آقا رضا اقبال السلطنه اولین عکاسباشی دربار ناصرالدین شاه کشیک چهارم حرم رضوی
نسرین ترابی
آقارضا اقبال السلطنه عکاسباشی ،فرزند میرزا اسماعیل جدید االسالم ،معروف به پیشخدمت سالم و برادر میرزا
علی نقی حکیم الممالک پزشک مخصوص تاصرالدین شاه ،در سال  1259قمری چشم به جهان گشود نخستین
عکاس حرفه ای ایرا ن و دست پرورده موسیو کارله ییان عکاس فرانسوی ( تاریخ عکاسی و عکاسان پیشگام
ص  47تا  ) 57در سال  1280ه ق از سوی ناصرالدین شاه به سمت عکاسباشی دربار برگزیده شد و این اولین
باری بود که در ایران این سمت ایجاد می شد  .آقا رضا در اولین سفر ناصرالدین شاه به خراسان در سال 1283
هجری قمری عکاس همراه شاه بوده و طی سفری شش ماهه ،

عکسهای بسیاری از شهر های مسیر و

مشهد ،اماکن متبرکه رضوی  ،حرم و صحنها ،رجال و دست اندرکاران آستانقدس رضوی مشهد و اطراف شهر
مشهد گرفته است(.عکاسخانه ایام ص 37تا . ) 39آقا رضا پس از جینوزی* دومین عکاسی است که درمشهد
عکس گرفته و این عکسها در آلبومخانه کاخ گلستان نگهداری می شود در سالهای اخیر در باره او تحقیقاتی
انجام شده و در باره او بسیار نوشته اند ازجمله ایرج افشار و یحیی ذکاء iدکتر محمد ستاری iiو  ...او در دهم
جمادی الثانی سال  1307قمری در سن  48سالگی به مرگ ناگهانی در آجودانیه شمیران در باغ شخصی خود
درگذشت .
نگارنده در سفر تابستان  1387خودبه مشهد ضمن بررسی اسناد موجود در مرکز اسناد آستانقدس رضوی به
سندی برخورد که شاید برای محققین تاریخ عکاسی خالی از لطف نباشد  .بر طبق این سند آقا رضا خادم حرم
رضوی بوده و از آنجا که بعد مسافت حضور او در مشهد را غیر ممکن ساخته بود برای خود نایبی بنام میرزا
عبدالرحیم رضوی گرفته که در کشیک چهارم بجای او انجام تکلیف می کرد  .سند  18474با عنوان پرداخت
مواجب نقدی و جنسی خدام در ماه رجب سال  1312قمری به نام آقا رضا اقبال السلطنه عکاسباشی صادر شده
است  .نام آقا رضا عکاسباشی در سه برگ سند مرکز اسناد آستانقدس در سال  1290هجری قمری آمده است

- iیحیی ذکاء  .تاریخ عکاسی و عکاسان پیشگام ایران
 -iiدکتر محمد ستاری در مقاله ای در کتاب  .آقا رضا عکاسباشی اقبال السلطنه ،مدیر پروژه موزه عکسخانه شهر –مژگان طریقی،مدیر هنری آرمان استپانیان ،سازمان فرهنگی هنری شهرداری –
معاونت هنری ،زمستان 1385

 .اما در ارتباط با سال  1290قمری و حضور او در مشهد امکان داشته اما در مجموعه کاخ گلستان هنوز عکسی
از مشهد در این سالها که توسط او گرفته شده باشد بدست نیامده است .
* آنتو نیو جینوزی  :ایتالیایی از اهالی ناپل و برای تدریس در استخدام مدرسه نظام بود .در سال  1275ه ق طی ماموریتی به
مشهدآمده و اولین عکسهای این شهر و مجموعه آستانقدس را گرفته است(.منبع کتاب "سفرنامه خانیکوف "صفحه  109وکتاب
"ایتالیایی ها در ایران".
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