
اولین عکاس بقاع متربکه

دکرت محمد ستاری
عضو هیئت علمی دانشگاه هرنهای زیبای تهران

اولین عکاسان، وقتی که دوربین خودشان را به عنوان یک 
پدیده ی ابتدا فنی و تکنیکی و بعد، هرنی به اطراف و 
اکناف جهان بردند، سعی کردند چیزهایی را که از نظر 
خودشــان حائز اهمیت ثبت و ارائه به بیننده ی دیگری 
بود، ســوژه قرار دهند و با عکس گرفــن جاودانه کنند. 
عکاسی، پس از تولدش، در اروپا، به سایر کشورها هم 
رفت و عکاسی در ایران عزیز ما، به فاصله ی کمرت از سه 
سال از اخرتاع آن، راه یافت در حالی که خیلی از کشورهای 
خوِد اروپا که عکاسی از کشورهای همجوارشان رشوع و 
شــیوع یافته بود، تا سالها بعد هنوز عکاسی منی کردند. 
یعنی می خواهم دوستان را به این نکته بشارت بدهم که 
ایران یکی از معدود کشورهایی است که عکاسی در آن 
به قدمت تاریخ عکاسی جهان است و جزو تنها کشورهای 
مسلامنی است که با دید روشــن و باز و ژرف اندیشانه 

به عکاســی نگاه کرده است. حدود پنج یا شش سال پیش 
در یک سمینار معترب علمی و هرنی، با مرحوم »بهمن 
جاللی« صحبت می کردیم، ایشان گفت: من چندی پیش 
در یک گردهامیی بزرگ عکاسی که کشورهای عرب زبان 
همســایه های ما برگزار کردند حضور داشتم... وقتی به 
آنها گفتم قدمت عکاسی در ایران اینچنین است، آنها 
گفتند، چطور شام مسلامنید و ما هم مسلامنیم اما ما 
چنین قدمت و ســابقه ای نداریم؟ تقریبــاً به جز دولت 
عثامنِی آن زمان که کوچک شــده اش ترکیه امروز است، 
در خیلی از کشــورهای اســالمی با عکاسی چندان قرابتی 
احساس منی کردند و حتی به گونه ای بجای کوشیدن 
در نــر آن، محکومش می کردند... خب متام این نکات 
باعث می شــود که ما برگردیم و ببینیم اولین سوژه هایی 
که مقابل دوربین عکاس در ایران قرار گرفته- منی گویم 
عکاســان ایرانی و می گویم عکاس در ایــران، چرا که 
عکاسان خارجی بسیاری هم در ایران عکاسی کردند- حرم 

و بارگاه و مضجع رشیف آقا علی بن موسی الرضا بود.
طبق اسنادی که تاکنون یافت شده اولین عکسها از حرم، 
از فاصله ی دور توســط جیانوتزی، عکاس ایتالیایی گرفته 
شده. قدیمی ترین عکســهای حرم عکسهای ایشون بوده 
ولی از آنجا که جیانوتزی مسلامن نبود و منی توانست 



وارد بارگاه رضوی شــود، از دور، از فاصله چندصد مرتی 
عکاسی کرده است. این قدیمی ترین عکسها از گنبد 
و بارگاه آقا علی بن موسی الرضا است. چند سال بعد، 
آقارضا عکاسباشی که بعدها، اقبال السلطنه لقب گرفت، 
در اولین ســفری که نارصالدین شاه قاجار با خدم و حشم 
و با کالســکه چندماهی در راه بودند و آمدند مشهد،  
از بیرون و داخل حرم عکاســی کرد. ایــن تقریباً حول و 
حوش 1210 هجری قمری بود که آقارضــا بعنوان اولین 
عکاس ایرانی از حرم عکاسی کرد. بعد از ایشون، عبدا... 
میرزای قاجار بود که از عکاسان خوب دوره ی قاجار بود، 
تحصیالت عکاسی داشت هم در فرانسه و هم در اتریش 
و بعد از وی، شامری از عکاسان ایرانی از حرم امام رضا 
عکاسی کردند. اما یک عکاس، زمانی که به یک مکان می 
رود و یک یا دو بار عکس می گیرد، او را عالقه مند، ذوق 
ورز یا آماتور می دانیم حتی اگر عکاس حرفه ای باشد، اما 
روی ســخن ما در این کارگاه اولین عکاس حرفه اِی بقاع 
متربکه ایران، »ابوالقاسم نوری« است که متأسفانه راجع 
به این عکاس بزرگ و فوق العاده ارادمتنــد به خاندان 
اهــل بیت عصمت و طهارت، چیز زیادی منی دانیم! خب 
االن با خود می گویید پس اگر چیزی منی دانیم چرا 
رس حضار محرتم را درد می آوری؟ ما راجــع به زندگی 
خصوصی او، تاریخ تولد و فوت اش و معلم عکاســی وی 
چیزی منی دانیم اما بزرگرتین گنجینه ی عکســهای گنبد 
بارگاهی از دسرتنج این عزیز صورت گرفته. شاید اغراق 
نباشــد اگر بگوییم، متامی بقاع رشیف در عتبات عالیات 
را عکاسی کرده است. حرم آقا علی بن موسی الرضا را 
هم عکاسی کرده و تقریباً تا آنجایی که تحقیق اجازه می 
داده، امامزاده های شناخته شده و مطرح را نیز مثل حرم 
خواهر آقا علی بن موسی الرضا را هم عکاسی کرده است 

یعنی تا آنجایی که من می دانم ایشان آنقدر پرکار بوده، 
آنقدر عشق می ورزیده به خاندان عصمت و طهارت 
که چیزی را از قلم نینداخته. دوســتان! ما در زمانه ای 
که با یک اشــاره و کلیک در پشت کامپیوترمان و یا از 
فضای مجازی و اینرتنت، دنیایی از اطالعات را می توانیم 
گردآوری کنیم، راجع به او مطلب بسیار محدود و ناچیزی 
بیش نداریم. فقط این را می دانیم که او فرزند محمدتقی 
نوری، مستوفی اصطبل هامیونی بوده که حساب و کتاب 
اصطبل را نگه می داشته و به نوعی حسابدار آنجا بوده 
و ابوالقاسم نوری، هم دوره ی نارصی را درک کرده و هم 

دوره ی مظفری را. 
نکته ی دیگری که درباره ی عکســهای ایــن عزیز باید 
بگویم این است که او از علامی مطرح روزگار خودش 
هم عکس گرفته یعنی خط ســیرش کامالً معلوم است که 
رو به خاندان عصمت و طهارت دارد چه در ایران و چه 
مجاور ایران و علامی عزیز ما را هم از طریق عکاســی 
تکریم کرده و یکی از شاخصه های دیگری که شاید از 
نظر تحقیق تاریخ عکاسی کاری ست بس بزرگ، این است 
که او اولین عکاسی ست که از روی تصویر قلمی که از 
امیرکبیر کشیده بودند، عکس گرفته است. دوستان! ما 
هنوز هیچ عکس مســتند و مستدل از چهره ی امیر کبیر 
پیدا نکرده ایم و آنچه را هم که در برخی از کتابها و یا 
مقاالت برخی از روزنامه ها در این دهه های اخیر گفتند 
عکس امیرکبیر است، اشتباه است! حاال نه میخواهم اسم 
آن مقاالت را بربم و نه اســم آن کتابها را... مثالً مقاله ی 
ویژه ای در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار صبح ایران 
در سال 76 منترش شد و گفت یک عکسی از امیرکبیر 
پیدا شده... چنین چیزی نیست و اشــتباه است. و این 
ارزش کار ابوالقاسم نوری را می رساند. معلوم نیست 



امیرکبیر رساغ نقاش رفته و ســفارش داده تصویرش را 
نقاشی کند و یا نقاش از امیر خواهش کرده که یک پرتره 
ی قلمی از او بکشــد اما امیــر با هامن هیأت لباس فاخر 
قاجاری و نشان ها و مدالها و آن کاله بلند، لوحی را در 
دستش گرفته و ایســتاده تا چند جلسه تصویر قلمی اش 
را بکشــند. ابوالقاسم نوری از روی آن تصویر قلمی، بقول 
ما عکاس ها، یک ریپرودکســیون، یک کپــی عکس تهیه 
کرده و این بسیار مهم است چرا که نزدیکرتین تصوری 
که می توانیم از صورت و چهره و اندام امیرکبیر بزرگ 
داشته باشیم، همین تصویری است که ابوالقاسم نوری از 
روی آن تصویر قلمی برای ما به یادگار گذاشته و جالب 
اســت بدانیم از روی همین کپی ریپرودکسیون، خاندان 
امیرکبیریان در تربیز- خاندان منصوب به امیرکبیر که 
معروف اند به امیرکبیریان- سفارش بافن یک فرش را 
داده اند و آن فرش االن موجود است. و نیز نسخه ای از 
این عکس به گامنم در آکســفورد باشد. بنابراین اهمیت 
قضیه را بدانید؛ ممکن است ما آن را در برخی از آرشیوها 

داشته باشیم اما بدان توجهی نکرده باشیم....
استنتاجاتی که من از این من خواهم کرد برپایه ی یک 
رسی حدس و گامن هایی ســت که پر بیراه هم نیست. 
مثالً عکسی از حجت االسالم فاضل رشبیانی دارد که زیر 
آن با خط خودش نوشــته است: »1305 هجری قمری« و 

این قدیمی ترین عکس تاریخدار ابوالقاسم نوری است. 
از ایشــان دو آلبوم عکس در آلبومخانه ی کاخ گلستان 
موجود است، یکی آلبوم 436 که هفتاد و یک قطعه 
عکس دارد، تاریخ این آلبوم، 1319 هجری قمری است. 
آلبوم دیگر 461 اســت که تاریخش 1329 قمری ست 
که در این آلبوم دوم، خوِد این عزیز، یک رسی پرتره 
از خودش گرفته کنار یک دوربین فانوســی با سه پایه ی 
چوبی خیلی زمخت و سنگین! خب آن زمان شاتر هم 
نبوده و کالهک روی لنز را که بر می داشتند، رشوع به 
شــامرش می کردند و دوباره آن را می گذاشتند و عکس 
گرفته می شــد. من در جلد دوم »رشح حال رجال ایران 
در قرون 12، 13 و 14 هجری« اثر جاودانه ی مرحوم 
مهدی بامداد، عکس دیگری دیدم که ممکن است مربوط 
به زمان پیرِی ابوالقاسم نوری باشد ولی هیچگاه مرحوم 
مهدی بامداد در کتابش اشــاره ای به ذکــر مآخذ نکرده 
بود و منی توانیم خیلی اســتناد کنیم. پس دو عکس از 
وی داریم که یکی از آنها قطعاً متعلق به اوست چون در 
آلبومی که خودش تنظیم کرده موجود است و خودش هم 
زیرش نوشته که چهره ی خودم است و دیگری آن عکس.

سه تاریخ مشخص در عکسهای ایشان داریم: 1305 
هجــری، 1319 هجری و 1323 هجری قمری. از اکرث 
امامزاده های ایران و متام بقاع رشیف عتبات عالیات را 
عکاسی کرده و از تهران به قم و سپس کرمانشاه رفته و 
سپس وارد عراق شده. اگر بخواهیم مقایسه ای انجام 
بدهیم، چون من گفتم ابوالقاســم نوری عکاسی است که 
هــم در دوره ی نارصی کار کرده و هم دوره ی مظفری، 
چون ذکری هم از آقارضا عکاسباشی کردم، باید گفت که 
اولین عکاس حرفه ای ایران هم آقارضا است که از هفده 
سالگی کار عکاسی را رشوع کرد. آقارضا متولد 1259 
هجری ست و آن عکس ابوالقاسم نوری که از خودش کنار 
دوربین و سه پایه اش گرفته، حدوداً 30 یا 35 ساله به 
نظر می رسد. اگر از تاریخ روی عکس ابوالقاسم نوری، که 
1319 است، 35 را کم کنیم، احتامالً تاریخ تولدش 1284 
هجری قمری اســت. یعنی زمانی که آقارضا عکاسی می 
کرده اســت، ابوالقاسم نوری هنوز به دنیا نیامده است. 
پس از ترور نارصالدین شاه در حرم شاه عبدالعظیم که 
در ســال 1313 هجری اتفاق افتاد، ایشان، ده سال از آن 
دوره را عکاســی نکرده است و بنابراین بیشرت منتسب به 

دوره ی مظفری می شود.
نکته ی مهم دیگری که وجود دارد این اســت که ایشان 
عکسهایی هم دارد از نقاشیهایی که منتسب است به 
خاتم پیامربان و حرضت علی )ع( و به جز این دو بزرگوار، 
تقریباً از روی نقاشی متام حکمرانان دوره ی قاجاری مثل 
فتحعلی شــاه و آغامحمدخان هم عکس گرفته است و 

کوالژهای خوبی هم انجام داده است. 


