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  تصویرگران زیارتگاههاي اسالمی در دوره قاجار

  

  1مهدي حسامی

  

  چکیده

تمــامی مراکــز اســناد بــه  هــا از جملــه اســناد مهــم در تحقیقــات تــاریخی بـه شــمار مــی رونــد و    عکـس 

ــاماندهی آن    ــداري و س ــع آوري،نگه ــه جم ــندي ب ــا ارزش س ــواع ب ــی از ان ــوان یک ــاعن ــده ــی پردازن در  . م

 نگهـداري عکـسهاي تـاریخی معمـول بـوده           ، از دهـه هـاي قبـل       ضـوي  ر کتابخانه مرکـزي آسـتان قـدس      

زمـان بـا تـشکیل اداره اسـناد بـر            هـم 1376هـا بـه سـال        هر چند که سابقه رسمی نگهداري عکـس       . است

  .می گردد

ــصویري در دوره قاجــار وتالشــها و    ــناد ت ــاه اس ــه جایگ ــاهی ب ــاره کوت ــه اش ــن مقال ــه      در ای ــاتی ک زحم

تعـدادي از ایـن       تـصویر   نهایتـا   و داشـت هی در دوره قاجـار داشـته انـد خـواهیم            تصویرگران اماکن زیارتگـا   

  . عزیز قرار خواهیم دادگاناماکن را که توسط عکاسان فوق گرفته شده است در اختیار خوانند

  

  عکاسان، زیارتگاه هاي اسالمی، دوره قاجار: کلید واژه هاي موضوعی

  مقدمه

    مـی  اسناد تـصویري     دو قرن اخیر  معتبر در حوزه تحقیقات تاریخی طی        مدارك ارزشمند و    از جمله اسناد و

ابعاد مختلف زندگی اجتماعی بشر و مسائل پیرامون آن را ضبط            تمام   با صراحت   و و ظرافت  که با دقت     دنباش

یا سند تصویري می تواند به راحتی از مهمتـرین           طوري که در بعضی موارد یک قطعه عکس و        به   کرده است 

در بعـضی مـوارد    سائل تاریخی پرده برداشته ومحققان را در ارائه دیدگاه هاي مختلف یاري رساند و     اسرار و م  

شبهات جدیدي را در ذهن او       شخصیت هاي تاریخی سواالت و     با توجه به تصورات ذهنی محقق از مسائل و        

ظر اصالح شـده اي  بررسی هاي بیشتر ن که خود این مساله باعث می شود محقق با تحقیقات و       به وجود آورد  

 ایـن   اصلتصرف در  یکی از خصوصیات اسناد تصویري آن است که دخل و          قابل ذکر است که    .را مطرح کند  

   .آنچه در تصویر وجود دارد عین واقعیت است اسناد تقریبا غیر ممکن و

  

  جایگاه اسناد تصویري دردربار ناصرالدین شاه قاجار

از دوره قاجار مشخص می شود که هنر عکاسی به محـض ورود بـه                مانده با بررسی اسناد و مدارك به جاي        

ر گرفته تا آنجا که حتی ناصرالدین شاه قاجار به خاطر عالقه اي که بـه                قراایران بسار مورد توجه طبقه حاکم       

هاي ارزشمندي از اوضاع واحوال دربار  خود دوربین به دست گرفته و عکس      هنر عکس وعکاسی داشته است،    

بهتـرین و ارزشـمند تـرین اسـناد          جـزء حاضر  ئل پیرامون آن به یادگار گذاشته است که در حال            دیگر مسا  و

   .تصویري دوره قاجار به شمار می رود
شاه  .هاي اندرونی است ساختمان وغالم بچه ها  هاي ناصرالدین شاه بیشتر از زنان حرم و       نخستین عکس    

 حیـاط   ،تهیـه شیـشه هـاي حـساس        چاپ و  براي ظهور، براي انجام کارهاي عکاسی اش واحداث تاریکخانه        
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عکاسـخانه مبارکـه    "سـان    اي سلطنتی را به عکاسخانه دربار اختـصاص داد و بـدین            ه وعمارتی از ساختمان  

  )26، ص1376ذکاء،  (.بنیاد نهاد را "همایونی

 به وي .اه بوده استاز آن ناصرالدین ش  شدنخستین دستگاه عکاسی که به ایران آورده به اعتقاد ایرج افشار،     

 .مند بوده  و این هنر ظریف را یکی از وسایل تفنن و سرگرمی خویش قرار داده بود                 ه  هنر عکاسی بسیار عالق   

در  هاي بیوتات سـلطنتی موجـود اسـت و    هم اکنون در میان آلبوم   انداخته، ایشانهایی که    بسیاري از عکس  

منـصب    از شدت عالقه شاه بـه ایـن هنـر،          .شود می   ی به خط وي دیده    یها ها یاداشت  حاشیه بسیاري از آن   

  )114، ص 1383صادقیان،  (.در دربار ایجادشدنیز  "عکاسباشی"

  

  عکاسان اماکن زیارتگاهی در دوره قاجار

 هـا عکاسـی کـرده و عکـس     یکی از موضوعاتی که عکاسان مختلف با توجه به شرایط به وجود آمده از آن       

 تعـداد زیـادي از   .هاي مربوط به زیارتگاههاي اسالمی می باشـد  عکس  اندي ارزشمندي به یادگار گذاشته ها

هاي عکاسان مربوط به دوره قاجار مخصوصا دوره ناصري وجـود دارد کـه               در مجموعه عکس  ها   این عکس 

مکـانی وهـم چنـین گـرایش       هم هنر عکاسی را با توجه به شرایط زمـانی و           هم از تنوع خاصی برخوردارند و     

 و  انداخته شده اسـت    ظرافتها در نهایت دقت و       بساري از این عکس    . نشان می دهد   هاان آن حامی عکاسان و 

  در آرشیو مدیریت امور اسناد ومطبوعات سازمان کتابخانه ها،          به اواخر دوره قاجار     مربوط ها پنجاه قطعه از آن   

کس ها در آلبومخانه قابل ذکر است اصل این ع.  می شود موزه ها ومرکز اسناد آستان قدس رضوي نگهداري

وعه نگهداري می مدر این مج نسخه کپی از آنها توسط مدیریت اسناد تهیه شده وو کاخ گلستان موجود است 

 در این مرکز جمع آوري گردیده استهاي ارزشمند دیگري که با موضوعات مختلف   شود که به همراه عکس    

شـکل   )ع(د تصویري درجـوار بارگـاه امـام رضـا     سبب شده یکی از غنی ترین مراکز آرشیوي در رابطه با اسنا   

 در  . بهره مند شـود    اسناد تصویري هر محققی بنا به نیاز خود در زمینه هاي گوناگون می تواند از این                بگیرد و 

  :ذیل به معرفی این عکاسان هنرمند پرداخته خواهد شد

  

  عباسعلی بیگ

هاي ارزشمندي به  ومخصوصا عتبات عالیات عکساز جمله عکاسانی که در دوره قاجار از اماکن زیارتگاهی       

  . می باشد"عباسعلی بیگ"یادگار گذاشته 

 و در عهد ناصرالدین شاه بود" عکاسخانه مبارکه همایونی"ناظم  عباسعلی بیگ شاگرد آقا رضا عکاسباشی و  

 ذیحجه سال   نخستین عکاسخانه عمومی در تهران در     . ها با آقا رضا مشارکت داشت      برخی از عکسبرداري   در

پـیش از سـفر      .ق.ه1287در سـال     .با دست عباسـعلی بیـگ بنیـاد یافـت          زیر نظر اقبال السلطنه      .ق. ه 1285

ال سـ  جمادي الثانی آغاز شده ودر ذي الحجه همـان           25مهد علیا به عتبات که در        ناصرالدین شاه و مادرش     

 هـایی را از عتبـات،    عکـس ، رفتـه   که پیشاپیش به عراق عـرب      یافتعباسعلی بیگ ماموریت     ،پایان پذیرفت 

 و  پایـان یافتـه    1287مسافرت وعکسبرداري عباسعلی بیگ در ماه صـفر          .مناظر ضمن راه تهیه کند     و   شهرها

نمـود  آقا رضا بر روي کاغذ چـاپ     را هاي گرفته شده به دست او       قطعه عکس  79 به تهران بازگشت و      ایشان

   هـم اکنـون در آلبومخانـه کـاخ گلـستان         ایـن مجموعـه    .کـرد  مهد علیا تقدیم   در آلبوم جداگانه به شاه و     که  

  )58، ص 1376  ذکاء، (.شودمی نگهداري 
  



٣

  عبداهللا قاجار

عبـداهللا  " بـه یادگـار گذاشـته        زیارتگـاهی     و  از اماکن مقدس   هاي ارزشمندي   که عکس   دیگري از عکاسان  

 1266در حـدود سـال       عبداهللا میرزا  .استعبداهللا میرزا فرزند جهانگیر میرزاي قاجار        .می باشد  "میرزاي قاجار 

ومات ل دارالفنون شده به تکمیل مع     هپس از انجام تحصیالت مقدماتی وارد مدرس       چشم به جهان گشود و     .ق.ه

 چـون ذوق و  در عکاسخانه مبارکه دارالفنون به کار مـشغول شـد و   فن عکاسی را فرا گرفت و خود پرداخت و  

 علیقلی میرزا اعتضاد السلطنه یدر زمان وزارت علوم.داد  خود نشان می به هنر عکاسی وچاپ  ازیشوق فراوان

 فرستاده شد تـا در      )پاریس(فرنگستانمدت یک سال ونیم به       .ق.ه1295الک در حدود سال     مبا کمک معیرالم  

  :وي خود چنین می نگارد .این رشته هنر خود را تکمیل نماید

یف ،به کار انداختن عکس از روي عکـس کـه تکمیـل             در ابتداي عمل وشش ماه اول بر حسب ترتیب وتکل         "

تحصیل آن از فرایض این فن است پرداختم ،ودر کمال خوبی از پیش بردم وتـصدیق مدرسـه را گرفتـه وارد                      

 ."شدم ،ویک سال به این شغل شریف اشتغال داشتم عمل فتو لیتگرافی

خطوط  یاوي عکسی که حکاکی باشد  گرفتن از ر عبارت است از عکس[Photolithographie] گرافیوفتولیت

  [Phototypie]یک سال هم در کار فتو تی پی بودم؛وفتوتی پی گرافی،وبعد از تکمیل فتولیت .پرداز داشته باشد  

از هرچه کـه آن   عبارت است از چاپ عکس از روي عکس یا شیشه که از دور نما واشخاص افتاده می شود و       

   .در حقیقت این عمل تکمیل عمل فتو لیتگرافی می باشد .س قرار دادروي شیشه عک را بتوان به تصور آورد و

وي چنـین   .پذیر نـشد  عبداهللا میرزا بعد از برگشت از فرنگ اسباب چاپ را درخواست نمود که متاسفانه امکان   

ط امـا شـر    .فرمودند اسباب چاپ را خریداري نمایند     ال مزبوره از لحاظ انور گذرانده       روز سالم اعم  ": می نگارد 

 بنده هـم دیگـر تـوانی    امري در این باب نشد و ترقی این کار ارجاع خدمات از قبیل جراید وکتب مصور بود و 

   ."ق ماندکار بر عهده تعوینداشت

نتوانسته سرش به به سنگ خورده وآننچنان که نوشته است           ،ا که در امور عکاسی مربوط به چاپ       عبداهللا میرز 

در این فن پیـشرفتهاي     همت خود را در عکاسی به کار برده و          بیشتر   ،کار مهمی در این رشته انجام بدهد      بود  

  .نمونه هاي ارزنده ونیکو از خود به یادگار نهاد شایان کرد و

کـرده کـه از      قـم پیـدا    ین السلطان مـاموریتی بـه شـهر ري و         ماز طرف ا  .ق.ه 1304 در سال    عبداهللا میرزا     

 تقدیم شاه 208 قطعه از آنها را در آلبوم شماره 84عکاس  .شهر عکسبرداري کند جدید این دو هاي  ن  ماتساخ

خـسرو   بر حسب امر بندگان اعلیحـضرت قدرقـدرت قـوي شـوکت،           " :در مقدمه این آلبوم نوشته     .کرده است 

 روح  اعلیحـضرت همـایونی    عبداهللا قاجار عکـاس مخـصوص      چاکر خانه زاد،   صاحبقران شاهنشاه اسالم پناه،   

بقائه و به امر جناب مـستطاب امـین          ناصرالدین شاه قاجار خلداهللا ملکه وسلطانه و      ...العالمین له الفداه السطان   

کـه عکـس بناهـاي        سرافزار شد  وزیر مالیه و دربار اعظم عاین بنده درگاه خانه زاد دولت ابد به این ماموریت              

که به مراقبت  -سالم اهللا علیها   -به حضرت معصومه  تا   -سالم اهللا علیه  -جدید االحداث از حضرت عبدالعظیم    

  شـهر ربیـع االول المولودسـنه   .و دستور العمل به شرف حضور مهر ظهور باهر النوررسـانیده سـر افـراز باشـم       

   )1376  ذکاء،( "1304

  

  



٤

  

  کس شماره یکع

  .ق1308در سال  )ع(ایوان صحن نو حضرت معصومه  دورنماي گنبد و

  عبداهللا قاجار :عکاس
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  عکس شماره دو

  .ق1308دورنماي گنبد وایوان قدمگاه در سال 

  عبداهللا قاجار :عکاس

  

  
  

  

  محمد جعفر میرزا

وي در   . میرزا است که نهمین پسر عباس میرزا نایـب الـسلطنه بـود             رپسر اردشی  محمد جعفر میرزاي قاجار،     

  .ودوم از او یاد شده است )یعنی کالس اول(  شاگردان رتبه اولءجز دارالفنون تحصیل می کرد و

در ایـن کـار پیـشرفت     سه دارالفنون فرا گرفته وشاهزاده عمل عکاسی را در همان مدر  چنین پیداست که این     

عکـاس مخـصوص حـضرت واال نـصره الـدین میـرزا سـاالر        "شایان کرده وسـپس بـه اصـطالح آن زمـان      

  .چهارمین پسر شاه شده بود"السلطنه



٦

 وامـاکن و    قـم  از حضرت عبدالعظیم و     بوده، سفري به عتبات رفته   . ق.ه1318ال  محمد جعفر میرزا که در س       

به مظفـر    ها را در آلبومی مرتب کرده،      آن. ق. ه 1319قطعه عکس برداشته ودر سال       34 زیارتگاههاي عراق، 

شـده  مده ودر زیـر آن نوشـته        آعکس خود نیز در برابر دوربینش در پایان آلبوم           .الدین شاه تقدیم نموده است    

به جهت دعا گویی و وجود مسعود بندگان اعلیحضرت قدر قدرت شاهنـشاهی اسـالم                1318به تاریخ   " :است

در ضمن از روضـه مطهـره مقدسـه       عزم زیارت عتبات عرش درجات نموده و       روح العالمین فداه،   پناه روحی و  

س حضرت شـاه والیـت   واز هریک از اماکن مشرفه تا روضه مطهرمقد      óسالم اهللا علیها     óحضرت معصومه   

خلـد اهللا    -شیشه عکسی جهت زیارت نمودن اعلیحضرت اقدس شـهریاري         óامیر المومنین صلواة علیه وآله      

بـه تـاریخ شـهر جمـادي الثانیـه           برداشته شده اینک مرتبا تقدیم خاکپاي مبارك نموده،        óره  ملکه وطول عم  

  )86، ص 1376  ذکاء،(" .1319

  

  

  عکس شماره سه

  محمد جعفر میرزا :  عکاس.ق1319در سال  )ع(اه شاه مظلوم جناب خامس آل عبا دورنماي خیمه گ

  

  
  



٧

  عکس شماره چهار

  .ق1319در سال دور نماي ایوان وگنبد طفالن مسلم بن عقیل 

  محمد جعفر میرزا :عکاس

  
  

  پنجعکس شماره 

  .ق1319جناب مسلم ابن عقیل در سالدورنماي ایوان وگنبد 

  امحمد جعفر میرز :عکاس

  



٨

  

  

  ابوالقاسم نوري

مظفـري اسـت کـه       از عکاسان دوره ناصري و     فرزند محمد تقی نوري مستوفی اصطبل همایونی،      لقاسم  اابو  

  .شود هاي گلستان ودر دست خانواده هاي ایرانی دیده می هایی از او در آلبوم عکس

بقعه  مایی از طاق کسري و    دورن نوري سفري به عتبات رفته و      .ق.ه1323چنین می نماید که در حدود سال          

مقبره ابـن   هایی از    ونیز همان سال عکس    )461آلبوم  (سلمان پاك که در شش فرسنگی بغداد است برداشته          

هایی از آرامگاه شـاه نعمـت اهللا    دورنماي مقبره سید نصیرالدین در تهران ونیز عکس       وبابویه وامامزاده حسن    

  )117، ص 1376  ذکاء،( .ولی در ماهان کرمان انداخته است

  

  

  

   ششعکس شماره

  .ق1323درسال )ع(برگزاري نماز جماعت در صحن حرم امام حسین 

  ابوالقاسم نوري :عکاس

  

  
  



٩

   هفتعکس شماره

  .ق1323فطر در سال برگزاري نماز جماعت آقا سید محمد باقر حجت در صحن حرم امام حسین در روز عید 

  ابوالقاسم نوري :عکاس

  
  

   شیرازيمیرزاحسن عکاسباشی

میرزا حسن فرزند کربالیی علی که از سلسله نجیب زادگان وخواجگان کازرون بوده از عکاسان معروف شیراز  

  )236، ص 1376  ذکاء،( .هاي فراوانی از او به یادگار مانده است است که عکس

 قصبه کازرون ومولدش در " :آورده اند مختصري از احوال او را )186تا185ص (در خاتمه کتاب قانون سخن  

ـ  تا سن پانزده سالگی در کازرون مـشغول درس گردیـده،           در سنه هزار و دویست وهفتاد ودو بوده،         بوشـهر   هب

چون والدش به کـازرون رفـت چنـدي دیگـر مـشغول بـه صـنعت             چندي نزد پدر مشغول تجارت بوده،      رفته،

بعـد از آن بـه      توقـف نمـوده،    ومـدتی  مدتی در پست خانه خدمت کـرده،       بعد به بحرین رفته،    و صحافی شده 

وچندین کتـاب    اوایل ورودش مشغول کتابت شده     ی اقامت نموده،  ئ بمب ربیست سال در بند    .هندوستان شتافته 

بعد مدتی مـشغول تعلـیم    زیرا که خط نسخ را خوش می نگاشته، علمی به فارسی وعربی نوشته وچاپ نموده،     

غفران پناه آقاي مصاح السلطنه کارگزار دولـت   ت ووتدریس افسران انگلیسی گشته وبر حسب خواهش مرحم      

در ضمن مشغول تجارت ومعاملـه       علیه ایران در انجمن علمی فارسیان ایرانی مشغول تعلیم وتدریس گردیده،          

دوازده بـه بوشـهر معـاودت        شده ودر علم صنعت عکاسی را به نحو اکمل آموخته تا در سنه هـزار وسیـصد و                 

ومـورد مرحمـت     هاي متعدد انداخته،   اده رفعت الدوله به کازرون آمده وعکس      بر حسب خواهش شاهز     .نموده

در دو سال در کازرون توقف نموده واعیان کازرون کمال احترام نمودنـد وبـراي تکمیـل                  حضرت واال شدند و   

بـه عـزم زیـارت امـاکن         و .نددمراجعت به بوشهر نمو    اسباب عکاسی ممتاز خرید کرده،     اسباب به بمبی رفته،   

علمـا واشـراف    هـاي متعـدد از امـاکن متبرکـه و     عکس برکه به عتبات عرش درجات عالیات توقف نموده،  مت



١٠

هفده وارد شیراز گردیده ومدت بیست سال در شیراز مشغول بـه صـنعت               سنه هزار وسیصد و    واعیان برداشته، 

 .ی را ودا نمـود  وششم ماه مبارك رمضان سنه هزار وسیصد وسی شش این جهان فان       تروز بیس  عکاسی بوده، 

پدرش از سلسله نجبـا وخواجگـان       می دانسته وانگلیسی هم کمی دارا بوده،       خوبیه  برا  او زبان عربی وهندي     

  )16، ص 1357رعناحسینی، (" .کازرون است

  

  نتیجه گیري

  بنا به احکام صـادره شـده از طـرف دربـار           معرفی شده در این مقاله      هاي گرفته شده توسط عکاسان        عکس

  به  بسیار زیادي    مشقت وسختیهاي  ها با اینکه    عکس تهیه این  .بوده است ا شخص ناصرالدین شاه     ومخصوص

 بر یاداشتهايو به کار برده اند ها اما عکاسان فوق نهایت دقت وظرافت را در گرفتن عکس ، استداشتههمراه 

  .خود گواه این مطلب می باشد ها  بر حاشیه این عکس فوق عکاسانجاي مانده از
که بـه     مقاله متعلق به عکاسانی می باشد       مورد استفاده در این    عکسهاي  تعدادي از   است که  ی خاتمه گفتن  رد

وعکسهاي این عکاسـان بـه همـراه مجموعـه          در دوره قاجاریه اشاره شد      آنها   یگوشه اي از فعالیتهاي عکاس    

اسـخگوي بـسیاري از     و آرشیوهاي عکس هاي تـاریخی مـی توانـد پ          زن اسناد   ااسناد تصویري موجود در مخ    

توانـسته باشـیم گـامی       در ایـن مقالـه       کـه  امیدواریم . باشد پژوهشگران محققان و شبهات تاریخی   سواالت و   

هاي آنها تا  تالش ت واز زحما هنرمند قدیمی برداشته و ر با عکاسان برجسته و    تدر جهت آشنایی بیش   کوچک  

  .کرده باشیمدین خودمان را به آنها ادا  دانی نموده وراندازه اي قد

   

  

  منابع و مآخذ

  علمی و فرهنگی: تهران .تاریخ عکاسی و عکاسان پیشگام در ایران. )1376 (یحیی ذکاء،

  .16ص: 382ش ،مجله تماشا. ")خانه عکاسباشی موزه اي از خط وعکس"). 1357 (رعناحسینی،کرامت

 ،56،ش14س،   اسـناد  گنجینـه  ".اسناد تصویري گوهرهـاي فرامـوش شـده       "). 1383(صادقیان، ناد علی    
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