
هدف: بررسی کمی و کیفی اسناد تصویری بازمانده از ایران قدیم با 
موضوع معامری و شهرسازی.

روش: تحلیل مدارک آرشیــوی، بررسـی های باستان شناسی، تاریخ 
مکتوب و تاریخ معامری.

یافته ها: این تحقیق نشان از تفاوت در تعدد و کیفیت مدارک تاریخی 
تصویری دارد. همچنین با وجود تکرث اسناد در برخی مقاطع، از برخی 

دوران تاریخی سند تصویری زیادی موجود نیست. بیشرت مدارک 

تصویری به دست آمده از دورۀ تاریخی پیش از اسالم به حوزه های 

متدنی جیرفت و ایالم باستان برمی گردد. همچنین مدارکی مربوط 

به معامری ماد و اورارتو وجود دارد که به نظر می رسد به قصد 

مستندسازی تولیدشده اند. از اوایل دوران اسالمی تا پهلوی، مدارک 

تصویری با روالی صعودی و نامنظم به صورت کمی و کیفی افزایش 

می یابند. این اسناد تا دوران ایلخانی عمدتاً در حوزۀ جغرافیا هستند؛ 

اما پس ازآن و تا اواسط قاجار به صورت محتوایی تنوع می یابند. نکتۀ 

مهم از دورۀ اخیر واقع گرا بودن مدارک تولیدشده توسط مسترشقین 

در مقابل سبک تزئینی ایرانیان است. از اواسط قاجار شیوه های 

مستندسازی توسعۀ فنی می یابد؛ ولی آنچه می توان از آن به عنوان 

مستندسازی نظام مند یادکرد به مابعد دوران پهلوی برمی گردد.

نتیجه : مستندسازی تصویری در ایران روندی متغیر و توأم با قوت و 
ضعف دارد؛  اما گرایش به واقع منایی در سدۀ اخیر افزایش داشته است. 

برخی از این مدارک از ابتدا با هدف مستندسازی تولیدشده اند و بعضی 

دیگر با اهداف دیگر تولیدشده و با گذشت زمان ماهیت سند یافته اند.

ڪلیدواژه ها 

اسناد تصویری، اسناد معامری و شهرسازی، مستندسازی نظام مند.

وحید حیدری
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وحید حیدری 1  

بررسی تاریخچۀ مستندسازی تصویری
  آثار معامری و شهرسازی ایران

)ازپیش از اسالم تا پایان دورۀ پهلوی(

1. مربی، عضو هیئت علمی دانشکدۀ هرن 

دانشگاه سمنان

 vahidary@semnan.ac.ir

مقدمه
گرچه اسناد تاریخی معماری و شهرسازی ایران به وفور در مطالعات مختلف مورداستفاده 
قرار می گیرند؛ اما در مورد تاریخچة ایجاد این اسناد و فن مستندسازی کمتر تحقیقی جداگانه 
صورت گرفته است. این اسناد را از دیدگاه هدف از تهیه و ثبت می توان در دو گروه کلی 
دسته بندی کرد: یک گروه آثاری هستند که به نظر می رسد در زمان خلق با اهدافی چون وجوه 
تمثیلی و تزئینی تولید شده اند و گذشت زمان ماهیت استنادی به آن ها بخشیده است و گروه 
دیگر آثاری هستند که به نظر می رسد از همان زمان خلق، محتوای مستندسازی داشته اند و 
هدف از تولید آن ها انتقال پیامی واقع گرایانه به آیندگان بوده است. گرچه تشخیص هدف 
از خلق آن ها دشوار است اما گرایش کلی اسناد به واقع نمایی، از گذشته تاکنون با روندی 
متغیّر، عموماً افزایش داشته است؛ خاصه در سدة اخیر که نیازهای کاربردی مستندسازی را 

بیش ازپیش مهم ساخته است.
 اسناد حوزة معماری و شهرسازی را از زاویة ارتباط با مخاطب می توان به دو دستة 
اسناد مکتوب و اسناد تصویری دسته بندی کرد که در گروه اول محتوای نوشتاری سند و 
در گروه دوم ماهیت بصری سند بیشتر مورد تأکید است. تحقیق پیش رو از این دو دسته 
بر گروه دوم یعنی بر تاریخچه و محتوای تولیدی اسناد تصویری متمرکز است؛ مدارکی 
همچون: نقش برجسته، نقش کنده، مجسمه، مهر، نقاشی، کروکی، گراور، نقشه، عکس، فیلم 
و مشابه آن. الزم به ذکر است شیوه های مستندسازی در دو سه دهة اخیر تنوع کیفی باالیی 
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یافته اند، به نحوی که بررسی تاریخچة آن ها نیازمند گذشت زمانی بیشتر و مطالعه ای جداگانه 
است؛ بنابراین شیوه های جدید در این تحقیق مورد بررسی قرار نگرفته است.

مهم ترین پرسش هایی که این پژوهش در پی ارزیابی آن ها است ازاین قرارند:
1. سوابق کمی و کیفی اسناد تصویری سرزمین ایران، با ماهیت معماری و شهرسازی، 

از گذشته تا دوران اخیر به چه شکل است؟
2. کدام دسته از اسناد مربوط از ابتدا با هدف مستندسازی یک وضعیت موجود تولید 

شده اند و کدام یک با اهداف دیگری تهیه شده و امروزه ماهیت استنادی به خود گرفته اند؟

مستندسازی آثار معامری و شهرسازی در ايران پيش از اسالم
به لحاظ تاریخي اولین اسناد تصویری مرتبط با معماری و شهرسازی ایران را می توان در 
تمدن های جیرفت )هزارة 5-7 ق.م( و ایالم )هزارة 3 تا سدة 7 ق.م( جستجو کرد. نقوش 
ترسیم شده روی مهرها، نقش کندهاي یادماني و ماکت های ِگلي از این دسته هستند. گرچه 
دالیل متافیزیکي ممکن است از علل خلق این آثار باشد؛ ولی زمینه های عملکردي مانند 
نمونه سازی، جنبه های یادماني و نمادین و توسعة اندیشة حاکمان را نباید فراموش کرد 

)شکل 1(.

در آثار ایالمی نشانه ها با ساختارهاي معماري قرابت بیشتري دارند و متنوع ترند. 
فضاهایی همچون نیایشگاه ها، قالع، کاخ ها و عناصري چون پلکان، تیرکش، خرپا و عناصر 
تزئینی ازجمله مدارک به جاي مانده از آن دوران هستند )شکل 2(. گرچه آثار معماري و 
اموال منقول متعددي از دوران ماد و همچنین تمدن اورارتو به دست آمده است؛ اما مدارک 
دارای ماهیت ثبت تصویری آثار معماری در آن دیده نمی شود )سرفراز و فیروزمندي،1381، 

وحید حیدری 

)شکل   2()شکل   1(
 

شکل    2
تصویر فضای معامری در ماكت يك معبد از 
دوره ایالمی، محفوظ در موزۀ لوور
)مجيدزاده، 1386، ص159(.

 
شکل   1
ثبت ویژگی های معامری روی ظرفی 
استوانه ای به دست آمده
 از حوزه متدنی جیرفت
 )مجیدزاده و میری، 1392، ص204(.
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ص82، نقل به مضمون(. باید گفت که عمدة مدارک به جامانده نه به وسیلة خود این تمدن ها 
بلکه به وسیلة همسایة آشوری شان پدید آمده است. آشوریان در ضمن گزارش نبردهاي 
خود با تمدن های ایالمي، اورارتو و مادي، آثار معماري و شهرسازي خصوصاً استحکامات 
نظامي قوم مغلوب را به تصویر کشیده اند )شکل 3(. تصویرسازي دژهاي مادي کیشه سو، 
درماننا و خارخار را شاید بتوان به لحاظ کیفی جزء بهترین نقوش بجا مانده از دوران باستان 

قلمداد کرد )شکل 4(.

از دوران هخامنشي کتیبه های متعددي با موضوع معماری به جای مانده است؛ مانند 
کتیبه های خشایارشاه مکشوفه از تخت جمشید )سرفراز و فیروزمندي، 1381، ص164( و 
بعضاً به اقدامات مرمتی نیز اشاره شده است همچون بند 14 از کتیبة بیستون )نارمن شارپ، 
1346، ص139(؛ اما ثبت تصویری آثار معماری و شهرسازی به چشم نمی خورد. تعداد 
نسبتاً کم و پراکندگی آثار معماري و شهرسازي دوران اشکاني نه تنها بحث درمورد مدنیت، 
که حتي تاریخ سیاسي این دوران را دشوار ساخته است. موضوع دیگر همپوشانی تاریخی 
این سلسله با سلوکیان در یک گسترة زمانی نسبتاً طوالنی است. با وجوداین محوطه های 
باستاني چندي از این تمدن قابل ذکر است که عمدتاً در حال حاضر بیرون از مرزهاي کنوني 
سرزمین ایران محسوب می شوند. عالوه بر آثار معماري به جای مانده از تمدن اشکاني، 
دیگر آثار قابل ذکر نقاشی های دیواري و معدود آثار گچ بری هستند؛ که البته نگارنده تاکنون 
سندي مشاهده نکرده است که در آن اثری با ماهیت معماری یا سکونتگاهی، به قصد تزئین 

یا مستندسازی، خلق شده باشد.
عصر ساساني دورانی است که اطالعات تاریخي، و نه اسطوره پردازي، زیادی از آن 
به جای مانده است. ازجمله موارد قابل توجه در متون این دوره اشاره به نام شهرها و ابنیة 

بررسی تاریخچۀ مستندسازی
 تصویری  آثار معماری و...  

)شکل  4()شکل  3(

 

 

شکل   3

شکل   4

تاراج پرستشگاه موساسیر )اورارتویی( 
توسط لشكریان آشور، نقش به دست آمده 

از كاخ سارگون دوم،
 714 ق م)پیوتروفسكی، 1348(.

دژ مادی خارخار از روی نقش برجسته 
دورشاروكین، پایان قرن 8 ق م. )رسفراز و 

فیروزمندی، 1381، ص24(.
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شاخصی همچون آتشکده هاست؛ مانند اشارات موجود در کارنامة اردشیر پاپکان )باقری، 
1378، صص22-23 و 37-39(. عالوه بر این بسیاری از تاریخ دانان اسالمي مانند مسعودي 
)حدود 283-346ق( و طبري )224-310ق( تاریخ شاهان و آثار این سلسله را توصیف 
کرده اند. درواقع تصویرسازی های متعدد انجام شده در این دوره، که عموماً از کیفیت باالیی 
برخوردارند، بیشتر به موضوعاتی چون زندگي شهریاران، تاج گذاری، شکست رقبا و 
صحنه های شکار و بزم پرداخته اند و کمتر مستندات تصویری از معماری و شهرسازی در 

آن ها دیده می شود.

مستندسازی معامری و شهرسازی در ايران پس از اسالم و تا پیش از دوران پهلوی
در قرون اولیه تا میانة هجري )پیش از حملة مغول در قرن 7ق( دانش جغرافیا در  کتاب هایی 
همچون مسالک و ممالک ها رشد فراوانی کرد؛ بنابراین اسناد تصویري  این دوره هم از این 
جنس هستند. آثاری چون مسالک و ممالک ابن خردادبه )205-272ق( و اصطخري )قرن 
4ق(، احسن التّقاسیم مقدسي )قرن 4ق( و صوره االرض ابن حوقل )قرن 4ق()شکل5(. 
همچنین سفرنامه هایی نیز از سوي افرادي چون ناصرخسرو قبادیاني )394-481ق( و 
آثار  به شهرها و  به رشتة تحریر درآمده اند که در آن ها  الخزرجي )قرن 4ق(  ابوُدلف 
معماری اشاره شده است. همچنین اسنادی نیز وجود دارند که از حیث هندسه و مهندسي 
مرتبط با مقولة بحث ما هستند که از معروف ترینشان رسالة1 اشکال هندسي ابوالوفاء 
بوزجاني )328-388ق( است؛ باوجوداین، مدارک تصویری معماري و شهرسازی تقریبًا 
به چشم نمی خورد. درمورد این موضوع در کتاب هندسه و تزئین در معماري اسالمي 
آمده است: »از دوران پیش از مغول در عالم اسالم هیچ نقشة کاربردي معماري در دست 
نیست اّما گاهي در متون اشاراتي به طرح شده است. مثاًل یعقوبي، مورخ و جغرافیدان، از 
بنیان گذاری شهر مدّور بغداد در سال 145ق به دست منصور خلیفة عباسي حکایت کرده 
و از ترسیم مستقیم نقشة آن بر زمین سخن به میان آورده است« )نجیب اوغلو، 1379، 
ص3(. از دیگر منابع تصویری این دوره نقاشی های دیواري و آثار نگارگري است که مورد 
اخیر عمدتاً در جوار آثار ادبي به کاررفته است. گرچه یافتن مدارک معماري و شهرسازي 
در میان آن ها قدري دشوار است، چنانچه دامنة تحقیق را به خارج از مرزهای کنوني ایران 
گسترش دهیم آثار چندی موجود است مانند نقش کوشک و باغی با اجرای موزاییک کاری 
در مسجد جامع دمشق )اتینگهاوزن و گرابر، 1382، ج1، ص71( یا تصویر روستایی در 
پس عبور یک کاروان )شکل6( که هر دو نقش بیش از آنکه مستندسازی ماوقع محسوب 

شوند ماهیت تزئینی دارند.
 1 . فی ما َیحتاُج الیِه الُعم  ّال و الُصّناع
 ِمن االشکاِل الِهنِدسَیه )رجوع شود به:

.)ابوالوفای بوزجانی، 1384

وحید حیدری 
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دوران ایلخاني، آغازي است بر افزایش نسبی مستندات معماري و شهرسازي ایران که 
خاصه در میان آن ها منابع مکتوب فراوان اند. از آن جمله مستشرقینی چون بنیامین تودالیي1 
خاخام یهودي )قرن12م( و مارکوپولو تاجر ایتالیایي )ق13م( در نوشته هایشان به ایران 
اشاره می کنند و راهب ایتالیایي اوردوریکوس2 )1286-1331م( اولین کسي است که به 
آثار باستاني ایران )تخت جمشید( می پردازد )هرمان، 1373، صص4-7(. در میان مدارک 
تصویري بازمانده، لوحی گچي )شکل7( به دست آمده از محوطة تخت سلیمان که ربع طاق 
مقرنسي از دورة ایلخاني را به تصویر می کشد احتماالً قدیمی ترین نقشة3 موجود است 
)نجیب اوغلو، 1379، ص6(. همچنین اسناد تصویري مرتبط با جغرافیا متعّدد هستند از آن 
جمله نقشه هایی منسوب به ابوالحسن علی ابن سعید )پیش از 685ق(، حمداهلل مستوفي 
قزویني )740ق(، ابن الوردي )740ق( و دیگران. از دیگر اسناد تصویري مرتبط می توان به 
تصویرسازي کتب ادبي اشاره کرد که عموماً در حوزة حکومت های محلي )آل جالیر 736-
835ق و آل مظفر 713-795ق( تولید شده اند. تصویرسازي بر کتبي چون: منافع الحیوان 
ابن بختیشوع )حدود 697ق(، شاهنامة فردوسي دموت )حدود 736ق( و خمسة نظامي 
گنجوي )اواخر قرن 8ق( از آن جمله اند )کنباي، 1381، صص27-28(. قابل توجه است 
که در این آثار نیز ماهیت تزئینی بر جنبة واقع نمایی چیره است و کمتر می توان آن ها را 

بررسی تاریخچۀ مستندسازی
 تصویری  آثار معماری و...  

1. Benjamine of Tudela

2.  Odorico Mattiussi

3. احتامالً نویسنده)نجیب اوغلو( در بکار 

بردن واژۀ نقشه به ماهیت قابل اندازه 

گیری بودن سند اشاره داشته است، که تا 

دورۀ ایلخانی بی سابقه است. 

)شکل  6()شکل  5(

 

 

شکل   5

شکل   6

 نقشه خوزستان مطابق منت عربی كتاب 
صورة االرض. توضیحات حاشیه این تصویر 

اشاره به حدود جغرافیای شهرها، ابعاد 
عوارض و برخی ساختارها همچون ابنیه و 

پل ها دارد )شعار، 1366(.

تصویری از کتاب مقامات حریری )بغداد، 
616ق( که فضای روستایی را در پس 

عبور کاروانیان به تصویر کشیده است 
)اتینگهاوزن و گرابر، 1382، ج1، ص588(.



122
ڪنجینۀ اسناد،شامرۀ  103

مستندسازی معماری قلمداد کرد؛ با وجوداین جزئیاتی از تزئینات معماری و فضاسازی ها 
قابل استناد کلی هستند )شکل8(.

به قصد  مستقیماً  گرچه  که  است  به جامانده  متعددی  مدارک  تیموري  دوران  از 
مستندسازي تهیه نشده اند؛ اما امروزه از منابع پژوهش محسوب می شوند؛ خاصه افزایش 
استفاده از هندسه در این دوره لزوم استفاده از نقشه را فزوني می بخشد. همچنین وفور کاغذ 
موجب گسترش بي سابقة هنرهاي مربوط به کتاب می شود )نجیب اوغلو، 1379، ص8(. 
نکتة قابل توجه در اسناد مذکور کشف شیوه های طرح اندازي و پیاده سازی نقشه است که 
یکي از آن ها استفاده از کاغذ شطرنجي و تخته رسم هایی است که طراح نه تنها در ترسیم 

اولیه بلکه در تطبیق نقشه با ساخت به کار می برده است )شکل9(. 

وحید حیدری 

 
شکل    8
نگاره ای از خمسه نظامی منسوب 
به جاليريان بغداد )788-790ق(
 )كنبای، 1381، ص43(.

 
شکل    10
ساخت كاخ خورنق در نسخه ای از خمسۀ 
نظامی)890-899ق( که در آن شیوه و 
عملیات ساختامنی دیده می شود )گرابر، 
1383، ص64(.

 
شکل   7

پالن ربع مقرنس گچی كشف شده در 
تخت سليامن مربوط به حدود سال 668ق 
)نجيب اوغلو، 1379، ص4(.

 
شکل   9

پالن مقربه یا كوشكی با طرح متقارن 
مركزی، منسوب به یك معامر اُزبك اهل 
بخارا )نجیب اوغلو، 1379، ص9(.

)شکل   7(

)شکل   9(

)شکل   8(

)شکل   10(
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کاشاني  جمشید  غیاث الدین  مفتاح الحساب  کتاب  تیموري  عصر  منابع  ازجمله 
)متوفي832ق( است که با نام رسالة طاق و ازج شناخته می شود. مقاالتي از این رساله 
را که به شیوه های ترسیم و اندازه گیری فرم های طاقي و گنبدي شکل می پردازد می توان 
نوعي مستندسازي به شمار آورد )کاشانی، 1392(. موضوعات معماري و ساخت ازجمله 
موارد فراوان در نگارگری های عصر تیموري است مانند روایت ساخت مسجد سمرقند در 
ظفرنامة یزدي و کاخ خورنق در خمسة نظامي )شکل10(؛ گرچه جدا از کیفیت واقع نمایی ها 
تناقضاتي نیز وجود دارد مانند فضاسازي معماري داستان خسرو و شیرین )دورة ساساني( 

که بیشتر سبک معماری قرن نهم هجري را نمایش می دهد.
مهم ترین ویژگی دوران صفوی افزایش فراوان تولید مدارک تصویري مستندگونه توسط 
مستشرقین است که می توان آن را متأثر از نمّو رنسانس در اروپا دانست. ازجمله تصاویری از 
جزیرة هرمز، بندرعباس و اصفهان )شکل11(. در میان مستندسازان غربی نام هایی چون آدام 
اولئاریوس1 آلمانی )1603-1671م( و ژان باتیست تاورنیه2 )1605-1689م( و ژان شاردن 
فرانسوي )1643-1713م( به چشم می خورد. برخالف منابع تصویري غربي، آثار تصویری 
ایراني و شرقي عموماً ماهیت تزئیني دارند، نمونة قابل ذکر طرح های هنرمندی ترک تبار به نام 
نصوح مطراقچي است که آثارش از خالل لشکرکشي سلطان سلیمان عثماني به ایران )940-
942ق( پدید آمده است و شاید تنها برخي کلیات فضاهاي شهري را بتوان از آن ها برداشت 
کرد )شکل12(. چنین به نظر می رسد که کمِي مستندسازی تصویری در این دوران به نبود 
دیدگاه ثبت واقعیت موجود برمی گردد؛ زیرا متقاباًل در نقشه های ساخت، مقیاس و ترسیمات 
واقعي به کار می رفته است. گرچه کمتر این مدارک از حوزة سرزمین کنوني ایران به دست آمده 
است؛ ولی بخش زیادی از اسناد شناخته شده به نام طومارهای تاشکند )حوزة ماوراءالنهر( و 

طومارهای توپقاپی )حوزة عثماني( مربوط به حوزة سرزمینی ایران می شوند.

بررسی تاریخچۀ مستندسازی
 تصویری  آثار معماری و...  

1. Adam Olearius

2. Jean Batiste Tavernier

)شکل   11(

)شکل   12(

 

 

شکل   11

شکل   12

منایی از اصفهان عرص صفوی به روایت  
آدام اولئاروس به سال 1637م؛ میدان 

نقش جهان)شاه( در میانه تصویر دیده 
می شود )هامیون، 1348، ص217(

شهر همدان در نگاره ای متعلق به قرن 
11ق از سفرنامۀ بیان منازل سفر عراقین 

سلطان سلیامن
)مطراقچی، 1379، ص99(.
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پرداختن به فضاي معماري در آثار نگارگري و دیوارنگاري نیمة ابتدایي عصر صفوي 
بیشتر دیده می شود؛ اّما مضامین به تدریج تغییر می کند و شخصیت پردازی انساني غالب 
بر کتبي چون شاهنامة  با مضامین معماري می توان تصویرگري  آثار  می گردد. ازجمله 
طهماسبي )931-941ق(، خمسة نظامي )945-949ق( و گرشاسب نامة اسدي )981ق( 
را نام برد که در همین موارد نیز مانند دوره های پیشین اهتمام تصویرگر بر خلق حداکثر 
زیبایي است تا انتقال پیامي واقع گرایانه و مدارک تنها در برخي جزئیات می توانند مبنای 
نقد تاریخي قرارگیرند )شکل13(. دوران افشار )1148-1211ق( و زندیه )1163-1209ق( 
به نسبت تاریخ کوتاهي دارند و در اسناد تصویري به جاي مانده کمتر موضوعات معماري 
و شهرسازي دیده می شود. ازجمله مدارک مرتبط از این دوره می توان به نقشة منطقه ای 
خلیج فارس تهیه شدة توسط کارستن نیبور1 آلماني )1733-1815م( اشاره کرد که موقعیت 

بسیاري از بندرها، شهرها و جزایر ایراني در آن ضبط گشته است )شکل14(.

از دوران قاجار به دالیلي چون: هم زمانی با انقالب صنعتي در اروپا، تنازعات ایران 
با همسایگانش و حضور استعمارگران در کشور و نیز فعالیت اندیشمندان وطني، خیل 
اطالعات و اسناد به جامانده است. ازجمله شرق شناسان و نمایندگان سیاسي غربي که به 
آثار معماري نیز توجه کرده اند مي توان رابرت کرپورتر2 )1777-1842م(، اوژن فالندن3 

)1809-1889م( و ادوارد براون4 )1862-1926م( را نام برد.

1. Carsten Niebuhr

2. Robert KerPorter

3. Eugene Flandin

4. Edward Graville Browne

وحید حیدری 

 
شکل    14
نقشۀ خلیج فارس )سینوس پرسیكوس(، 
ترسیم شده عمدتاً بر اساس مشاهدات 
كارسنت نیبور، 1765م )دفرت مطالعات 
سیاسی و بین املللی و موسسۀ جغرافیائی و 
کارتوگرافی سحاب، 1368، ص117(.

 
شکل   13

تصویری از شاهنامۀ شاه طهامسبی )931-
941ق( با عنوان كابوس ضحاك، منسوب به 
میرمصّور )گرابر، 1383، ص67(.

)شکل   13(
)شکل   14(
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در مقایسه با قبل، ترسیمات این دوره ارتقای کیفي داشته و واقع گرایانه تر شده و ماهیت 
مقیاسه1 گرفته است در این میان پاسکال کوست2 )1787-1879م( پا را فراتر نهاده و به 
نقشه برداری بسیاري از ابنیه پرداخته است )شکل15(. از دیگر مستندسازی های انجام گرفته 
توسط غیرِایرانی ها می توان به تصویربرداری کتیبه های گنج نامه توسط سر ویلیام اوزلي3 در 
1811م و کپي و قرائت خطوط کتیبة داریوش اول در بیستون توسط سر هنري راویلسون4 
در 1831م اشاره کرد. همچنین مقارن با این وقایع حفاری هایی توسط فریزر در جرجان 
)1821م( و دیوالفوا5 )1881م( و دِمورگان6 در شوش )1889م( انجام شد )حجت، 1380، 

صص412-407(.
شاید تهیة اولین نقشه های مهندسي از شهرهاي ایران را بتوان به دوران قاجار نسبت 
داد. از آن جمله مجموعه ای است که در نیم قرن اول حکومت قاجار توسط افسران نظامي 
روسیة تزاري ثبت و ضبط گشته است که شهرهایي چون تهران، تبریز، خرم آباد، همدان، 

سلطان آباد و بسیاری دیگر را دربرمي گیرد )مهریار و دیگران، 1378، ص13(؛ )شکل16(.

ازجمله نقشه های تهیه شده از شهر تهران نقشة برزین )1852م( و نقشة کرشیش 
)1858م( هستند؛ اما نام آشناترین نقشه توسط عبدالغفار استاد دارالفنون و شاگردانش به سال 
1309ق )1270ش،1891م( تهیه گردید؛ کاري که با انجام آن به دست ایرانیان گام بزرگي 
در مستندسازي آثار معماري و شهرسازي برداشته می شود )شکل17(. مدارک تصویری 
دیگري که نه مستندسازي بلکه می توان آن ها را نقشه های ساخت نامید؛ طومارهایي است که 
به شکل زیردستي مبناي طرح ریزی و ساخت فضاها و جزئیات معماري قرار می گرفته اند. 

بررسی تاریخچۀ مستندسازی
 تصویری  آثار معماری و...  

1. قابل اندازه گیری

2.  Pascal Xavier Coste

3. Sir William Ouseley

4.  Sir Henry Rawlinson

5. Dieulafoy )Jane and Marcel-Auguste(

6.  Jucgues de Morgan

)شکل   16()شکل   15(

 

 

شکل   15

شکل   16

كاروانرسا امین آباد، مستندسازی از پاسكال 
كوست، حدوداً 1840م )كوست، 1390، 

ص138(.

نقشۀ تهيه شده توسط افرسان ارتش روسيه 
از شهر همدان در سال 1851م )مهريار و 

دیگران، 1378، ص153(.
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تعدادي از این اسناد توسط کسپر پارُدن کالرک1 انگلیسي جمع آوری شده است که بعدها سر 
از موزة ویکتوریا و آلبرت لندن درآوردند )نجیب اوغلو، 1379، صص20-39(؛)شکل18(.

تقریباً هم زمان با دوران ولیعهدي ناصرالدین شاه قاجار، عکاسي در ایران پا گرفت. شاه 
جوان که خود شیفتة این پدیدة نوظهور بود ازجمله اولین ایرانیاني بود که عکاسي آموخت 
و متولي ثبت تصاویر فراواني از آثار معماري ایران شد. بسیاري از این عکس ها در خالل 
سفرهاي شاه به اطراف کشور فراهم گشت. ضمناً وی بخشي از مجموعة کاخ گلستان را 
عکاس خانه نمود و به این شکل قدمي در ایجاد اولین مرکز اسناد تصویري ایران برداشته شد. 
به نظر می رسد نخستین عکس از معماري ایران توسط ماژور اوگوست کرشیش اتریشي2 
)1814-1886م( تهیه شده باشد )شکل19(؛ همان کسي که یکي از نخستین نقشه های تهران 
)نقشة کرشیش( منسوب به اوست. به گفتة یحیي ذکاء: آقارضاخان اقبال السلطنه)1259-
1307ق( معروف به رضا عکاس باشی نخستین عکاس حرفه ای ایران است )ذکاء، 1388، 
ص47(. ازجمله تصاویر متعدد با موضوع معماري و مناظر شهري، بازمانده از وی، تصاویري 
از شهر تهران و عکس هایی است که در خالل سفرهاي ناصرالدین شاه به اطراف کشور تهیه 
کرده است )ذکاء، 1388، صص 47-57(. از دیگر عکاسان ایراني دورة قاجار که تصاویري 
از آثار معماري و شهرسازي ایران تهیه کرده اند می توان به: عبداهلل میرزاي قاجار )1266-
1326ق(، ژوزف پاپازیان و سردار علی خان حاکم اشاره کرد و از غیرایرانی ها مي توان: 
لوئیجي پِِشه3 ایتالیایي، آنتوان سوریوگین4 ُگرجي و ارنست هولستر5 آلمانی )1835-1911م( 

را نام برد )شکل20(.

1. Casper Purdon Clarke

2. A. Krziz

3. L. Pesce )یا لویی ِپِشه(

4. A. Sevruguin

Ernst Holtzer .5

وی به مدت بیست سال )1862-1882م( 

در اصفهان زیست و تصاویر ارزشمندی از 

ایران، به ویژه ابنیۀ تاریخی شهر اصفهان 

و اطراف آن ثبت منود )هولترس، 2535(.

وحید حیدری 

 
شکل    18
قطعاتی از طومار با نقش كتیبه و پالن 
بر شبكۀ شطرنجی منسوب به میرزا اكرب 
معامر )قرن 12-13ق( )نجیب اوغلو، 
1379، ص23(.

 
شکل   17
تهران در نقشۀ عبدالغفار؛ تهیه شده توسط 
وی و جمعی از فارغ التحصیالن مدرسۀ 
دارالفنون به سال 1309ق 
)شیرازیان، 1391،ص43(.

)شکل   18()شکل   17(
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در هنر تصویرگري، حجاری و نقاشی دیواری، نیمة ابتدایي دوران قاجار افت کیفي 
با صنعت  نماند و در مواجهه  بی تأثیر  نیز  زیادی مشاهده می شود. تصویرسازي کتب 
آثار معماري پرداخته اند  به  روبه توسعة چاپ مقهور و مغلوب گشت و تصاویري که 
خام دست و بدوي می نمایند. از دوران ناصرالدین شاه قاجار به این سو نقاشي ایراني به 
آموختن رسمي فنون فضاسازي غربي رو  آورد. این روند عمدتاً متأثّر از اعزام جمعي از 
نقاشان درباري به فرنگستان بود. ازجملة این افراد مي توان میرزا ابوالحسن غفاري کاشاني 
)معروف به صنیع الملک، متوفي 1283ق( را نام برد. از این تاریخ تأثیر تعلیمات جدید در 
ارتقای فضاسازی های مستندگونه مؤثر بود؛ طوری که در تصویرسازی هایی که صنیع الملک 
بر پایة چاپ سنگي )لیتوگرافي( از بعضی از از آثار معماري ایران ساخته است ارتقای کیفی 

محسوسي نسبت به نگاره های قبلي مشاهده می شود.
اما بهترین مستندسازی های معماري و شهرسازي را باید در آثار محمودخان ملک الشعرا 
)1228-1311ق( جست )شکل21(. موضوع بسیاري از تابلوهاي محمودخان، باغ ها و 
ساختمان های سلطنتي، خیابان ها و مناظر تهران عهد ناصري است )افشار مهاجر، 1391، 
ص106(. نّقاش دیگري که آثار معماري را در طرح های خود ثبت کرده ابوتراب غفاري 
)1263-1309ق( است. تصویرسازی های او، که عمدتاً در روزنامه ها به شیوة چاپ سنگي 
تهیه می شد، به لحاظ کیفیت از بهترین نمونه هاست. ازجمله تصویرسازی های او با موضوع 
معماري می توان به عمارت سلطنتي شهرستانک و مسجد سپهساالر )شکل22( اشاره کرد.

محمد غفاري ملقب به کمال الملک )1224-1319ش( را می توان آخرین نقاش بزرگ 
دوران ناصري و اواخر قاجار دانست. هنر او از منظر نقاشي و تأثیرپذیری اش از مکتب 

بررسی تاریخچۀ مستندسازی
 تصویری  آثار معماری و...  

)شکل   20()شکل   19(

 

 

شکل   19

شکل   20

دروازۀ جنوبی ارك تهران، عكس از 
اوگوست كرشیش)1270ق(

 )ذكاء، 1388، ص18(.

منایی از عامرت منكدان در شهر اصفهان از 
ارنست هولسرت )هولسرت، 2535، ص183(؛ 
این بنا توسط ظل السلطان حاكم اصفهان 

در سال 1306ق تخریب گردید.
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نقاشان واقع گرای غربي به نقد هنر نقاشي برمی گردد؛ اّما طرح های وي از آثار معماري و 
شهرسازي، اگر به قصد مستندسازي هم تهیه نشده باشند، در نوع خود مستنداتي ارزشمند 
محسوب می شوند. ازجمله این آثار: نماهایي از باغ شاه، کاخ گلستان، کاخ شهرستانک و 

تکیة دولت )تخریب شده( هستند.

مستندسازی معامری و شهرسازی در ايران عرص پهلوی
دوران پهلوي را باید آغاز برخورد علمی با مقولة آثار تاریخی در ایران دانست. باستان شناسان 
در این جریان پیشگام بودند و این دست مطالعات پس از ایشان به میان هنرشناسان و 
معماران نیز کشیده شد. در میان مستندسازی های فراوان انجام  شده در این دوران قطعاً آثار 
بازمانده از اریک اشمیت1 )1897-1964م( و ماکسیم سیرو2 )متولد 1907م( جایگاه ویژه ای 
دارد. اشمیت زماني که مسئولیت حفاری های تخت جمشید و ري را به عهده داشت طي 
سال های 1314-1317ش دو فقره عکس برداری هوایي )فتوگرامتری( انجام داد که تا پیش 
از آن به این شکل انجام نشده بود. همچنین نقشه های فراواني از آثار تاریخي ایران تهیه 
کرد که به لحاظ کیفیت فني و هنري آثاري ممتاز محسوب می شوند )شکل23(. الزم به 
ذکر است اولین سري عکس برداری هوایي تمام ایران حدوداً بیست سال بعد )1334-
1335ش( انجام گرفت که تصاویر مذکور نیز از مهم ترین اسناد مطالعات معماري و 
شهرسازي ایران محسوب می شوند. مستندسازی های صورت گرفته طي مطالعات ماکسیم 
سیرو روی آثار تاریخي ایران به ویژه کاروانسراها )حدوداً 1937م( و همچنین مستندسازی 

های موسسة ایتالیایي ایزمئو3 برروی گنبد سلطانیه از دیگر نمونه های ارزشمند هستند.
ضمناً محققین ایرانی نیز از این دوران به بعد ابتدا به شکل همکار و سپس مستقاًل به 
مستندسازی آثار معماری و شهرسازی می پردازند که حاصل این تجربیات در میان مدارک 
تاریخ مستندسازي ایران فراوان دیده می شود )شکل24(؛ تالش هایی که می توان آن ها را 
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شکل    22
منایی از مراحل ساخت مسجد سپهساالر 
)لیتوگرافی از ابوتراب غفاری( )افشار 
مهاجر، 1391، ص 77(.
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 منایی از خیابان باب هامیون اثر 
محمودخان ملك الشعرا )1288ق( )افشار 
مهاجر،1391، ص107(
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به واسطة ماهیت علمی و هدفمندشان »مستندسازی نظام مند« نامید.
الزم به ذکر است آثار خلق شده در حوزة نقاشي و هنرهاي تجریدي از دوران پهلوي 
به این سو به واسطة ماهیت غیرِمستندشان کمتر به عنوان اسناد تصویري در مطالعات معماري 
به کار گرفته می شوند و مستندسازي مبتني بر ثبت واقعیت های موجود به شکل دقیق 
)نقشه برداری( یا تقریبي )عکاسي با دوربین غیرِمتریک1 و کروکي( تأمین کنندة نیازهاي 

پژوهشگران می گردد.

 فیلم برداری و سینما را باید آخرین حلقة مستندسازی تصویري دوران پهلوی دانست. 
گرچه برخي موضوعات معماري و شهرسازی را می توان از خالل فیلم های داستاني دنبال 
کرد اّما تعداد فیلم هایی که مستقیماً با هدف مستندسازي تهیه شده اند بسیار کم است و علت 

آن را باید نوپا بودن صنعت سینماي مستند در آن دوران دانست.
در دو سه دهة اخیر استفاده از ابزارهاي مدرن مستندسازي و دیدگاه های نوین پژوهشي 
رشد زیادی داشته است به نحوی که امروزه استفاده از مطالعات ژئوفیزیک، اسکن لیزري و 
انواع آزمایش های سال یابی در ایران همچون سایر نقاط جهان نه فقط یک امکان تئوري بلکه 
الزمة عملي پیشبرد مطالعات محسوب می شود؛ اما گسترده بودن این فنون و نوپا بودن آن ها، 

نیازمند گذشت زمان بیشتري جهت بررسي و نقد تاریخي است.

نتیجه 
بررسی اسناد تصویری حوزة معماری و شهرسازی ایران از دوران قدیم تا دهه های اخیر 
حکایت از تغییرات کمي و کیفي محسوسي دارد. نخستین شواهد موجود به تمدن های 
جیرفت و ایالم برمی گردد همچنین مستندسازی هایی که توسط آشوریان از آثار تمدنی 
اورارتو و ماد انجام گرفته قابل توجه است. مدارک مذکور بعضاً با هدف ثبت یک واقعیت 
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کلمه در مقابل دوربین های مرتیک بکار رفته 

است که دارای هندسه دقیق و ثابت بوده و 

لنزشان اعوجاع کمی دارد و در نقشه برداری 

کاربرد دارند.

)شکل   23(

)شکل   24(
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شکل   24

تصوير هوايی از داراالماره و ارگ ری
 به سال 1936م

 )اشميت، 1376، ص96(.

 نقشه ای از ارگ و شهر بم، مربوط به 
حوالی دهه پنجاه خورشيدی )نوربخش و 

همکاران، 2535، ص137(.
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موجود تهیه شده اند. از دوران هخامنشی، اشکانی و ساسانی باوجودِ مدارک متعدد نوشتاري، 
شواهد تصویری مرتبط در حوزة معماری و شهرسازی تاکنون مشاهده نشده است.

مدارک تصویری باقی مانده از قرون اول تا میانة هجری عمدتاً در حوزة جغرافیا هستند 
و مدارک تصویري بازمانده از دورة ایلخانی و تیموری عمدتاً نقشه های ساخت هستند که 
باوجودِ دقت باال نمی توان آن ها را مستندسازی وضع موجود حساب کرد. از دیگر اسناد 
تصویری این دوران می توان به آثار نگارگری انجام گرفته بر کتب ادبی اشاره کرد که در عین 
مفید بودن، به واسطة ماهیت تزئینی، کمتر مستند هستند و باید در مطالعات دورة منسوب 

بااحتیاط مورداستفاده قرار گیرند.
مدارک تصویری دوران صفوی تا عهد قاجار، به واسطة حضور مستشرقین و نگرش های 
واقع پردازانة ایشان، به تدریج و به شکلي غیریکنواخت افزایش کمی و ارتقای کیفی یافت 
تا آنجا که آثار معماری چندی نقشه برداری شد و شهرهای متعددی ثبت گشت. به کارگیری 
این فنون توسط ایرانیان نسبتاً با تأخیر توأم بود که این موضوع تا اواسط قاجار و راه اندازی 
دارالفنون به طول انجامید؛ اما مستندسازي به کمک عکاسي به واسطة حمایت دربار نسبتًا 
خوش اقبال بود و آثار متعددي را شامل گشت. دوران پهلوی را به واسطة به کارگیری شیوه های 
علمی می توان آغاز مستندسازی نظام مند در ایران دانست؛ روندی که توسط غربیان آغاز و 
به وسیلة ایرانی ها دنبال شد. استفاده از تصاویر هوایی و فنون نقشه برداری از علل واقعی تر 

شدن مستندسازی های این دوره است.
روش های جدید مستندسازی آثار تاریخی در دو سه دهة اخیر توسعة فراوانی یافته اند 
به نحوی که پرداختن به تاریخچه و علل وجودی آن ها نیازمند یک تحقیق مختص است که 

در این نوشتار نمی گنجد.
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