یک عکس با دو چاپ
نسرین ترابی
آیا ابوالقاسم نوری سفری به مشهد در سال  1323قمری داشته است؟ آیا او همان عکس
منوچهر خان را چاپ کرده و نام خود را زیر آن گذاشته است ؟
"منوچهر خان عکاسباشی" درطول سفر دوم ناصرالدین شاه به خراسان در سال 1300ه.ق عکاس
همراه اردوی همایونی بوده ودر طول سفر از رجال وشهرها و اماکن تاریخی  255 ،قطعه عکس گرفته
است .چهار عکسدان سبز رنگ به شماره های  219و 296و  282و 200به ابعاد 35در43/5
سانتی متر.

" ابوالقاسم فرزند محمد تقی نوری مستوفی "اصطبل همایونی  ،از عکاسان دور ه ناصری و مظفری است که
عکسهایی از او در آلبومهای کاخ گلستان و در دست خانواده های ایرانی دیده می شود .

در آلبوم  436کاخ گلستان  73قطعه عکس از مناظر مختلف موجود است که همگی تاریخ  1319ه ق دارند .
نیمی از عکس ها را محمد جعفر قاجار گرفته و نیمی را ابوالقاسم نوری برداشته است .در این آلبوم عکسهایی از
مشهد و اطراف از جمله عاشورا در صحن سقاخانه و قدمگاه نیشابور به امضای عبداهلل خان وجود دارد در آلبوم
شماره  461تعداد  170عکس از مقابرمقدس و مکانهای مختلف از کربال و قم گرفته تا خراسان وجود دارد که
امضای نوری در سال  1323را دارد  .با توجه به توضیحاتی که یحیی ذکاء در صفحات  117و  118کتاب
عکاسان پیشگام ایران داده به نظر می رسد که نوری حد اقل بحشهایی از عکس های این آلبومها را ،از عکاسان
پیش از خود ،به عاریت گرفته و در زیر چاپ مجدد آنها نام خود را به عنوان عکاس نوشته است .
عکسی از صحن طال با سقّاخانه که توسط منوچهر خان عکاس باشی در سال  1300ق .گرفته شده است.
در سال  1323ق .توسط ابوالقاسم نوری همین عکس را دو باره چاپ و در کادری جدید قرار داده است .

عکسی که توسط منوچهر خان در سال  1300ق .در سفر دوم ناصرالدین شاه به مشهد گرفته شده

و دقیقا همان عکس در سال  1323توسط ابوالقاسم نوری مجدد چاپ شده است !!!.

