تاریخچه عکاسی ایران

ػىبسی ( )Photographyاظ زٚ ٚاغ ٜی٘ٛب٘ی ٘ٛض ( ٚ )photoطجز وطزٖ (ٌ )graphingطفش ٝضس ٜاسز ث ٝػُٕ طجز سػبٚیط ضٚی ٔٛازی حسبس ثب
وٕه ٘ٛض  ٚدطسٛافطب٘ی ػىبسی ٌفشٔ ٝیضٛز أب ایٗ فطایٙس ثؼسٞب سغییط ضىُ زاز .سطػبٖ فسضیه ٚیّیبْ ٞطضُ  -زا٘طٕٙس اٍّ٘یسی -زض سبَ
1839ثطای ٘رسشیٗ ثبض اظ ٚاغ- Photography ٜع وبسی  -اسشفبز ٜوطز .اِٚیٗ ػىس زض آٚضیُ سبَ  ،1827سٛسف غٚظف ٘یسفٛض ٘یذس ٔرشطع
فطا٘سٛی ثب یه زٚضثیٗ سٛظ٘ی ٌطفش ٝضس .ػىس ٚی ثطای ظبٞط ضسٖ ثبیس  8سبػز زض ٔؼطؼ ٘ٛض لطاض ٔیٌطفز  ٚدس اظ ٔسر وٛسبٞی ٘یع ٘مص سػٛیط
اظ ثیٗ ٔیضفز 30 ٚ .آٚضیُ ٘یع ث٘ ٝبْ ػىبسی دیٗ ٘ َٛٞبٍٔصاضی ضس ٜاسز
پرونذهها:
آضٙبیی ثب ٙٞطٞبی سؼسٕی  /آضٙبیی ثب ٔىشتٞبی ػىبسی  /آضٙبیی ثب ٔىبست ٙٞطٞبی سؼسٕی  /چكٛضٞبی ػىبسی  /آضٙبیی ثب ٙٞط ٌطافیه /
ظ٘سٌیٙبٔٙٞ ٝطٔٙساٖ ٘مبش  /ظ٘سٌیٙبٔٙٞ ٝطٔٙساٖ ٌطافیسز  /ظ٘سٌیٙبٔٙٞ ٝطٔٙساٖ ذٛضٛٙیسی ٘ ٚمبضیرف  /ظ٘سٌیٙبٔٙٞ ٝطٔٙساٖ ٔؼٕبض  /ظ٘سٌیٙبٔٝ
ٙٞطٔٙساٖ ٔؼسٕ ٝسبظ  /ظ٘سٌیٙبٔٙٞ ٝطٔٙساٖ ػىبس  /ظ٘سٌیٙبٔٙٞ ٝطٔٙساٖ سؼسٕی  /ذبقطٜسبظی ثب زٚضثیٗ ػىبسی  /ثٟشطیٗ زٚضثیٗ ػىبسی ػٟبٖ ضا
ثطٙبسیس  /ضجبٞز یب حمیمز ٚالؼی  /زٚضثیٗ ٞیچٚلز زضٚؽ ٕ٘یٌٛیس؛ ػىبس ضبیس /فشٛغٚض٘بِیسٓ چیسز؟  /ػىس ػطیؽ ثطای سطریع ثط٘س/ ٜ
زٚضثیٗٞبی زیؼیشبَ ،ػىبسی ضا ٍٕٞب٘ی وطز  /زٚضثیٗٞبی زیؼیشبَ حطفٝای زض زسشبٖ آٔبسٛضٞب  /آیب زیؼیشبَ ػىبسی ضا ٔیوطس؟  /زٚضثیٗ فمف یه
ٚسیّ ٝاسز ػىبسی زاضای  3ػٙج ٝػّٕی ،غٙؼشی ٙٞ ٚطی اسز .ػىبسی ثٝػٛٙاٖ یه دسیس ٜٔػّٕی ٔشِٛس ضس  ٚثٝضىُ یه غٙؼز ٌسشطش یبفز ٚ
ٕٞچٙیٗ ػٙجٞٝبی ٙٞطی ٘یع زض آٖ ظٟٛض وطز .غٙؼز ػىبسی ضٚی وبغص حسبس زض سبَ ٔ 1839یالزی ثٛػٛز آٔس  ٚزض سبَ ٔ 1841یالزی
دالنٞبی ضیط ٝثطای ػىبسی اذشطاع ضس.
تاریخچه عکاسی در ایران
دس اظ اػالْ ػىبسی زض سبَ ٔ 1839یالزی ثب ٚلف ٝای حسٚز  5سبَ یؼٙی زض اٚاذط حىٔٛز ٔحٕس ضب ٜلبػبض  ٚاٚایُ حىٔٛز ٘بغطاِسیٗ ضب ،ٜػىبسی
ٚاضز ایطاٖ ضس .آغبظ ػىبسی زض ایطاٖ ث ٝزٚضاٖ لبػبض  ٚسّكٙز ٘بغطاِسیٗ ضب ٜثبظ ٔیٌطزز اظ ػىسٞبی ٔٛػٛز ایٗ زٚضاٖ ٔیسٛاٖ ث ٝثرطی اظ ضاٚ ٜ
ضسٓ ظ٘سٌی آٖ ظٔبٖ دی ثطز .زض ثس ٚدیسایص ػىبسیٔ ،حسٚزیزٞبى فٙى ػىسجطزاضى ٔٛػت ٔىضس سب ػىسجطزاضى اظ اثٙی ٚ ٝػٕبضار ض٘ٚك دیسا وٙس.
سٕبیُ ٚالؼى ٘بغطاِسیٗ ضب ٜث ٝسطٚیغ ػىبسى زض ایطاٖ ثبػض ضس سب زض آٖ زٚضاٖ سؼسازى اظ ٔحػالٖ ٔسشؼس زاضاِف ٖٛٙثطاى وست ٟٔبضرٞبى فٙى ٚ
اقالػبر ٙٞطى ث ٝاضٚدب اػعاْ ض٘ٛس .زٚضثیٗٞبى ػىبسى ٘یع سٟٙب زض زسشطس زضثبضیبٖ ذبظ و ٝآضٙب ث ٝفٗ ػىبسى ثٛز٘س  ٚثیطشط آٟ٘ب ِمت ػىبسثبضى
زاضشٙس لطاض ٔىٌطفز٘ .بغط اِسیٗ ضب ٜضا اظ ػّٕ ٝاِٚیٗ ػىبسبٖ ایطا٘ی ٔیزا٘ٙس .آ٘چ ٝاظ یبززاضزٞبی ضرػی ا ٚث ٝزسز آٔس٘ ٜطبٍ٘ط آٖ اسز وٚ ٝی
ثب ضٚشٞبی ػّٕی  ٚفٙی ػىبسی  ٚقطظ وبض زٚضثیٗٞبی ٔرشّف آضٙب ثٛز ٚ ٜاغّت ،اظ زٚضثیٗٞبی ثعضي ثب  3دبی ٝاسشفبزٔ ٜیوطز ٜاسز .اِٚیٗ
زسزا٘سضوبضاٖ ػىبسی زض ایطاٖ ،اضٚدبئیب٘ی اظوطٛضٞبی فطا٘س ،ٝاسطیص  ٚایشبِیب ثٛز٘س و ٝزض ٔسضس ٝزاضاِف ٖٛٙسٟطاٖ ث ٝسسضیس ٔطغ َٛثٛز٘سٔ .سضسٝ
فٙی حطفٝای زاضاِف ٖٛٙثطای سطثیز افسطاٖٟٙٔ ،سسبٖ ،غیط ٘ظبٔی ،دعضىبٖ ٔ ٚشطػٕبٖ سٛسف أیط وجیط سأسیس ضس .اِٚیٗ ٔؼٕٛػ ٝػىس اظ آطبض
سبضیری ایطاٖ سٛسف ِٛئیؼی دط ،ٝسطٍٙٞی اظ اٞبِی ٘بدُ زضسفط ث ٝایطاٖ سٟی ٝضس٘ .سر ٝزٔٚی ٘یع اظ ایٗ ٔؼٕٛػ ٝزض ٕٞبٖ سبَ سٟی ٚ ٝثطای ٚیّیبْ
ا ،َٚدبزضب ٜدطٚس فطسشبز ضس.
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دستهبنذی کلی دوربینهای عکاسی:
زٚضثیٗٞبی آ٘بِٛي:
زٚضثیٗٞبی آ٘بِٛي ث ٝقٛض وّی ث ٝزٚضثیٙی ا٘ؼىبسی ٌفشٔ ٝیضٛز وٛ٘ ٝض ثطای ضسیسٖ ثٙٔ ٝظط ٜیبة آٖ ثبیسشی سٛسف آیٝٙای ثب ظاٚی 45 ٝزضػ،ٝ
ضىسشی ٔؼبزَ  90زضػ ٝدیسا وٙس.
زٚضثیٗٞبی آ٘بِٛي ث ٝزٌ ٚط ٜٚوّی سمسیٓ ٔیضٛز:
زٚضثیٗ ٞبی فب٘ٛسی :زض ایٗ زٚضثیٗٞب ،ثس٘ ٝیب اسبله زٚضثیٗ ،یؼٙی فبغّٔ ٝیبٖ ِٙع ٔ ٚحُ لطاض ٌطفشٗ فیّٓ ،اظ یه فب٘ٛس چطٔی آوبضزئ ٖٛضىُ
سطىیُ ضس ٜاسز.
زٚضثیٗٞبی ثس ٖٚفب٘ٛس :زض ایٗ ٘ٛعِٙ ،ع ثٚ ٝسیّ ٝاثعاضی ث٘ ٝبْ ٔب٘ز  ، 1ث ٝثس٘ ٝزٚضثیٗ و ٝاظ ػٙس سرشی سبذش ٝضس ٜاسزٔ ،شػُ ٔیضٛز.
زٚضثیٗٞبی زیؼیشبَ:
زٚضثیٗ زیؼیشبَ زسشٍبٞی اِىشط٘ٚیىی اسز و ٝثطای ٌطفشٗ ػىس  ٚشذیط ٜآٖ ثؼبی فیّٓ ػىبسی اظ حسٍطٞبی حسبس ثٛ٘ ٝض اسشفبزٔ ٜیوٙس ٚ
سػٛیط ٌطفش ٝضس ٜسٛسف سٙسٛض قی چٙس ٔطحّ ٝث ٝحبفظ ٝزٚضثیٗ ثطای اسشفبز ٜفطسشبزٔ ٜیضٛز .زض زٚضثیٗ زیؼیشبَ ،سػٛیطثطزاضی ضٚی فیّٓ غٛضر
ٕ٘یٌیطز ثّى ٝسٛسف یه حسٍط حسبس ا٘ؼبْ ٔیضٛزٙٞ .ط ػىبسى زض ٔیبٖ ٙٞطٞبى وبضثطزى اظ ظطافز ،زلز  ٚإٞیز ذبغى ثطذٛضزاض اسز .ػىبسى
فى٘فسٚ ٝسیّٝاى اسز و ٝزض آفطیسٖ وبض ٙٞطى اظ آٖ ثٟطٌ ٜطفشٔ ٝىضٛز .ػىبسى زض ػطغ ٔٝذاللیز ثب ٙٞط ٚػ ٝاضشطان زاضز؛ ظیطا ٞطٌ ٝ٘ٛوبض
ػىبسى ثب زذبِز ٔبٞیشبً ثب زذبِز ٘یطٚى سریُ ا٘ؼبْ ٔىضٛزٞ .طػىس ،حشى یه ػىس فٛضى و ٝسػبزفبً ٌطفش ٝضس ٜثبضس ،ثبظسبثى اظ ٘ٛػى سبظٔب٘سٞى
سؼطث ٚ ٝطجز یه غٛضر شٙٞى اسز .ث ٝایٗ سطسیتٛٔ ،ؾٛع  ٚسجه ٞط ػىس ،اظ ز٘یبٞبى زض٘ٚى  ٚثیط٘ٚى ضرع ػىبس ذجط ٔىزٞس .زٚضثیٗ ٔؼٕٛالً
چیعى ثیص اظ یه ٚسیّ ٝطجز زض ٘ظط ٌطفشٕ٘ ٝىضٛز؛ أب ػىبسى ثٞٝیچٚػ ٝیه ٚسیّ ٔٝذٙظى ٘یسزٞ .ط ػىسی ،سفسیط زٚثبضٜاى اظ ػٟبٖ دیطأٖٛ
ٔبسز ٔ ٚب ضا ػٕالً ثط آٖ ٔىزاضز و ٝایٗ ػٟبٖ ضا ث ٝضىّى ػسیس ثجیٙیٓ.
نخستین عکاس ایران را بشناسیذ
دیسایص ػىس  ٚزٚضثیٗ ػىبسی ثطای اِٚیٗ ثبض زض اٚاذط زٚض ٜحىٔٛز ٔحٕس ضب ٜلبػبض سٛسف ٘ظبٔیبٖ ٔ ٚسشطبضاٖ اضٚدبیی و ٝث ٝسٟطاٖ ضفز  ٚآٔس
زاضشٙسٌ ،عاضش ضس ٜاسز .ػىس ٞبیی و ٝزض اثشسا اظ سٟطاٖ ٌطفش ٝضس ٜضبُٔ ػىس ٞبیی اظ ظ٘سٌی ٔطزْ  ٚزضثبضیبٖ لبػبض ثٛز ؤ ٝشبسفب٘٘ ٝرسشیٗ
ػىس ٞبی ثطٌطفش ٝضس ٜاظ ایطاٖ زض ٔٛظٞ ٜب ٔ ٚطاوع فطٍٙٞی ذبضع اظ وطٛض ٍٟ٘ساضی ٔی ضٛز .ثب ضٚی وبض آٔسٖ ٘بغطاِسیٗ ضب ٚ ٜػاللٚ ٝی ث ٝزٚضثیٗ
ػىبسی ،ػىبسی اظ ا٘حػبض فطٍ٘یبٖ ذبضع ضس ٚی ػىبسی ضا اظ ضرػی فطا٘سٛی ث٘ ٝبْ «ٔسی ٛوبضِیبٖ» آٔٛذز .ذٛزش ث ٝوبض ػىبسی ،ظٟٛض فیّٓ ٚ
چبح ػىس دطزاذز .اظ ػّٕ ٝػىس ٞبی ٔؼطٚفی و٘ ٝبغطاِسیٗ ضب ٜاظ ذٛز ث ٝػب ٌصاضش ٝاسز ،ػىسی اظ ٟٔسػّیب (ٔبزضضب ٚ )ٜظ٘بٖ حطٔسطایص اسز.
ٚی ث ٝغیط اظ ػىبسی اظ ظ٘بٖ  ٚسٌّٛی ٞبیص ،اظ ثٙبٞبٙٔ ،بظط ،ضىبضٌبٞ ٜب ،ییاللبر  ٚظ٘سا٘یبٖ سیبسی ػىس ٔی ا٘ساذز .ثسیبضی اظ ػىس ٞبیی وٝ
٘بغطاِسیٗ ضب ٜاظ ظ٘سا٘یبٖ سیبسی ٌطفش ٝزض آِج ْٛذب٘ ٝوبخ – ٔٛظٌّ ٜسشبٖ ٍٟ٘ساضی ٔی ضٛز  ٚػّٕ« ٝذٛزٔبٖ ا٘ساذشیٓ» زیسٔ ٜی ضٛز .دس اظ
٘بغطاِسیٗ ضب ،ٜسبیط ػىس ٞبی ثطػبی ٔب٘س ٜاظ زٚضاٖ لبػبض ،ػىس ٞبیی اظ ٔظفطاِسیٗ ضبٔ ،ٜحٕسػّی ضب ،ٜاحٕس ضب ٜاسز و ٝزض حبِز ٞبی ٔرشّف
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ایسشبز٘ ،ٜطسش ،ٝسٛاض ثط وبِسى ٝاست زیسٔ ٜی ضٛز  ٚوٕشط ػىسی اظ ٔٙبظط قجیؼی زض آٖ ضٚظٌبض ث ٝطجز ضسیس ٜاسز .ثب ضٚی وبض آٔسٖ دّٟٛی ا،َٚ
ػىس ٞبی ثؼبی ٔب٘س ٜزض آٖ زٚضاٖ ثیطشط اظ احساطبص ،اثٙی ٝػٕبضار ،دُ ٞب ،سبذشٕبٖ ،زا٘طٍب ،ٜذیبثبٖ وطی ،ضٟطسبظی ،دبضن ،زا٘طىسٔ ،ٜسضسٚ ٝ
لط ٖٛاسز ٘بٌفشٕ٘ ٝب٘س و ٝسب ٔسر ٞب ی ٔسیسی ػىبسی زض ا٘حػبض زضثبضیبٖ ثٛز  ٚآٟ٘ب اظ ػىس ث ٝػٛٙاٖ ٚسیّ ٝای ػٟز دیطجطز دبض ٜای اظ اٞساف ٚ
ٔمبغس ذبظ ذٛز اسشفبزٔ ٜی وطز٘س ٚاٌط زض اٚایُ زٚضثیٗ ػىبسی فمف ثٙٔ ٝظٛض ٌطفشٗ ػىس ٞبی یبزٌبضی ٕ٘ ٚبیص ٔٛضز اسشفبز ٜلطاض ٔی ٌطفز ،ثٝ
سسضیغ ثب اسشفبز ٜاظ سىٙیه ٞبی ػسیس ػىبسی ،ػىس زض ظٔیٞ ٝٙبی زیٍط ث ٝوبض ٌطفش ٝضس .سب ػبیی وٌ ٝطٞٚی اظ زضثبیبٖ ثطای سرطیت چٟط ٜثطذی اظ
ضػبَ سیبسی ث ٝزفؼبر ػىس افطاز ٔ ٚ ٟٓسطضٙبس  ٚیب زضٕٙبٖ ذٛز ضا ثب ثسٖ حیٛا٘بسی ٘ظیط سًٌ ،طث ،ٝاالؽ ٘ٛٔ ...ٚشبغ  ٚزضٔیبٖ ٔطزْ سٛظیغ ٔی
وطز٘س ػىبسی و ٝزض اثشسا ثطای سف ٗٙضب ٚ ٜزضثبضیبٖ ث ٝسٟطاٖ ضا ٜیبفز ،ثؼسٞب ٚسیّ ٝای ضس سب ػس ٜای اظ ضبٌطزاٖ ٕٔشبظ  ٚثب اسشؼساز زاضاِف ٖٛٙثطای
آٔٛذشٗ فٗ ػىبسی ث ٝاضٚدب اػعاْ ض٘ٛس  ٚچٙس ٘فط اظ آٟ٘ب ثؼس اظ ٔطاػؼز ٔٛضز سٛػ٘ ٝبغطاِسیٗ ضب ٜلطاض ٌطفشٙس  ٚث ٝػٛٙاٖ ػىبسجبضی زض زاضاِرالفٝ
ٔجبضو٘ ٝبغطی ٔطغ َٛث ٝوبض ضس٘س  ٚحشی ثطذی اظ آٟ٘ب زض ٔسبفطر ٞبی زاذّی  ٚذبضػی ضب ٜضا ٕٞطاٞی ٔی وطز٘س.
ٔحٕسضؾب ثیٍیٍ٘ ،بض٘س ٜوشبة سٟطاٖ لسیٓ٘ ،بْ ػس ٜای اظ ػىبسجبضیبٖ دبیشرز ضا ث ٝسطسیت لسٔز ٔ ٚسِٚٛیز ثطضٕطز ٜاسز:
«حبع ٔیطظاػّی ػىبسجبضی – آلب ضؾبی دیطرسٔز (الجبَ اِسّك ،)ٝٙػعیع ذٛاػٔ( ٝشػسی سبضیىرب٘ ٚ ٝظٟٛض ػىس) ،ػجبسؼّی ثیً (٘بظٓ ػىبسرب٘،)ٝ
ٔؼشٕساِسّكبٖ (ضییس ػىبسرب٘ ،)ٝحسٙؼّی (ػىبسجبضی) ،ػجساهلل لبػبض (ػىبسجبضی ٔسضس ٝزاضاِفٔ ،)ٖٛٙحٕسحسیٗ لبػبض ٔ ٚیطظا ػٟبٍ٘یطذبٖ .زض ایٗ
ٔیبٖ حسٙؼّی ػىبسجبضی  ٚػجساهلل لبػبض اظ وسب٘ی ثٛز٘س و ٝػىبسی ضا زض اضٚدب آٔٛذش ٝثٛز٘س  ٚث ٝسبیطاٖ آٔٛظش ٔی زاز٘س» .أب سبضید ،ػجساهلل لبػبض ضا
دسض ػىبسی ایطاٖ ٔی ضٙبسس  ٚػىس ٞبی ٔشؼّك ث ٝزٚضاٖ لبػبض و ٝسٛسف ٚی سٟی ٝضس ٜاسز ثبػض سطلی  ٚدیططفز ٚی زض ایٗ ضضش ٝثیص اظ سبیط
ضضشٞ ٝب ضس.

ٔطزْ سٟطاٖ ٘سجز ث ٝایٗ اثعاض فطٍ٘ی ٔ ٚبحػُ آٖ آضٙبیی چٙسا٘ی ٘ساضشٙسٔ .طبٞس ٜسػٛیطی اظ یه ٘فط و ٝزلیمب ثب ٚالؼیز ٔكبثمز زاضش ٝثبضس أطی
ثسیبض حیطر اٍ٘یع  ٚسؼؼت آٚض ثطای ػبٔٔ ٝطزْ ثٛزٔ.شسا َٚضسٖ ػىس زض ٔیبٖ ٔطزْ ضا ثبیس اظ ظٔبٖ اػجبضی ضسٖ طجز احٛاَ زض سٟطاٖ  ٚسبیط
ضٟطسشبٖ ٞب زا٘سز٘ .رسشیٗ سؼُ احٛاَ و ٝزض ظٔبٖ آذطیٗ ضب ٜلبػبض ثٔ ٝطزْ سىّیف ضس ٜثٛز ٚضل ٝای ثس ٖٚػىس ثٛز .أب ثب ضٚی وبض آٔسٖ دّٟٛی
ا ،َٚزسشٛض ػىس زاض ضسٖ سؼُ زاز ٜضس ٔ ٚطزْ اػجبضا ثب ػىس  ٚػىبسی سط  ٚوبض دیسا وطز٘سٙٔ .بظط ٔؿحه ػىس ٌطفشٗ ٞب ثطای طجز احٛاَ،
ٔبػطاٞبی ذٙس ٜآٚضی ضا زض سٟطاٖ آٖ ضٚظٌبض ایؼبز وطز ٜاظ آٖ ػّٕ ٝو ٝثطذی اظ ٔطزْ اظ زٚضثیٗ ػىبسی ٚحطز زاضشٙس  ٚحبؾط ث٘ ٝطسشٗ زض ػّٛی
آٖ ٘جٛز٘س یب ایٙى ٝذٛزضبٖ ضا ٔچبِٔ ٝی وطز٘س  ٚیب ثب زسز ٞبی ضبٖ غٛضر ضبٖ ضا ٔی دٛضب٘یس٘س زض ٘شیؼ ٝػىبسبٖ ٚلز ظیبز ضا غطف ازا  ٚاقٛاض
ٞبی ػبٔٔ ٝطزْ ٔی وطز٘س  ٚثب سرٙبٖ ضبٖ ث ٝآٟ٘ب لٛر لّت ٔی زاز٘س سب سطس ضبٖ اظ ثیٗ ثطٚز .ث ٝػٛٙاٖ ٔظبَ اٌط دیطٔطزی ثطای ػىبسی ٔی آٔس ٚ
سطس زاضز ،ػىبس ثٚ ٝی ٔی ٌفز اٌط زٚسز زاضی ٔسؼس آثبزی یب ٔحّ ٝسبٖ ضا ثجیٙی ،سىبٖ ٘رٛض  ٚزاذُ سٛضاخ زٚضثیٗ ضا ٍ٘ب ٜوٗ و ٝاالٖ آٖ
ٔٙظط ٜػّٛیز ٕ٘بیبٖ ٔی ضٛز  ٚیب اٌط ػٛاٖ ثٛز ،ػىبس اظ ٚی ٔی دطسیس و ٝوساْ یه اظ ضفمبیز ضا زٚسز زاضی ٚ ٚلشی ػٛاة ٔی زاز ،فال٘ی ث ٝأ ٚی
ٌفز ،ػُٓ ٘رٛض ،او ٖٛٙزٚسشز ضا زاذُ زٚضثیٗ ٔی ثیٙی .زض اٚاٖ ضٚاع غٙؼز ػىبسی زض سٟطاٖ ،سٟٙب ػىبسرب٘ ٝسٟطاٖ «ػىبسرب٘ٔ ٝجبضو ٝزِٚشی» ثٛز
وٍٕٞ ٝبٖ ث ٝآ٘ؼب ضا٘ ٜساضشٙس  ٚثیطشط اضطاف  ٚاػیبٖ ث ٝایٗ ػىبسرب٘ٔ ٝی ضفشٙس .ػىبسرب٘ٔ ٝصوٛض زض ذیبثبٖ ػجبضذب٘ ٝثٔ ٝسیطیز ػجبسؼّی ثیً ثٛز
 ٚلیٕز ػىس زض ایٗ ػىبسرب٘ ٝثسشٍی ث ٝوٛچىی  ٚثعضٌی ػىس زاضز.أب ٘رسشیٗ ػىبسرب٘ ٝػٕٔٛی سٟطاٖ زض ذیبثبٖ ػال ءاِس( ِٝٚفطزٚسی)
ٌطبیص یبفز ؤ ٝشؼّك ث ٝضرػی ث٘ ٝبْ «ضٚسی ذبٖ» ثٛز .ثؼساظ ٚی ٘یع فطزی ث٘ ٝبْ ٔبضبءاهلل الساْ ث ٝدطدبیی ػىبسرب٘ ٝای زض ثبظاض ثیٗ اِحطٔیٗ وطز
و ٝث ٝػىبسرب٘ ٝثیٗ اِحطٔیٗ ٔبضبءاهلل ضٟطر زاضز .ایٗ ز ٚػىبسرب٘ٔ ٝرشع ٔطزْ ػبزی ثٛز .ظ٘بٖ سٟطا٘ی ثٞ ٝیچ ػٛٙاٖ ضاؾی ٕ٘ی ضس٘س و ٝزاذُ
ػىبسرب٘ٞ ٝبی ػٕٔٛی ثط٘ٛس ٘ ٚبٔحطْ اظ آ٘بٖ ػىس ثیٙساظز.ث ٝزِیُ ػٕٔٛیز یبفشٗ ػىبسی زض ذب٘ٛازٞ ٜبی اػیبٖ  ٚاضطاف ،چٙس ٘فط اظ ظ٘بٖ  ٚزذشطاٖ
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٘یع ث ٝسؼطث ٝوطزٖ ایٗ غٙؼز ٘ٛظٟٛض دطزاذشٙس ٔ ٚؼطٚف سطیٗ آٟ٘ب و٘ ٝبٔص ث ٝػٛٙاٖ اِٚیٗ ػىبس ظٖ ایطاٖ ث ٝطجز ضسیس ،ٜاضطف اِسّكٕٞ ٝٙسط
ٔحٕسحسٗ ذبٖ اػشٕبزاِسّك ٝٙثٛز و ٝػىبسی ضا اظ ضبٞعازٔ ٜحٕسٔیطظا آٔٛذش ٚ ٝضاسب ث ٝفؼبِیز ٔی دطزاذز .أب ٘رسشیٗ ظ٘ی و ٝث ٝػىبسی ػٕٔٛی
دطزاذز ،ذب٘ٓ حساز ثٛز و ٝظ٘بٖ ثطای ٌطفشٗ ػىس ث ٝػىبسرب٘ٚ ٝی زض ٔیساٖ ضبٞذٛض ٔی ضفشٙس .زض سٟطاٖ لسیٓ ،ػىس ٞب ٍٕٞی زض ضٚظ  ٚسٛسف ٘ٛض
آفشبة ثطزاضشٔ ٝی ضس أب ٘رسشیٗ ػىبسی و ٝزض ضت ػىس ٌطفز ،ػؼفط ذبزْ ثٛز .اثشىبض ػبِت ٚی ث ٝایٗ غٛضر ثٛز و ٝدٛزض ٔٙیعی ْٛضا زض ظطف
زضاظی ضیرش ٚ ٝز ٚقطف دٛزض ضا ث ٝسط سیٓ ِرز ثطق ٚغُ وطز  ٚثب آٔبز ٜضسٖ ػىس ،وّیس ثطق ضا ظزٙٔ ٜیعیٔ ْٛطشؼُ  ٚسِٛیس ٘ٛض زضذطبٖ ٔی وطز
زض ایٗ ٍٙٞبْ فالش ث ٝوبض ٔی افشبز ،ذبزْ ٘رسشیٗ ػىس زض ٍٙٞبْ ضت ضا اظ چٟبضضا ٜحسٗ آثبز ٌطفز  ٚث ٝزِیُ ٘جٛز ضلیت ،ػىس ضت ثسیبض ٌطاٖ ٚ
سمطیجب س ٝثطاثط لیٕز ػىس ٞبی ضٚظ ثٛز .ایٗ ػىبسرب٘ ٝث٘ ٝبْ ذبزْ ثب آٚیرشٗ سبثّٛیی ث٘ ٝبْ «ػىبس ضت  ٚضٚظ» ثبػض حیطر  ٚاػؼبظ ٔطزْ ضس .ػؼفط
ذبزْ و ٝاظ زٚسشبٖ ضؾبذبٖ ثٛز ثؼس اظ ث ٝسّكٙز ضسیسٖ ٚی ث ٝذسٔز زضثبض ا ٚزضآٔس  ٚػىبس ٔرػٛظ زضثبض ضس  ٚدسطش ث٘ ٝبْ ػّی ذبزْ ٘یع
ثؼسٞب ػب٘طیٗ دسضش ضس لیٕز ػىس  ٚضطایف دطزاذز زض آٖ زٚضاٖ ث ٝایٗ ٌ ٝ٘ٛثٛز و ٝػىبس زض اثشسا دیص دطزاذشی زضیبفز ٕ٘ی وطز .ثؼساظ سحٛیُ
ػىس ،د َٛضا ٘مسا ٔی ٌطفز .ضص ػىس ضص زض چٟبض فٛضی اظ یه لطاٖ سب ز ٚلطاٖ  ٚغیطفٛضی س ٝسب چٟبض لطاٖ  ٚاٌط ٕٞطا ٜثب وبضر دسشبَ ثٛز ثطای
ٔطشطی دٙغ لطاٖ سٕبْ ٔی ضس دیسایص ػىبسی  ٚضٚاع ضٚشٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛایٗ فٗ زض ایطاٖ ،ثب اذشالف حسٚز س ٝسبَ اظ اػالْ ٔٛػٛزیز ػىبسی زض
فطا٘س ٝضٚی زازٜاسز .غٙؼز ػىبسی ثطضٚی وبغص حسبس زض سبَ ٔ 1839یالزی ثٛػٛز آٔس  ٚزض سبَ ٔ 1841یالزی دالوٟبی ضیط ٝثطای ػىبسی
اذشطاع ٌطزیس  ٚاظ لطائٗ ٔٛػٛز ایٗ اذشطاػبر  ٕٝٞ ٚا٘ٛاع ٚسبئُ ػىسجطزاضی ز ٚسب س ٝسبَ دس اظ ایٙى ٝث ٝثبظاض ٔیآٔس ثكٛض ٞسی ٝثسسز دبزضب ٜایطاٖ
ٔیضسیس
سالهای آغازین
٘رسشیٗ زسشٍبٜٞبی ػىبسی ث ٝضٚش زاٌطئٛسیخ ،ث ٝزض ذٛاسز ٔحٕس ضب ٜلبػبض اظ وطٛضٞبی ضٚسی ٚ ٝاٍّ٘یس ث ٝزضثبض ایطاٖ ٚاضز ضس .زسشٍبٜٞبی
ػىسجطزاضی ضٚسی ٝوٞ ٝسی ٝأذطاسٛض ثٛز ،ظٚزسط ضسیس ٘ ٚیىالی دبِٛٚفسیذّٕبر ػٛاٖ ضٚس و ٝث ٝایٗ ٔٙظٛض سؼّیٓ ػىبسی زیس ٜثٛز ،ایٗ زسشٍبٜٞب ضا ثٝ
سٟطاٖ آٚضز ٚزض اٚاسف زسبٔجط ٔ ْ 1842كبثك دبیبٖ آشض  .ٞ1221ش ٘رسشیٗ ػىسجطزاضی زض ایطاٖ ضا ا٘ؼبْ زازّٔ .ه لبسٓ ٔیطظا ضبٞعاز ٜایطا٘ی  ٚغَٚ
ضیطبض فطا٘سٛی ٘یع اظ ػّٕ ٝدیططٚا٘ی ٞسشٙس و ٝزض ایطاٖ ،ث ٝضی ٜٛزاٌطئٛسیخ ،ػىسجطزاضی وطزٜا٘س .ثب اقالػبسی و ٝاظ وشبة ٔمبالر ٌ٘ٛبٌ ٖٛسبِیف
زوشط ذّیُ ذبٖ اػّٓ اِس ِٝٚطمفی اظ یبززاضشٟبی ضیطبض ذبٖ ،اِٚیٗ ػىبسی و ٝاػشٕبز اِسّك ٝٙاظ ا٘ ٚبْ ثطز ٜحبغُ ٔیضٛز ایٗ اسز و ٝاِٚیٗ
ػىسجطزاضی ثطضٚی غفح٘ ٝمط ٜزض سبَ ٞ 1260ؼطی لٕطی زض سجطیع ،ظٔب٘ی و٘ ٝبغطاِسیٗ ٔیطظا ِٚیؼٟس ثٛز ا٘ؼبْ ضسٜاسز .ایٗ ز ٚزسشٍب ٜزٚضثیٗ
زاٌطٚسیخ یىی اٞسایی اظ قطف ّٔى ٝاٍّ٘یس  ٚزیٍطی ٞسی ٝأذطاقٛض ضٚسی ٝثٛز٘س .زض سبَٞبی آغبظیٗ دیسایص ػىبسی زض ایطاٖ ثطذی اظ اضٚدبییب٘ی وٝ
زض ٔطبغُ ٌ٘ٛبٌ ٖٛزض اسشرساْ زِٚز ایطاٖ ثٛز٘س ٘یع ث ٝسؼطثیبسی ا٘سن زض ایٗ ظٔی ٝٙزسز ظز٘س .ایٗ افطاز اغّت ٔؼّٕبٖ ضضشٞٝبی ٔرشّف زاضاِفٖٛٙ
ثٛز٘س ؤ ٝسضسٝای فٙی ثطای سطثیز افسطاٖٟٙٔ ،سسبٖ ٘ظبٔی  ٚغیط ٘ظبٔی ،دعضىبٖ ٔ ٚشطػٕبٖ ظثبٟ٘بی ذبضػی ث ٝضٕبض ٔیآٔس ٚث ٝزسز أیطوجیط
دبی ٝضیعی  ٚزض سبَ  ْ 1850سأسیس ضس ٜثٛز ػىبسبٖ ایطا٘ی ٘یع ٓٞظٔبٖ ثب سبَٞبی اِٚی ٝدیسایص ػىبسی زض ایطاٖ زسز ث ٝوبض ضس٘س  ٚث ٝسػٛیط
ػٙجٞٝبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛظ٘سٌی ٔطزْ زض زٚضاٖ لبػبض دطزاذشٙس .ثطای ٕ٘ٔ ٝ٘ٛیسٛاٖ ث٘ ٝبٟٔبی ضیع اضبض ٜوطز:
ضبٞعازّٔ ٜه لبسٓ ٔیطظا و ٝضبیس ٘رسشیٗ ػىبس ایطا٘ی ثبضس ،آلب ضؾب ػىبسثبضی ،اِٚیٗ ػىبس حطفٝای  ٚدطوبض زضثبض ٘بغطاِسیٗ ضب ٜو ٝثسیبضی اظ
سفطٞب ٔطاسٓ  ٚػٙجٞٝبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛزٚضاٖ حىٔٛز قٛال٘ی ٘بغطاِسیٗ ضب ٜضا طجز وطزٜاسز .ثبیس ذبقط ٘طبٖ سبذز و ٕٝ٘ٛ٘ ٝػىسٞبی زٚضٔ ٜحٕسضبٜ
ضا ٘جبیس ثب غٙؼز ػىبسی ٔطس ْٛأطٚظ یىی زا٘سز ،ظیطا غٙؼز ػىبسی (فشٌٛطافی) زض سبَ ٞ 1265ؼطی لٕطی ٔ 1849یالزی اذشطاع ضسٜاسز یؼٙی
یه سبَ ثؼس اظ فٛر آٖ دبزضب ٚ ،ٜآ٘چ ٝزض ػٟس ٔحٕسضبٚ ٜػٛز زاضز  ٚضیطبض ذبٖ ػُٕ ٔیوطز زسشٍب ٜزاٌطئٛسیخ ثٛز و ٝزض سبَ ٔ 1839یالزی ثٝ
ٚػٛز آٔس ٜثٛز .سطآغبظ ػىبسی زض ایطاٖ ،ضٚیسازٞب  ٚحطوزٞبیی ضا زضثط زاضز وٌ ٝب ٜزض ٘ٛع ذٛز زض ػٟبٖ ثی٘ظیط  ٚثطذی اٚلبر دیطط ٚحطوزٞبی
ػىبسی زض ػٟبٖ اسز  ٚاظ ایٗ ِحبل ثسیبض ػبی سبُٔ  ٚثطضسی زاضز.
عکسبرداری خارجیان از ایران
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زض ٕٞبٖ زٚضا٘ی و ٝایطا٘یبٖ سطٌطْ آٔٛذشٗ ػىبسی ثٛز٘س ،ذبضػیبٖ ٔمیٓ ایطاٖ  ٚسیبحبٖٔ ،طغ َٛػىبسی اظ فؿبی ضٍفزاٍ٘یع دیطأ٘ٛطبٖ ثٛز٘س.
اِٚیٗ ٔؼٕٛػ ٝػىس اظ آطبض سبضیری ایطاٖ سٛسف ِٛئیؼی دط )Luigi Pesce( ٝسطٍٙٞی اظ اٞبِی ٘بدُ زض سفط ث ٝایطاٖ سٟی ٝضس٘ .بغطاِسیٗضب ٜثبضٞب ثٝ
ٚی ِمت ػىسثبضی زاز٘ .سر ٝزٔٚی ٘یع اظ ایٗ ٔؼٕٛػ ٝزض ٕٞبٖ سبَ سٟی ٚ ٝثطای ٚیّیبْ ا ،َٚدبزضب ٜدطٚس فطسشبز ضس .آِج ْٛزیٍطی ٘یع ثٛٔ ٝظٜ
ٔشطٚدِٛیشٗ ٘یٛیٛضن اٞسا ضس ٜو ٝضبُٔ  75لكؼ ٝػىس اسز  ٚاحشٕبالً ٕٞبٖ آِجٔٛی اسز و ٝثطای دبزضب ٜدطٚس اضسبَ ضس ٜثٛز .ایٗ آِج ْٛزضاغُ
ٔشؼّك ث ٝاضزضیط ٔیطظا ٜٛ٘ ،فشحؼّی ضب ٜثٛز .اٞسا وٙٙس ٜایٗ آِجٔ ْٛؼشمس اسز و« ٝدط »ٝیه اظ چٙسیٗ ػىبسی اسز و ٝآطبضضبٖ زض آٖ ٔؼٕٛػٌ ٝطزز
آٔسٜاسز آِجٔ ْٛشطٚدِٛیشٗ ضبُٔ ٔٛؾٛػبر ٔشؼسزی اسز .لسیٕی سطیٗ ػىسٞبی ایٗ آِج ْٛثیٗ سبَٞبی ٔ( 1852یالزی) سب ٌ ْ 1855طفش ٝضسٜا٘س.
س ٝدطسط ٜاظ ٘بغطاِسیٗضب ٜزض ػٛا٘ی  ٚیه ػىس ٌطٞٚی زض ایٗ ٔؼٕٛػٚ ٝػٛز زاضز .ثیطشط سػبٚیط ایٗ آِج٘ ْٛطب٘سٙٞسٔ ٜؼٕبضی آٖ ضٚظٌبض اسز.
ػىسٞبی ٚی سٙس سبضیری ثی٘ظیطی اسز وٌٛ ٝیبی ٚؾؼیز ظ٘سٌی ٔطزْ  ٚزضثبضیبٖ اسزٌ .طچ ٝزض ایٗ ػىسٞب ظ٘بٖ ٚػٛز ٘ساض٘س ،أب ٔطزاٖ قجمبر
ٔرشّف اػشٕبع حؿٛض ٔطرع زاض٘س  ٚسّسّٔ ٝطاست اػشٕبػی آٟ٘ب ثب چٍٍ٘ٛی لطاض ٌطفشٗ زض سػٛیط وبٔالً ٘طبٖ زاز ٜضسٜاسز .ػىسٞبی ا ٚاظ
ٔىبٖٞبی سبضیری ایطاٖ زض ٕ٘بیطٍب ٜػٟب٘ی ٞبضیس سبَ ْ 1867ثٕ٘ ٝبیص زضآٔس ٘ ٚطبٖ افشربض زضیبفز وطز ثطػسشٝسطیٗ  ٚدطوبضسطیٗ ػىبس حطفٝای
ایطاٖ زض دبیبٖ لطٖ ٘ٛظز ،ٓٞآ٘شٛاٖ سٛضیٌٛیٗ ثٛز و ٝسطاسط ایطاٖ ضا ظیط دب ٟ٘بز  ٚاظ ٔطزْٙٔ ،بظطٔ ،ؼٕبضی  ٚاضیبء ػىسٞبی ظیبزی ٌطفز .ػىسٞبی
ٚی زض سفط٘بٔٞٝب  ٚزاسشبٖٞب فطاٚاٖ ٔٛضز اسشفبز ٜلطاض ٔیٌطفز ثیآ٘ى٘ ٝبٔی اظ ٚی ثطز ٜضٛز .سٛضیٌٛیٗ ٔحیف ذٛز ضا ثب زیس  ٕٝٞػب٘جٝای سػٛیط
ٔیوطز .وبضٌبٚ ٜی زض ذیبثبٖ زِٚز زض سٟطاٖ لطاض زاضز  ٚػىسٞبیص زض ٕ٘بیطٍب ٜثطٚوسُ زض ٔ( 1897یالزی) ث ٝوست ٔساَ قال ٘بیُ ضس.
سٛضیٌٛیٗ ث ٝویفیز ٘ٛض  ٚسغییطار آٖ سٛػ ٝذبظ زاضز  ٚدیساسز و ٝاغّت ػىسٞبیص ضا زض اٚاسف ضٚظ ٔیٌطفشٝاسزٚ .ی اغّت فطز یب ٌطٞٚی ضا
زض ظٔی ٔٝٙػىسٞبیص لطاض ٔیزاز سب ؾٕٗ ٘طبٖ زازٖ سبضیری ثٛزٖ ٔٛؾٛعٔ ،میبس ضا ٘یع ثجیٙٙس ،اِمبء ٕ٘بیس .یىی اظ سىٙیسیٗٞبی ػىبسرب٘ ٝػجساِٝ
ٔیطظا ثٙبْ ایٛا٘ٛف و ٝثطای ذٛز اسٓ ایطا٘ی ضٚسیذبٖ ضا ا٘شربة وطز ٜثٛز ،دس اظ سفط ث ٝضٚسی ،ٝثب یىی اظ ضطوزٞبی ِٛاظْ ػىبسی ثطای سٟی ٝضیط،ٝ
وبغص ٔ ٚمٛای ػىبسی لطاضزازی ٔٙؼمس ٕ٘ٛز  ٚزض ذیبثبٖ ػالءاِس ِٝٚػىبسرب٘ٝای زایط ٕ٘ٛز .ػىسٞبی أ ٕٝٞ ٚبضن ضٚسیذبٖ زاض٘س .زض ا٘مالة
ٔططٚق ٚ ٝچٙس سبَ ثؼس ،ایٗ ػىبسذب٘ٔ ٝطوع آظازیرٛاٞبٖ  ٚاغّت ػىسٞبی آٖ ٔطثٛـ ث ٝثعضٌبٖ ٔططٚقٟٔ ٚ ٝبػطر  ٚغیط ٜثٛزٜاسز .ایٗ ػىبسرب٘ٝ
سب سبَ ٞ 1299ؼطی ضٕسی زایط ثٛزٜاسز .ضٚسیذبٖ ثب ٔحٕسػّیطب ٜث ٝاضٚدب ضفز  ٚوبضٞبی ػىبسرب٘ ٝسٛسف ٟٔسی ٔػٛضإِّه ازأ ٝیبفز  ٚسذس
سؼكیُ ضس سػبٚیطی و ٝاظ اثٙی ٚ ٝػٕبضار آٖ زٚضاٖ ث ٝػب ٔب٘س ،ٜثطای ٔكبِؼبر ایطاٖ ػٟس لبػبض اضظضی ٔسشٙس زاضز  ٚزض ؾٕٗ اقالػبسی اظ ٘ظبْ
حىٔٛشی آٖ زٚض ٜضا فطأ ٓٞیوٙس.
زٚض٘ ٜبغطی
زٚض ٜدٙؼب ٜسبِ ٝسّكٙز ٘بغطاِسیٗ ضب ٜضا ثبیس زٚض ٜضىٛفبیی ػىبسی زض زٚضاٖ لبػبض یب ایطاٖ لطٖ ٘ٛظزٔ ٓٞیالزی زا٘سز .ا ٚو ٝذٛز ا ُٞشٚق ٙٞ ٚط
ثٛز ث ٝػىبسی ػاللٕٙس ٌطزیس  ٚثط سٛسؼ ٝایٗ فؼبِیز زض زض ٖٚزضثبض ٕٞز ٌٕبضزٚ .ی ثب سأسیس ػىبسرب٘ ٝوبخ ٌّسشبٖ ٘ ٚیع سطٛیك  ٚحٕبیز
ػىبسبٖ ،سٛا٘سز سػبٚیط  ٚیب ث ٝػجبضسی اسٙبز ٙٞطی  ٚسبضیری ٌطا٘جٟبیی اظ ایطاٖ آٖ ضٚظ ضا طجز ٕ٘بیس.
٘بغطاِسیٗ ضب ٜزض ضٕبض اِٚیٗ افطاز اظ ذب٘ٛاز ٜسّكٙشی ثٛز و ٝدیص اظ ثط سرز ٘طسشٗ ،سػٛیطش ثط غفح ٝزاٌطئٛسیخ طجز ضس .ضبیس ٕٞیٗ ٔٛؾٛع،
ثؼسٞب ضیفشٍی ثیص اظ حس ا ٚث ٝػىبسی  ٚحٕبیزٞبی ٌسشطز ٜا ٚاظ ایٗ فٗ ٙٞ ٚط ضا زض سبِٟبی قٛال٘ی سّكٙز ضا ث ٝز٘جبَ آٚضز  ٚظٔیٝٙسبظ ضٚاع
ٌسشطز ٜػىبسی زض ایطاٖ  ٚوبضثطزٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛآٖ ضس .ذٛز ا ٚػىبس سٛا٘بیی ثٛز  ٝ٘ ٚسٟٙب اظ افطاز ذب٘ٛاز ٜسّكٙشی ػىس ٔیٌطفز ،ثّى ٝچٟطٜٞبی
ثسیبضی ٘یع اظ ذٛز ث ٝػب ٌصاضشٝاسزٞ .طچٙس و ٝفؼبِیز ٘بغطاِسیٗ ضب ٜث ٝزض ٖٚزضثبض  ٚسطثیز ػىبسبٖ زضثبضی ٔحسٚز ٌطزیس ِٚی سأسیس ضضشٝ
ػىبسی زض ٔسضس ٝزاضاِف٘ ،ٖٛٙطبٖ اظ اٞشٕبْ ا ٚث ٝایٗ أط زاضز٘ .بغطاِسیٗ ضب ٜث ٝػىبسی ػاللٕٙس ضس  ٚآٖ ضا ٘عزوبضِیبٖ فطا ٌطفز .اظ آٖ دس ضب ٜثطای
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ا٘ؼبْ وبضٞبی ػىبسی اش  ٚاحساص سبضیىرب٘ ٝثطای ظٟٛض ،چبح  ٚسٟی ٝضیطٞٝبی حسبس ،حیبـ ٚػٕبضسی اظ سبذشٕبٟ٘بی سّكٙشی ضا ث ٝػىبسرب٘ٝ
زضثبضاذشػبظ زاز  ٚای ٍٝ٘ٛٙثٛز وٟؼىبسرب٘ٔ ٝجبضو ٝثٙیبز یبفز .یبززاضشٟب ٔ ٚساضن ثطػبی ٔب٘س ٜزض وبخ ٌّسشبٖ ،حبوی اظ آٖ اسز و٘ ٝبغطاِسیٗ ضبٜ
ثب ظٟٛض فیّٓ  ٚچبح ػىس آضٙب ثٛز ٚ ٜاظ قطفی زسشرف  ٚسٛؾیحبر ٚی زض حبضی ٝثسیبضی اظ ػىسٟب  ٚػجبضر ٔؼطٚف «ذٛزٔبٖ ا٘ساذشیٓ» ٘طبٖ اظ
فؼبِیز ػىبسی ا ٚزاضز .ضب ٜثطای ایٙى ٝػىبسرب٘ٔ ٝسیطٔسئِٛی  ٓٞدیساوٙس آلب ضؾب ذبٖ الجبَاِسّك ٝٙدسط ٔیطظا اسٕبػیُ ،دیطرسٔز سالْ  ٚثطازض
ػّی ٘می حىیٓ إِٕبِه ضا و ٝاظْ حطٔبٖ ٘عزیىبٖ ضب ٜثٛز  ٚثٙب ث ٝأط ضب ٜفٗ ػىبسی ضا ٘عز وبضِیبٖ ث ٝذٛثی یبزٌطفش ٝثٛز ػىبسجبضی ٔ ٚسیط
ػىبسرب٘ٔ ٝجبضوٕٞ ٝبی٘ٛی وطز ،ٜث ٝایٗ فٗ ػسیس غٛضر ػسی  ٚضسٕی زاز  ٚاظ ایٗ دس اظ  ٕٝٞاضزٚوطیٞب ،ییالقٞب ،سفطٞبٔ ،طاسٓ سالْ ،است
زٚا٘یٞب  ٚضٟطٞب  ٚقجمبر ٔرشّف ٔطزْ  ٚضػبَ ػىسٞبی فطاٚاٖ ٔشؼسز ٌطفش ٝزضآِجٟٔٛب لطاضزاز ٜضس ٚزضآِج ْٛذب٘ ٝسّكٙشی زضوبخ ٌّسشبٖ زض
ضٕس اِؼٕبضٌ ٜطز آٔس .آلبضؾب ٘رسشیٗ وسی اسز و ٝثٔ ٝمبْ ػىبسثبضی ٔٙػٛة ضس .اظ ػىبسبٖ زضثبض ثٝػع أ ٚیسٛاٖ اظ ػجساهلل ٔیطظا لبػبض ٘بْ ثطز.
ٚی اظ زا٘صآٔٛذشٍبٖ زاضاِف ٖٛٙثٛز  ٚػىبسی ضا زض فطا٘س ٝفطا ٌطفزٚ .ی زض آٔٛظش ػىبسی حطفٝای زض ایطاٖ ٘مص ٔؤططی ثطػٟس ٜزاضز سٕبیُ
ضرع ٘بغطاِسیٗ ضب ٜث ٝػىبسی ٔٛػت ضس سب ػىسٟبی ثسیبضی ث ٝزسز ذٛز ٚی ثطزاضش ٝضٛزٛٔ .ؾٛع اغّت ایٗ ػىسٟب ضرع ٚی ،ظ٘بٖ حطٔسطا،
ٚلبیغ ضٚظٔط ٜزض وبخ سّكٙشی  ٚچٟط ٜثطذی ضػبَ زضثبضی اسز .آٖچ ٝاظ یبززاضزٞبی ضرػی ٘بغطاِسیٗضب ٜثسسز آٔس٘ ٜطبٍ٘ط آٖ اسز وٚ ٝی ثب
ضٚشٞبی ػّٕی  ٚفٙی ػىبسی  ٚقطظ وبض زٚضثیٗٞبی ٔرشّف آضٙب ثٛزٜاسز  ٚاغّت اظ زٚضثیٗٞبی ثعضي ثب س ٝدبی ٝاسشفبزٔ ٜیوطزٜاسز .لسیٕیسطیٗ
ػىسٞبی ٘بغطاِسیٗضب ٜػجبضسسز اظ دطسطٜای و ٝاظ ذٛزش ٌطفش ٚ ٝدطسطٜای سٕبْ ضخ اظ ٔبزضش .حٕبیز ا ٚاظ ػىبسی زض ایطاٖٛٔ ،ػت ضضس ٌ ٚسشطش
ظٔیٞٝٙبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛایٗ فٗ ٙٞ ٚط زض سبِٟبی اغبظیٗ دیسایص آٖ ضسٜاسز .ث ٝاذشػبض ایٗ ظٔیٞٝٙب ػجبضسٙس اظ:
ظٔی ٝٙدیسایص  ٚضضس ٌ ٚسشطش ػىبسی ٔسشٙس ٌ ٚعاضشٞبی سػٛیطی اظ سطاسط ایطاٖ
سطٚیغ اغِٛی ػىبسی  ٚسٛػ ٝث ٝآٔٛظش ایٗ فٗ ث ٝغٛضر ضسٕی زض زاضاِفٖٛٙ
ایؼبز ػىبسرب٘ ٝسّكٙشی  ٚفطا ٓٞآٔسٖ سؼساز ثسیبضی ػىس اظ ػٙجٞٝبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛظ٘سٌی ٔ ٚؼیطز زض ػػط لبػبض
دبیٌٝصاضی ٘ٛضشٗ ضطح ثط ػىسٟب
سٛػ ٝث ٝضضس ٌ ٚسشطش زا٘ص ٘ظطی  ٚفٙی ػىبسی  ٚسبِیف  ٚچبح وشبةٞبی ٔطثٛـ ث ٝاٖ
سٛسؼ ٝػىبسی زض ٔیبٖ زضثبضیبٖ  ٚذب٘ٛازٜٞبی اضطاف
اثساع ِمت ػىبسثبضی ث ٝػٛٙاٖ ػبِیشطیٗ ضسج ٝفٙی زض ایٗ حطفٝ
اػعاْ ثطذی ٔحػالٖ ٔسشؼس زاضاِف ٖٛٙث ٝاضٚدب ،ثطای وست ٟٔبضرٞبی فٙی ٙٞ ٚطی زض ایٗ ظٔیٝٙ
ثی ضه ،ثب ثطضسی  ٕٝٞػب٘ج ٝػىسٞبی ثبلی ٔب٘س ٜاظ ایٗ ظٔبٖٔ ،یسٛاٖ ثطسطی ٘بة ثٛزٖ ظٔیٞٝٙبی سػٛیطی ایٗ ٙٞط زض زٚضاٖ لبػبض ضا زضیبفز .ظیطا
ػىبسبٖ ایطا٘ی زض سبِٟبی ٘رسشیٗ ،ثس ٖٚسمّیس اسز ظٔیٞٝٙبیی ٕٞچ٘ ٖٛمبضی غطثی ٔ ٚؼیبضٞبی ظیجب ضٙبذشی حبوٓ ثط آٖ  ٚسٟٙب ثب ضٚیبضٚیی ٔسشمیٓ
ثب ٔٛؾٛػبر ،الساْ ث ٝػىسجطزاضی اظ آٟ٘ب ٔیوطز٘سٍ٘ .ب ٜذبِع  ٚثس ٖٚغحٝٙآضاییٞبی ٔؼٕ َٛزض ػىسٞبی ایٗ سبَٞب ضا ٔیسٛاٖ ث ٝضٚضٙی زضیبفز.
ویفیز ایٗ أط زض سبِٟبی ثؼس ،ثب ٌسشطش اضسجبـ ثب غطة  ٚسمّیس اظ ضی ٜٔٛوبض ػىبسبٖ اضٚدبیی ،ض ٚث ٝافٌ َٛصاضز .سبطیط ػىبسی ثط وبض ٘مبضبٖ زٚضٜ
لبػبض ٘یع آضىبض اسز .زض ٍ٘بضٜٞبیی و ٝذب٘عاز اسٕبػیُ اظ ٘بغطاِسیٗ ضب ٜوطیس ،ٜضب ٜثب ٕٞبٖ وشی ٘طبٖ زاز ٜضس ٜو ٝزض ػىسی اظ ٕٞبٖ زٚض ٜزیسٜ
ٔیضٛز
عکاسان دوره قاجار را سه دسته تشکیل هیدادنذ:
ػىبسب٘ی و ٝثطای ٔؤسسبر وبٚشٞبی ػّٕی  ٚػغطافیبیی اضٚدبیی وبض ٔیوطز٘س
ػىبسبٖ ثٔٛی و ٝثطای سطٌطٔی ث ٝػىبسی ٔیدطزاذشٙس
ػىبسبٖ حطفٝای و ٝاظ ایٗ ضا ٜأطاض ٔؼبش ٔیوطز٘س
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ٔجٙبی وبض ٘رسشیٗ ػىبسبٖ اضٚدبیی سٛػ ٝث ٝفطْ  ٚاغ َٛظیجبضٙبذشی ثٛز أب ػىبسبٖ ایطا٘ی ،اضٚدبئیبٖ ضا سطٔطك ذٛز لطاض ٔیزاز٘س .آ٘چ ٝاظ ضٚی آطبض ٚ
٘ٛضشٞٝبی زٚضاٖ لبػبض ثٝزسز آٔس٘ ٜطبٖ ٔیزٞس و ٝایطاٖ زض اٚاذط لطٖ ٘ٛظز ٓٞزض حبَ زٌطٌ٘ٛی ثٛزٜاسز  ٚػبٔؼ ٝسٙشی ایطاٖ زض سالش ثطای
ا٘كجبق ذٛز ثب ػّ ٚ ْٛف ٚ ٖٛٙا٘سیطٞٝبی غطة ث ٝسط ٔیثطزٜاسز.
دوره هظفرالذین شاه و انقالب هشروطه
اظ اٚایُ سّكٙز ٔظفطاِسیٗضب ٜزض  1314لٕطی ػجسأِ ٝیطظا زض ثبالذب٘ٞٝبی زاضاِف ٖٛٙػىبسرب٘ٝای زایط ٕ٘ٛز  ٚفٗ ػىبسی ضا ٔشسا َٚوطز .ثسیبضی اظ
ػىبسٞبی ثؼسی اظ ضبٌطزاٖ ٚی ثٛزٜا٘س .ایٗ ػىبسرب٘ ٝسب اٚایُ ٔططٚقیز زایط ثٛز  ٚػىبس زیٍطی وبضٞبی ػىبسی زضثبضی ضا ا٘ؼبْ ٔیزاز ،ثٙبْ ٔیطظا
اثطاٞیٓذبٖ ػىبسثبضی و ٝاظ ذسٔشٍعاضاٖ زضثبض ٔظفطاِسیٗضب ٜثٛزٜاسزٔ .ؼطٚف اسز ؤ ٝظفطاِسیٗضب ٜسرز ضیفش ٔٝػىبسی ثٛز  ٚذٛز ػىبس
آٔبسٛض ثٛزٜاسز .اظ ضبٌطزاٖ ػجسأِ ٝیطظا ز٘ ٚفط زیٍط ثٙبْ «ٔبضباِ ٝذبٖ» « ٚذبزْ» زض اٚایُ سبَ  1300ضٕسی ،ػىبسرب٘ٞٝبی زیٍطی ثطدب وطز٘س وٝ
ٞط ز ٚزض ذیبثبٖ ٘بغطی ٝثٛز ،و ٝػىسٞبی اضظاٖسطی ٔیا٘ساذشٙس .ثب آغبظ ػٙجص ٔططٚقیز ٔطزْ سٕبیُ زاضشٙس چٟط ٜٔضٞجطاٖ ذٛز ضا ٔطبٞسٕ٘ ٜبیٙس
 ٚضٚاع ایٌٗ ٝ٘ٛػىسٞب ٔػساق ایٗ سٕبیُ اسز .ثٝسسضیغ طجز چٟطٜٞبی ٔؼطٚف ٌسشطش یبفز ٚ .ثب ایؼبز سحٛالر ٔرشّف ،ػىس اظ ا٘حػبض زضثبض ذبضع
ضس ٛٔ ٚؾٛػبر اػشٕبػی ٚ ٚالؼی ٔٛؾٛع ػىبسی لطاض ٌطفز .ثب سحٛالر ػٙجص ٔططٚقیز ظٔی ٝٙثطای ػىبسی ٔكجٛػبسی فطا ٓٞضس.
دوران پهلوی اول
اظ  1327سب  .ٞ 1332ش ٔكجٛػبر و ٝسطآغبظ فؼبِیز آٟ٘ب اظ ػٙجص ٔططٚقیز ضطٚع ضس ٜثٛز فؼبِیز ٚسیغسطی یبفشٙس  ٚوبضثطز ػىس ثیطشط ضس ٚ
سحٛالر اسبسی زض ػىسٞب ظبٞط ضس .ػىسٞبی ایٗ زٚضاٖ ثسیبض ثطػسشٔ ٚ ٝشفبٚر اسز.
دوران پهلوی دوم
ایٗ زٚض ،ٜزٚضاٖ ٚضٚز  ٕٝٞػب٘ج ٝف ٚ ٖٛٙسؼٟیعار غطثی ث ٝایطاٖ  ٚضٚیآٚضی ٙٞطٔٙساٖ ث ٝضیٜٞٛبی ٔسضٖ غطثی ثٛز .زض ایٗ زٚضاٖ ثب دیططفز سؼٟیعار
ػىبسی ٌ ٚسشطش فؼبِیز ٔكجٛػبر ،ػىس ث ٝػٙػطی ٔ ٚ ٟٓسأطیطٌصاض ثسَ ٌطز .ػىبسی ٔكجٛػبسی و ٝوٕبثیص ض٘ٚمی زاضز ثب وٛزسبی ٔ 28طزاز
 .ٞ 1332ش زٚثبض ٜزچبض ضوٛز  ٚضذٛر ضس  ٚػىبسی زض حبضی ٝلطاض ٌطفز .ػىسٞبی ز 40 ٚ 30 ٝٞضٕسی ثیطشط ػٙج ٝسجّیغبسی  ٚضسٕی زاضشٙس.
زض اٚاذط ز 40ٜثٝزِیُ ظٟٛض ٌ ٚسشطش ٌطایطبر ٙٞطی  ٚدیچیس ٜضسٖ ٔجبضظار سیبسی ،ثٝسسضیغ فؿبی ػسیسی ثٛػٛز آٔس و ٝػىبسی ضا ٘یع ٔشأطط
سبذز
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