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چکیده 
و...)  آلمان  هلند،  انگلستان،  اروپایی(روسیه،  مختلف  ملیت هاي  اجتماعی»  با  مستند  گرایش«عکاسان  مقاله،  این  در 
در بازه زمانی نیمۀ قرن 19 تا نیمۀ قرن20 با رویکردي بسترگرایانه به منظور تحلیل نگرش عکاسان مزبور که در 
پرشیا(ایران کنونی)عکاسی کرده اند، دستمایه تحقیق و بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این پژوهش، به دست 
آوردن«نگرش» هرکدام از عکاسان مزبور در محدودة زمانی مورد نظر و همچنین تعیین تفاوت ها و تشابهات آنان 
در نگرش هاي بازیابی شده بوده است. در مورد هر عکاسی ابتدا زندگی نامه کاري او آورده و سپس به تحلیل نگرش 
وي پرداخته شده است. یافته هاي پژوهش نشان می دهد که نگرش عکاسان منتخب که ماحصل کار آنان است در 
تولید و مصرف هم خوانی ندارند. عکاسان مورد بررسی بر سوژه هاي انسانی خویش در سرزمین ایران اعمال قدرت 
و سلطه گري داشته اند. داعیه اصالح طلبی که وجه بارز و مشخص عکس هاي مستند اجتماعی قلمداد می شود فقط 
وجهان  جستجوگري  جلوه هاي  عمدتًا  و  است  نرسیده  عملی  فرجام  به  و  دارد  نمود  آثار  ظاهري  سطح  و  رویه  در 
آرشیو  عکس هاي  محتوم  سرنوشت  که  بایگانی  و  اسنادي  کارکردِ  می باشد.  شاخص  و  بارز  کارهایشان  در  گردي 
شده در بایگانی هاست، از خالل آثار آنها قابل دریافت است. سویۀ چرخش از عکاسی«مستند اجتماعی» به سمت 

عکاسی«مستند شهري» وجه تمایز مشخص دیگري است که این تحقیق آن را هویدا و آشکار می کند. 
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مقدمه 
حدود سال 1841، عکاسی سفري آغاز شد، اما عکاسان نه تنها 
چیزهاي  در  را  زیبایی  بلکه  کردند،  عکاسی  مهم  مکان هاي  از 
معمولی که دیگران بی اعتنا از کنار آنها می گذشتند، یافتند. نوعی 
قهرمانی دیدن بنا شد که به فرد اجازه می داد تا نگاه یگانه خود را 
از  حتی  عکس،  یک  گرفتن  براي  دوردست ها  به  رفتن  کند.  ابراز 
سوژه اي معمولی، چیزي بود که از عکاس قهرمان انتظار می رفت 

انجام دهد(الگریج، 1391: 99). 
گنجاندن  قابل  اجتماعی»  مستند  عکاسی  عنوان«  زیر  آنچه 
می باشد چیزي جز آثار به وجود آمده از عکاسانی با تعهد نسبی به 

پدیده هاي بشري اطراف خود چه به صورت: 
الف) شیفتگی نسبت به بشریت و 

ب) قالبی اعتراضی و اصالح طلبانه نبوده است. 
شخصی  دغدغه هاي  با  متناظر  عمدتًا  اجتماعی»  مستند  «عکاسی 
می گیرد(جابري، 1394:  شکل  بیرون  سوژه  وجود  البته  و  عکاس 

 .(28
یک  را  مستندنگاري  است  معتقد  عکاسی  نظریه پرداز  ولز  لیز 
و  نامیده اند  فعالیت  نوعی  یا  و  جنبش  سبک،  سنت،  ژانر،  شکل، 
بی فایده  واژه  این  از  واحد  تعریفی  ارائه  براي  کوشش  می افزاید 
می دانند  آثارشان را«سند»  نوزدهم  سدة  عکاسان  از  برخی  است... 
مستندنگار  عکاس  که  نداشتند  خبر  خودشان  دیگر  بسیاري  اما 
همۀ  تقریبًا  که  می شود  یادآور  گودو  سالمن-  قول  از  و  هستند 
عکاسی سده نوزدهم   ذیل آنچه بعدها« عکاسی مستند» نامیده شد 

جاي می گیرد(ولز، 1390: 91). 
چگونه  اما اگر بیش تر عکس ها نوعی از عکاسی مستند هستند 
منتقدان  و  مورخان  کرد؟  تفکیک  یکدیگر  از  را  آنها  می توان 
بارها توجهات را به دشواري تعریف عکاسی مستند جلب کرده و 
یادآور شده اند که نمی توان سبک یا اسلوبی واحد و یا مجموعه اي 
حل  راه  و  داد  نسبت  عکاسی  نوع  این  به  را  تکنیک ها  از  یکه 
را  مستند  عکاسی  که  دانسته اند  آن  را  مسأله  یا  معضل  این  براي 
برحسب ارتباط آن با انواع معینی از پژوهش هاي اجتماعی تعریف 

کنند(همان). 
از دیگر سبک هاي نزدیک به«عکاسی مستند اجتماعی» می توان 
ثبت کردن  با  متناظر  عمدتًا  که  برد  نام  قوم نگارانه»  «عکاسی  از 
قصد  به  اما  است  پرمخاطره  یا  متزلزل  وضعیت هایی  در  مردم 
فراموشی  به  روي  که  زندگی  شرایط  یا  پوشاك  سنت ها،  ثبت 

می نهند(جابري، 1394: 30). 
عکاسی مستند از بسیاري جهات بر تاریخ عکاسی قرن بیستم نیز 
تسلط داشته و بسیاري از عکاسان بزرگ در قرن مزبور با این ژانر 

مرتبط بوده اند(کالرك، 1393: 209). 
یا  مطلق  شکل  در  خواه  مستند،  عکاي  به  راجع  بیشتر  صحبت 
نسبی آن، به معناي شتافتن به سوي باتالقی از تضادها، آشفتگی ها 
و ابهامات است(همان، 239). بنابراین در مقدمه به همین مختصر 

بسنده می کنیم. 
چهارچوب نظري پژوهش 

بر  عالوه  که  شده اند  مطرح  عکاسانی  پژوهش  این  در  الف) 
عملکرد آنان در سبک مستند اجتماعی از منظري دیگر نیز حائز 
اهمیت باشند و آن اینکه نام و آثار برخی از آنان براي اولین بار در 

یک مقاله علمی پژوهشی در ایران مطرح می شود. 
در انتخاب و گزینش عکاسان مورد بررسی در این مقاله، صرف 
نظر از دو ویژگی یاد شده(که بایستی همگی در ژانر مستند اجتماعی 
فعال باشند و آثارشان تاکنون در ایران مطرح نشده یا کمتر شناخته 
شده باشند) پاي عالقۀ شخصی مؤلف مقاله نیز در میان بوده است. 
هر  که  حالی  «در  می گوید:  سونتاگ  که  داشت  توجه  باید  البته 
ذات  می دهد،  ترجیح  دیگري  به  را  خاصی  عکاس  کار  بیننده اي، 
عکاسی به گونه اي است که کسی ملزم نیست حتمًا انتخاب کند و 
این ترجیح دادن ها صرفًا نوعی واکنش است. شاید سلیقه در عکاسی 

الزامًاً آسان گیر و بی   در و پیکر باشد» (الگریج، 1391: 125)؛
و  خاص  اجتماعی  و شرایط  زمانی  بستر  نظرداشتن  در  لزوم  ب) 

تقریبًا یکسان؛ 
ج) بسترگرایی؛ این پژوهش با توجه به ماهیت عکاسی« مستند 
مقابل  در  را  بسترگرایانه  رویکردي  آن،  از  انتظار  و  اجتماعی» 

رویکرد زیبایی گرانه مدنظر قرار می دهد. 
روش پژوهش

اجتماعی»  مستند  ژانر«عکاسی  به  توجه  با  امر  ابتداي  در   .1
عکاسان مورد نظر در منابع در دسترس در محدودة زمانی نزدیک 

به هم در قرون 19 و 20 انتخاب شدند. 
2. عکاسان موردنظر از جغرافیاي نسبتًا متنوع اروپایی (روسیه، 
کشور  چون  ضمنًا  شدند.  گزینش  و...)  هلند  انگلستان،  آلمان، 
انگلستان خاستگاه اصلی و عمده گرایش مستند اجتماعی است به 

عکاسان بیشتري از این جغرافیا پرداخته شد. 
رویکرد  مؤلف  بسترگرایانه بودن  به  توجه  با  مقاله  این  در   .3
اجتماعی  فعالیت  خروجی هاي  از  مقاله، عکس تنها به مثابۀ یکی 
بحث  این  در  آنها  درونیات  و  آثار  تحلیل  محسوب شده  عکاسان 

مهم قلمداد نمی شود. 
4. در مورد هر عکاس ابتدا به زندگی نامه کاري وي نظر افکندیم 
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تا نکات احتمالی مورد نیاز براي تحلیل نگرش او  را همچون طبقۀ 
اجتماعی که عکاس به آن تعلق دارد، پی جوییم.

ظرف   نگرش هاي  در  نامبرده  عکاسان  تشابهات  و  تفاوت ها   .5
دسته بندي شده برایشان ارزیابی می شود. 

روش تحقیق
نوع   توصیفی-  از  پژوهش  این  در  استفاده  مورد  تحقیق  روش 

تحلیلی است. 
جامعه پژوهش 

جامعۀ آماري عبارت است از کلیۀ عناصر و افرادي که در یک 
مقیاس جغرافیایی مشخص داراي یک یا چند  صفت باشند(جابري، 
نقطۀ  حاضر  تحقیق  در  بنابراین  حافظ نیا؛  از  نقل  به   (77  :1394
«مستند  گرایش  مطالعه  بررسی؛  مورد  عکاسان  بین  مشترك 
اجتماعی» و در بازه هاي زمانی تقریبًا دوبه دو متناظر میان عکاسان 

و پشت سرهم بوده  است. 
متغیرهاي پژوهش

بحث  مورد  عکاسان  نگرش  پژوهش،  این  اصلی  متغیر  تنها 
است؛   اندازه گیري  غیرقابل  و  کیفی  مفهوم  یک  هم  آن  که  است 
بیش  تحلیل،  مورد  عکاسان  نگرش  به  دستیابی  براي  بدین ترتیب 
از هر چیز به رفتار آنان که در تاریخ ثبت و ضبط گردیده است 
متکی خواهیم بود. مواردي چون یادداشت ها و آثار عکاسی آنان 
در واقع رفتارهاي بروز یافته اي هستند که در جهت نیل به نگرش 

عکاس مورد توجه خواهند بود. 
ضمنًا توضیح این نکته ضروري است که آثار تمامی  عکاسان مورد 

بحث در این مقاله همگی سیاه و سفید هستند. 
آلبرت هوتس1(1930- 1855) 

از  ایران  در  عکاسی  فعالیت  دوران  هوتس،  آلبرت  زندگی نامه 
1890 تا 1891

اهل  خانواده  یک  در   1855 سال  ژانویه   22 در  هوتس  آلبرت 
صنعت در روتردام هلند به دنیا آمد. پدر او شریک یک کارگاه 

بزرگ ریخته گري در شهر الهه بود. 
شرکتی  ایران  با  بازرگانی  ارتباط  براي  هوتس  پدر   1874 در 
این شرکت جزو ائتالف شرکت هاي بزرگ هلندي  تأسیس کرد. 
براي روابط تجاري با ایران بود که به وسیله کنسول اعظم هلند در 
بوشهر تأسیس شده بود. کنسول نامبرده در ایران، اعتقاد داشت که 
هلند نباید فرصت تجاري را که توسط ملیت هاي دیگر در  ایران 

ربوده می شد از دست بدهد. 
براي  هوتس  آلبرت  که  بود  نوزدهم  قرن  در  و  سال  همین  در 
شرکت  سوي  از  نمایندگی  به  اقتصادي  و  بازرگانی  فعالیت هاي 

و  ماند  ایران  در  سال  یک  از  بیش  او  کرد.  سفر  ایران  به  پدرش 
بازگشت. سپس  به خاطر مرگ پدر در 1875 به اجبار به هلند 
شرکت  براي  دفتر  دو  و  سفر کرد  ایران  به  دوباره  بعد  سال  یک 
بازرگانی اش در شهرهاي بصره و اصفهان دایر کرد. این دفاتر پس 
شدند  تأسیس  سلطان آباد  و  شیراز  بوشهر،  شهرهاي  دفترهاي  از 
در  سهامی  وي  این،  از  گذشته  بود.  واقع  لندن  در  مرکزي  دفتر  و 
بانک شاهی داشت و در تجارت فرش نیز فعال بود. به عالوه او 
سعی می کرد امتیاز توسعۀ حمل ونقل روي رودخانه کارون را نیز 

بدست آورد(عراقچیان، 1388: 114 تا 116). 
ایران  مورد  در  که  آمستردام  نمایشگاه  در   1883 در  هوتس 
براي  وي  که  راهنمایی  کتابچه  از  کرد.  شرکت  بود  شده  برگزار 
نمایشگاه تهیه کرد به راحتی می توان دریافت که او مقادیر زیادي 
عرضه  براي  را  کشور  این  فرآورده هاي  و  ایرانی  محصوالت  از 
مواد  تا  حیوانات  پوست  او  داشت؛  اختیار  در  زمینۀ صادرات  در 
معدنی، آثار کشف شده در منطقۀ دالکی، انواع صنایع دستی، فرش 
تجارت  براي  او  افیونی.  مواد  البته  و  برنج  از  شده  ساخته  آثار  و 
هاي دیگر عقاید خاصی داشت. در خالل این سال ها، دولت توسط 
در  تریاك  انحصاري  بازرگانی  یک  شرقی»  «هند  هلندي  شرکت 
اندونزي برقرار کرده بود. او با اندیشۀ گسترش فعالیت هایش، باید 
نظر مساعد سفارت و کنسول هلند را براي فروش محصول تریاك 
ایران  فروش براي محصول تریاك  دور، به عنوان مرکز  در شرق 

بدست آورد. 
اشتباه بزرگ هوتس در1890 در جستجوي نفت در منطقه اي از 
حفاري هایی  جستجوها  این  او در  دالکی بود.  نام  به  ایران  جنوب 
او  حفاري  برج  بود.  ناموفق  او  شناختی  مواد  نتایج  اما  داد،  انجام 
در دالکی، احتماًال اولین سازه از نوع خود است که در ایران برپا 
شده و تصاویر آن در آلبوم هاي مجموعۀ هوتس وجود دارد(همان، 

 .(115
در خالل همین سال ها او عکاسی پرشور و مجموعه داري فعال 
که  را  عکس هایی  از  قیمتی  مجموعه گران  فقط  نه  که  بود  شده 
زیادي  بسیار  عکس هاي  بلکه  گذاشت  ارث  به  بود،  گرفته  خود 
انجام  را  عکس  فروش  و  تجارتی  کار  ایران  در  که  عکاسانی  از 
می دادند خریداري کرد. اغلب این عکس ها اکنون در لندن هستند 
و مجموعه هوتس در کتابخانه دانشگاه لیدن 1159 عکس را در 

بر می گیرد. 
برخی عکاسان تجارت عکس را براي برآوردن نیازهاي اشراف، 
از  هوتس  کار  گرفتند.  به  هوتس  چون  بازرگانانی  و  جهانگردان 
داشت. وي اگرچه  زیادي با بازرگانان زمان خود تفاوت  جنبه هاي 
زیادي  تعداد  اما  نبود،  رسمی  برخوردار  تحصیالت دانشگاهی و  از 
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نقشه،  هلند،  و  ایران  روابط  دربارة  تاریخی  کتب 
پستال هاي  گوناگون  کارت  و  جغرافیایی  اطلس 
ایران  به  راجع  مطالعه  براي  که  کرد  جمع آوري 

بسیار سودمند به شمار می روند. 
عنوان  هزار  ده  از  بیش  هوتس  کتابخانه شخصی 
مرجع  یک  عنوان  به  می تواند  که  دارد  کتاب 
بخصوص  خاورمیانه،  جغرافیاي  دربارة  اطالعاتی 
عکس ها  از  اغلب  مجموعه  این  آید.  بشمار  ایران 
پس  که  شده  تشکیل  هوتس  دست  نوشته هاي  و 
دانشگاه  کتابخانه  در  اکنون  هم  مستندسازي  از 
 1903 سال  در  هوتس  است.  دستیابی  قابل  لیدن 
اما  داد  پایان  ایران  در  خود  تجاري  کارهاي  به 
همچنان عاشق ایران کشور شیر و خورشید بود. او 

درسال1930 درگذشت. 
به  هوتس  بیوه  توسط   1935 در  اسناد  این  تمام 

دانشگاه مزبور اهدا شده است:
(http //:sorcrates .lidenuniv .nl443-
03/09/08)

دست خود  کار  پالتینوتیپ2   تعداد 657 عکس 
هوتس است که بین سال هاي 1890 تا 1891 هنگام 

 .(Ibid)سفر او به ایران و قفقاز عکاسی شده اند
شامل  را  قطعه  ایران450  به  مربوط  عکس هاي 
این  بر  عالوه   .(Vuurman, 2013: 33)می شوند
آلبومینه3  کاغذ  روي  بر  شده  چاپ  عکس   141
اثر ارنست هولستر4 که حوالی 1885 گرفته شده 
طریق(کاغذ  همین  به  چاپ شده  عکس  ونیز 176 
در  عکاسی شده  سوریوگین5  آنتوان  اثر  آلبومینه) 

توسط  گردآوري شده  مجموعه  در   1880 دهه 
هوتس جاي دارند.

(http //:sorcrates .lidenuniv .nl443-

03/09/08)

عکس هایی که خود هوتس از 1890 تا 1891 طی 
افراد،  بر  مشتمل  گرفته  ایران  در  سفر  ماه  هفت 
مناظر، معماري، بناهاي باستانی چون تخت جمشید 
فرش بافی،  کارمندانش و خانه هایشان،  و  پاسارگاد، 
وسایل حمل ونقل، راه ها،  گذرگاه ها، تلگرافخانه ها 
 .(Vuurman, 2013: 33)نفت  است چاه هاي  و 
هوتس  آلبرت  و   فعالیت هاي  زندگی  به  توجه  با 
و  تاجر  یک  وي  که  می شود  گرفته  نتیجه  چنین 

عکس هاي  مجموعه  در  است.  بوده  مجموعه دار 
به  بنا  که  است  پالتینوتیپ  عکس   25 هوتس 
وسیله خود هوتس گرفته  جان تامسون6 به  گفتۀ 
با  فورمان  کورین  اعتقاد  به  است.  شده  چاپ  و 
بررسی عکس هاي هوتس  ممکن است به این نتیجه 
برسیم که وي توجه خاصی به طبیعت، فرهنگ 
عکس هاي   او  است.  داشته  شیراز  جامعه  و 
شهر  از  چشم اندازي  نشان دادن  بر  عالوه 
و  گذرگاه ها  شیراز  و   باغ هاي    اطراف  آن،  راه ها، 
ورودي هاي شهر و شامل    عکس هایی از مقبره هاي 
حافظ و  سعدي، باغات و   خانه هاي   اروپایی هاي 
تلگراف  دفاتر  کاخ ها،  معماري  شیراز،  ساکن 
به  همچنین  عکس ها  این  کاروانسراهاست.  و 
می توانند  دارند  که  زیادي  تعداد  تنوع  و  دلیل 
 Vuurman,)شوند محسوب  شیراز  مستندنگاري 

 .(2013 :35

وي  از  که  برمی آید  چنین  هوتس  مکاتبات  از 
درباره مسائل مختلف ایران نظرخواهی و مشورت 
تأیید  را  مسأله  این  احتماًال  امر  این  و  می شده 
می کند که در اروپا از هوتس به عنوان یک خبره 

 .(Ibid, 33)در مسائل ایران یاد می شده است
کورین فورمان معتقد است هوتس به موضوعاتی 
مربوط  روابط  دیپلماتیک  یا  و  بازرگانی  به  که 
می شد توجه ویژه اي داشته است. وي به حوادث 
سیاسی عالقه نشان می داده زیرا این حوادث برکار 
می توانسته  وي  دیپلماتیک  وضعیت  و  بازرگانی 
بخش  آن  به  هوتس  باشد.  تأثیرگذار  مستقیمًا 
تضاد  در  اروپا  فرهنگ  با  که  ایران  فرهنگ  از 
صورت  به  که  حالی  در  می داد،  نشان  عالقه  بود 
حال  در  علوم  از  متأثر  اندیشه هایش  پیش فرض 
ظهور انسان شناسی و نژادشناسی آن زمان است، اما 
نگاه شرق شناسانه عمیقی در مجموعه عکس هایش 
نیز  و  عکس هایش  موضوعات  از  نمی شود.  یافت 
کارت پستال هایی که جمع آوري می کرد می توان 
را  ایران  جامعه  و  فرهنگ  به  وي  خاص  نگاه 
ذهنیت  بازرگان و  یک  چشم انداز  دریافت؛ آنها 
اقتصادي وي را نسبت به ایران نشان می دهند. در 
واقع وي به دنبال جنبه هاي داراي پتانسیل تجاري، 
ظرفیت بازرگانی بود و با این ذهنیت عکس هایش 
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به  تبریز  از  کالسکه  با  مسافرت  هوتس، 
جلفا در حوالی مرند عکاسی شده

سلیمان  مادر  مشهد  در  بافی  گلیم  هوتس، 
کوروش،  مقبره  حوالی  در  مرغاب]   [مشهد 

اطراف شیراز 

هوتس، جزیره خارك. جماعتی از
افراد بومی (ناخدا، قایق ران، ماهی گیر)

هوتس، پرسپولیس. گروهی از
افراد عشیره قشقایی

هوتس، تهران. پنج مرد گداي کور 

هوتس، در راه، از تبریز به تفلیس.
ایروان (قفقاز)

زیرنویس عکس هاي آلبرت هوتس، مأخذ 
Perzie En Hots :عکس ها کتاب
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به  را  اقتصادي  ظرفیت هاي  این  تا  می گرفت  را 
کند.  تبلیغ  را  ایران  در  حرفه اش  و  سپرده  خاطر 
در این میان هوتس از عکس ها به عنوان تبلیغات 
سیاسی براي بهبود روابط دیپلماتیک و بازرگانی 

 .(Ibid, 47)استفاده می کرد
الکساندر آیاس7 (1914- 1869) 

فعالیت  دوران   یاس،   الکساندر  ا زندگی نامۀ   
عکاسی در ایران از 1901 تا 1914 

الکساندر ایاس در 27 سپتامبر 1869 در لویسا8 
و  هلسینکی  (بین  فنالند  خلیج  در سواحل  شهري 
بود  خیاط  پدرش  آمد.  دنیا  به  سن پطرزبورگ) 
اما هیچ گونه اطالعاتی در مورد مادرش جوانا در 
دسترس نیست. در سن چهارده سالگی به دانشکده 
از  ستوانی  درجه  با  در 1891  و  فرستاده  افسري 

آنجا فارغ التحصیل شد. 
تزار  ارتش  افسر  عنوان  به  که  ایاس  الکساندر 
روسیه در هنگ مستقر در لیتوانی خدمت می کرد 
در سال 1901 به ایران آمد و در تربت حیدریه 
شهر کوچکی در شمال شرقی ایران نزدیک مرز 
افغانستان مستقر شد. وي سرپرست واحد قرنطینه 
در تربیت حیدریه باید  و با استقرار  بهداري بود 
جلوي تردد افراد ناقل بیماري خیارك طاعونی را 
که نشانه هاي آن وجود دمل در کشاله ران و زیر 
بغل افراد مبتال بود، می گرفت. بیماري می توانست 
از طریق کاروان هاي تجاري که از هند و از طریق 
تزار  کشور  در  می رفتند  روسیه  به  ایران  خاك 
براي  او  می پنداشتند  انگلیسى ها  اما  یابد.  شیوع 

افسر  پوشش  در  اطالعات  گردآوري  و  جاسوسی 
قرنطینه در آن بخش از ایران حضور دارد. 

عکاسی  دوربین  دستگاه  چندین  خود  با  ایاس 
یکدستگاه  آنها  شاخص ترین  جمله  از  بود  آورده 
کداك9. ایاس به  چهار  دوربین پانوراماي شماره 
در زمینه زبان هاي سوئدي،  هنگام ترك روسیه 
روسی، فرانسوي و انگلیسی مهارت تام داشت. در 
سال 1895 دوره سه ساله اي را در واحد زبان هاي 
سن  در  خارجه  امور  وزارت  به  وابسته  شرقی 
 Tchalenko, 2006: 27-)پطرزبورگ گذراند
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در آنجا ایاس به دو زبان فارسی و افغانی تسلط 

کامل پیدا کرد و نه تنها می توانست به زبان فارسی 
زبان نیز تبحر  این  نگارش  در  بلکه  کند  صحبت 

داشت.
در سال هاي آتی اقامت در ایران، ایاس توانست 

زبان کردي کرمانجی را نیز فراگیرد. 
را  سروانی  درجه  فارغ التحصیلی  هنگام  در 
احراز کرد و در جوالي سال 1898 به ستاد هنگ 
فرماندهی در عشق آباد فرستاده شد که جزو لشکر 

ارتش ترکستان محسوب  می شد. 
جنوب  گسترش  میالدي   1800 دهه  از  بعد 
خاور شرق روسیه در ترکستان و آسیاي مرکزي 
بود.  رسیده  افغانستان  و  ایران  شمالی  مناطق  به 
پامیر  به  مأموریتی  طی  ایاس  سال1900  پاییز  در 
هند  در  را  کوهستان ها  گذرگاه هاي  اعزام شد تا 
فارسی  به زبان  تبحر او  کند.  بررسی  افغانستان  و 
مأموریت  این  براي  وي  انتخاب  در  مهمی  عامل 
از  داریم  سفرش  مورد  در  که  اطالعاتی  تنها  بود. 
حوالی  مکانی  از  که  است  پستالی  کارت  روي 
آدله  خواهرش  به  افغانستان(فرغانه)  شمال  شرقی 
در 10 نوامبر 1900 فرستاده است. شاید در یکی 
از همین سفرها ایاس مشهورترین عکس  هایش را 
گرفت. چهار کودك ترکمن در نزدیکی تاشکند 
و  مغول ها  ایستاده اند.  یورت  چادرهاي  مقابل  در 
استفاده  مدور  چادرهاي  از  ترك  صحرانشینان 

می کرده اند. 
به  و  دارند  صریح  و  واضح  حالتی  عکس ها 
از  اثري  اما  اند،  شده  بندي  کادر  مطلوبی  نحو 
به  کودکان  نمی شود.  دیده  آنها  در  صحنه پردازي 

سادگی عکاس را با نگاهشان دنبال  می کنند. 
 8/2 اینچ(سانتی متر   2/5  ×  3/5 تصویر  ابعاد 
×5/7) است و می توان حدس زد که وي از دوربین 
در  که  یک10  شماره  تاشوي  کوچک  کداك 
ایاس  است.  استفاده می کرده  آمد  بازار  به   1897
در طول سفرش از مردم و اماکن زیادي به طریقه 
اسنپ شات(فی البداهه) عکاسی نموده(همان، 29). 
شهري  ساوجبالغ،  به  ایاس   1912 سال  در 
شمال  در  ارومیه  دریاچه  جنوب  در  کردنشین 
غربی ایران در نزدیکی مرز با ترکیه منتقل شد. در 
طول اقامت خود در ایران نیز وي مکان ها، مردم 

زیرنویس و شرح عکس ها

زیرنویس عکس هاي الکساندر ایاس،
 End Game مأخذ: عکس هاى کتاب

ایاس، شتر کاروان در بازار
تربت حیدریه، 11- 1901

ایاس، سلیمان آقا، حمزه آقا مماش و 
پسرش، حوالی 1912 تا 1913 

ایاس، روستایی در حوالی نقده، حدود 1912 
در حالت برفی

ایاس، گروهی شکارچی با بازهاي شکاري
در حوالی نقده، حدود 1912

ایاس، پل رودخانه آجی چاي، تبریز، 
احتماالً 1912

ایاس،6 آگوست 1913، ِکلشین، سنگ 
نوشته دو زبانه ،آسورى/مالدیکى
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و حوادثی را که با آنها مواجه می شد با عکس هایی 
قابل توجه به تصویر می کشید. این عکس ها از این 
میان  رقابت هاي  آخرین  که  توجه اند  قابل   منظر 
روسیه و انگلستان براي سلطه بر آسیاي مرکزي را 
که تاکنون  منحصر به فردي  باز می نمایانند. تصاویر 

ناشناخته مانده بودند. 
ایـاس از طریـق اسـتفاده هوشـمند از عنصـر آب 
در ترکیب بندي هـاي خشـن و انعـکاس مـواج و با 
بـه تصویرکشـیدن اجسـام کوچکی در پهنۀ وسـیع 
بی بدیـل  چشـم اندازهاي  کوهسـتان،  و  صحـرا 
زمسـتان  و  تابسـتان  فصـول  از  فراموش نشـدنی  و 
خانـواده  افـراد  از  هایـی  پرتـره  کـرد.  خلـق  را 
را  کـه او سـال هاي آخـر عمـرش  رهبـران ُکـرد 
در میانشـان سـپري کـرد و یـا گروه هایـی کـه وي 
بـه طـور اتفاقی در مسـیر خـود مالقـات می نمود، 
نشـان دهنده ارتبـاط عمیـق او بـا زندگـی ایرانیـان 

ست.  ا
نکتـه بسـیار جـذاب در مـورد عکس هـاي ایاس 
ایـن اسـت که آنهـا حامل احساسـی مسـتندگونه و 

هسـتند.  واقعی 
ایاس،کنسـول  الکسـاندر  در11آگوسـت1913 

تـزار در پرشـیا عکسـی از محمدامیـن آقـا پیـران ، 
رهبـر طایفـه کرد پیـران گرفـت. در ایـن عکس او 
در جلـو گروهـی از جنگجویـان کـرد – بـا نـگاه 
پاشـا  دیگـر در کنـار بیـاز  خشـم آلود- از طایفـه 

منگـور نشسـته اسـت. 
عـکاس بدین گونـه توانسـته موفقیت خـود را در 
 Ibid,)آشـتی دادن بیـن ایـن دو طایفـه نشـان دهـد

 .(book cover

پانـزده مـاه بعد در 29 دسـامبر 1914 الکسـاندر 
ایـاس توسـط گروهی از سـربازان تـرك – ُکردي 
کـه بـه سـاوجبالغ یـورش بـرده بودنـد بـه قتـل 
رسـید و سـرش از تن جدا شـد. با به وقوع پیوسـتن 
ایـن  نگاتیوهـاي  اتفاقـات  غیرمنتظـره،  یکسـري 
تصاویـر بـا کشته شـدن یـک افسـر تـرك توسـط 
روس هـا در جنـگ جهانـی اول نزدیـک تبریز در 
 Tchalenko, 2006:)ژانویه سـال 1915 پیدا شـد
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و  هوشـمندي، دقت  از  نشـان  ایـاس  عکس هـاي 

ظرافـت یک عـکاس هنرمنـد و حرفـه اي دارد. 
عکاسـی حرفه اش  و  بـود  نظامـی  او  هرچنـد 
محسـوب نمی شـد اما بـه عنـوان عکاسـی طراز 
از  نشـان  آثـارش  و  می شـود  محسـوب  اول 
دسـتیابی وي به سـبکی شخصی اسـت. در آثار او 
منظره پردازي هـاي بدیـع، نگاه جسـتجوگرانه و 

جهانگـردي بـه وضـوح دیـده می شـود.
جورج استیونس11(1967- 1880) 

زندگی نامـۀ جـورج اسـتیونس، دوران فعالیـت 
عکاسـی در ایـران از 1905تا 195

اسـتیونس در سـال1905 بـه ایـران آمـد تا در 
تجـارت فـرش بـا عمویـش همـکاري نمایـد. از 
ایـن زمـان بـه بعـد، چندیـن سـال براي شـرکت 
بافنـدگان فرش هاي مشـرق زمیـن کار کرد. پس 
از آن بـه هنـد رفـت و تـا زمان بازنشسـتگی در 

ایـن کشـور ماند(ادیسـون، 2003: 6).
زمانـی کـه بـراي اولیـن بـار بـه ایـران آمـد، 
در  را  خـود  زایگلر12فعالیت هـاي  شـرکت 
زمینـۀ تجـارت فـش آغـاز کـرده و فرش هـاي 
مرغـوب ایرانـی را بـه بازارهاي اروپایـی صادر 
می کـرد. ایـن شـرکت از محـل اصلـی اسـتقرار 
بافنـدگان  کار  بـر  سـلطان آباد(اراك)  در  خـود 
روسـتاهاي اطـراف نظـارت داشـته بـراي بافـت 
فـرش سفارشـی، پشـم و الیـاف رنـگ شـده بـا 
کیفیـت مـورد نظـر ومطلـوب در اختیـار آنهـا 

می داد(همـان).  قـرار 
به نظر می رسـد شـرکت اسـتیونس و عمویش، 
شـیوة کار خـود را از صاحبـکاران قبلـی شـان 
نمونـه برداري کرده باشـد. برهمین اسـاس اولین 
 40 بـا  ارتبـاط  برقـراري  اسـتیونس  مسـئولیت 
روسـتا در جلگـۀ ارومیـه در نزدیکـی تبریز بود 
تا شـبکه اي مشـابه بـا آنچه که شـرکت زایگلر 
در اراك تشـکیل داده بـود، از بافنـدگان محلـی 

به وجـود آورد. 
در  اقامتـش  زمـان  مـدت  بقیـۀ  در  اسـتیونس 
ایـران نیـز در کار تولیـد فـرش در کارگاه هـاي 
روسـتایی سراسـر کشـور فعالیت نمود تـا بتواند 
قطـب  کـه  مناطقـی  در  را  تولیـد  از  شـبکه اي 
بـه شـمار می رفتنـد، تشـکیل  ایـران  فرش بافـی 

ایاس، ساوجبالغ[دو نفر با کوزه 
کنار رودخانه]، 1913 تا 1914

ایاس، ساوجبالغ، [ چهار کرد کنار 
رودخانه]، زمستان 1913 تا 1914

ایاس، ساوجبالغ، زمستان 1913 تا 1914 
[دو زن کنار رودخانه]

ایاس، اردوي یکی از سران کرد نزدیک 
چیانه، 1914

ایاس، اشنو [اشنویه فعلی]
در آذربایجان غربی، 1914

ایاس، پهن چهارپایان که در آفتاب قرار داده 
شده تا خشک شود به جهت سوخت در 

ماه هاي سرد زمستانی، شیخان، 1913 

ایاس، دوتن از سران طوایف کرد پس 
از مصالحه نشسته در مقابل ردیفی از 

جنگجویان خویش 
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هد.  د
اسـتیونس در سـال1980 بـه همـراه همسـرش 
سـوار بـر کالسـکه اي کـه بـه اسـب بسـته شـده 
بـود، از رشـت بـه سـمت کرمـان عزیمـت نمود 
و تـا 1912 در ایـن شـهر ماندگار شـد. دو فرزند 

اسـتیونس در کرمـان بـه دنیـا آمدند. 
در مـاه مارس1912 اسـتیونس به همراه   همسـر 
و فرزنـدان کوچـک خویـش کرمان را به سـوي 
اروپـا تـرك کردنـد. در یادداشـت هاي برجـاي 
مانـده از او چنیـن آمده که هر دو مسـیر کرمان 
تـا بندرعبـاس و کرمـان تا تهران به سـبب وجود 
غارتگران و راهزنان بسـیار ناامن اسـت. بنابراین 
مجبـور شـده اند از طریق مشـهد به روسـیه رفته 
در آنجـا بـا گذشـتن از دریـاي خـزر، خـود را 
بـه باکـو برسـانند. ایـن مسـیر عـالوه بـر آنکـه 
دیگـر  مسـیر  دو  برخـالف   ، بـوده  طوالنی تـر 
کـه در امتـداد خطـوط تلگـراف قـرار داشـتند، 
امـکان دسترسـی بـه تلگـراف و تلگرافخانـه را 
نیـز نداشـت و همیـن امـر باعـث می شـد تـا در 
مواقـع ضـروري نتـوان درخواسـت کمـک نمود. 
در زمـان حرکت اسـتیونس وخانـواده، تهدیدي 
جـدي بـراي ناامنی مسـیر وجـود نداشـت، اما با 
ایـن حال کنسـولگري انگلیس نیروي مسـلحی را 
مشـتمل بـر120 نفر مأمـور محافظت آنهـا نمود. 
و  داشـت  نـام  عباس خـان  گـروه  ایـن  فرمانـده 
بنابـه گفتـۀ اسـتیونس، مصداق کاملی از شـهامت 
و تدبیـر بـود و تعدادي از افراد خود را پیشـاپیش 
کاروان اصلـی و بـراي حصول اطمینـان از امنیت 

راه گسـیل داشت. 
کمـی بعد در همان سـال و پـس از اقامتی کوتاه 
در اروپـا، اسـتیونس بـه همراه همسـر و فرزندان 
دوبـاره بـه ایـران بازگشـتند و احتماًال بـراي این 
سـفر از اولین خـودروي خود که یـک پانهارد14 
بـود اسـتفاده کردنـد. از ایـن تاریـخ بـه بعـد تـا 
در  را  خـود  اوقـات  بیشـتر  سال1918اسـتیونس 
توابـع تهـران، همـدان، اراك و اصفهـان گذراند. 
بـراي  را  ایـران  دوبـاره  در1929  اسـتیونس 
بازگشـت بـه اروپـا از طریـق هنـد کـه بعدهـا 
در آنجـا مشـغول بـه کار شـد تـرك نمـود. در 

دوران بازنشسـتگی بـه جنوب فرانسـه برگشـت و 
تـا زمـان مرگـش در سـال 1967 در ایـن کشـور 

داشـت(همان).  اقامـت 
اسـتیونس  نیز  جـورج  فورمـان  کوریـن  دیـد  از 
هماننـد آلبـرت هوتس که هر دو در کار   و شـغل 
خرید وفـروش فـرش بودند، بـه موضوعاتـی براي 
عکاسـی مسـتند. از خـود عالقـه نشـان مـی دادند 
حرفه شـان در  و پیرامـون  بـه کار  کـه مربـوط 

بود.  ایـران 
عکس هایـی کـه اسـتیونس از شـهرهایی چـون 
نائیـن،  قـم،  اصفهـان،  اراك، حسـن آباد،  رشـت، 
یـزد و کرمـان گرفته حاکـی از ایـن رویکرد وي 

.(Vuurman, 2013: 41) می شـوند قلمـداد 
الرنس الکهارت15(1975- 1890) 

زندگی نامـۀ الرنـس الکهـارت، دوران فعالیـت 
عکاسـی در ایـران از1926 تـا دهه1950

الرنـس الکهـارت در سـال1890 در لنـدن بـه 
دنیـا آمـد و سـال هاي اول زندگـی اش را بـه علت 
اشـتغال پـدرش در صنایـع معـادن آن کشـور، در 
آفریقـاي جنوبـی گذرانـد. هنـگام بازگشـت بـه 
انگلسـتان در سـن هفـده سـالگی، الکهـارت در 
دبیرسـتان دچـار رماتیسـم شـد و بـه ایـن دلیـل 
مصـر گذرانـد. ایـن سـفر اولیـن  در  زمسـتان را 
خاورمیانـه بـود. همانطـور کـه  برخـورد او بـا 
بعدهـا در شـرح زندگـی نوشـت: «اثـري کـه آن 
کشـور بـر مـن داشـت خارق العـاده بـود. شـروع 
بـه یادگرفتـن زبـان عربـی کـردم و تـا حـد کمی 
و  بنویسـم  بخوانـم،   زبـان  آن  بـه  می توانسـتم 

 .(5 ملویـل، 2002:  و  کنم»(بمبـرك  صحبـت 
بـا ایـن وجـود، هنگامـی کـه الکهـارت بـراي 
ادامـه تحصیل در سـال1910 به دانشـگاه کمبریج 
کالـج  در  رشـتۀ تاریـخ  تحصیـل  هدفـش  رفـت، 
پمبـروك16 بـود. در ایـن کالـج بود کـه الکهارت 
به شـدت تحت تأثیر پیشـگام رشـتۀ ایران شناسی 
یعنـی ادوارد بـراون17 که از اسـاتید پمبروك بود 
قـرار گرفـت و پـس از اتمام دورة لیسـانس تاریخ 
در سـال1913 بـه مـدت دو سـال بـه تحصیـل در 
کیمبریـج ادامـه داد و بـه مطالعه فارسـی و عربی 
پرداخـت. تحـت نظـر «آمـوزگاران شـگفت آور 

زیرنویس و شرح عکس ها

زیرنویس عکس هاي جورج استیونس: 
مأخذ عکس هاي کتاب: جورج استیونس 

استیونس، کرمان، مشتاقیه، [ ساختمان و 
مسجد به همراه دو زن با چادر]

استیونس، [کالسکه چهار اسبه و تک 
درخت] 

استیونس، تعدادي زن و بچه بیرون منزل 

استیونس، گروهی سوار نزدیک اراك، 
سلطان آباد و برج و باروي خشتی

استیونس، چوپار، شیرخوردن بره و 
تماشاي مردم، ستون هاي گلی نگه دارنده 

تاك در پشت زمینه 

استیونس، سریزد، دژ قدیمی با دروازه، 
دیوارهاي کنگره دار، برج ها و سقف 
گنبدي شکل که اکنون روستائیان 

محصوالت  کشاورزي را در آنجا انبار می کنند.
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بـوآن19،  نیکلسـون18و  بـراون،  یعنـی  سـه گانه» 
الکهـارت در رشـتۀ زبان هـاي شـرقی بـه باالترین 
رتبـه دانشـگاه نایـل شـد. او «اسـتعداد فوق العـاده 
بـراون در ایجـاد عالقه در موضوعاتـی که تدریس 

می کـرد» را علـت عمـده موفقیـت تحصیلی خودش 
می دانسـت (همـان). 

الکهـارت  بـه  اول،  جهانـی  جنـگ  عـرض  در 
علـت صدمـۀ شـدیدي کـه بـه یکـی از زانوهایش 
وارد شـده بـود، از خدمـت نظامـی معـاف شـد و 
در عـوض بـا کاري در وزارت خارجـه خـود را 

راضـی کـرد. گرچـه الکهارت امیـدوار بـود بتواند 
از زبان هـاي فارسـی و عربـی در شـغلش اسـتفاده 
کنـد. کار او «تمامـًا دربـارة مسـائل مربـوط بـه 

تحریـم» بـود. 
موفـق  الکهـارت  اول،  جهانـی  جنـگ  از  بعـد 
بـه ادامـه کارش در وزارت خارجـه نشـد و بـه 
شـرکت نفـت  انگلیـس- ایـران تقاضـاي کار داد. 
ایـن شـرکت نیـز در وهلـه اول به علت تسـلط او 
بـر زبـان اسـپانیایی و نـه زبان هـاي شـرقی، او را 

کرد(همـان).  اسـتخدام 
اولیـن مأموریـت الکهـارت بـا ایـن شـرکت در 
مکزیـک بـود. امـا در سـال 1926 الکهـارت بـا 
سـمت مشـاور امور خاورشناسـی مدیرکل شرکت 

در ایـران، بـه ایـران منتقـل شـد (همان). 
ورود الکهـارت بـه ایـران بـا شـروع تغییـرات 
گسـترده اي در امـور داخلـی ایـران همزمـان بـود. 
قـزاق تعلیم دیـده  در بریـگارد  افسـري  رضاخـان، 
روسـیه، باالخـره قـدرت کامـل کسـب کـرده در 
آوریـل 1926 بـا نـام سـلطنتی «پهلوي» تاج شـاهی 

ایـران را بـر سـر گذاشـته بود(همـان، 6). 
مأموریـت الکهـارت شـامل اقامتـی چنـد ماهـه 
در تهـران و سـپس در خرمشـهر بـود. الکهـارت 
جزئیات سـفر خود بـه ایران را بـه طورمنظم درج 
نکرده و تعیین تاریخ و شناسـایی سـوژة بسـیاري از 
عکس هاي او دشـوار اسـت. اغلـب عکس ها داراي 
شـرحی جزئـی و ناکامل هسـتند. البته واضح اسـت 
کـه مسـیر سـفر اول الکهـارت بـه ایـران از طریق 
روسـیه شـوروي و باکـو و سـپس بوسـیله کشـتی 
بـا عبـور از دریـاي خـزر، از باکـو بـه بندرانزلی و 

سـرانجام بـه تهران بـوده اسـت(همان). 
الکهـارت   1926 سـال هاي27-  عـرض  در 
اسـت.  کـرده  نیـز  خوزسـتان  بـه  سـفري 
عکس هـاي الکهـارت مـردم و مناظـر ایـران را 
در زمانـی کـه قسـمت اعظم کشـور هنـوز تحت 
برنامـه مدرن سـازي رضاشـاه قـرار نگرفتـه بود 

اسـت(همان).  رسـیده  ثبـت  بـه 
دوربیـن اصلـی الکهـارت در ایـن هنـگام یک 
اولیـن  دوربیـن،  ایـن  بـود.  کـداك20  دوربیـن 
دوربیـن داراي فاصلـه سـنج متصـل به مکانیسـم 
فوکوسـی بـود کـه سیسـتمی سـاده بـراي تصحیـح 
قابلیـت  ایـن  داشـت و الکهـارت از  پرسـپکتیو 
دوربیـن، مخصوصـًا براي بدسـت آوردن تصویري 
بـازار  دروازه هایـش،  قدیـم،  تهـران  از  واضـح 
تهـران و خیابان هـاي شـلوغ بـه خوبـی اسـتفاده 

 .(7 کرد(همـان، 
الکهـارت سـفرهاي دیگـري نیز کـرد. یکی از 
ایـن سـفرها در طـول جـادة آمـل از طریقـه دره 
الر و دماونـد بـود. در طـی ایـن سـفر الکهـارت 
از روسـتاهاي پلـور، اسـک، نیـاك و نـوا عبـور 

کرد(همان). 
در ژوئیـه سـال 1928 الکهارت بـه قصد یافتن 
آثـار قلعـه المـوت، سـفر دیگـري را آغـاز کرد. 
در این سـفر الکهـارت همراهانش بـا اتومبیل از 
تهـران بـه قزویـن رفتـه و بقیـه مسـیر را از درة 
شـاهرود تـا المـوت با قاطـر طـی کردند(همان). 
الکهـارت در1930 بـه انگلسـتان بازگشـت و 
بـراي اخذ مـدرك دکترا در رشـتۀ ایرانشناسـی 
شـروع بـه تحصیل کـرد. در 1935 دورة دکتراي 
الکهـارت بـه اتمـام رسـید. الکهارت سـفرهاي 
دیگـري نیز بـه تنـاوب به ایـران داشـت(همان، 

8 و 9). 
پـس از مرگ الکهـارت در 1975 تعـدادي از 
کتاب هـاي او و دوازده آلبـوم عکـس، منتخبـی 
مقـاالت  تایپ شـده  متـون  یادداشـت ها،  از 
شـخصی  نامـه  چنـد  وي،  نشـده  و  چاپ شـده 
و اتوبیوگرافـی وي کـه در حـدود سـال 1967 
خاورشناسـی  دانشـکده  بـه  بـود  شـده  نگاشـته 

دانشـگاه کیمبریـج اهـدا شـد. 

زیرنویس و شرح عکس ها

زیرنویس عکس هاي الرنس الکهارت: 
 Image of Persia :مأخذ عکس ها کتاب

الکهارت، دروزه شاه عبدالعظیم در جنوب 
تهران [وکاروان شتر]، 1926 تا 1929 (این 

دروازه در سال 1936 تخریب شد)

الکهارت، منظره اي از رودخانه، شاه 
عبدالعظیم [زنان در حال شستن ظروف]، 

1926 تا 1929

الکهارت، فروشنده دوره گرد[با االغش]، 
دربند، 1926 تا 1929

الکهارت، نوازندگان دوره گرد، لشکرك، 
1926 تا 1929

[پشت  استراحت  حال  در  شترها  الکهارت، 
دروازه] نزدیک پل رودخانه قم، 1926 تا 1929

الکهارت، حرم حضرت فاطمه 
معصومه(س) در قم ، بدون تاریخ
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در  او  نوشـته هاي  برخـی  و  عکـس  دیگـر  آلبـوم  چنـد  ضمنـًا 
شـده اند.  حفـظ  انگلیـس21  نفـت  شـرکت  آرشـیو 

هرچند  بود-  معنا  تمام  به  ایران شناس  یک  هم  الکهارت 
ایران شناسی پیشه و حرفه اصلی  ش محسوب نمی شد- و هم یک 
دوستدار ایران ضد دولت مصدق. مخالفت الکهارت با دکتر مصدق، 
در آن  بود.  در انگلستان  او  هم دوره اي هاي  فکر  طرز  نشان دهندة 
ملی گرایی  رهبران  انگلستان،  استعماري  تاریخ  روزهاي  واپسین 
انگلستان  در  مصر،  در  عبدالناصر  جمال  و  ایران  در  مصدق  مانند 
می شدند(بمبرك  پرستیده  خود  کشور  محسوب شده ولی در  پلید 
و  ویژه  بسیار  الکهارت  عکاسی  دید  اما   .(9  :2002 ملویل،  و 
مخصوص بود. او نیز علی رغم اینکه عکاس حرفه اي نبود همچون 
و  جامعه  از  مستند  وقایع  ثبت  به  یکه  و  اول  طراز  عکاس  یک 

فرهنگ ایران پرداخت. 
متواضع  انسانی  الکهارت  عکاسی  آثار  ملویل  و  بمبرك  دید  از 
اجتماعی  مستند  عکاسی  در زمینه  که  می دهد  نشان  را  هنرمند  و 
فوق العاده فعال بوده کارهاي بسیاري برجاي گذارده است. ارزش 
الکهارت به عنوان یک هنرمند خصوصًا در کیفیت عکس هایش 
مشهود است. جذابیت این عکس ها نه تنها به سبب وضوح وگویایی 
به  بلکه  می دهد،  موضوعاتش  به  عکاسی الکهارت  دید  که  است 
خاطر دریچه اي است که به سرزمین و مردمی متفاوت در عصري 

دیگر می گشاید(بمبرك وملویل، 2002 : 5). 
ثبت  نتیجه  در  و  تحول  به  رو  و  نزدیک  آینده اي  پیش بینی 
مخصوصًا  مشهودند  الکهارت  آثار  اکثر  در  دگرگونی  روبه  وضع 
ایکونتا(22)  زایس  دوربین  با  و  بعد  به   1947 از  که  عکس هایی 
در انگلستان، دوربین  گرفت: «در تابستان 1947 الکهارت مجدداً 
خود را جهت آمادگی براي سفري دیگر به ایران با یک دوربین 
قابل  که سبک و  آنجایی  از  جدید  دوربین  کرد. این  عوض  زایس 
عالقه عکاسان حرفه اي وآماتورهاي جدي بود.  اعتماد بود، مورد 
الکهارت با کشتی به مصر و از آنجا به هواپیما به آبادان، اهواز و 
مسجد سلیمان و سپس با اتومبیل به شهر قدیمی شوشتر و از آنجا به 
منطقه باستانی شوش رفت. در شوش الکهارت نزد دکتر گرشمن23 
رئیس هیأت باستان شناسی فرانسوي که در آنجا مشغول حفاري بود 
عکس هایش،  نوشته ها و  طریق  از  این سفر  طول  در  گزید.  اقامت 
جدید  ایران  و  قدیم  ایران  بین  بارز  مغایرت هاي  بعضی  الکهارت 
نخلستان هاي  میان  کوچک  روستاهاي  بین  اختالف  مثال  براي 
آبادان(بزرگ ترین  مدرن  و  عظیم  پاالیشگاه  و  اروندرود  کنار 
پاالیشگاه دنیا در آن زمان) را نشان داده ... الکهارت نوشته است 
عالوه  بودند و  پدیدار شده  ناگهان  جدید  مسکونی  محله هاي  که 
با  سادگی  به  که  بزرگ  سینماي  یک  جدید،  مدرسۀ  چندین  الکهارت، کوزه گر، نطنز، بدون تاریخبر 

الکهارت، آب کشیدن از چاه، اصفهان، 
بدون تاریخ

الکهارت، مسافران در حال استراحت 
در چایخانه اي کنار جادة مشهد نزدیک 

سبزوار، 1948
الکهارت، سلمانی، پایین خیابان، 

مشهد، 1948

الکهارت، داروخانه سیار اهدایی 
APOC به سازمان شیر و خورشید 

سرخ، 1926 تا 1929 
الکهارت، مردم در خیابانی در   همدان، 

1954

دفتر ُکرد، قصر شیرین، 1926 تا 1929 الکهارت، درویش، نزدیک لشکرك، 
1926 تا 1929

الکهارت، بختیاري ها، نزدیک بهبهان، 
1948

الکهارت، قایق سازي، جزیره آبادان ، 
بدون تاریخ 

الکهارت، رودخانه کارون [و قایق ها]، 
خرمشهر، بدون تاریخ

دست فروشان نزدیک در قیصریه، بازار 
اصلى اصفهان: 1937

اِس اِس نفتک روى رودخانه کارون، 
1926 تا1929
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سینماهاي هر شهر مشابه اروپایی یا آمریکایی رقابت می کرد نیز 
در آبادان وجود داشت» (همان، 8). بدون در نظر گرفتن طرز فکر 
هیچ  ایران شناسان،  میان  در  او  مکان  و  ایران  مورد  در  الکهارت 
بحثی در مورد او کامل نخواهد بود. عکس هاي وي و نوشته هایش 
مکتب  حاصل  بسیاري  امروزه  که  می دهند  نشان  را  فکري  طرز 

«شرق گرایی» می دانند... 
رسمی  و  اقتصادي  منافع  به  اول  درجۀ  در  ایران  در  او  تجربه 
انگلستان در ایران و نه به یک مقام دانشگاهی مربوط بوده است. 
با این وجود باید گفت که الکهارت دانشمندي نکته سنج و بسیار 
فعال بوده به عنوان یک عکاس، خوشبختانه یک آماتور به تمام 
گرفته  مهارتی  و  چنان دقت  او با  عکس هاي  است.  نیز بوده  معنا 
شده اند که نمی توان به آنها صرفًا به چشم عکس هاي یک آماتور 
حال مجذوبیت شخصی و عمق  عین  در  نگاه کرد و  در تعطیالت 
یک  آثار  از  برتر  کیفیتی  مردمش،  و  ایران  کشور  به  او  عالقۀ 

عکاس حرفه اي به این عکس ها می بخشد. 
بود  عکس هایش  الهام بخش  ایران،  به  الکهارت  دیرینه  شیفتگی 
و  فوق العاده  دیدنی  عنوان تصاویر  به  ناخودآگاه  کیفیتی  به آنها  و 
دوره اي  در  ایران  از  پرارزشی  تاریخی  یادگار  عنوان  به  همچنین 

بسیار معتبر از تاریخش اهدا کرده است(همان، 9). 
بیننده با مشاهده عکس هاي الکهارت با دید جهانگردي جست 
تحول  آینده روبه  عکاسی،  عالوه بر  مواجه می شود که  جوگر  و 
ایران را نیز پیش بینی نموده و برداشت مطالعاتی قوم نگارانه را نیز 

در عکس هایش لحاظ کرده است. 
فریا استارك24 (1993- 1893) 

از  ایران  در  عکاسی  فعالیت  دوران  استارك،   فریا  زندگی نامه 
 1943 -1928

ایتالیا  در  و  یافت  تولد  پاریس  در  سال1893  به  استارك  فریا 
به  سال 1915  در  بود.  و سفرنامه نویس  جهانگرد  او  شد.  بزرگ 
عنوان پرستار در بیمارستانی نزدیک مرز ایتالیا با اتریش خدمت 
نمود. در 28 سالگی اقدام به فراگیري زبان عربی کرد و از 1928 
سفرهایش را به شرق نزدیک از جمله عراق، پرشیا(ایران کنونی) 

و عربستان آغاز نمود. 
در اثناي جنگ جهانی دوم در قاهره، بغداد، عدن، هند و امریکا به 
تبلیغ و تشریح سیاست هاي کشور انگلستان پرداخت. در دهه1950 
سفري طوالنی به یونان و ترکیه داشت. در دهه هاي1960و1970 
از چین، افغانستان، نپال و کشمیر دیدن کرد و متناوبًا نیز به شهر 
رفت و آمد  آسولو25  نام  به  ایتالیا  کشور  شمال  در  اقامتش  محل 

 .(Ruthven, 1994: 117)می نمود
وي مؤلف چندین کتاب از جمله «سفري به دیار حشاشین» که 

بعدها با نام «سفرنامه الموت، لرستان و ایالم» به فارسی ترجمه شد 
و چهار جلد اتوبیوگرافی خویش است (ویکی پدیاي فارسی، تاریخ 

مراجعه 94/4/31). 
سفر وي به ایران در خالل سال هاي  1928، 1931 و 1943 رخ 
داد. برخالف سوریه و عراق که اروپائیان در آنجا امنیت داشتند 
سال ها  از  پس  که  بود  شده  مستقل  فعلی)  کشوري  پرشیا (ایران 
کرده بود اما براي جهانگردان خطرناك  حیات  بی قانونی تجدید 
قلمداد می شد. وي قبل از سفر پرمخاطره اش به مازندران، یک ماه 
را در همدان گذراند و سپس براي دیدن قلعه حسن صباح در اواسط 

 .(Ruthven, 1994: 117)ماه می به الموت رفت
در آگوست1931سفر تحقیقاتی خویش را به قصر لماسور27، یکی 
از آخرین قالع نظامی فرقۀ اسماعیلیه   ترتیب داد و در سپتامبر1931 

اقامتی کوتاه و موقتی در  تهران  داشت (همان). 
اطالعات  وزارت  استخدام  در  که  سال1943  مارس  ماه  در 
انگلستان بود دعوت شد تا مرخصی خود را به همراه لرد واول 28 
انجام  از اتومبیل سازمانی براي  یافت  اجازه  بگذراند و  در تهران 

سفري از دهلی تا کویتۀ پاکستان استفاده کند. 
چندین روز از بلوچستان تا مشهد در حال سفر بود و  استارك 
سپس از طریق راه فرعی کرمان تا تهران به طول 1200 خود را به 
پایتخت ایران رسانید و از آنجا براي دیدن آثار باستانی اصفهان به 

این شهر وارد شد. 
استارك در تهران اتومبیل مزبور را به مبلغی هنگفت و با سود 
فراوان فروخت، عملی غیرمنتظره و تعجب انگیز که باعث شد در 

اداره مطبوعش دشمنان زیادي براي خود دست و پا کند. 
استارك به مردم ایران عالقۀ وافري داشت و روحیه رمانتیک 
که بنظر  می دید، مردمی  خلقیات ایرانیان  با  قرابت  در  خویش را 
می رسید به شعر و آزادي بیش از وابسته بودن و رفاه و عالقه نشان 

می دادند(همان، 118). 
دید  و  متهورانه  تحقیقاتی  سفرهاي  سبب  به  امروزه  استارك 

ویژه اش در عکاسی چهره اي شاخص قلمداد می شود. 
استارك به پاس نگارش سفرنامه هاي گوناگون از چندین دانشگاه 
و نهاد انگلستان مدارك افتخاري دریافت کرد و در سال1972 از 
بترتیب  و 1984  هاي 1977  سال  گرفت.  لقب29  انگلستان  ملکه 
بنگاه سخن پراکنی انگلستان  با  در سفر گزارشی به سوریه و نپال 
همکاري داشت و در 31 ژانویه سالگرد یکصدمین سال تولدش را 

جشن گرفت و باالخره در 9 ماه می در ایتالیا جان سپرد(همان). 
بیننده  که  استارك  فریا  اجتماعی  مستند  عکس هاي  به  توجه  با 
مواجه سرراست و عادي وي را با سوژه ها می بیند به نظر می رسد 
او همانند یک فرد عادي و عمدتًا با دیدي توریستی و جهانگردي 
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به موضوعات  خویش  می نگریسته  است. 
اینگه مورات30 (2002- 1923) 

از  ایران  در  عکاسی  فعالیت  دوران  مورات،  اینگه  زندگی نامه 
1956 تا 1959 31: 

در  که  بود  اتریشی  مستندنگار  عکاس  خانم  مورات  اینگه 
توکلی،  و  پیوست (حمیدیان  مگنوم  عکس  مؤسسه  به  سال1953 

 .(400 :1392
وي در شهر گراتس اتریش متولد شد. والدینش اهل علم بودند و 
کشورهاي  دانشگاهی  و  علمی  مؤسسات  در  کودکی اش  دوران  در 
مختلف کار می کردند. او ابتدا به زبان فرانسوي شروع به تحصیل 
فرهنگی  شهر  به  خانواده  اش  همراه  سال1930  در  سپس  کرد، 
کردند.  مکان  نقل  برلین  به  نیز  آنجا  از  و  رفت  آلمان  دارمشتات 
خیابان  قطار  ایستگاه  نزدیک  مدرسه اي  در  برلین  در  مورات 
همزمان با  فردریش نام نویسی کرد. سال هاي حضور وي در برلین 

گسترش فعالیت حزب نازي و به قدرت رسیدن آن گروه بود. 
دانشگاهی  پیش  دوره  و  دبیرستان  دوران  پایان  از  پس  اینگه 
باالجبار یک دورة شش ماهه کار ضمن تحصیل را هم طی کرد. در 
دانشگاه زبان می خواند و بدین ترتیب زبان هاي فرانسوي، انگلیسی 
و رومانیایی را به جز زبان مادري اش فرا گرفت. (بعدها زبان هاي 
هرجا  هم آموخت). گفته است:«در  را  چینی  و  روسی  اسپانیولی، 
که دست می داد از فضاهاي دانشگاهی گرفته تا ایستگاه هاي مترو 

مطالعه می کردم». 
اسراي  کنار  در  مورات  دوم،  جهانی  جنگ  پایان  به  نزدیک 
بمباران  جریان  در  شد.  گرفته  کار  به  کارخانه اي  در  اکراینی 
در  گریخت.  اتریش  به  پیاده  پاي  او  روس ها،  توسط  کارخانه 
سال هاي بعد، عکاسی کردن از جنگ را قبول نکرد و ترجیح داد 

از احواالت پیامد جنگ ها عکاسی کند. 
روزنامه نگار  و  مترجم  عنوان  به  مورات  جنگ،  از  پس 
دفتر  وسیله  به  که  مصور  مجله اي  در   1948 سال  در  کرد.  کار 
«اطالعات جنگ» در مونیخ منتشر می شد، ابتدا به عنوان خبرنگار 
با  وین  در  گردید.  استخدام  اتریش  بخش  دبیر  سمت  در  سپس  و 
کردند.  کار  هم  با  مدتی  مشهور آشنا شد و  عکاس  ارنست  هاس 
مورات برعکس هاي هاس شرح می نوشت. یک سال بعد هر دوي 
آنها توسط رابرت کاپا براي همکاري به مؤسسه عکس مگنوم32 
دعوت شدند که مورات در آن جا مدتی به عنوان ویراستار مشغول 
کوچک  نمونه هاي  به  نگاه کردن  و  عکس ها  با  کردن  کار  بود. 
عکس هاي هاري کارتیه برسون او را مجذوب خود کرد: «گمان 
از  قبل  چگونه  که  بود  این  گرفتم  فرا  او  روش  از  آنچه  می کنم 

بدست گرفتن دوربین، عکاسی کنم»(همان). 
اینگه مورات پس از ازدواج و در سال 1951 به لندن نقل مکان 
نمود. در همان سال او در خالل مسافرت به ونیز شروع به عکاسی 
کرد و نوشت: «رویاروي خود می دیدم که از حاال به بعد عکاس 
خواهم بود... به تناسب مقداري که عکاسی می کردم لذت می بردم. 

زیرنویس و شرح عکس ها

زیرنویس عکس هاي فریا استارك؛ 
 Freya Strak مأخذ عکس ها: کتاب

استارك، دهکده اي ناشناس، احتماالً 
حوالی مراغه، 1959

استارك، چادر عشایر در لرستان، استارك، [راه] سن داغ به مراغه، 1959
1931 ،Dulistan

استارك، قرارگاه پلیس،
1931 ،Gatchkah pass 

استارك، پیک نیک کنار جاده، 
کرمانشاه به همدان، 1931

استارك، گدا، 1931

استارك، اصفهان
[درشکه و مردم]، 1943

ُفقرا در ُقم،1931

شوشتر، 1959
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دانستم که می توانم با آنچه می بینم به بیان چیزها بپردازم» (همان). 
در لندن از یک مؤسسه عکس هاي خبري درخواست کارآموزي 
و  کند  عکاسی  توانست  منشی گري  چندماه  از  بعد  مورات  کرد. 

عکس هاي مجالس افتتاحیه و شروع کار نمایشگاه ها را بگیرد. 
زمینۀ  در  شغلی  تا  بازگشت  پاریس  به  طالق  از  بعد  مورات 
گزارش  یک  انتشار  از  بعد  و   1953 سال  در  کند.  پیدا  عکاسی 
تصویري از کارگران، کاپا او را به عنوان عکاس به مگنوم دعوت 

کرد (همان، 401). 
به  مجالت  برخی  از  عکاسی  براي  ناموفق  کار  نخستین  از  پس 
لندن رفت. براساس پیشنهاد رابرت کاپا، مورات در سال هاي 1953 
و 1954 به عنوان همکار و محقق در کنار هانري کارتیه برسون 

کار کرد. 
به  درآید.  مگنوم  عضویت  به  شد  دعوت  وي  از  سال1955  در 
این ترتیب در سال هاي پایانی دهه50 میالدي به دفعات سفر رفت 
وموضوعات بسیاري را در اروپا، خاورمیانه، آفریقا، ایاالت متحده 

آمریکا و آفریقاي جنوبی براي مطبوعات مطرح گزارش کرد. 
در سال 1955 کتاب جنگ علیه غم که عکس هاي اسپانیا بود و 
به دنبال آن کتاب از پرسیا تا ایران (که حاصل سفر او به ایران در 

اواسط دهه1330 ه. ش بود) را منتشر کرد.
کارگردان  هیوتسن  جان  اثر  فیلمی  روي  بر  کار  ضمن  مورات 
وي  با   1963 سال  در  و  شد  آشنا  نویسنده  آرتورمیلر  با  مشهور، 
دو،  آن  از  یکی  که  گردید  فرزند  دو  صاحب  او  از  کرد.  ازدواج 
کودکی عقب افتاده بود. مورات با میلر به سفرهاي چندي رفت و 
در نگارش چند کتاب به وي کمک کرد. طی زندگی با میلر، به 
انجام کارهاي سفارشی و شخصی در عکاسی نیز می پرداخت(همان). 
اینگه مورات و ایو آرنولد دو زنی بودند که در سال هاي نخستین 
کامًالً  می رسد  نظر  به  اکنون  که  مؤسسه  درآن  مگنوم  فعالیت 
اثر  در  سال 2002  در  مورات  اینگه  شدند.  پذیرفته  است  مردانه 

بیماري سرطان در سن 78 سالگی درگذشت(همان). 
از  مگنوم  در  شاغل  مستندنگار  عکاسان  کار  سبک  دربارة  اما 
جمله مورات می توان گفت که کار آنان بر رویکردهاي فردي و 
فلسفی به عنوان بخشی از رویکرد مستند تأکید دارد وکثرت گرایی، 

یکی از مهم ترین نقاط قوت رویکرد مذکور به شمار می رود. 
ارجاعاتشان  است،  گسترة  مگنوم،  [عکاسان]  دیگر  قوت  نقطه 
بنابراین اگرچه با اروپا و ایاالت متحده در رسانه اي که به شکل 
سنتی تحت سلطۀ آنهاست در ارتباط هستند، نسبت به هر چیزي 
داده اند. مطالعات  هشیاري نشان  داشته، از خود  که نیاز به توجه 
مستمر دربارة آمریکاي جنوبی، آفریقا و آسیا به دور از کلیشه هاي 

پیشین عکاسی، تفحص هاي زیرکانه اي دربارة فرهنگ است... . 

زیرنویس و شرح عکس ها

زیرنویس عکس هاي اینگه مورات: 
 Inge morat, : مأخذ عکس ها کتاب

 IRAN

مورات، منظره خیابانی نزدیک 
بازار[باربر]، تهران، 1956 تا 1959

مورات، منظره خیابانی نزدیک بازار 
[کوزه فروش]، تهران، 1956 تا 1959

مورات، معرکه گیرى تهران، 1956 تا 1959

مورات، معرکه گیر، تهران،
1956 تا 1959

مورات، گروهی از مردم تماشاگر در 
زورخانه، تهران، 1956 تا 1959

مورات، سلمانی کنار خیابان، تهران، 
1956 تا 1959

مورات، [پیاده روي خیابان، گاري هاى 
فروشندگان دوره گرد و جماعت]، تهران، 

1956 تا 1959 

مورات، [زنان چادري در روز بارانی 
در خیابان] ، تهران، 1956 تا 1959 

مورات، فروشنده دوره گرد [با چند 
مجسمه] ، تهران، 1956 تا 1959 

مورات، سیزده بدر در شمال تهران [و 
فروشنده دوره گرد]، 1956 تا 1959

مورات، تابلوي پپسی کوال، اطراف تهران، 
1956 تا 1959
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شاهد  می توانیم  اندازه  چه  تا  که  می کند  گوشزد  ما  به  مگنوم 
[این  تصویر  هر  باشیم،  فردي  سبک هاي  با  «مستند»  عکس هاي 
عکاسان از جمله اینگه مورات] نشان فردي ویژه اي دارد(کالرك، 

1393: 228 و 229). 
در زمانه اي که مورات در ایران عکاسی می کرد، جامعه روستایی 
ایران به سمت جامعۀ شهري میل کرده بود، از این رو عکس هاي 

مستند وي عمدتًا فضاي شهرهاي ایران را نشان می دهند.
عکاسی  ایران  از  که  اجتماعی  مستند  عکاسان  میان  در  مورات 
کرده اند تنها عکاسی بود که قادر شد عالوه بر تولید عکس؛ مصرف 
عکس  آژانس  واسطۀ  به  هم  آن  باشد،  شاهد  نیز  را  عکس هایش 
مگنوم. نگرش هاي مرسوم در کار عکاسان مستند اجتماعی نسبت 

به سوژه هایشان: 
هر  به  که  می شود  مواجه  افرادي  با  عکاس  طبقه فرودست:   .1
دلیل از امکانات کمتر مادي در اجتماع خود برخوردارند و اشاره 
به این نوع دسته بندي که ریشه در نظریات داروین دارد برگرفته 
 .(192  :1394 است(جابري،  جفري  یان  و  ولز  لیز  نوشته هاي  از 
است:  دوگونه  فرودست  طبقه  از  شده  گرفته  عکس هاي  کارکرد 
سند  ارائه  صرفًا  و  تحقیقاتی  و  عینی  مطالعات  براي  عکس  الف) 
استفاده می شود، ب) عکس به قصد ایجاد ترحم وجلب توجه دیگر 
می رود (همان،  بکار  مالی  کمک  جمع آوري  براي  جامعه  افراد 
عکاسی  هنگام  عمدتًا  مقاله  این  در  بحث  مورد  عکاسان   .(195
وسند  تجاري  عینی،  آثارشان براي مطالعات  از  فرودست  طبقه  از 

بهره گیري کرده اند. 
عکاسی  منظره پردازي  اصوًالً  نوزدهمی:  سدة  منظره پردازي   .2
سده 19 با طبیعت گرایی امرسون 33 قابل شناسایی است که آن هم 
با نظریه هاي مرتبط با ادبیات قابل پیوند می باشد. مسأله چشم انداز 
به منزلۀ شک ورزي رابطۀ انسان با طبیعت از ریشه هاي گرایش 
این  در  عکاسان   .(195 می شود(همان،  دانسته  اجتماعی»  «مستند 
دسته بندي بجز تمرکز روي افراد در تصویر نیم نگاهی نیز به پس 
بیشتر  گفت  می توان  و  دارند  خویش  تصویر  چشم انداز  و  زمینه 
شوق ورزي  و  بی طرفی  با  گشت وگذار  سرخوشی،  خوشی،  دل  به 
در عکاسی از جهان پیرامونشان مشغول هستند(همان، 196) و در 
نظرداشتن  در  و  چشم انداز  در  منظره پردازي ها  نوع  این  مجموع 
نشأت  انگلیسی  رومانتیک  ادبیات  از  طبیعت گرایانه  جزئیات 

می گیرد(همان، 197). 
آثار اکثر عکاسان مورد بررسی در این تطبیق ذیل این عنوان نیز 

می گنجند. 
به  سرکشی کردن  به  میل  جهان گردي:  و  جست و جوگري   .3
اطراف و اکناف جهان و  جهانگردي از دیرباز در وجود انسان ها 

مورات، رفتن به خارج از ورامین [مرد 
سواره بر االغ و زن پیاده] 1956 تا 1959 

مورات،  دروازه قدیمی در قزوین،
1956 تا 1959 

مورات، میدان شاه اصفهان و فرش هاي 
پهن شده بر کف خیابان تا قدم خورده و 

کهنه به نظر رسند، اصفهان، 1956 تا 1959
مورات، مدرسه علمیه اي در اصفهان، 

1956 تا 1959

مورات، شستن فرش در زاینده رود، 
اصفهان ، 1956 تا 1959

مورات نانوایی، اصفهان، 1956 تا 1959

مورات، بستنی فروش دوره گرد و دو 
مشتري، اصفهان، 1956 تا 1959 

مورات، [زنان و مردان بر پشت بام]، 
اصفهان، 1956 تا 1959

مورات، خیابان باریک منتهی به مسجد 
[و مرد دوچرخه سوار]، یزد، حوالی 

1956 تا 1959

مورات، کالس درس در قم،
1956 تا 1959

مورات، زنان و طوطی هاي در قفس، 
شیراز، 1956 تا 1959

مورات، تعویض شیفت در پاالیشگاه 
آبادان، آبادان ، 1956 تا 1959

مورات، بازدیدکنندگان کارخانه
پپسى کوال، تهران

مورات،سیزده بدر، حوالى چشمه على،
ده مایلى جنوب تهران
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می نویسد:  خصوص  این  در  کالرك  گراهام  بود.  شده  نهادینه 
این  بود.  نیز  سفر  عکاسی  مهم  سنت  استقرار  نوزدهم شاهد  «قرن 
دوره، عصر بزرگ امپراتوري اروپا بود و در آثار عکاسان مهمی 
می توانیم فرهنگ هاي بیگانه(نه اروپایی) را ببینیم... بسیاري از این 
عکس ها به لحاظ قوم نگاري و انسان شناسی حائز اهمیت هستند... 
در  که  را  اشیایی  غربی،  باستان شناسان  از  بسیاري  که  دوره اي  در 
عکاسان  می ربودند،  فیزیکی  شکل  به  می دیدند  فرهنگ ها  این 
براي تملک  راهی  عنوان  می توانستند تمامی این  یادمان ها را - به 

آن جهان- براي چشمان اروپایی ثبت کنند»(همان، 198). 
نقطۀ مشترك عکاسان مستند اجتماعی با این گرایش به تحوالت 
فنی و امکان ابزاري ایجادشده در نیمه دوم سده قرن 19 وابستگی 
بسیار دارد. در تمامی موارد، میل به سرکشی به گوشه وکنار جهان 
و تجربه مداري جهانگردي البته با در نظر گرفتن کلیت خط کاري 
برخی از این عکاسان دیده می شود. به بیان دیگر ریشۀ این نگرش 
به عکاسی سفر و نگاه امپراتوري اروپایی به دیگران باز می گردد. 
به  را  عکس ها  همه  که  می دهد  رخ  مصرف  در  نهایی  اشتراك 
فرهنگی  صّور  ربودن  مصداق  می کند.  تبدیل  غنی  موزه اي  اشیاي 
فرودستان (همان، 200) و نیز البته این نگرش را می توان به عکاسان 

اوایل تا میانه قرن بیستم نیز تعمیم داد. 
آثار برخی عکاسان مورد بررسی در این مقاله ذیل این دسته بندي 

نیز جاي می گیرد. 
به  رو  وضع  ثبت  نتیجه  در  و  نزدیک  آینده  پیش بینی   .4
دگرگونی: تشخیص تغییرات احتمالی در آینده اي نه چندان دور و 
تحوالت گسترده در سبک وسیاق زندگانی مردم (همان، 202) که 
غرب، تغییراتی  با  مواجهه  در  خودبیگانگی  از  به سبب  ایران  در 
غیرارادي در شرف تکوین بود. تحوالتی که بسیاري از ویژگی هاي 
فرهنگی و رفتاري جامعۀ ایرانی آن روزها را در شرف تغییر قرار 
یک  از  عکاس  تأسف  احساس  می ساخت.  متفاوت  درآینده  داده 
نوع  این  سازنده  عامل  دیگر،  سوي  از  حسرت  احساس  و  طرف 
نگرش تلقی می شوند. همین دو احساس و نگرش است که موجب 
عدم نظربازي قدرت مآبانه عکاسان یاد شده نسبت به سوژه هایشان 
می شود (همان،201). عمده آثار ایاس و الکهارت در این دسته بندي 

قرار می گیرند. 
عامدانه  جلوه گري  تجاري:  استفادة  منظور  به  جلوه گري   .5
براي شایان تصویرکردن سوژه گرایشی است که از طریق باشکوه 
شخصیت  و  فردیت  به  احترام  قصد  به  صرفًا  نه  سوژه  دادن  نشان 
منفعت  کسب  و  عکس ها  بیشتر  فروش  براي  بلکه  موضوعات 

تجاري به کار می رود(جابري، 1394: 203). 
این  ذیل  مقاله  این  در  بررسی  مورد  عکاسان  از  هیچکدام  آثار 

دسته بندي نمی گنجد، هرچند ممکن است برخی عکس هاي هوتس 
و استیونس که تاجر بوده اند شائبه جایگزینی در این مقوله را داشته 
خود تاجر  عکاس  دو  این  هرچند  داشت  بایستی توجه  اما  باشند. 
بوده اند اما الزامًاً عکس هایشان را به قصد فروش ارائه نکرده و به 
طریق اولی با این قصد نیز عکاسی نکرده اند. در ایران دوره قاجار 
است (ستاري،  بررسی  قابل  زمینه  این  در  سوریوگین  آنتوان  آثار 

 .(34 :1377
نوزدهمی  سده  عینیت  و  علم  گونه شناسانه،  مطالعاتی  برداشت   .6
در  وارنر  مرین  مري  نظریات  طرح  قدرت:  به  منتهی  شناخت  و 
همگامی عکاسی با توسعۀ علوم تجربی و شناختی دیگر، یا استفاده 
و  سکوال  آلن  نظر  مورد  مجرمان  چهره  ثبت  براي  عکاسی  از 
زمانی  هم  و  بدن  مطالعات  راستاي  در  عکاسی  به  او  که  ارتباطی 
با علوم جمجمه شناسی و سیماشناسی یادآور می شود، همگی میل 
هستند  نوزدهمی  سدة  باورانه  ماده  و  علمی  عینیت  به  دستیابی  به 
را  بیستم]  قرن  میانه  تا  [حتی  مطالعه  مورد  عکاسان  کار  در  که 
می توان مشاهده کرد(جابري، 1394: 203 و 204). در ایران دوره 
قاجار ارنست هولتسر(هرچند در این بررسی مورد نظر نیست) با 
مشروح  توصیفات  همراه نمودن  و  سوژه هایش  به  دقیق  نگاه  ثبت 
متبادر  ذهن  به  را  انسان ها  گونه شناسی  جز  چیزي  آنها  به  راجع 

نمی کند(همان، 205). 
یادداشت برداري،  و  عکاسی  در  هولستر  حد  از  فزون  دقت 
به  آن  حومه  و  اصفهان  در  زندگی  رسم  و  راه  از  جامع  گزارشی 
عوام،  فرهنگ  آنان،  مشاغل  و  مردم  که  گزارشی  می دهد،  دست 
هنر و صنعت و معماري .... را در بر می گیرد(ستاري، 1377: 27). 
باز هم در پیشینه این دسته بندي در دوره قاجار می توان از آنتوان 
پرشیا(ایران)  جغرافیاي  در  عرصه  این  پیشتاز  به عنوان  سوریوگین 
نام برد. وي آثار متعددي در زمینۀ ثبت قوم نگارانۀ از انواع خرده 
فرهنگ هاي گوشه وکنار ایران، حرفه ها، مشاغل و چهره ایرانیان 
داشت. عمدتًا دید وي تجاري گونه و مشتري پسند بود(همان، 34 و 
35). جابري معتقد است در این دسته بندي اگر عکاس از سوژه اش 
آنقدر شناخت یابد که به وي نزدیک شده و براي او تصمیم گیري 
و یا به بیان دیگر تعیین تکلیف کند این شناخت مطمئنًا به قدرت 
منجر می شود، قدرتی که هم می تواند در جهت سرکوب و فشار 
بر سوژه باز نموده شده به کار رود و هم در جهت محترم شمردن 
آن(جابري، 1394: 205-206). در این بررسی صرفًا می توان آثار 
قدرت  به  منجر  شناخت  از  ناشی  را  مورات  و  الکهارت  ایاس، 

دانست. 
خاص  اصطالح  که  زمان  آن  آرمان گرایی:  و  اصالح طلبی   .7
«عکاس مستند» در دهه1930 و به واسطۀ بحران گستردة آمریکا 
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به کار گرفته شد، مشخصًا رویکرد عکاسان متصف به این گرایش 
نظم  نقایص  بازنمون کردن  طریق  از  دگرخواهی  به  دیگران،  و 
جاري و سپس میل کردن به سمت نظمی نوین اختصاص پیدا کرد. 
بنابراین«عکاسی مستند اجتماعی» پیش از هر چیز عاملی شد تا از 
طریق آن مشکالت و رنج هاي بشري به تصویر کشیده شود (همان، 

206 و 207). 
هیچ کدام از عکاسان نامبرده در این تحقیق ادعاي تغییر و تحول 

در جامعه مورد نظر خویش از طریق آثارشان را نداشتند. 
طبقۀ  باالتر  خدمت  در  بایگانی،  و  اسنادي  کارکرد   .8
خوراك  که  بایگانی  تصویري  اسناد  تهیه  و  سندسازي  بودن:   
عامدانه  صورت  به  خواه  می گیرد،  قرار  گوناگون  مطالعات 
گرایش  دستاوردهاي  بزرگ ترین  از  باشد،  آن  غیراز  خواه  و 
«مستنداجتماعی»است (جابري، 1394: 210). بنابراین آثار عکاسان 
با این رویکرد، چه در تولید و چه در مصرف، در ایجاد بایگانی هاي 
این  به  کسی  هر  از  بیش  سکوال  آلن  که  مطالعاتی  و  تصویري 
چپ گرایی متمایل است مرتبط شده و یا جاي می گیرند. اما باید 
به یاد داشت که بایگانی سازي هیچ گاه در حد تفکر طبقه فرودست 
و ضعیف نبوده و نیست و سردمدار آن را می توان انگلستان دورة 
را  خود  حکومت  دنیا  کنار  و  گوشه  به  که  دانست  ویکتوریایی 
و  نژادشناسانه  بهره برداري هاي  از تصاویر، بهترین  و  می گسترداند 
هوتس،  توسط  تولیدشده  آثار  کلیه  می برد (همان، 211).  را  غیره 
ایاس، استیونس، الکهارت و استارك که هم اکنون در آرشیوهاي 
با گذشت زمان، همگی کارکردي  دانشگاه ها نگه داري می شوند 
از  عکس هایی  وقتی  بنابراین  کرده اند.  پیدا  بایگانی  و  اسنادي 
و  بازچاپ شده  یا مقاله اي دوباره  کتاب  در  انتخاب و  بایگانی ها 
نگاه  دور  نظر  از  آنها  معناهاي «اصلی»  است  ممکن  می یابند،  نشر 
داشته شوند و حتی نادیدنی گردند. پس معانی جدید جانشین معانی 
به  آرشیو  و  بایگانی  میان  این  در  و  می شوند  آنها  در  مستتر  قدیم 
مثابۀ «اتاق تهاتر» عمل می کند(سکوال، 1388: 14). «به دیده آلن 
و  مستندنگارانه  گفتمان  قطب  دو  میان  همواره  عکاسی  سکوال 
خاص بنا به  ناقص هر عکِس  است و معناي  نوسان  در  هنرمندانه 
شکل این نوسان وبا توجه به بستر تولید، توزیع و دریافت آن عکس 
مقدمه). سرنوشت محتوم آثار مورات  پیدا می کند» (همان،  تعّین 

نیز در غایت جاي گیر و بسترگزینی در همین حیطه می باشد. 
دسته بندي نگرش هاي عکاسان 

این  براي  شده  انتخاب  اجتماعی  مستند  عکاسان  نگرش هاي 
پژوهش به طور خالصه اینگونه بازیابی شدند:

 آلبرت هوتس

«برداشت  جهانگردي»،  و  «جستجوگردي  فرودست»،  «طبقه 
شناخت  و  نوزدهمی  سده  عینیت  و  علم  گونه شناسانه،  مطالعاتی 
منتهی به قدرت» و «کارکرد اسنادي و بایگانی، در خدمت طبقه 

باالتر بودن».
الکساندر   ایاس

«برداشت  ، نگردي» وجها «جستجوگردي  ، فرودست» «طبقه 
شناخت  و  نوزدهمی  سده  عینیت  و  علم  گونه شناسانه،  مطالعاتی 
به  «جلوه گري  سده  نوزدهمی»،  «منظره پردازي  قدرت» ،  به  منتهی 
نداشته  نظر  در  ایاس  شاید  هرچند  تجاري»(البته  استفاده  منظور 
این  واجد  عکس ها  ولی  برساند  فروش  به  را  خود  عکس هاي 
طبقه  خدمت  در  بایگانی،  و  اسنادي  و«کارکرد  هستند)  خصیصه 

باالتر بودن». 
جورج استیونس

«طبقه فرودست»،«منظره پردازي»سده   نوزدهمی»،«جستجوگردي 
عینیت  و  علم  گونه شناسانه،  مطالعاتی  « برداشت  جهانگردي»،  و 
و  اسنادي  و« کارکرد  قدرت»  به  منتهی  شناخت  و  نوزدهمی  سده 

بایگانی، در خدمت طبقه باالتر بودن». 
الرنس الکهارت

فرودست»،«منظره پردازي»،«جستجوگردي   وجهانگردي»،  «طبقه 
«پیش بینی آینده نزدیک و در نتیجه ثبت وضع رو به دگرگونی»، 
الکهارت  شاید  تجاري»( هرچند  استفاده  منظور  به  «جلوه گري 
است  نداشته  را  عکس هایش  فروش  طریق  از  بهره برداري  قصد 
مطالعاتی  « برداشت  هستند)،  تصویري  شایان  بسیار  وي  آثار  اما 
گونه شناسانه، علم و عینیت و شناخت منتهی به قدرت» و«کارکرد 

اسنادي و بایگانی، در خدمت طبقه باالتربودن». 
فریا استارك 

«کارکرد  و  جهانگردي»  و  «جستجوگري  فرودست»،  «طبقه 
اینگه   مورات:  باالتربودن».  طبقۀ  خدمت  در  بایگانی ،  و  اسنادي 
آینده  «پیش بینی  «جستجوگردي  وجهانگردي»،  «منظره پردازي»، 
به  «جلوه گري  دگرگونی»،  به  رو  وضع  در نتیجه ثبت  و  نزدیک 
خدمت  در  بایگانی،  و  اسنادي  تجاري»  و«کارکرد  استفاده  منظور 

طبقه باالتربودن». 
نتیجه گیري

اختیار  در  را  متنوعی  و  مختلف  امکانات  علمی،  پیشرفت هاي 
شدند  قادر  انسان ها  عکاسی،  طلوع  با  می دهد.  قرار  جامعه  افراد 
هر آن چه را در اطراف خویش می بینند ثبت و ضبط کنند و آن 
هنگام که براي به تسخیر درآوردن مناظر و موضوعاتی که دور 
جهان  اکناف  و  اطراف  به  بود،  خودشان  جامعه  افراد  دسترس  از 
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سفر کردند عکاسی در سفر شکل گرفت. میل به جستجوگري و 
جهانگردي آن هنگام که با عکاسی درآمیخت حالوتی دگر یافت 
و آن زمان که سبک وسیاق زندگی مردم در جوامع گوناگون، بر 
لوح عکس نقش بست گرایش «عکاسی مستند اجتماعی» متولد شد. 
این  در  برده  نام  اجتماعی  مستند  عکاسان  نگرش  بازیابی  براي 
هر  آثار  و  شدیم  گانه  شش  دسته بندي  تبیین  از  ناچار  پژوهش 
قرار  نگرش  هر  ذیل  ذکرشده  دسته بندي  با  تناظر  در  را  عکاس 
دادیم. این عکاسان باعکاسی از مردم قادر به تولید عکس بودند اما 
براي تأثیرگذاشتن بر مصرف عکس قادر مطلق نبودند. چه در امر 
بر حمایت یک نهاد قدرت مند،  عالوه  مصرف عکس می بایست 
سرمایه، آگاهی و نیرویی عظیم را نیز به کار اندازند که همۀ این 
موارد باعث می شد تنها اینگه مورات(به واسطه کار براي آژانس 
عکس مگنوم) قادر باشد پس از تولید عکس در جهت مصرف آن 
نیز اعمال قدرت کند.    عکاسان مورد بررسی آنگاه که از سوژه هاي 
باطنی  و  دلسوز  ظاهري  می گرفتند  عکس  ایران  در  خود  انسانی 
نظرباز داشتند و چون در پس پرده   - خواسته یا ناخواسته- حمایت 
طبقۀ باالتر را داشتند عالوه بر دلسوزي و نظربازي تملک گرا نیز 

شدند. 
دست  در  عمدتًا  امر  بدو  در  تکنیکی  تحوالت  از  برآمده  ابزار 
نخبگان و طبقه الیت هر جامعه قرار می گیرد. از این رو عکاس 
از  عمومًا  که  خویش  انسانی  موضوعات  بر  دوربین،  بر  مسلط 
اِبراز  نیز  بودند  غرب-  با  تقابل  در  زمین-  مشرق  فرودست  طبقه 
سوژه هایش  می یافت  امکان  عکاس  می کرد.  سلطه گري  و  قدرت 
را کنترل کرده و به هر سمت وسویی که می خواست سوق دهد. 
این عملکرد عکاس منجر به شیئی سازي آنان از موضوع بی قدرت 
به  تمامی  به  قدرت  بدین سان  و  می شد  خود  شرقی  بی اختیار  و 
خصوص  در  دسته بندي  این  با  می شد.      مطابق  سپرده  بیرونی  ناظر 
مطرح ترین گرایش و کاربرد عکس هاي مستند اجتماعی که همانا 
داعیۀ اصالح طلبی و آرمان گرایی است مشاهده شد این کاربرد در 
ثبت  به  ایشان  عمده  رویکرد  و  مانده  بالاستفاده  آنان  عکس هاي 
رمانتیک  نظریات  از  ملهم  منظره پردازي  فرودست،  طبقۀ  چهره 
جلوه  پر  عکس هایی  تولید  موارد  برخی  در  و  نوزدهمی  قرن  وار 

براي استفاده تجاري محدود شده است. 
جلوة خنثی و بی طرفانه عکس هاي حاصل جستجوگري و جهان 
گردي نیز در نهایت راه به دیوار موزه ها و سپس بستر بایگانی ها 
سپرده؛ از آن میان تنها برداشت هاي قوم نگارانه،  گونه شناسانه و 
ثبت و ضبط عینیت هاي علمی آنان بود که علی رغم وجود سمت 
منتهی  قدرت  به  معطوف  شناخت  پروسۀ  به  بی طرفانه،  سویی  و 

می شود. 

آنچه هم اکنون از عکس هاي گرفته شده در نیمه سده هاي نوزده و 
بیست ایران مستفاد می شود فقط کارکرد اسنادي و بایگانی آنهاست 
که آن هم فقط در خدمت طبقه برتر و نخبۀ جامعه جهانی و اگر 
خوشبین باشیم، محققین ایرانی می ماند. سمت وسوي دیگر برآمده 
اجتماعی  مستند  عکس هاي  مشاهده شد  که  بود  آن  تحقیق  این  از 
گرفته شده از ایران در گذر از قرن19 تا نیمه قرن20؛ چرخشی 
ظریف را از سویۀ «مستند اجتماعی» به «مستند شهري» از خود بروز 

داده اند. 

پی نوشت
1. Albertus aulus Hermanus Hotz 

2. Platino- type 

ابداع شد.  در 1873  که  کنتاکت  طریقه  به  چاپ  فرآیند  نوعی 
در این روش فرآیند تشکیل تصویر به دلیل وجود پالتینیوم شکل 

می گیرد. 
3. Albumen paper 

کاغذ آلبومینه حاوي(ترکیب سفیده تخم مرغ و مواد حساس به 
نور نقره) بود، از 1851 زمان معرفی تا 1880 کاربرد داشت. 

4. Ernst Hoeltzer (1855-1911) 

عکاس آلمانی تبار که در ایران کار و عکاسی کرد.  از 1863 کار 
خود را در اداره تلگراف ایران آغاز کرد. 

5. Antion Sevruguin (late 1830s-1933)

عکاس گرجی– ایرانی تبار که در ایران کار و عکاسی کرد. 
6. John Thomson (1837- 1921) 

جان تامسون عکاس مستند نگار معروفی بود. او معلم عکاسی در 
انجمن سلطنتی جغرافیا شد. جایی که می توانست معلم شمار زیادي 
از کاشفان آن زمان بشود و عکاسی را به عنوان رسانه اي مطلوب 
براي مستندسازي رواج دهد. در1890 هوتس به این انجمن پیوست 
و در 1917 به عنوان دستیار تامسون برگزیده شد و از وي بسیار 
فرهنگ هاي  و  کشورها  از  تامسون  عکس هاي  پذیرفت.  تأثیر 
مختلف بسیار مشهور بودند و هوتس در مستندنگاري از تامسون 

تأثیر زیادي پذیرفته بود. 
7. Alexander Iyas 

8. Lovisa 

9. No. 4 Panorama Kodak Camera 

10. No.1 Folding Pocket Kodak Camera

11. Georg Stevens 

12. Ziegler 
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13. Steve 

14.Panhard 

15. Laurence Lockhart 

16. Pembroke College 

17. Edward Browne 

18. R. A. Nicholson

19. A. A. Bevan 

20. Vest Pocket Kodak 3α

21. The Biritish Petroleum Company 

22. Ziess Ikonta 

23. Roman Ghirshman (1895- 1979) 

سیلک،  کاوش هاي  در  که  روسیه  متولد  فرانسوي  باستان شناس 
شوش، کازرون و چغازنبیل شرکت کرد. 

24. Freya Stark 

25. Asolo 

26. Valleys of the Assassins  

 Ruthven کتاب نگاشته شده توسط در  این سفرنامه  اصلی  نام 
اینگونه درج شده است. 

27. Lamasur

نام  وآن  می کند  یاد  لَمسر  یا  سر  لُمبه  عنوان  به  آن  از  دهخدا 
آثار آن  و  بقایا  که  کنار شاهرود  قزوین  رودبار  در  است  قلعه اي 
هنوز برپاست و در چهار فرسنگی مغرب قلعه الموت و از قالع 

خورشاه اسماعیلی است که به امر هالکو خراب شد. 
28. Lord Wavell 

29. Dame 

لقبی با تلفظ دِیم که افتخاراً از طرف ملکه یا پادشاه انگلستان به 
خانمی داده می شود مأخوذ از فرهنگ  انگلیسی -  فارسی محمدرضا 

باطنی 
30. Inge Morath 

31. کلیه عکس ها و تاریخ فعالیت وي از کتاب ذیل اخذ شده اند 
که مشخصات کتاب شناسی کامل آن در فهرست منابع آمده است :              

Inge Marath Iran, published in 2009

32. Magnum 

برسون، کاپا و  آژانس عکس معروفی که در سال 1947 توسط 
سیمور بنیان گذاشته شد. 

33. Peter. H. Emerson (1856-1936) 

انگلیسی که عکاس  از بنیانگذاران عکاسی ناتورآلیستی، عکاس 
خالق را به حیطه هنرهاي زیبا وارد کرد. 

منابع 
کتاب هاي فارسی 

ایران(مجموعه  عکس هـاي  بـه  سـفري  ادیسـون، پیتـر(2003)، 
جـورج اسـتیونس 1905 تـا 1915)، سـازمان میـراث فرهنگـی، 

تهران. 
حمیدیـان، تـورج، توکلـی، شـهریار(1392)، فرهنگ عکاسـان 

جهـان، حرفـه – هنرمنـد، تهران.
چگینـی، علیرضـا(1385)، فرهنگنامـه تطبیقـی نام هـاي قدیـم  
و جدیـد مکان هـاي جغرافیایـی ایـران و نواحی  مجاور، چـاپ 

دوم، بنیـاد پژوهش هـاي اسـالمی، مشـهد. 
اول تحـت  سیر تحول  عکاسـی(بخش  محمـد(1377)،  سـتاري، 

عنـوان عکاسـی در ایـران)، سـمت، تهران. 
سـکوال، آلـن(1388)، بایگانـی وتـن، ترجمـه مهـران مهاجـر، 

آگه، تهـران. نشـر 
کالرك، گراهـام(1393)، عکـس، ترجمه حسـن خوبدل و زیبا 

مغربی، نشـر شـورآفرین، تهران. 
عکاسـی،  نظریه هـاي  بـر  درآمـدي  اشـلی(1391)،  الگریـج، 

تهـران.  شـورآفرین،  نشـر  خوبـدل،  حسـن  ترجمـه 
ولـز، لیـز(1390)، عکاسـی: درآمـدي انتقـادي، ترجمـه مهران 

مهاجـر و دیگـران، مینـوي خـرد، تهران. 
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رساله 
نگرش  تطبیقی  و  تحلیلی  بررسی   ،(1394) شایان  جابري، 
رساله  امریکا،  انگلستان و...،  در  اجتماعی  مستند  عکاسان شاخص 
به  هنر  دانشکده  شاهد،  پژوهش هنر،   دانشگاه  کارشناسی ارشد 
خدادادي  محمد  دکتر  مشاورت  و  مرآتی  محسن  دکتر  راهنمایی 
عکاسان  شاخص  دسته بندي  ویژگی هاي  (براي  مترجم زاده، 
و  جسته ام  سود  بسیار  گرفته  الهام  رساله  این  از  اجتماعی  مستند 

درجاي جاي این مقاله بهره ها  برده ام). 

عراقچیان، مهدي(1388)، بررسی تفاوت دیدگاه عکاسان ایرانی و 
اروپایی در عکس برداري از ایران دوره قاجار، رساله کارشناسی 
راهنمایی  زیبا به  هنرهاي  پردیس  دانشگاه تهران،  عکاسی،  ارشد 

دکتر محمد ستاري. 
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The tendency and perspective of “social documentary 
photographers” with different European nationality(Russia, 
England, Netherlands, Germany / Austria and …) in a pe-
riod from half of the 19 century to half of 20 century with 
a subjectivity approach in order to study and analyzing the 
mentioned photographer’s attitude that traveled to Persia 
(current Iran) and subsequently have photographed from 
it, has been investigated and studied in this paper. What is 
that can be defined and included following the title of “so-
cial documentary photography” is n ot anything except the 
created work by photographers that with relative commit-
ment to Human phenomena that is around you, either as a 
fascination for humanity or as a protest against the current 
situation and reformist look.The “Social documentary pho-
tography” mainly corresponds to the personal concerns of 
the photographer and, of course, the being of outside sub-
ject. The main purpose of this research was to attain the 
“attitude” of each of the mentioned photographers in the 
desired time period and also specifying the differences and 
similarities of these photographers in retrieved attitudes. 
Some of the photographers in nineteenth century saw their 
work as a “document”, but many other did not anything 
about themselves and they did not know that the photogra-
pher is a documentary. Other genres close to social docu-
mentary photography include ethnographic photography 
which is essentially the same as recording people in shaky 
or risky situations, but they are oblivious to the recording 
of traditions, clothing and living or biological conditions. 
Documentary photography dominated in many ways to the 
history of twentieth century photography and many great 
photographers in mentioned century have been linked to 
this genre. Talking more about the documentary photog-
raphy, whether in absolute or relative terms, means going 
to a marsh with contradictions, turmoil and uncertainties. 
In this paper we were raised the photographers that in 

addition to their performance in the social documentary 
genre were important in another aspect that is the name 
and works of some of them arises for the first time in a 
scientific – research paper in Iran. 
In selecting and electing the photographers that are the 

case study of this paper, regardless of two mentioned 
property (that all of them should be active in social docu-
mentary genre and theirs works did not seen or be less 
prominent in Iran) the personal interest of the author of 
this article has also been among. The necessity of hav-
ing a time frame and specific social condition and almost 
identical about the intended photographers of this article 
that were traveled to Persia / Iran in a desired time period 
and have photographed, is another key and important ele-
ment that should be taking into account it. In the case 
of contextualize this explanation is required that in this 
paper according to the nature of “social documentary pho-
tography” and expectation from it, we have considered a 
“subjectivity” approach against “aesthetics” approach. The 
desired photographers have been selected from different 
European geography (Russia, England, Netherlands, Ger-
many /Austria). Meanwhile because England is the main 
and major source of the social documentary approach, 
paid more attention to the more photographers of this ge-
ography. For any photographer, at first his/her biography 
has been published and then his/her attitude has been 
analyzed. The findings of this research shows that the ap-
proach of the selected photographers that is the result of 
theirs works, has not consistency in production and con-
sumption. The studied photographers have power and 
dominance on their human subjects. 

Keywords 
Social documentary photography, Persia (Iran), Albert 

Hotz, Alexander Iyas, George Stevens, Laurance Lock-
hart, Ferya Stark, Inge Moroth 
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