
  
  اد�یات و ع�وم ا�سا�ی دا�ه 

�ر� و جا��ه �نا�ی ��وه آ�وز�ی

  پایا نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد

  ایران اسالمی - رشته تاریخ

  

   محلی آذربایجان بر مبناي و نقد تاریخشناخت، بررسی

  آلبوم عکس علی خان والی

  :پژوهشگر

نیامژده محمودي

:استاد راهنما

دکتر سجاد حسینی

  :استاد مشاور

  دکتر جعفر آقازاده

  صدر دکتر علیرضا حسینی

  )1397دي (

  

  

  

  

  

  

  

  



  نیامژده محمودي/ آلبوم عکس علی خان والی تاریخ محلی آذربایجان بر مبنايو نقد شناخت، بررسی  :نام پدیدآور و عنوان

  دکتر سجاد حسینی  : راهنمااناستاد

  دکتر علیرضا حسینی صدر/ دکتر جعفر آقازاده  :ان مشاوراستاد

  15/10/1397  :دفاعتاریخ

  .ص183  : اتصفحتعداد

  /تاریخ و جامعه شناسی  :نامه شماره پایان

  :چکیده

خت تاریخ محلی آذربایجان بر اساس آلبوم عکس علی خان والی بررسی و شناپژوهش هدف از این: هدف

  .بوده است

و تفسـیر  اي و شیوة توصیفی، تحلیلـی از روش کتابخانه براي انجام این پژوهش:روش شناسی پژوهش

  .استفاده شده استخان والیبخش آذربایجان آلبوم علی يهاعکس

این آلبوم توسط . خان والی یکی از ارزشمندترین اسناد مصور تاریخی عهد قاجار استآلبوم علی:هایافته

-خان معاصر با عهد ناصري در والیـت علی. خان والی وابسته به خاندان معیرالممالکان تهیه شده استعلی

ی ثبت و ضبط هاي مختلف آذربایجان حکومت یافت و حضور خود در این مناطق را به مدد دوربین عکاس

شود آن را آیینۀ دهد و میترین شهرهاي شرق، غرب و مرکز آذربایجان را پوشش میاین تصاویر مهم. کرد

تا ضمن مطالعه و بررسی تصـاویر  این پژوهش بر آن است. تمام نماي تاریخ آذربایجان عهد ناصري دانست

، اجتمـاعی و فرهنگـی آذربایجـان را    و بازخوانی نسخۀ حاشیۀ این آلبوم بخشی از تاریخ سیاسـی، نظـامی  

  . بازگو نماید

بر اساس این پژوهش تاریخ رجال سیاسی آذربایجان، تـاریخ حادثـۀ مهـم فتنـۀ شـیخ       :گیرينتیجه 

ها مسیحی غرب و مرکز آذربایجان، تاریخ اجتماعی، زنان و مردان و کودکان عبیداهللا شمزینی، تاریخ اقلیت

  .مدنی شهرهاي آذربایجان قابل شناسایی استآذربایجانی، تاریخ فرهنگی و 

  .خان والی، آذربایجان، تاریخ سیاسی نظامی، تاریخ اجتماعی فرهنگیآلبوم عکس، علی:هاي کلیدي واژه

  

  

  



مقدمه- 1-1

تاریخ دانشی است که با موضوع پژوهش خود به واسطۀ اسناد و مدارك برجـاي مانـده   

منابع مکتوب برجاي مانـده  بیشترین انعکاس گذشته در قالب . کنداز آن ارتباط برقرار می

اختراع عکاسی . اما در این بین منابع تصویري نیز از جایگاه خاصی برخوردار هستند. است

ها برخی اطالعـات غیرقابـل انتقـال بـا     عکس. تحولی شگرف در زمینۀ تاریخ به وجود آورد

ن زمـان  به طوري که گویا مورخ در آ. منابع مکتوب را به طور واضح بر مورخ عرضه داشتند

آلبـوم  . حضور داشته و گذشته را از زاویۀ دوربین عکاسان دنیاي قـدیم سـیر کـرده اسـت    

ایـن مجموعـه بـه    . خان والی از جمله منابع قابل اعتناي عکاسـی دوران قاجـار اسـت   علی

گري عکاس در شهرهاي مختلف ایالت آذربایجان تقریباً تمامی مناطق شـرقی،  واسطۀ والی

الت را پوشش داد و آن را به یک سند تصویري معتبر بـراي مطالعـۀ   غربی و مرکزي این ای

هـاي  ها و حاشـیه پژوهش حاضر با تکیه بر عکس. تاریخ محلی این ایالت تبدیل کرده است

شـود و  موجود در آلبوم مذکور که در کتابخانۀ دانشگاه هاروارد ایاالت آمریکا نگهداري می

در ایـن  .بل دسترسی اسـت، تـدوین گشـته اسـت    از طریق سایت کتابخانۀ این دانشگاه قا

ها بازخوانی شد و بـا نسـخۀ بـازخوانی شـده و     پژوهش ابتدا متن مکتوب در حاشیۀ عکس

منتشر شده توسط اصغر محمدزاده مقابله گشت و پس از آن تصاویر موجود در این آلبـوم  

هـاي  بخانـه در ایـن راسـتا از منـابع موجـود در کتا    . مورد شناسایی و تفسـیر قـرار گرفـت   

دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی، کتابخانۀ مرکـزي دانشـگاه محقـق    

هاي فرهنگی آذربایجان، کتابخانۀ مرکزي اردبیل، کتابخانۀ اردبیلی، کتابخانۀ مرکز پژوهش

در جریـان انجـام   . الدین اردبیلی اسـتفاده شـد  شهید مطهري اردبیل وکتابخانۀ شیخ صفی

اي وجود داشت که در رأس آن فقدان کتب مرتبط بـا  یق موانع و مشکالت عدیدهاین تحق

نوع مطالعۀ انجام گرفته در این تحقیق . توان قرار دادهاي اردبیل را میموضوع در کتابخانه

پژوهش حاضـر  . اي است که در آن دو روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده استکتابخانه

شـناخت بخـش آذربایجـان آلبـوم، بررسـی و نقـد بخـش        در سه فصل کلیـات، معرفـی و   

هایی چون مقدمه، بیـان مسـأله،   فصل اول شامل بخش. آذربایجان آلبوم تنظیم شده است

فصل دوم این پایـان  . سؤاالت پژوهش، پیشینۀ پژوهش و نقد و بررسی منابع و مأخذ است

  عکاسـی، آلبـوم   خـان والـی و   هایی چـون تاریخچـۀ عکاسـی در ایـران، علـی     نامه از بخش

در فصـل پایـانی ایـن پـژوهش     . خان والی و بازخوانی حاشیۀ آلبوم تشکیل شده استعلی

  تاریخ سیاسی، نظامی، اجتمـاعی، فرهنگـی و مـدنی آذربایجـان بـر مبنـاي آلبـوم عکـس         



  .خان والی مورد بررسی قرار گرفتعلی

  هدف پژوهش- 1-2

موجـود در بخـش آذربایجـان آلبـوم     این پژوهش بر آن است تا ضمن بازخوانی حاشیۀ 

هـاي تـاریخ محلـی    هاي موجود بپردازد و ناگفتهخان والی به شناسایی و تفسیر عکسعلی

  . آذربایجان در عهد ناصرالدین شاه قاجار را بازگو نماید

  ضرورت و اهمیت پژوهش- 1-3

مـی  خان والی تـا کنـون بـه صـورت عل    با عنایت به این که بخش آذربایجان آلبوم علی

بازخوانی و تفسیر نشده است این پژوهش بر آن است تا با بازخوانی و تفسیر علمی این اثر 

.گام استواري در جهت پیشبرد مطالعات تاریخ آذربایجان بردارد

  بیان مسئله - 1-4

مدارك تـاریخی همـواره مـورد توجـه پژوهشـگران      ترین ها به عنوان یکی از مهمعکس

هـاي  پیـدایش و رواج روش . وناگون گذشته قرار گرفتـه اسـت  تاریخ جهت بازسازي ابعاد گ

گوناگون عکاسی در ایران با اختالف حدود سه سال از اعالم موجودیت عکاسی در فرانسـه  

دوران پنجاه ساله سلطنت ناصرالدین شاه را باید دوره شـکوفایی عکاسـی   . روي داده است

گلسـتان و نیـز تشـویق و حمایـت     وي با تأسـیس عکاسـخانه کـاخ    . در عهد قاجار دانست

اسناد هنـري و گرانبهـایی از ایـران را ثبـت     عکاسان، توانست اسناد تصویري یا به عبارتی

. نماید

وي در نوجـوانی همـراه   . علی خان والی فرزند قاسم خان والی در تهران بـه دنیـا آمـد   

نجـا  در آ. پدرش که سمت مستشاري سفارت روسیه را داشت؛ به سن پطـرز بـورگ رفـت   

مشغول تحصیل زبان فرانسه و تاریخ و جغرافیـا و هندسـه شـد و در کنـار آن هنـر نـوین       

. پس از بازگشت به پیشخدمتی خاصه دربار ناصرالدین شـاه رسـید  . عکاسی را نیز آموخت

همراه گروهی با مظفرالدین میرزا ولیعهـد مـأمور اعـزام بـه     . م1879./ ق.هـ1296در سال 

وي پـس از مراغـه   . أموریـت بـه حکومـت مراغـه منصـوب شـد      آذربایجان شد و در ایـن م 

در حکومت ارومیـه بـاقی   . م1883./ ق.هـ1300دارگشت و تا سال حکومت ارومیه را عهده

خـان پـس از ارومیـه والیگـري شـهرهاي خـوي، سـلماس، اردبیـل، مشــگین،         علـی . مانـد 

ن دوران اقـدام بـه   وي در تمام ای. ساوجبالغ، سنندج، کرمانشاه و همدان را بر عهده گرفت



  15  مقدمه و هدف: فصل اول

 بخش آذربایجان آلبوم عکـس . عکاسی از مناطق مختلف آذربایجان، عراق و کردستان کرد

در . باشـد او آیینۀ تمام نماي تحوالت سیاسی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی این ایالـت مـی  

خـان والـی مـورد معرفـی، نقـد و      ها و توضیحات حاشیۀ آلبوم عکس علیاین مجال عکس

گیرد و به واسطۀ آن اوراق نوینی بر صحیفۀ تاریخ محلی آذربایجان افـزوده  می بررسی قرار

  .شودمی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  مبانی و پیشینه تحقیق-2

  نقد و بررسی منابع - 2-1

  نگاريتاریخ -2-1-1

  مرآه البلدان-2-1-1-1

. شاه قاجار استخان اعتمادالسلطنه، از رجال عهد ناصرالدینحسناین اثر تألیف محمد

ایـن اثـر   . کتاب مذکور دربارة تاریخ و جغرافیاي شهرهاي مختلف ایران تدوین شده اسـت 

دهـد کـه بـراي    اطالعات ارزشمندي از تاریخچۀ عکاسی در دورة ناصرالدین شاه ارائه مـی 

  .باشدمغتنم می پژوهش حاضر

  

  المآثر واآلثار  -2-1-1-2

شـاه  محمدحسن خان اعتمادالسلطنه در این اثر تصویر جامعی از سـلطنت ناصـرالدین  

در این بین بخشی از دستاوردهاي مدنی شاه قاجـار و از آن جملـه   . قاجار ارائه نموده است

موجـود در مآثراآلثـار   هـاي  داده. اقتباسات او از تمدن غربی با جزئیـات بیـان شـده اسـت    

  . مرتبط با ورود صنعت عکاسی به ایران براي پژوهش حاضر سودمند واقع گشت

  رجال عصر ناصري -2-2-1-3

شاه اسـت، نویسـنده   این اثر تألیف دوستعلی خان معیرالممالک، نوة دختري ناصرالدین

لدین شـاه  نظـامی ایـران در دورة ناصـرا   -در این اثر به شناسایی تعدادي از رجال سیاسـی 

خان والـی و پـدر   این اثر حاوي اطالعات جامعی راجع به زندگی علی. قاجار پرداخته است

خـان داشـته   از آن جایی که نویسنده رابطۀ خویشاوندي بـا علـی  . او قاسم خان والی است

  . باشدهاي او دربارة حیات وي و فرزندش از دقت باالیی برخوردار میداده. است



  17  مبانی و پیشینه تحقیق: فصل دوم

  جغرافی دارالسلطنۀ تبریزتاریخ و  -2-2-1-4

شاهزاده نادر میرزا این اثر را در طول چهل سال اقامت در تبریـز گـردآورده و در سـال    

این کتـاب در برگیرنـدة اطالعـات    . به شکل کتاب تدوین کرده است. م1882./ق.هـ1300

نـادر میـرزا عـالوه بـر     . جامعی در خصوص تاریخ محلی شهر تبریز و ایالت آذربایجان است

هـا در  هاي حکومتی آذربایجان نیز دسترسی داشـته و از آن اهدات خود به اسناد و نامهمش

هاي ارزشـمندي در زمینـۀ قیـام    این کتاب داده. نوشتن کتاب خویش استفاده کرده است

هـاي ابنیـۀ   اطالعات مذکور در تفسـیر عکـس  . شیخ عبیداهللا و ابنیۀ تبریز ارائه کرده است

خان والی مـرتبط بـا قیـام شـیخ عبیـداهللا      ذربایجان آلبوم علیشهر تبریز و حاشیۀ بخش آ

  .سودمند واقع گشت

  

  ها خاطرات و سفرنامه -2-2-2

  ي اوژن فالندن به ایرانسفرنامه-2-2-2-1

  جهانگرد فرانسوي در زمان محمـد شـاه قاجـار بـه ایـران سـفر کـرده و         1اوژن فالندن

وي در ایـن  . اي گـرد آورد در قالب سیاحتنامههاي خود از این سرزمین را ها و شنیدهدیده

زمان به اکثر شهرهاي ایران سفر کرد و اطالعات سودمندي راجع بـه وضـعیت آن شـهرها    

هـاي مـذهبی، وضـعیت    فالندن در سفر خود به آذربایجان اطالعاتی راجع به اقلیت. نوشت

سـتاي خسـروه   هـاي مختصـر وي از رو  داده. ها قید کرده اسـت ها و مناطق سکونت آنآن

ها به ایـن ناحیـه بـراي پـژوهش حاضـر بسـیار       سلماس و نحوة ورود کاتولیک] خسروآباد[

  . باشدارزشمند می

  خاطرات سیاسی امین الدوله -2-2-2-2

خان ملقب به امین الدوله از رجال سیاسی اواسط دوران قاجـار  این اثر تألیف میرزا علی

لدین شاه باعـث شـده تـا او شـاهد بسـیاري از       حضور او در دربار محمد شاه و ناصرا. است

الدوله در کتاب خود عوامل شـروع قیـام شـیخ عبیـداهللا، ضـعف      امین. وقایع سیاسی باشد

ولیعهد در کنترل این بحران و چگونگی اعزام نیرو از تهران جهت دفع فتنـه را بـه خـوبی    

  . شرح داده است

                                                                                                                        
1 Eugene Flandin



  شرح حال عباس میرزا ملک آرا-2-2-2-3

آرا برادر ناتنی و رقیب ناصرالدین شاه در تصـاحب  وسط عباس میرزا ملکاصل کتاب ت

آرا از مـادري کُـرد و   با عنایت به این که عباس میـرزا ملـک  . تاج و تخت نوشته شده است

اهل سنت به دنیا آمده بود و پدربزرگ مادري او با شیوخ نقشـبندیه و از آن جملـه شـیخ    

هایی مابین عبـاس میـرزا و شـیخ عبیـداهللا در     مناسبتعبیداهللا ارتباط داشت و همچنین 

خصوص به دست گرفتن حکومت آتـی ایـران در صـورت بـه ثمـر رسـیدن طغیـان شـیخ         

اطالعات این اثر براي تفسیر هر چه بهتر حاشـیۀ بخـش آذربایجـان    . عبیداهللا وجود داشت

  .خان والی مرتبط با قیام شیخ عبیداهللا سودمند واقع گشتآلبوم علی

  

  تحقیقات جدید -2-2-3

  امیر کبیر و ایران -2-2-3-1

. فریدون آدمیت کتاب خود را بر اساس اسناد و مدارك دولتی به نگارش درآورده است

هاي سیاسـی، زمامـداري،   این اثر تمام دوران زندگی امیرکبیر اعم از آغاز زندگی، مأموریت

العات موجود در ایـن اثـر در   اط. کارهاي فرهنگی تا پایان زندگی وي را در بر گرفته است

هـا  هاي مذهبی و قوانینی که براي به رسمیت شـناختن آن زمینۀ روابط امیرکبیر با اقلیت

هـاي مـذهبی آذربایجـان ایـن پـژوهش مـورد       براي تدوین بخـش اقلیـت  . وضع نموده بود

  . استفاده قرار گرفت

  تاریخ ارومیه -2-2-3-2

ریخ محلـی ارومیـه از عهـد باسـتان تـا انقـالب       احمد کاویانپور در این اثر به بررسی تا

قیام شیخ عبیداهللا را نیز به عنوان یکی از حوادث مهم شهر ارومیـه  . اسالمی پرداخته است

اطالعات موجود در ایـن اثرمـرتبط   . در دوران قاجار در این اثر مورد توجه واقع گشته است

و در ارومیه براي پژوهش حاضـر  هاي ابا فتنۀ شیخ عبیداهللا در غرب آذربایجان و غارتگري

  . مفید بود

  زندگینامه ناصرالدین شاه -2-2-3-3

نویسـنده  . باشداین کتاب نوشتۀ داوود سالک، در موضوع زندگینامۀ ناصرالدین شاه می
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در اثر خود اطالعات ارزشمندي راجع به موضـوع عکاسـی در دورة ناصـرالدین شـاه ارائـه      

هـاي مقـدماتی ایـن اثـر بـا عنـوان       ط به یکی از بخشکرده که براي تکمیل اطالعات مربو

  .تاریخچۀ عکاسی در ایران سودمند بود

  آثار باستانی آذربایجان-2-2-3-4

گلـی  هاي آن به خصوص شاهکارنگ در اثر خود راجع به آذربایجان و عمارتعبدالعلی 

اطالعـات کامـل و سـودمندي ارائـه کـرده و       تبریز العمارهباغ شمال و شمس] استخرشاه[

ایـن کتـاب   . سازنده، نحوة ساخت و کاربردهاي ابنیه و عمارات مذکور را بیان داشته اسـت 

خـان  در زمینۀ شناخت هر چه بهتر و بیشتر بناهاي تاریخی تبریز که در آلبوم عکس علـی 

  .ها موجود است مفید واقع گشتوالی تصاویري از آن

  ي تاریخی تبریز  هاباغ-2-2-3-5

امیر بانی مسعود در اثر خود اطالعات جامعی از وضعیت عمرانی ایالت آذربایجان عهـد  

این اثر در زمینۀ شـناخت  . هاي متعددي از شهر تبریز ارائه داده استقاجار به همراه نقشه

ی خـان والـ  تصاویري متعدد از آن در آلبوم علیکه گلی تبریز، هاي باغ شمال و شاهعمارت

  .موجود است، کاربرد یافت

  تاریخ تبریز-2-2-3-6

ایران شـناس برجسـتۀ روس ایـن اثـر را در تـاریخ شـهر تبریـز         1والدیمیر مینورسکی

مینورسکی در اثر خود اطالعاتی در زمینـۀ موقعیـت تبریـز در زمـان قیـام شـیخ       . نگاشت

ایـن  . د ارائـه کـرده اسـت   انعبیداهللا و اقداماتی که اهالی شهر براي دفاع از شهر انجام داده

خان والـی مفیـد واقـع    ها براي تفسیر هر چه بهتر حاشیۀ بخش آذربایجان آلبوم علیداده

  . گشت

  گزارشی در باب شورش شیخ عبیداهللا کُرد در اواخر قرن گذشته-2-2-3-7

وحید مدرسی طباطبایی در مقالۀ خود به معرفی زندگی شیخ عبیداهللا و شـورش او در  

این مقاله در زمینۀ شـورش شـیخ عبیـداهللا و تسـخیر شـهرهاي      . پرداخته استآذربایجان 

آذربایجان به خصوص دربارة تسخیر میاندوآب و محاصرة شهر ارومیـه و همچنـین نتیجـۀ    

                                                                                                                        
1 Vladimir Minorsky



  .شورش و فرار شیخ عبیداهللا به روستاي نوچه اطالعات جامعی ارائه کرده است

  تاریخ تطبیقی عکاسی ایران و جهان -2-2-3-8

شهریار خوانساري در این اثر، اطالعات جامعی راجع به تاریخچۀ ورود عکاسی به ایران 

  .خان والی ارائه کرده استهاي ایرانی و از آن جمله علیو اولین عکاس

  هاي ایرانفراز و فرود مسیحیت در نگرش حکومت -2-2-3-9

از دوران قبـل از   فر و دشتی در مقالۀ خود به تاریخچه حضور مسیحیت در ایرانامینی

تاریخ مسیحیت را . انداسالم و سلسلۀ اشکانی که مقارن با تولد حضرت مسیح بود پرداخته

این مقاله در زمینـۀ  . هاي ایران به طور مختصر مورد بررسی قرار داده استدر تمام سلسله

و  هـا هاي مذهبی آذربایجان در عهد قاجار و اقدامات عباس میرزا نسـبت بـه اقلیـت   اقلیت

هـاي  ها اطالعات سودمندي ارائه کرده است که بـراي شـناخت قسـمت اقلیـت    آن فعالیت

  .مذهبی این پژوهش کاربرد داشت

  ي پژوهشپیشینه - 2-3

  آذربایجان و والی عکاس -2-3-1

اصغر محمدزاده در این اثر اقدام به انتشار تصاویر و بازخوانی حاشیۀ بخش آذربایجان 

. خان والی ارائه کرده استاي در موضوع شرح حال علینمود و مقدمهخان والی آلبوم علی

این بازخوانی داراي ایرادات بسیار متعدد شامل اشتباه در بازخوانی صحیح واژگان، جا 

این ایرادهاي . باشدانداختن بعضی لغات، حذف برخی از تصاویر و توضیحات ذیل آن می

  .کندر این حوزه را توجیه میمتعدد و مقدمۀ ناقص، انجام پژوهش مجدد د

  تاریخ عکاسی در مراغه-2-3-2

هـاي تـاریخی   پور، مسعود غالمیه، در این اثر به شناسایی و یا تفسیر عکسیوسف بیگ

خان گـردآوري شـده و بـدان    ها از آلبوم علیبخش اعظمی از این عکس. اندمراغه پرداخته

  .واسطه توضیحات در این خصوص ارائه گشته است

بررسی عکاسان زمان قاجار در آثار باستانی و ابنیه قدیمی-2-3-3

مهري کسیري و پویا زمانیان در این مقاله به شناخت آثار عکاسان دورة قاجار، کـه در  
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اند و مختصري از شرح حال هایی از بناهاي آن دوره دارند، پرداختههایشان عکسمجموعه

در این اثر به معرفی علی خان والی بـه عنـوان    نویسندگان. اندها قید کردهو زندگینامه آن

بـا ایـن احـوال توضـیحات در     . اندیکی از عکاسان این عصر و سه آلبوم عکس وي پرداخته

  .این خصوص مختصر است

  کتاب عکس علی خان والی -2-3-4

خـان والـی از کـودکی تـا     فرهاد نظري نویسندة این مقاله، شرح کاملی از زندگانی علی

خان با عکاسی و مناطقی این مقاله در زمینۀ نحوة آشنایی علی. ائه کرده استبزرگسالی ار

اند اطالعات سودمندي را ارائه داده است با این احوال ایـن  خان شدهکه سوژة عکاسی علی

  .خان والی کامل و جامع نیستاطالعات براي معرفی بخش آذربایجان آلبوم علی

  دار همایون والیخان والی و سرصاحب نسق، علی -2-3-5

این شخص . شهریار عدل در مقالۀ خود به تاریخچۀ زندگی صاحب نسق پرداخته است

و حیدر  خان والیخان والی سپري کرده است و در سفر قاسممدت طوالنی را در کنار علی

اطالعـات  ایـن اثـر    .براي ادامه تحصیل به فرانسه همراه ایشـان بـوده اسـت    قلی خان والی

هـایی از حاشـیۀ   و حتـی بخـش  کـرده  ارائـه   فرزندانشخان و نۀ زندگی علیکاملی در زمی

نویسنده از نوادگـان قاسـم خـان    .خان را بازخوانی نموده استبخش آذربایجان آلبوم علی

والی است و این امر موجب باال بودن دقت او در تدوین این اثر به عنـوان بخشـی از تـاریخ    

به دلیل نبود ارجاعـات کامـل بـه منـابع و مآخـذ       با این وجود. خاندانی خویش شده است

  .باشدمورد استفاده و محدودیت پژوهش نسبت به موضوع پژوهش حاضر ناقص می

  

  

  



  روش تحقیق-3

  

  آلبوم یجانو شناخت بخش آذربا یمعرف

  درآمد- 3-1

شیفتگی قاجارها به . صنعت عکاسی تنها چند سال بعد از ابداع در غرب وارد ایران شد

خصوصـاً ایـن کـه    . اقتباس دستاوردهاي نوین تمدن و تجدد غربی دلیل اصلی این امر بود

هـاي  ناصرالدین شاه قاجار به سان پدربزرگ خود عباس میرزا ستایشگر غرب شد و دروازه

آمـددل بـه   را فراسوي تمدن و تجدد غربی گشود و از میان تمام آنچـه از غـرب مـی   ایران 

ایرانیان عهـد  . چون در دنیاي قدیم رعایا در هر امر تابع ملوك بودند. صنعت عکاسی بست

در صف نخست ایـن  . قاجار نیز به سان ملک تاجدارشان دل در گرو صنعت عکاسی نهادند

و ا. ان والـی از جملـۀ ایـن رجـال بـود     خعلی. رار داشتندتابعان و مقلدان، رجال حکومتی ق

گري را به صنعت عکاسی گره زد و حاصل کار او آلبـوم عکاسـی او شـد کـه روایتگـر      والی

بخـش آذربایجـان   . هاي غرب و شمال غرب ایران بوداوضاع بخش قابل توجهی از سرزمین

ها تشـکیل  حاشیۀ این عکسها برگ مکتوب موجود در ها قطعه عکس و دهاین آلبوم از ده

.شده است

  عکاسی در ایران - 3-2

شود که ترکیبـی از دو کلمـه   خوانده می 3هاي دنیا فتوگرافیهنر عکاسی در اکثر زبان

واژة عکـس در برابـر اصـطالح    . یونانی فتو به معنی نور و گرافی به معنی نقش کردن است

ادبیات فارسی به تصویر افتاده در  فتوگرافی به این دلیل برگزیده شده است، زیرا عکس در

در دوربـین عکاسـی نیـز    . شـود کـه حالـت واژگونـه دارد    آب یا آینه و نظایر آن اطالق می

تصویر پس از عبور از عدسی به دلیل خصوصیات نور شناختی آن بـه صـورت واژگونـه در    

یکـی   :از دید دانشمندان علم حکمت، اجسام دو گونه هستند) 9ص: 1379سیار، . (آیدمی

                                                                                                                        
3 .Photography



  169  منابع

مادي یعنی داراي وزن مثل جامدات و مایعات و بخارات، و دیگري غیرمادي یعنـی بـدون   

هـا داراي دو رشـته   وزن مثل حرارت و نور و الکتریسیته و مغنـاطیس و هـر کـدام از ایـن    

یکی ظاهري که موضوع علم فیزیک است و دیگري باطنی کـه موضـوع   : باشندخاصیت می

: 3اعتمادالسـلطنه، ج (از خواص شیمیایی نور مـی باشـد   علم شیمی است، و مسئلۀ عکس 

 4اولین عکس ثبـت شـده توسـط نیـپس    ). 131ص، 1362: ؛ اعتمادالسلطنه1446-7صص

او قیر جده و جوهر اسطوخودوس را در اتاقی تاریک مجاور نور عدسـی قـرار   . فرانسوي بود

هـاي  شده و قسـمت جاهاي روشن محو . نمودداد و بعد با مخلوطی دیگر ترکیب و خشک 

هـاي  چنـد سـال پـس از آزمـایش    . شدماند و عکس ثبت دار به همان حالت باقی میسایه

بـه همکـاري بـا او     5مانـده داگـر   ژاكدانی فرانسوي به نام لـوئی  نیپس، هنرمند و فیزیک

توانست تصویر را روي صفحۀ نقره نمودار کند . م1829./ق.هـ1244داگر در سال . پرداخت

را به نام خود ثبت کند، که روشی نـوین در علـوم طبیعـی بـه وجـود       6اگرئوتایپو روش د

دان دانشـمند و فیزیـک   7ویلیام هنـري فـاکس تـالبوت   . م1840./ق.هـ1255در سال . آمد

تري بردارد و عکس را روي کاغذ ثبت بریتانیایی بود که توانست در زمینۀ عکاسی گام بلند

در کاغـذ  . سی که اختـراع کـرده بـود بـه دسـت آورد     این تصویر را توسط روش معکو. کند

این کاغذ را منفیه . شدهاي تیره، روشن دیده میهاي نورانی، تاریک و قسمتتیره، قسمت

بـا  . نامیدنـد کردند که آنها را موجبه میها را چاپ مینامیدند و از روي این کاغذ عکسمی

، مراحل تولیـد عکـس از هشـت    هایی که در این زمینه حاصل شدگذشت زمان و پیشرفت

و این دوره را . عکاسی به تکامل رسید 8با کشف کلدیون. ساعت به چند ثانیه کاهش یافت

هنرمند فرانسوي ثابـت نمـود کـه اسـتعمال      9لگري. توان آغاز پیشرفت عکاسی دانستمی

این روش به سرعت . شودکلدیون در عکاسی، باعث سرعت عمل بیشتر و وضوح تصویر می

و باعث پیشرفت علمـی در  . گیر شد و روش کار بسیاري از عکاسان آن زمان قرار گرفتفرا

هــایی هــم چــون علــوم طبیعــی و جغرافیــا و ســیاحت و نجــوم و رصــدخانه شــد  زمینــه

  ).1446-7صص: 1295، 3اعتمادالسلطنه، ج(

گروه اول خارجیانی بودند که در :به طور کلی عکاسی توسط چهار گروه وارد ایران شد

                                                                                                                        
4. Nicéphore Niépce
5 . Louis Jacques Mande Daguerre 
6. Daguerréotype 
7. William Henry Fox Talbot 
8. collodion 
9. Gustave Le Gray       



هـایی کـه از شـرق بـا     این گروه در عکـس . غالب سیاح، تاجر و یا دیپلمات به ایران آوردند

. هـاي هـزار و یـک شـب معرفـی نمودنـد      صـورت داسـتان  خود به اروپا بردند، شرق را بـه 

هـاي  هاي سـنتی و مـذهبی، خواجـه   موضوعات مورد عالقه ایشان دراویش، مراسم و آیین

دیدنـد  خواستند میگونه که میاین عکاسان، شرق را آن. بودکشی و تریاك حرمسرا، قلیان

اولـین عکـاس   . و برایشان مقدور نبود که در شـرق جامعـۀ آگـاه یـا فرهنگـی وجـود دارد      

فرانسوي بود که بـه روش داگرئوتایـپ در ایـران     10»ژول ریشار «خارجی که به ایران آمد، 

مــانی نیــز در دوره ســلطنت ســه دســته فرانســوي، ایتالیــایی و آل. عکاســی نمــوده اســت

هـا در  فرانسـوي . کردنـد شاه به ایران آمدند و همراه ایشان چند نفر عکاسی مـی ناصرالدین

  در ایــران بــه ســر بردنــد و دو عکــاس بــه .  م1857-1860./ ق.هـــ1274-1277سـالهاي  

. از جملـه اعضـاء آن بودنـد    12و هانري دوکولی بـف دوبلوگویـل   11هاي کاقلیه یا کارلیهنام

وگویل به فرانسه بازگشت لیکن کاقلیه در ایران ماند و به تدریس عکاسـی در دارالفنـون   بل

مقــارن بــا ســلطنت . م1848./ ق.هـــ1264از ایتالیــا در ســال  13لــوئیجی پچــه. پرداخــت

او سرهنگی ناپلی بود که براي مدیریت قواي پیاده نظام بـه ایـران   . محمدشاه به ایران آمد

گروه مهندسـین خـط تلگـراف وارد    . م1863./ ق.هـ1279سال دسته آلمانی در . سفر کرد

. م1871./ ق.هــ 1287عکاس نیز مهندس تلگراف بود و در سال  14»هولستر«. ایران شدند

 11سرپرستی دفتر خطوط تلگراف اصفهان را عهده دار شد و به استثناء چند سفر کوتاه و 

اهمیـت  . درگذشـت . م1911/ .ق.هــ 1329سال اقامت در برلین، در ایران ماند و به سـال  

او تحولی را کـه  . نمودمند، عکاسی میعکاسی هولستر بدین جهت بود که با نگرشی هدف

).                                                                                               5-7صص: 1385خوانساري، (ها شاهدش بود به تصویر کشید در آن سال

گروه دوم، عکاسان اقلیت مذهبی بودند که دیدگاه آنان نیـز بـه دلیـل تفـاوت در نـوع      

یکی از ایـن عکاسـان آنتـوان    . تربیت و مذهب، به عکاسان خارجی شباهت بسیاري داشت

عکـاس دیگـر بـارون    . او از بیشترین نقـاط ایـران عکاسـی کـرد    . ارمنی بود 15سورویوگین

ارمنی نمایندة شوراي ایالتی تبریز بود که به خاطر مبارزه با استبداد به ایـران   16پانیاناست

رفت، بـه بسـیاري از   هاي سیاسی آن زمان به شمار میترین چهرهآمد و چون یکی از فعال

                                                                                                                        
10. Jules Richard
11. Meliz Karlge 
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                                                                                     .                       هاي با ارزشی به وجود آوردوقایع آن دوران مشروطه نزدیک بود و توانست عکس

بندهاي هاي عکاسان اروپایی که خود در بند ترکیببنديگروه سوم تحت تاثیر ترکیب

خـان معیرالممالـک، ملـک    از عکاسان این گـروه، دوسـتعلی  . وار بودند، قرار گرفتندنقاشی

ملـک قاسـم میـرزا پسـر بیسـت و چهـارم       . توان نام بـرد عبداهللا قاجار را میقاسم میرزا و 

برخی از محققـان عرصـۀ   . شاه بود که به فرانسه رفت و عکاسی را در آنجا آموختفتحعلی

ناصرالدین شاه نیز شـیفته عکاسـی بـود و    . دانندعکاسی،  او را نخستین عکاس ایرانی می

موزة مـردم شناسـی کـاخ گلسـتان در واقـع      . بودکرد و عکاس خوبی هم خود عکاسی می

شود که او در سفرهایش به همراه خـود، عکـاس   گفته می.رفتشمار میتاریک خانۀ وي به

ها را اتاق تاریک و محل چاپ عکس کرده بود تا در حین سفر نیز برد و یکی از کالسکهمی

ذیر دربار ناصري بـود  ناپعکاسی جزء جدایی. امکان ظهور و رؤیت عکس وجود داشته باشد

ــران را    ــا اســتفاده از صــنعت عکاســی شــهرهاي ای ــا ب   و ایــن پادشــاه دســتور داده بــود ت

اي و عکاسی بیرونی خانهعکاسی در دربار او به دو بخش عکاسی درون. سازي کنندمستند

گروه چهارم عکاسـان  . کردهاي اندرونی را تهیه میشد که اکثراً خود شاه عکستقسیم می

صورت تجربی و یا از استادان تجربی آموخته ی و اغلب ناشناسی بودند که عکاسی را بهبوم

هـاي قبلـی را نداشـتند دسـت بـه نـوآوري زدنـد        بودند و چـون پشـتوانۀ تصـویري گـروه    

  ).8-10صص: 1385خوانساري، (

احتمـاالً در  . م1816./ ق.هــ 1231ژول ریشار  معروف به مسیو ریشـار خـان در سـال    

از . م1844./ ق.هــ 1260سه سال در انگستان اقامت داشت، و در سال . دنیا آمد فرانسه به

و بـه عنـوان معلـم در مدرسـه     ). 69-70صص: 1368عدل، ذکاء، (راه تبریز وارد ایران شد 

در زمینه عکاسی نیز مهارت داشـت  . کردهاي فرانسه و انگلیسی تدریس میدارالفنون زبان

از  روش . ان، عکاسی را در دربار محمدشاه قاجار آغاز نمـود و به عنوان اولین عکاس در ایر

، 1295اعتمادالسـلطنه،  (انداخت کرد و تصاویر را بر روي صفحه نقره داگئروتیپ  استفاده 

شـاه دو  ریشـار محمـد  به گفتـه ژول ). 131ص: 1362؛ اعتمادالسلطنه، 1446-7صص: 3ج

از آنها را ملکه ویکتوریا و دیگـري  دستگاه ثبت عکس بر صفحۀ فلزي داشته است که یکی 

اي نامـه با وجود آنکه هر دو دستگاه با دسـتور . اول به وي هدیه داده بودندنیکاليرا تزار

ژول . هـا را بـه کـار بـرد    همراه بوده، گویا هیچ ایرانی یا خارجی نتوانسته بود این دسـتگاه 

لدولـه خـواهرش عکـس    و عـزت ا کنند تا از ناصرالدین میرزاي ولیعهد ریشار را دعوت می

شاه جانشین او، ناصرالدین شاه، وابستگی ژول ریشار را به هیئت با درگذشت محمد. بگیرد

  . اندازه بودکند، زیرا که  عشق وي به عکاسی بیکارمندان دولت ایران دوباره تصویب می



از نقوش تخـت  کند تا به شیراز برود و ناصرالدین شاه  سال بعد ژول ریشار را مامور می

اما ژول ریشار به دلیل نرسیدن پول، سفر خـود را در اصـفهان   . برداري کندجمشید عکس

  ).                                                   70، 71صص: 1368شهریار، ذکاء ،(کند متوقف می

ین زمـان و در کنـار او، دوربـ   نخستین ایرانی که پس از ریشار فرانسـوي یـا شـاید هـم    

زاده ملـک قاسـم،   بـرداري نمـود، شـاه   عکس» داگرئوتیپ«عکاسی دست گرفت و به شیوة 

ملـک قاسـم میـرزا در دوم جمـادي الثـانی      . بیست و چهارمین پسر فتحعلـی شـاه اسـت   

مـادرش بـیگم خـانم، پـانزدهمین همسـر      . چشم بـه جهـان گشـود   . م1807./ ق.هـ1222

او پس از رسیدن بـه  . یگی ارومیه بوده استخان افشار بیگلربفتحعلی شاه و دختر امامقلی

السلطنه وارد سن بلوغ به آذربایجان رفت و در دستگاه حکومتی برادرش عباس میرزا نایب

ملک قاسـم بـه هنـر و نقاشـی عالقـه      . شد، و از سوي او به حکومت مراغه منصوب گردید

ها اولین داگروتئیپ و ملک قاسم میرزا نه تن. هاي فراوانی کشیده استبسیار داشت، و تابلو

و نیز نخستین کسـی   برداري در ایران بودهایرانی که پیشگام علوم نقشه) عکاس(فتوگراف 

شـود  منـد مـی  به تهیه قنـد از چغنـدر عالقـه   . م1837./ق.هـ1253است که پیش از سال 

).                                                                                                      72-75صص: 1368شهریار، ذکاء، (

مراودة او با اروپائیان و توجهی که به فرهنگ و دانش نوین داشت، موجبات آشـنایی او  

ین عکاسـی در  توان او را نخستین ایرانی دانست کـه دوربـ  می. را با هنر عکاسی فراهم کرد

برداري به شـیوة داگرئوتیـپ و سـپس کلـدیون را در     اختیار داشته است و نخستین عکس

شـاه بـه   در اردوکشـی ناصـرالدین  . م1849./ ق.ه1265او در سـال  . ایران انجام داده اسـت 

ها و زنـان حـرم   ییالق جاجرود از همراهان شاه بود و در آنجا از سراپردة شاه و پیشخدمت

در غالـب آلبـوم تقـدیم    . م1850./ق.هــ 1266و در روز شانزدهم ماه رجب عکس برداشته 

، 8صـص : 1390؛ باباپور،غالمیـه،  72-77صص: 1368شهریار،ذکاء، (کند شاه میناصرالدین

خانۀ موزة کاخ گلستان محفـوظ اسـت،   در آلبوم 232در مقدمۀ این آلبوم که به شماره). 7

  میـرزاي تـاریخ شـانزدهم شـهر     قاسـم ملـک پیشکش بندة آستان شهریاري، «: نوشته شده

جـا  هاي قاسم میرزا تنها هشت قطعه در آلبوم مزبور بهاز عکس» 1266المرجب سنه رجب

چشـم  . م1860./ ق.هـ1277سال زیست و در سال  55میرزا حدود ملک قاسم. مانده است

                                                                                                                   ).                       7، 8صص: 1390باباپور،غالمیه،(بست از جهان فرو

توان گفت که ناصرالدین شاه پس از ملک قاسم میرزا، دومین ایرانـی اسـت کـه بـا     می

لدین میـرزا،  ناصـرا ). 8ص: 1390باباپور، غالمیـه،  (علم و عمل عکاسی آشنا گردیده است 

هایی که ریشار خـان از او و پـدرش و حـاجی    ساله بود که با عکس 13ولیعهد محمد شاه، 
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هاي بعد کـه  در سال. مند شدمیرزا آقاسی گرفت، با فن عکاسی آشنا گردید و به آن عالقه

هـاي نظـامی، سیاسـی و    هـایی کـه عکاسـان هیئـت    به سلطنت رسید، با مشـاهده عکـس  

که در تهران بودند، و از او و درباریان و مناظر کشور گرفتـه و بـه شـاه    جهانگردان اروپایی 

کردند، عالقه بیشتري به این هنر پیدا کرد، و با به دست گرفتن دوربین، شـروع  تقدیم می

به دستور ناصرالدین شاه، فـرخ خـان امـین    . به عکاسی از مادر و خواهران و زنان حرم کرد

و شـیوة عکاسـی   . را از پاریس بـه تهـران آورد   17کارلیانالدوله براي آموزش عکاسی مسیو 

ناصرالدین شاه خواستار آموزش یکی از درباریـان شـد تـا بتوانـد از     . کلدیون را ترویج کرد

براي این کـار آقـا رضـا پیشـخدمت مخصـوص و      . برداري کنداشخاص و آثار و بناها عکس

علـم، عمـارتی را بـه عکاسـخانه     که پس از فراگرفتن این . مورد اعتماد پادشاه انتخاب شد

و همچنین در سفرهاي مثل سفر خراسان و مازندران و کربالي معلـی شـاه   . اختصاص داد

را همراهی کرده و از اماکن و بناهاي قدیمی عکس گرفته و در غالب آلبوم به شـاه تقـدیم   

» عکـاس باشـی  «و چون در فن عکاسی بسیار پیشرفت کرد، از سوي شاه لقب . کرده است

شاه در سفر دوم خود بـه فرنگسـتان   ناصرالدین). 1448ص: 1279اعتمادالسلطنه، (رفت گ

بـا آمـدن کارلیـان    ). 13ص: 1379شـاه،  ناصـرالدین (نیز عکاسی را همراه خود بـرده بـود   

بـرداري و  فرانسوي، شاه توانست شیوة کلدیون را نزد او به خـوبی یـاد بگیـرد و بـه عکـس     

هـایی  ناصرالدین شاه به عکاسی بسیار زیاد بود و عکـس ظهور و چاپ عکس بپردازد عشق 

کرد و تحت رهبري او اولین عکاسی مستند در ایران بـه  گرفت خود آنها را ظاهر میکه می

هـاي افتتـاح ایـن موسسـه در     استادان دارالفنون از اولـین سـال  . وجود آمد و توسعه یافت

خصوصـاً افسـران اقـدام بـه     . به تجربیات مختلف فنـی دسـت زدنـد   . م1851./ ق.هـ1268

. دادنـد هاي نظامی را با عکس نمـایش  گرفتن عکس از بناهاي تاریخی کردند و یا اردوگاه

هـایی  مأموریـت . ها را مزین نمودعکس به خدمت مطبوعات درآمد و همچنین سیاحتنامه

براي گرفتن عکس به فرمان شاه صورت گرفت و دیگران کوشیدند از شاه تقلید کنند و یـا  

و به این ترتیب بود که عکاسی از حالت اختصاصی متعلق به شـاه  . براي خود عکس بگیرند

توسـعه و اشـاعۀ عکاسـی در ایـران     . و درباریان خارج شد و در تمـام ایـران توسـعه یافـت    

همچنان که نزد مردم رو به افـزایش بـود، در دربـار بـه تـدریج فـروکش کـرد و در زمـان         

گرچـه بـه کمـک مظفرالـدین شـاه هنـر سـینما        . یان رفـت جانشینان ناصرالدین شاه از م

  ).75-77صص: 1368شهریار، ذکاء، (ایران در آغاز قرن بیستم طلوع کرد  18توگرافی

                                                                                                                        
17. Francis Carlhian
18.Cinematograph
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Purpose: The purpose of this study was to investigate and recognize the local history 
of Azerbaijan based on Ali Khan Valli's photo album.
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Conclusion: Based on this research, the history of the Azerbaijani political regiment, 
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