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چکید ه   
ــی گشــتند  ــرای خیــل عظیــم عکس های ــی ب ــز، محمل ــات سیاســی، فرهنگــی و اجتماعــی رخ داده در تبری اتفاق
ــران، تهیــه می شــدند. امــا بی توجهــی در نگهــداری عکس هــا در روزگاران  ــه ای ــا ورود صنعــت عکاســی ب کــه ب
گذشــته، عــدم دسترســی آســان بــه تصاویــر و نبــود مرکــزی جامــع و کامــل بــا شــیوة ارائــة صحیــح عکــس، 
ــه  ــس، ب ــه عک ــد قطع ــت چن ــرای دریاف ــه ب ــی رود ک ــمار م ــی پژوهشــگرانی به ش ــای تمام ــواره از دغدغه ه هم
ــداری  ــز نگه ــر و اســتفاده از آرشــیو مراک ــه بررســی تصاوی ــن موضــوع ک ــه ای ــت ب ــا عنای ــد. ب زحمــت افتاده ان
ــا  ــة ســوژه محوربودن پیشــنهاد می شــود. ب ــر پای ــدی ب ــران کار دشــواری اســت، دســته بندی جدی ــر در ای تصوی
ــا ضمــن تحصیــل آرشــیوی  ــر منطقــه، ایــن دســته بندی چنــد شــاخه می شــود ت ــه شــرایط حاکــم ب توجــه ب
ــی در زمینه هــای مختلــف  ــه آگاهی هــای فراوان دقیــق، مطالعــات عناصــر موجــود در عکــس نیــز کــه منتــج ب
هســتند، ارائــه شــوند. بــا عنایــت بــه ایــن رویکــرد، شــهر تبریــز بــه عنــوان نمونــه ای از شــیوة یادشــده درنظــر 
ــرار گرفــت کــه دســته بندی عکس هــا به صــورت ســوژه محور چــه  ــورد توجــه ق ــن پرســش م ــه شــد و ای گرفت
ــه بررســی عکس هــای مــورد نظــر  ــا روش تاریخــی- تحلیلــی ب ــه همــراه خواهــد داشــت؟ پــس ب مزایایــی را ب
در دوران قاجــار و پهلــوی اول پرداختــه شــد. بــرای رســیدن بــه تصاویــری کــه در دســته بندی مذکــور جــای 
ــا  ــه در آنه ــت ک ــرار گرف ــرادی ق ــای اف ــز و مجموعه ه ــر در مراک ــر جســتجوی تصاوی ــده ب ــز عم ــد، تمرک گیرن
ــل  ــه یکــی از عوام ــن نتیجــه حاصــل شده اســت ک ــان، ای ــت می شــد. در پای ــز یاف ــا تبری ــاط ب عکســی در ارتب
ــی  ــری غن ــگ تصوی ــتن فرهن ــا، داش ــة زمینه ه ــودمند در کلی ــای س ــق و پژوهش ه ــای دقی ــول آگاهی ه حص

ــه آنهــا اســت. اســت کــه نیازمنــد گــردآوری عکس هــا و روش دهــی منضبــط ب

واژه های کلید ی
دسته بندی عکس ها، سوژه محور، تبریز، پهلوی اول، قاجار، بایگانی عکس.
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عکاسـی تنها زبانی اسـت که در تمامی نقاط دنیا فهمیده می شـود 
و بـا پـل  زدن میـان ملت  هـا و فرهنگ هـای مختلف، انسـان ها را به 
یکدیگـر پیونـد می دهد. عکاسـی، شـکل حقیقـی زندگـی و وقایع 
مختلـف را بازتـاب می دهـد، امـکان آن را فراهـم می سـازد تـا در 
بیـم و امیدهـای دیگـران شـریک شـویم و بـه شـرایط سیاسـی و 

.(Grensheim, 1962, 26) اجتماعـی روشـنایی می بخشـد
بررسـی  های تاریخـی، به ویـژه در ایـران به دالیل متعـددی چندان 
آسـان نیسـت. تاریـخ ایـران و اسـناد و تصاویر مربوط بـه آن، هنوز 
هـم به عنـوان یک میـراث ملی تلقی نمی شـود و بسـیاری از درها 
بـه روی پژوهشـگر بسـته هسـتند. گر چـه مؤسسـات و نهادهـای 
نگهدارنـدة اسـناد ملـی، همـکاری الزم را بـا پژوهشـگران به عمل 
می آورنـد، لیکـن هنـوز هـم صـد برابـر آن چـه در ایـن مؤسسـات 
گـرد آمـده، در پسـتوی خانه هـا و نهانـگاه خانواده هـا، پنهـان و 

مانده اسـت. باقی  مکنـون 
بـا وجـود این کـه مراکـز آرشـیو عکـس موجـود در سـطح کشـور 
از نظـر کمّیـت در وضعیـت تقریبـاً مطلوبـی قـرار دارنـد، عـدم 
بـرای  همـواره  بایگانی شـده  عکس هـای  بـه  آسـان  دسترسـی 
پژوهشـگران مشـکالت زیـادی از نظـر دسترسـی به منابـع در پی 
داشـته اسـت. گذشـته از موانـع اداری، از عمده تریـن علـل ناتوانی 
در ارائـة خدمـات از سـوی مراکـز حفـظ عکـس، نبود دسـته بندی 
و فهرسـتی دقیـق و منضبـط از تصاویـر موجـود در آن مراکـز را 
می تـوان برشـمرد کـه اکثـراً بـر پایـة عمـق حافظـة کارشناسـانی 
اسـت کـه در آن جـا بـه خدمـت مشـغول هسـتند. اگر موضـوع از 
شـهرتی نسـبی برخـوردار باشـد، آن گاه شـاید بتـوان امیـدوار بود 
ولـو بـا محدودیت هایـی عجیب چند قطعـه ای عکس به دسـت آید 
زیـرا هـر مرکـز، قوانیـن کامـاًل مسـتقل خـود را در ایـن خصـوص 
دارد. امـا اگـر موضـوع تازگـی داشـته و یـا مـوردی باشـد کـه در 
چنـد سـال اخیـر، به لطـف برخی محققیـن، کمتر بـه آن پرداخته 
شـده باشـد، بـدون اغـراق، تقریبـاً دسـت یابی بـه عکس  هـای آن 
محـال اسـت و یـا در حالت خوشـبینانه، زمان فرسایشـی زیادی را 
می طلبـد. بـا آگاهـی از این موضوع، این پرسـش در ذهـن نگارنده 
به وجـود آمـد کـه چـه راهـکاری می توانـد ایـن خـالء را پــر کند. 
فهرسـت بندی ها و دسـته بندی هایی کـه تاکنـون صـورت گرفتـه، 
بـه وسـیله افـرادی انجـام پذیرفته  انـد کـه با مشـاهده هر عکسـی، 
یافته هـای آشـنا را فهرسـت  بندی کرده انـد. ایـن یافته هـای آشـنا 
بـا تکیـه بـر قـول معّمرین و یـا دانش افـراد فهرسـت کننده بوده و 

اکثـراً شـامل افـراد شناسایی شـده درون عکس هـا اسـت. 
صـورت  ایـران  شـهرهای  عکاسـی  بـا  تاکنـون  کـه  برخـوردی 
می گرفـت، »عـکاس محـور« و از جنبـة عکاسـان پیشـگام آن دیار 
بـوده اسـت. به نظـر می  رسـد بعـد از چندیـن سـال که از کوشـش 

در اعتـالی عکاسـی ایـران در شـهرهایی هم چون شـیراز، اصفهان، 
مشـهد، اردبیـل، قزویـن، قم، همـدان، اراک، ارومیـه و ... می گذرد، 
هم چنـان  امـا  اسـت؛  یافتـه  گشـایش  حـدودی  تـا  تحقیـق  راه 
دسترسـی سـاده بـه عکس ها در هالـه ای از ابهام باقی مانده اسـت. 
گـو این کـه از نظـر نگارنـده، صـرف وقت، انـرژی و هیجـان در این 
بـاره کـه اولیـن عـکاس هـر شـهری کیسـت، از اهمیـت کم تـری 
برخـوردار اسـت؛ زیـرا از لحـاظ کاربـردی ایـن پژوهش  هـا پـس 
از گذشـت سـال  ها دسـتاوردی در جهـت اعتـالی تاریـخ عکاسـی 
ایـران نداشـته  اند. بی گمـان هـر پژوهشـی بایـد بتوانـد راه را بـر 
پژوهشـگران بعـدی هموارتـر کند، امـا پژوهش  هـای صورت گرفته 
در زمینـة تاریـخ عکاسـی شـهرهای ایـران، تنهـا بـه اضافه  کـردن 
عالی تریـن  در  و  می  انجامـد  شـهر  آن  اولین  هـای  از  اطالعاتـی 
حالـت، می  تـوان ادامـة مسـیر تاریخـی را صرفـاً در همـان شـهر 
رفتـه و محدودیـت نمونه  هـای پژوهشـی کـه اسـاس هـر تحقیقی 
در  غـور  و  دقـت  صـرف  امـا  می  مانـد.  برقـرار  هم چنـان  اسـت، 
عکس هـای بـه جـا مانــده و اسـتنتاجات برگرفتـه از آن، می تواند 
در عرصه هـای مختلـف تحقیقـی، کمـک شـایانی بـه پژوهشـگران 
بکنـد. امیـد اسـت دسـته بندی و جمـع آوری عکس هـا از این گذر، 
طلیعـه ای باشـد بـرای اسـتفاده هرچـه بهتـر از مجموعه هایی بس 
غنـی کـه متأسـفانه بـه دلیل عـدم آگاهـی و معرفی، در گوشـه ای 
می تواننـد  کـه  مجموعه هایـی  هسـتند؛  بین رفتـن  از  حـال  در 
گوشـه های بسـیاری از تاریخ عکاسـی ایران را کـه در ظلمات باقی 
 مانده انـد، روشـن کننـد. سـوال مطـرح در ایـن تحقیـق این اسـت 
کـه دسـته بندی عکس هـا بـه صـورت سـوژه محور، چـه مزایایی را 

بـه  همـراه خواهد داشـت؟ 
مهم تریـن هـدف ایـن مقالـه، بـا عنایـت بـر ایـن جملـه سـوزان 
سـانتاگ1 اسـت کـه »گـردآوری عکـس، گـردآوری عالـم اسـت« 
)سـانتاگ، 1390، 1(. عـالوه بـر آن، ارائـة سرگذشـت عکاسـی در 
تبریـز و اسـتنتاج درون عکس هـا بـا مطالعـة تصاویـر مرتبـط بـا 
تبــریز، جمـع آوری و دسترسـی سـاده تر بـه آرشـیو عکس هـا و 
دسـته بندی تصاویـر بـه صـورت کامل تـر،  از اهـداف ایـن پژوهش 

. ست ا
در  پراکنـده  عکس هـای  انبـوه  بازنگـری  بـا  تـا  اسـت  آن  قصـد 
بایگانی هـای مختلـف، عکس ها در شـاخه های مختلف، در بسـتری 
تاریخی بررسـی شـوند تا بدین ترتیب، داسـتان عکاسـی در تبریز 
از ایـن زاویـه بازگفتـه شـود. پـس بـا تعریفی کـه برای هرکـدام از 
دسـته بندی های یادشـده ارائـه می  شـود، بـه انتخـاب عکس هـای 
گردآوری شـده، پرداختـه و عکس  هـای منتخـب را در دسـته های 

خـاص خـود طبـق سـیر منطقـی تاریخـی، قـرار می  دهیم.
بـا توجـه بـه ایـن نکتـه کـه متأسـفانه افـراد فهرسـت کننده و یـا 

مقدمه

35



رویکرد سوژه محور در گرد آوری عکس های تبریز در دوران قاجار و پهلوی اول

معّمرینـی کـه بـا افـراد درون عکس هـا آشـنایی داشـته  اند، امـروز 
دیگـر در بیـن مـا نیسـتند، بـه نظـر می رسـد کـه بـه کارگیـری 
روشـی نویـن برای دسـته بندی عکس هـا می تواند راهکار مناسـبی 
بـرای دسترسـی آسـان بـه آنهـا باشـد. در ایـن خصوص، بـا توجه 
بـه تجربـة مثبـت نگارنـده در دسترسـی بـه عکس هـای تبریـز به 
واسـطة پایان نامـة کارشناسـی ارشـد خـود بـا عنوان »عکاسـی در 
تبریـز«، ایـن تجربه به عنوان پیشـنهادی برای جمـع  آوری منضبط 
و محدودتـر عکس هـا ارائـه می  شـود تا کمکی باشـد بـرای اعتالی 

فرهنـگ تصویـری ایران. 

روش تحقیق
 - تاریخـی  به صـورت  مقالـه  ایـن  در  انجام گرفتـه  تحقیـق  روش 
تحلیلـی اسـت تـا بـا دریافـت رویدادهـای مهم بـه وجـود آمده در 
ایـن شـهر، بـه جسـتجوی منابع تصویـری مرتبـط بـا آن پرداخته 
شـود. هم چنیـن ایـن تحقیـق از نـوع کاربردی اسـت و امید اسـت 

از یافته هـای آن در تحقیقـات سـایر پژوهنـدگان اسـتفاده شـود.
تـالش شـد تـا بـا بهره گیـری از سـازمان اسـناد و کتابخانـه ملـی 
کتابخانـه  مجلـس،  کتابخانـه  تبریـز،  مرکـزی  کتابخانـه  ایـران، 
مرکزی دانشـگاه تهـران و کتابخانه پردیس هنرهای زیبا، مسائــل 
مربـوط بـه تبریـز، نیـز کتاب هـای عکاسـی، به خصـوص مطالـب 
و  ایـران  تاریـخ عکاسـی شـهرهای مختلـف  دربـارة  منتشرشـده 

شـوند. مطالعـه  عکس هـا  دسـته بندی 
چون خوشـبختانه یا متأسـفانه، سیاسـت و فرهنگ و هنـر ایرانیان 
در هـم آمیختـه اسـت، مطالعـة تاریخ سیاسـی ایـران و به خصوص 
آذربایجان، توانسـت کمک شـایانی در پیشـبرد مقالة حاضر نماید. 

پیشینة تحقیق
درخصـوص دسـتیابی بـه عکس هـا و دسـته بندی آن هـا، دو کتاب 
عکس هـای  و  افشـار2  ایـرج  تألیـف  ایـران  عکس هـای  گنجینـه 
قدیمـی ایـران تألیـف قاسـم صافی گلپایگانی قابل اشـاره هسـتند. 
بـه  دسـتیابی  و  فهرسـت بندی  روش  منابـع،  ایـن  مقدمـة  در 
عکس هـای قدیمـی و نیـز مـوارد نقص کار بـه تفصیل گفته شـده 

ست. ا
ایرج افشـار با کوشـش های خـود در تهیة عکـس از میکروفیلم های 
دانشـگاه تهـران، فهرسـتی از آن عکس هـا تهیـه کـرد؛ لـذا بـه هر 
عکـس شـماره ای داده و فهرسـت آنهـا را بـه صـورت الفبایی تهیه 
کـرد. ایـن امـر در یافتـن عکـس مـورد نظـر محققیـن بـا سـختی 
همراه شـده بود، چرا که فهرسـت نویسـی کامل نبـود و پیداکردن 
عکس هـا بـا اتـالف وقـت بسـیار میسـر می گشـت. لـذا تصمیم بر 
آن شـد کـه فهرست نویسـی جدیـدی صـورت گیرد و ایـن برعهدة 
حسـین محبوبـی اردکانـی3 گذاشـته شـد و فهرسـتی کـه او تهیه 

کـرد کامـاًل تفصیلـی و معرف حالـت هر کس اسـت و وضع صاحب 
عکـس از حیـث طـرز لبـاس و نشسـته یا ایسـتاده بـودن و جز آن 
معیـن شـده اسـت )افشـار، 1371، 70(. بـرای مثـال دو نمونـه از 
فهرسـتی که حسـین محبوبـی اردکانی بـرای عکس هـا تهیه کرده 

اسـت در شـکل )1( ارائه شـده اسـت. 
اساسـاً فهرست نویسـی و گـردآوری فهرسـت، کاری اسـت سـخت 
کـه بیـش از آن چـه فایـده ای برای مؤلف داشـته باشـد، راهگشـا و 
راهنمـای بی نـام و نشـان بـرای محققـان خواهـد بـود. هـر عکس، 
نمایانگـر یـک یـا چنـد موضـوع اسـت. بـرای این کـه عالقه منـدان 
بتواننـد از موضوعـاِت عکس هـا اطـالع یابنـد و در عیـن حـال، این 
فهرسـت نیـز از نظـم مناسـب برخـوردار باشـد، فهرسـت موضوعی 
تهیـه شـده اسـت. به طـوری کـه کافـی اسـت یابنـدة هـر عکس با 
آگاهـی از مطلـب دلخواهش بـه این مجموعه مراجعـه کرده، ضمن 
مالحظـة مطلـب مـورد نظـرش، شـمارة موضـوع را کـه در مقابـل 
آن نوشـته شـده اسـت، بـه دسـت آورده و از روی آن شـماره، بـه 
عکس هـا در قسـمت دوم کتـاب و بـه توضیـح عکس ها در قسـمت 

اول کتـاب مراجعـه کنـد )صافـی گلپایگانـی، 1384، 6(.
در اسـتفاده از این فهرسـت باید توجه داشـت که برخی موضوعات 
کـه بـه ذهـن اسـتفاده کننده می رسـد ممکـن اسـت مترادف هایی 
داشـته باشـد. جوینده الزم اسـت در مطالعة این فهرسـت و یافتن 
عکس هـا مترادف هـای آن را نیـز درنظـر آورد تا سـریع تر به منظور 
خـود  برسـد. برای مثال، گاه الزم می شـود یابنده بـرای یافتن کاخ 
گلسـتان بـه عمـارت گلسـتان در اعـالم ایـن فهرسـت یا بـه جای 

معلمـان دارالفنـون بـه کلمه دارالفنـون مراجعه نمایـد )همان(.
»مؤسسـه مطالعـات تاریـخ معاصـر ایـران« نیز اقـدام بـه طراحی فرم 
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شکل 1. دو نمونه فهرست که محبوبی اردکانی برای عکس ها تهیه کرده است 

)افشار، 1371، 24(. 
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یـا کاربرگـه نمایه سـازی کرده اسـت. کاربرگة مـورد بحـث در برنامة 
نـرم افـزاری سیسـتم اسـناد تصویری طراحی شـده اسـت و می تواند 
تـا حـدود قابـل مالحظـه ای اطالعات حاصـل از شناسـایی را در خود 

جـای دهـد و بـه این طریق پاسـخگوی نیاز پژوهشـگران باشـد. 

رویکرد سوژه محور
 در گذشـته، ذکـر نـام خالـق در اثـر هنـری در میان ایرانیان مرسـوم 
نبـوده اسـت. ایـن موضـوع در عکاسـی نیـز مصـداق داشـته و عالوه 
بـر آن، مـکان یـا اشـخاص عکس بـرداری شـده نیـز در ذیـل تصاویر 
قیـد نمی شـدند؛ در نتیجـه بسـیاری از عکس های قدیمی ناشـناخته 
می  ماندنـد. امـروزه این موضوع با درگذشـت افرادی که می    توانسـتند 
سـوژه  ها را شناسایــی کننـد و عکس  هـای قدیمی را توضیـح دهند، 
بـه مراتـب سـخت  تر شـده اسـت. البتـه این مشـکل مربوط بـه عصر 
حاضر نبوده و در گذشـته نیز وجود داشـته اسـت. نگارنـده، تصویری 
را در مـوزة کاخ گلسـتان مشـاهده کـرده کـه عـکاس آن »عبـداهلل 
میـرزا«4 بـوده و ناصرالدین شـاه با دسـتخط خود محل عکسـبرداری 
را کرمانشـاه یـا تبریز نام نهاده اسـت؛ شـاهدی بر این مدعـا که ابهام 
در معرفـی عکس هـا در ایـران از سـابقه  ای دیرینـه برخـوردار اسـت. 
بنابرایـن شناسـایی اماکـن و اشـخاص، رو بـه فراموشـی بـوده و بهتر 
اسـت هرچـه سـریع تر راه حلـی بـرای این بحـران در عکاسـی یافت 

.)2 )شکل 
در واقـع می تـوان گفـت کـه مشـکل عدم شناسـایی موضـوع عکس، 
چنـد وقـت یـک بـار بـروز می کنـد. در ایـن میـان افـرادی پیـدا 
می شـوند کـه می تواننـد تنهـا بخشـی از عکس هـا و نـه تمـام آنها را 
بازشناسـی کننـد و همیـن موضـوع ادامه می یابـد و به مـرور زمان بر 
تعـداد عکس هـای مجهول  الهویـه افـزوده می شـود. بخش عمـدة این 
مشـکالت از آن جا ناشـی می شـود که دسـته بندی عکس ها به صورت 
کلـی و بـر پایة موضـوع درون آن ها  اسـت. در پایان این دسـته بندی، 
فهرسـت اسـامی اشـخاص درون عکس هـا یـا اماکن، راهکار رسـیدن 
بـه عکس هـا به نظـر می  رسـد. دلیل دیگر این عدم دسترسـی آسـان 
بـه رویکـرد »عکاس محـور« و بـه حافظـان اسـناد مربـوط می  شـود. 
پـس از گذشـت چنـد دهـه از قدمـت عکس  ها، بـه نظر می رسـد که 

موضـوع عکاسـی نیـز هم سـو با خالـق اثر اهمیت داشـته باشـد.
بـا دسـته بندی »سـوژه محور« و محدودکردن سـوژه ها بـه موضوعات 
جزئی تـر، می تـوان دسترسـی بـه تصاویـر را آسـان تر کرد. بـا در کنار 
هـم قـرار  دادن عکس هـا در دسـته بندی های مشـخص، بـا توجـه بـه 
زمینـة تصویـر و دیگـر کدهایـی کـه در مشـاهدة هـر عکـس منتقل 
می شـوند، این امـکان به وجـود می  آید کـه تصاویر شناسایی نشـده، 
در دسـته های مربـوط بـه خـود جای گیرنـد. همین مسـئله دربارة 

اشـخاص نیز صـدق می کنـد )صحتـی، 1396، 3(.
عکس هـای ایـن پـروژه، کـه اولیـن گام در جمــع  آوری عکس های 

ایـران از ایـن منظـر اسـت، از افـراد و منابـع مختلـف بـه دسـت 
از  خصـوص  بـه  تصاویـر،  جمـع  آوری  بـا  می تـوان  می آینـد. 
آلبوم هـای خانگـی، در غنـای آن یعنـی افزایـش تعـداد عکس هـا 
و بـه دنبـال آن آرشـیو باالتـری از عکس هـا کوشـید. به ایـن گونه 
کـه هـر موضـوع واحـدی، اطالعاتـی را بـا خود بـه همـراه خواهد 
آورد و ایـن اطالعـات درون عکسـی، در بخـش مربـوط بایگانـی 
شـده و مراجعـه اشـخاص بـه آرشـیو بـا توجـه بـه تعـداد بیشـتر 
عکس هـا، خوانش هـای گوناگـون، زوایـای مختلـف و نیـز محدودة 
زمانـی متفاوتـی را به همـراه خواهد آورد. این عمـل چندان دور از 
دسـترس نیسـت و بـا صرف کمـی وقت می تـوان به راحتـی مقدار 
قابـل توجهـی عکـس را از آلبوم هـای خانوادگی به  دسـت آورد. در 
ایـن خصـوص در طول مدت پژوهـش پایان نامة نگارنــده با عنوان 
»عکاسـی در تبریـز« و بـا درنظرگرفتن دوری مسـافت، حدود هزار 
قطعـه عکـس از تبریـز جمـع  آوری شـد. از ایـن مقدار، تنهـا نیمی 
از آنهـا از مراکـز جمـع آوری دولتـی تحصیـل و نیـم دیگـر آن، از 

آلبوم هـای خانوادگـی و مجموعـه داران تهیـه شـد.

تعریف دسته  های مختلف
اجتماعـی  و  سیاسـی  شـرایط  بنابـر  سـوژه محور،  دسـته  بندی 
در مناطـق مختلـف ایـران متفـاوت اسـت. الزم اسـت تـا بررسـی 
برحسـب اهمیـت سـوژه و فراوانی عکس  هـا در اقلیم هـای مختلف 
ایـران انجـام شـود. بر این اسـاس، هر شـهری از ایران دسـته بندی 
مسـتقل خـود را دارد. از همیـن روی، دسـته بندی عکس هـا در 
تبریـز بـا توجه بـه فراوانی تصاویر و اهمیـت آنها، در گروه  هـای رجال، 

نخبـگان، مـردم، اماکـن و زنـان صورت گرفته اسـت.
-عکس هـای مربـوط بـه رجـال شـامل عکس هایی می شـوند کـه در 
آنهـا مردانـی از دربار، مجلس، ارتـش، روحانیـون، وزارت خانه ها و افراد 
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شکل 2. عکاسی عبداهلل میرزا، منظره ای که بنابر دست خط ناصرالدین شاه در 
پایین آن، مربوط به کرمانشاه یا تبریز است )موزه کاخ گلستان(.



رویکرد سوژه محور در گرد آوری عکس های تبریز در دوران قاجار و پهلوی اول

دارای مناصـب لشـگری و کشـوری در تشـکیالت دولتـی قـرار دارند؛ 
مانند شـکل های )3 تـا 5(. 

-عکس هـای مربـوط بـه نخبگان مشـتمل بـر عکس  هـای هنرمندان، 
فرهنگیان و اشـخاصی اسـت کـه به نوعی در خدمـات اجتماعی نقش 

داشـته اند ماننـد شـکل های )6 و 7(. 
-دسـته  بندی عکس  هـای مردم نیز شـامل خیل عظیـم مردمان عادی 
از پزشـک و معلـم گرفتـه تا کارگران سـاده، کـودکان، بازاریـان، مردم 
کـوی و بـرزن و در مجموع افرادی می  شـود که دارای منصب لشـگری 
و کشـوری نباشـند و بـه نوعـی سـاختار طبقة متوسـط جامعـه را بنا 
نهاده انـد؛ همان هـا کـه مدت هـا بـا نام رعایـا از آنـان نام برده می شـد. 
نیـــز در این دسـته، می توان عکس هـای تعیین هویت5 را گـرد آورد؛ 

مانند )شـکل های 11 و 12(.
-کلیـه فضاهای شـهری هم چون دورنماهای شـهری، مشـاغل و بازار، 
خیابان هـا و پارک هـا، آثـار معماری اعـم از ابنیة باسـتانی و متأخر که 
صاحـب فضایـی در یـک چارچوب مشـخص باشـند، در دسـتة اماکن 

قـرار می گیرند؛ مانند شـکل )14(.
هم چنیـن می  تـوان بنا بـر موقعیت هـر منطقـه از ایران، دسـته  بندی 
جدیـدی را بـا تعریـف مشـخصی بنا نهـاد. به عنـوان نمونه  ای روشـن 
می  توان به دسـته  بندی دیگری در شـهرهای بنـدری مانند بندر انزلی 
و بنـدر عباس اشـاره کـرد و آن مربوط به گمرک و کشـتیرانی اسـت.

بخشـی از عکس هـا نیـز شـامل دو یـا چند نـوع دسـته بندی خواهند 
شـد؛ بـه عنـوان مثال، ممکن اسـت که یکـی از رجال در کنـار بانویی 
باشـد؛ کـه در این صـورت آن عکـس هـم در دسـتة رجـال و هـم در 
دسـتة زنـان قـرار می گیـرد. بدین ترتیـب به تعـداد سـوژه های درون 
هـر عکـس، آن تصویـر در همـان تعـداد دسـته  بندی قـرار می گیـرد؛ 
مانند شـکل )13( که به طور مشـترک در دسـته بندی اماکن و رجال 

می گیرد.   جـای 
در نهایـت ایـن نتیجـه حاصـل می آیـد کـه بـا روشـی منضبـط و 
دسـته  بندی شـده کـه صرفـاً بـر پایة سـوژه خواهد بـود و نَـه عکاس، 
نیـز بـا صرف کمی وقت برای تکمیل آرشـیو تصویـری، منابعی دقیق، 
غنـی و سـهل  الوصول از عکاسـی در ایـران بـه دسـت خواهـد آمد. به 
پیوسـت تعـدادی از ایـن   عکس  ها در دسـته  بندی  های مطرح شـده به 

عنـوان نمونـه ارائه شـده  اند.

مشکالت پژوهش
بزرگ تریـن مشـکل در این پژوهش، بیم از سـوق آن بـه نتیجه  گیری 
قیـاس مـع الفـارق اسـت؛ قیاسـی کـه بـر اسـاس تعـداد معدودی 
عکـس انجـام می پذیـرد. به طـور حتـم براسـاس چنـد نمونـه عکس 
نمی تـوان نتایـج کلـی گرفـت. بنابراین بـرای فائق  آمـدن بر ایـن بیم، 
اسـت  انجـام شـده  در بخش هـای مختلـف  دسـته بندی عکس هـا 
تـا راحت تـر بتـوان مجموعه هـای مختلـف را جمـع آوری کـرد و بـا 
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اضافه شـدن تصاویـر جدید، نتیجه گیـری در خصوص هر دسـته  بندی 
نیـز منطقی تـر صـورت گیرد و بـه این ترتیـب، جلوی نتایج سـطحی 
نیـز گرفتـه شـود. درواقـع هر دسـته بندی، فصلی اسـت که بـه مثابه 

یـک آلبوم، صفحـات آن همـواره گشـوده اند. 
از مشـکالت دیگر این نوع دسـته بندی، عدم آگاهی و تسـلط بر تاریخ 
عکاسـی و نیـز تاریـخ سیاسـی و اجتماعی مکان عکاسی شـده اسـت. 
زیـرا اشـتباه در فهـم آن دوران، عکس هـا را تنهـا بـه صـرف این کـه 
قدمـت دارنـد بـه موضوعاتـی زیبایی شـناختی بـدل می کننـد و از 
جانمایـی آن در دسـتة مربـوط بـه خود بـاز می  ماند. نتیجـة آن، عدم 
دسترسـی به عکـس مورد نظر خواهـد بود؛ پس الزم اسـت تا اهمیت 
مطالعـة تاریخـی را نیـز درنظـر گرفت و دانسـت که این دسـته  بندی، 
امـری میان رشـته  ای اسـت کـه بـا توجـه بـه نـوع و نیـاز بـه دقیق تر 
گفتـن مفهـوم مـورد نظر ضـرورت می  یابد. بـه عنوان مثال، در شـکل 
)5(، آراسـتگی تصنعـی تصویـر با فرش، حضـور زن به معنـای برابری 
زن و مـرد، لبـاس اروپایی مـردی در میان نظامیان، فردی با پوششـی 
کـه یـادآور کارگران اسـت تـا حضور او در کنـار دیگر افراد مشـهود به 
نوعـی پیکـره ای نمادگرایانـه از حزب دموکـرات چپ گـرای آذربایجان 
باشـد، بـر تبلیغـات تکیـه دارد تا همـه چیـز را خـوب و مردمی جلوه 
دهـد. دانـش کسـی کـه این عکس هـا را می خواند مسـتلزم تسـلط او 
بـر اتفاقات سیاسـی، اجتماعی و هنری زمانه اسـت. صـرف این که این  
مردمـان افـرادی هسـتند که در کنار هم عکسـی به یـادگار گرفته اند، 
نمی توانـد در دسـته بندی کمکـی کنـد. در دسـته بندی های امـروزة 
مراکـز بایگانـی ایـران، صرفاً به همین که عکسـی وجود دارد، بسـنده 
شـده اسـت. پژوهشـگر باید به قدری جسـتجو نماید تا عکسـی را به 
تصـادف بیابـد. کافـی اسـت کـه عکس ها بخـش به بخش و منسـجم 
دسـته بندی شـده باشـند و در وهلة بعدی می شـود حتی دسته بندی 

را بـاز هـم دقیق تـر و برحسـب جزییات بیشـتر کرد. 

پیشنهادهایی برای دسته بندی عکس ها
پیشـنهادهای ذیـل کـه با کمـی همت و صـرف وقت می تـوان به آنها 
جامـة عمـل پوشـاند، ارائـه می شـوند تا وقـت و انـرژی پژوهشـگر در 
دیگر موارد تحقیق صرف و سـیر دسـتیابی به تصاویر مراکز نگهداری 
عکـس آسـان شـود. ضمـن این کـه اسـتفاده از این فرهنـگ تصویری 
غنـی و منضبـط، بـدون اغـراق در همة علوم بـه کار مـی رود و این امر 

می توانـد به پیشـرفت کلـی دانش ایـران کمک شـایانی کند. 
1- دسـته بندی عکس هـا بـر پایـة سوژه محوربودنشـان اسـت. این 
سـوژه محوربودن بنابـر شـرایط اقلیمـی و اجتماعـی در هـر منطقه  
متفـاوت و بـر پایـة فراوانـی و اهمیـت عکـس در هـر گروه سـوژه 

بود.  خواهـد 
2- به طـور حتم شـناخت تاریخچـة عکس، در این دسـته بندی نیز 
نقش مؤثری را دارد؛ زیرا بارها مشـاهده شـده اسـت که ناتوانی در 
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شـناخت سـیر عکاسـی از سـوژه ای خاص، آن عکس را در دسـته ای 
نابجا و اشـتباه جای داده و متأسـفانه دسترسـی به آن عکس خاص 

ناممکن شـده است.
3- متأسـفانه بخش اعظم تصاویر، در عتیقه فروشـی ها و سمساری ها 
در حـال از بیـن رفتـن هسـتند و بهای گـزاف آنها مانعی بر سـر راه 
جمع آوری شـان اسـت. شایسـته اسـت تـا از طریق مراجع مسـئول، 
اقدامـی فراگیـر در جمـع آوری، دسـته بندی و نگهـداری این تصاویر 
صـورت گیـرد. ایـن عمـل می تواند بـه صـورت فراخواِن درخواسـت 
عکس هـای قدیمـی برجای مانـده در آلبوم هـای خانوادگـی صـورت 
پذیـرد. نگارنـده، فراخوانـی مشـابه را بـه یـاد دارد کـه در »روزنامـه 
ایـران« به سـال 1376 ه.ش منتشـر شـده بـود. به گفتة مسـئوالن 
وقـت ایـن روزنامـه، تصاویـر و اسـناد گردآمده بـه واسـطة فراخوان 

مذکـور، بـه لحـاظ کّمـی، بی نظیـر بوده اند.
مراکـز  و  دانشـگاه ها  بـا  مکاتبـه ای  به صـورت  اقدامـی جـدی   -4
ارمنسـتان،  ترکیـه،  به خصـوص  همسـایه،  کشـورهای  فرهنگـی 
جمهـوری آذربایجان، روسـیه و گرجسـتان و هم چنین کشـورهایی 
کـه در طـول تاریـخ سیاسـی ایـران، مستشـاران و گروه هایـی را به 
ایـران اعـزام کرده انـد؛ از جملـه انگلسـتان، فرانسـه، ایتالیـا، آلمـان 
و ایـاالت متحـده امریـکا صـورت گیـرد تـا بتـوان از آرشـیو تصاویر 
آن هـا کـه به طور حتـم از تازگی خاصـی برخوردارند، اسـتفاده کرد. 
نگارنـده، مکاتبـات اولیـه را در ایـن خصـوص انجـام داده اسـت و 
تاکنـون یـک کتابخانـه در ترکیه آمادگـی خود را اعالم کرده  اسـت. 
5- حساسـیت ویـژه ای در جمـع آوری آلبوم  هـای خانوادگـی صورت 
گیـرد؛ زیـرا نتایـج حاصـل از مجموعه هـای عکس، بسـیار مفیدتر و 
قابـل اسـتنادتر هسـتند. هم چنیـن از آنجـا کـه زمان، خـود عاملی 
مجموعـه  داران  می شـود،  محسـوب  عکس هـا  ارزش یافتـن  بـرای 
معمـوالً بـه سـراغ عکس هایـی برای آلبـوم می رونـد که بـه عواملی 
چـون رخدادهـای سیاسـی و اجتماعـی، ارزش بصـری و نگهـداری 

باشند.  وابسـته 
6- مشـخص کردن مرکـزی جهت جمـع آوری تصاویـر در حال زوال 
و یـا در مراکـز نگهـداری غیرموجـه مانند سمسـاری ها، نظیر آن چه 
در انگلسـتان و فرانسـه به وقوع پیوسـته، می تواند راه  حل مناسـبی 
بـرای حصـول بـه هـدف باشـد. به نظر می رسـد کـه دانشـگاه تهران 
بـا توجـه به سـابقه ای کـه در جمـع آوری عکس های مجموعـه ای با 

پیگیری هـای ایرج افشـار دارد، گزینة مناسـبی باشـد.
7- نگارنـده در حیـن بررسـی مطبوعـات مصـور تبریـز بـا تعـداد 
قابـل توجهـی عکـس داخـل روزنامه هـا مواجـه شـد کـه شایسـته 
اسـت اقدامـی در جهـت جمـع آوری بهینـة ایـن تصاویـر از دیگـر 
روزنامه هـای ایـران بـه دو صـورت رجـوع بـه آرشـیو دفتـر روزنامـة 

مزبـور و یـا نسـخه  برداری صـورت پذیـرد. 
8- بـا گسـترش شـبکه های اینترنتـی، می تـوان عکس هـای دلخواه 
را بـه واسـطة موتورهـای جسـتجوگر یافـت و پـس از آن، بـه دنبال 

نمونـة بـا کیفیـت آن عکس  ها بـود. هم چنین می توان پـس از تأیید 
و اطمینان یافتـن از درسـتی عنـوان عکـس و سـوژه، کـه الزمـة آن 
داشـتن مطالعات میان  رشـته  ای اسـت، همان عکس را بـا ذکر منبع 

و یـا بـا اجازه از سـایت صاحـب اثـر، وارد دسـته  بندی ها کرد. 
یـا  و  عکـس  مشـخصی  تعـداد  از جمـع آوری  پـس  می تـوان   -9
مجموعـه ای خـاص، کتابـی از تصاویـر مربوطـه را به چاپ رسـاند تا 
بـا رجـوع بـه آن تصاویـر، دسترسـی به اصـل عکس راحت تر شـود.

نتیجه گیری
سـایر  در  سـوژه محور  به صـورت  عکس هـا  دسـته بندی  ارائـة 
نقـاط ایـران و بـا کنـار هـم قـراردادن آن تصاویـر، کمـک فراوانی 
بـه جمـع آوری تاریـخ مـدون عکاسـی ایـران می  کنـد. جمـع آوری 
تاریـخ  بـر  تسـلط  کـه  میان رشـته ای  اسـت  امـری  عکس هـا 
عکاسـی و نیـز تاریـخ سیاسـی و اجتماعـی مـکان عکاسـی را الزم 
دارد. دسـته بندی سـوژه محور، اقدامـی مؤثـر در جهـت پیشـبرد 
پژوهش هـای تصویـر مبنـا و صرفه جویـی در زمـان پژوهشـگر در 
راسـتای دسترسـی سـریع تر وی به موضـوع مورد نظـر خواهد بود. 
امیـد اسـت کـه مقالة حاضـر بتوانـد انگیزه  ای باشـد بـرای ترغیب 
کسـانی دیگـر تـا بدین وسـیله بـه جسـتجوی واقعیت هـا و حقایق 
نهفتـه در دل تاریـخ ایـران برآینـد و از قَِبـِل آن، برخـی تصاویـر 
باقی مانـده و رو بـه فراموشـی را یافتـه و آن را در دسـترس دیگران 
نیـز قـرار دهنـد. روایت عکاسـی در تبریز بـا روش پیشـنهادی، در 
پایین تریـن سـطح، ایـن ماحصـل را خواهـد داشـت کـه در دوران 
حضـور عکـس در تاریـخ ایـران، دخـل و تصرفـی نمی تـوان کـرد؛ 

بـاری تاریـخ بـدون عکـس را می تـوان بـه راحتـی قلـب کـرد.
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پی نوشت
1. سـوزان سـانتاگ))Susan Sontag (1933 – 2004) از نویسـندگان و منتقدیـن 

مشـهور به ویـژه در زمینة عکاسـی اسـت.
2. ایرج افشـار )1304-1389 ه.ش(، نخسـتین مورخ ایرانی است که کوشیده مفاهیم 
پاره ای از متون فارسـی معاصر را تحلیل کند، در نتیجه اسـامی عکاسـان بسـیاری را 
بـه تاریخ عکاسـی ایـران افزوده اسـت. از او کتـاب گنجینه عکس های ایـران به چاپ 

است. رسیده 
3. حسین محبوبی اردکانی )1294-1356 ه.ش( دانشمند و محقق تاریخ ایران بود. 

4- عبداهلل  میرزا )1228-1287 ه.ش( در زمان مظفرالدین شـاه، عکاسـخانه ای با نام 
»عکاسـخانه مدرسـه مبارکه دارالفنون« را تأسـیس نموده و فن عکاسـی را در ایران 
متـداول می کند. به همین جهت بسـیاری از عکاسـان بعـدی از شـاگردان او بوده اند.

5- عکس هـای تعییـن هویـت شـامل آن دسـته عکس هـای پرسـنلی اسـت که در 
جهـت شناسـایی افـراد در شـاخه های گوناگـون مانند شناسـنامه، پاسـپورت، پروانه 

مطـب، گواهینامـه رانندگی و ... اسـتفاده می شـوند.
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1. عکس های رجال تبریز
 

 (.تهران دانشگاه اسناد مرکز) دوربین برابر در کاله بدون و اروپایی لباس با میرزا مظفرالدین. 3 شکل

 

 تبریز فرماندهان از ساالرنظام. 4 شکل
 (.ایران معاصر تاریخ مطالعات سسهؤ)م

 لباس با مردي و نظامی زنی حضور ،دموکرات فرقه اعضاي از چهارتن. 5 شکل

 است اعضاء متعالی وضعیت القاي بهانه به آراسته، و نوین

 (.ایران معاصر تاریخ مطالعات سسهؤ)م

شکل 3. مظفرالدین میرزا با لباس اروپایی و بدون کاله در برابر دوربین )مرکز اسناد دانشگاه تهران(.

 شــکل 5. چهــار تــن از اعضــای فرقــه دموکــرات، حضــور زنــی نظامــی 
و مــردی بــا لبــاس نویــن و آراســته، بــه بهانــه القــای وضعیــت متعالــی 

اعضــا اســت )مؤسســه مطالعــات تاریــخ معاصــر ایــران(.

شکل 4. ساالرنظام از فرماندهان تبریز 
)مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران(. 
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2. عکس های نخبگان تبریز

 

 (.خصوصی ة)مجموع مطالعه حال در شهریار استاد. 6 شکل

 عالمت به خواندن دعا ژست در رشدیه مدرسه آموزاندانش. 7 شکل

 (.جدیداالسالم آقاي ة)مجموع نماز یادگیري

 ایران(.. غربشمال  مدیریت - ایران ملی کتابخانه و اسناد سازمان) دار باالي بر دیگر تن هفت همراه به االسالم ثقه. 8 شکل
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شــکل 7. دانــش آمــوزان مدرســه رشــیدیه در ژســت دعــا خوانــدن و 
عالمــت یادگیــری نمــاز )مجموعــة آقــای جدیــد االســالم (.

شکل 6. استاد شهریار در حال مطالعه )مجموعة خصوصی(. 

شکل 8 . ثقه االسالم به همراه هفت تن دیگر بر باالی دار )سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران - مدیریت شمال غرب ایران(. 
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3. عکس های زنان تبریز

 

عکاسی  آتلیه در مجاهدان لباس با زنی. 9 شکل
 (.ایران معاصر تاریخ مطالعات سسهؤ)م

 تبریز در احتکار و گرانفروشی علیه مبارزین از دارد( دست در گل که )فردي پاشا زینب. 10 شکل
 ایران(. غرب شمال مدیریت - ایران ملی کتابخانه و اسناد )سازمان
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شکل9. زنی با لباس مجاهدان در آتلیه عکاسی 
)مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران(. 

ــز  ــکار در تبری ــه گران فروشــی و احت ــن علی ــردی کــه گل در دســت دارد( از مبارزی شــکل10. زینــب پاشــا )ف
)ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی ایــران - مدیریــت شــمال غــرب ایــران(.



فصلنامه علمی-ترویجی مطالعات هنرهای زیبا . دوره3، شماره8، تابستان1401

 

 (.جدیداالسالم آقاي ة)مجموع آنها اطرافیان با باقرخان و ستارخان. 11 شکل
 

  تبریز در طبابت به اشتغال اجازه صدور هویت، تعیین عکسهاي مجموعه از. 12 شکل
 (.ایران ملی کتابخانه و اسناد )سازمان

 

4. عکس های مردم تبریز
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شکل11. ستارخان و باقرخان با اطرافیان آن ها )مجموعة آقای جدید االسالم(.

ــت در  ــه طباب ــتغال ب ــازه اش ــت، صــدور اج ــن هوی ــای تعیی ــه عکــس ه شــکل12. از مجموع
ــران(. ــی ای ــه مل ــناد و کتابخان ــازمان اس ــز )س تبری
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5. عکس های اماکن تبریز

 

علی منصور )استاندار آذربایجان، نفر دوم از سمت راست(، محمود جم )وزیر فوائد عامه، نفر سوم از سمت راست( و محمدعلی 13. شکل 
 ه.ش. 1308 فروغی )نخست وزیر، نفر چهارم از سمت راست( در حین بازدید از خرابههاي مسجد کبود تبریز در سال 

 )مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران(.

 14. نمایی از شکل 
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شــکل 13. علــی منصــور )اســتاندار آذربایجــان، نفــر دوم از ســمت راســت(، محمــود جــم )وزیــر فوائــد عامــه، نفــر ســوم از ســمت 
راســت( و محمدعلــی فروغــی )نخســت وزیــر، نفــر چهــارم از ســمت راســت( در حیــن بازدیــد از خرابه هــای مســجد کبــود تبریــز 

در ســال 1398ه.ش )مؤسســه مطالعــات تاریــخ معاصــر ایــران(.

شکل 14. نمایی از کوچه ای در تبریز )مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران(. 


