاجرار هرم ادامره ورردا کررد
(ذکاء ،1376،ص 399؛.)404
 -9مولفه تزئینات دور عکسها و قابها
 .1آگراندیسمان[ :ل ظ فراننوی به معنای بزرگسازی] .چاپ کردن عکنی که بزرگير از نگاترو است .این کار معموالً به وسرلة دسيگاهی موسوم به مگراندینور یا مگراندینرمان
ان ام میگرفت.
2
pesce
3
.Montabone
.1رتوشکار ،نااتیو مورد نظر را روی شیشه مات میگذاشته ،پارچه سیاهی روی سر خود و دستااب میکشیدب ،یک الیه ورنی ماات یاا مااتو یا (مااتو ا)
روی طرف ژالتیادار نااتیو ما یدب تا سطح شیشه را برای پذیرفتا اثر مداد آمادب کند( .ذکاء ،1376،ص )399
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تزیرنات دور عکس و قاب من در صورتی که مربو به دورة خود عکس باشد مالک ارزیابی است .زیرا ممکن است عکنری
را در سال 1300ق گرفيه باشند اما کادر دور من مربو به  1350باشد .موجودیت عکس همچنان وابرجاست ولی تزیرنات نمی-
تواند مالک قرار گررد .در حقرقت م موعهای که عکس را نشان میدهد مربو به دو دورة زمرانی مخيلرف اسرت و دو تراریخ
مخيلف دارد.
 -10مولفه عالئم جانبی:

عالیم جانبی جزء ویژگی من دوره محنوب میشود و برای تعررن تاریخ عکس م رد است .گاهی در یک عکس ممکن است
چهرة شخص قابل شناسایی باشد ،به هر حال مواردی از این دست میتواند به شناخت عکس کمک کند .بنابراین تشخرص یرا
بر مبنای یادداشت های نوشيه شده بر عکس است یا بر مبنای ت ربة فرد ميخحص .مهرها ،یادداشتها ،دستنوشيهها ،همگی
به شناسایی عکاس ،عکاسخانه ،و شخحی که از او عکس گرفيه شده است کمک میکند.
 -11آرمها و مهرها

مرمها و مهرها به شناسایی مکانی که عکس گرفيه شده نرز کمک میکند .در م موعة ملبومخانة کاخ گلنيان تقریباً تحاویر
چاوی تمام ارووای گذشيه موجود است .این تحاویر به صورت چاپ ،عکس ،لريوگرافی (باسمه) است و غالباً مححول خارج بوده
و به ایران وارد میشده است .تازگی و نو بودن هنر عکاسی دلرل ورود این عکسها بوده و عکاسان ایرانی از منها بهرره مری-
بردند .گاهی از روی منها نقاشی میکردند و گاهی نرز در ساخين ساخيمانها تیثرر داشيند (محاحبه 7 ،بهمن.)1391 ،
نتیجهگیری

وژوهش ان ام شده نشان می دهد که معرارهای انيخاب اعالم شده برای ثبت نامزدها توسط کمريه برنامه حافظه جهرانی در
حال حاضر تنها اسياندارد رسمی در حوزه ثبت مررام منيند بشری (مررام مکيوب) در سطح ملی ،منطقهای و برنالمللی اسرت
و برای انوان مررام منيند بشری از هر نون (عالیم یا رمزها ،صداها و تحاویر ،مواد مينی و مرواد غررر مينری ،مرواد دیرداری و
شنرداری و اسناد رقمی) کاربرد دارد و این قابلرت ،امکان بکارگرری این معرارها را برای انوان مراکز نگه دارنده این مثرار فرراهم
میسازد؛ این امر موجن یکدسيی در معرفی ،ح اظت ،نگهداری ،مدیریت ،سهولت دسيرسی و به اشيراک گذاری اطالعات ایرن
مررام میشود؛ بررسیها در این ا نرز نشان میدهد که میتوان با تکره بر این معرارها ،جهت شناسایی و معرفی و ثبت مرررام
مکيوب ،مول هها و عناصر الزم برای معرارهای اعالم شده را به دست مورد که در وژوهش حاضر برای عکسهای تاریخی ایران
ميناسن با ویژگیهای این مثار ،معرار اول اعالم شده این برنامه یعنی اصالت ،حاصل گردید.
منابع و مآخذ

متابای ،بدری ( .)1357فهرست آلبومهای کتابخانه سلطنتی .تهران :زیبا (دیباچه).
افشار ،ایرج ( .)1376گنجینه عکسهای ایران همراه تاریخچه ورود عکاسی به ایران .تهران :نشر فرهنگ ایران.
بوسيان ،بهمن (" .)1367مرکز اسناد تحویری" .فصلنامه یاد.104-94 :)13( .
واواریان دواساز ( .)1347صنعت عکاسی .تهران :فاروس.
تاسک ،وطر ( .)1388سیر تحول عکاسی .تیلرف و ترجمه محمد سياری .تهران :سمت.
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ترموری ،محمد اسماعرل ( ".)1383اسناد تحویری هم باید ح اظت و مرمت شوند" .پیام بهارستان.53-46 :)44( ،
ذکاء ،یحری ( .)1376تاریخ عکاسی و عکاسان پیشگام در ایران .ویراسياری کریم امامی .تهران :انيشارات علمی و
فرهنگی.
سمنار ،محمد حنن؛ سرایران ،فاطمه ( .)1382فهرست عکسهای برگزیده عصر قاجار .تهران :سازمان مررام
فرهنگی کشور (وژوهشگاه).
طهماسن وور ،محمدرضا ( .)1381ناصرالدین شاه عکاس .تهران :نشر تاریخ ایران.
طهماسن وور ،محمدرضا ( .)1389از نقره و نور (جستاری در تاریخ عکاسی ایران) .تهران :نشر تاریخ ایران.
عدل ،شهریار (" .)1372چگونه تاریخ یک عکس قدیمی را تعررن کنرم" .کهکشان.19-18 :)28( 4 ،
عمرانی ،ابراهرمی (" .)1381عکس" .دایرهالمعارف کيابداری و اطالن رسانی( ،ج  ،2ص  .)1176-1171زیر نظر فریبرز
خنروی؛ ویراسياری ابراهرم افشار .تهران :کيابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران.
کرم ،ژان م .)1363( .تاریخ عکاسی .ترجمه و تنظرم حنرن گل گالب و داریوش گل گالب .تهران :داریوش گل گالب.
معيضد ،خنرو (" .)1372ضرورت تیسرس مرکز اسناد برای بنران گذاری موزه بزرگ تحویری و خانه عکس و فرلم
ایران".کهکشان.17-8 :)28( 4 ،
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