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سال چهارم ،شماره  ،35فروردین 1400

عکاسی زیارتی از قدیم تا دوران معاصر
علی عرب زاده کفاش  ، 1دکتر عطیه نتاج مجد

2

 1دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه غیر انتفاعی طبری بابل
 2عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی طبری بابل (نویسنده مسئول)

چکیده
طبعاً تعریف هنر از زبان آدمی بسیار نارساتر است از آفرینش آن ،ولی همین نارسا هم تاکنون ناگفته و کم گفته مانده است .از
این رو الزم بوده و هست که در این راستا هرچند ساده و مقدماتی ،سخن گفته شود .اما به علت گستردگی حوزه ای متأثر از
هنر و عوامل تأثیرگذار آن  ،نمی توان فرمول خاصی برای مواجهه با مقوله ها و پژوهش های هنری تعریف کرد .اما حرکت در
جهت نیل به چهارچوب های مشخص و واضح برای هنر می تواند اولین قدم باشد .لذا مقاله پیش رو سعی در بررسی تاریخ
عکاسی زیارتی در حرم مطهر رضوی مشهد دارد ،نقاط ضعف و قوت را مورد بررسی قرار داده و جهت رفع نواقص آن نکاتی را
مطرح می نماید تا به خواست خداوند متعال بتوان سهمی در ارتقای هنر عکاسی از بزرگترین مکان مذهبی ایرانیان داشت.
واژههای کلیدی :عکاسی ،زیارت ،حرم رضوی ،مشهد
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مقدمه
از سال  ،1839عکاسی ،ابزاری حیاتی برای ارتباط و بیان بوده است .رشد این همکار هنرهای تجسمی ،بهه خوهود در زمینهه
پرتره موضوع اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد .عکاسی در عین حال یک علم است و از سوی دیگر یک هنر ،و هر دو جنبه
به طور غیرقابل مجزایی در سرتاسر صعود حیرت انگیز آن در هم تنیده شده اند.
«عکاسی یا فَرتورنِگاری یا فُتوگِرافی در لغت به معنای روش عکاسی و عکسبرداری است و همچنین به عمل و شغل عکها

نیهز

گفته میشهود» (جاکوبسهون .)43 :1368،ایهن هنهر در اکثهر زبانههای جههان فتهوگرافی خوانهده میشهود کهه ترکیبهی از دو
کلمه یونانی فتو به معنی نور و گرافی به معنی ثبت یا نگارش است( جهانپور .)1383،بنابراین «،فتوگرافی به معنای نقش کهردن
با نور است» (دانایی.)76 :1384،
عکاسی دارای سه جنبه علمی ،صنعتی و هنری است؛ «بهعنوان یک پدیده علمی متولد شد ،بهشکل یک صنعت گسترش یافهت
و به عنوان هنر تثبیت شد» (صفاکار.)142 :1380،

بیان مسئله
« پرتره در واقع به نقاشی یا عکس یا توویری از صورت یک شخص گفته می شود که به وسیله این توویر قود دارند ماهیت یها
شخویت شخص را نمایش دهند» (لنگفورد و افتیمیا.)271:1391،
پرتره در لغت به معنی توویر ،نقاشی ،مجسمه ،پیکره و  ...است ودرشکل اختواصی آن به مجسمه صهورت یها توهویر صهورت
اطالق می گردد .عکاسی پرتره  ،شاخه ای از عکاسی است که در آن از چهره انسان عکسبرداری می شود.
عکاسی پرتره یک چالش مداوم است و نیاز به خالقیت عکاسان دارد تا به پرتره های زیبایی برسند.در واقهع عکهس پرتهره یهک
عکس فوری محس وب نمیشود بلکه یک عکس ترکیبی از فردی است که آرام و ساکت در جایی قرار گرفته و مستقیم به عکها
نگاه می کند (فخرالدینی.)1383،
از انواع عکاسی پرتره می توان به پرتره پرسنلی  ،پرتره هنری ،و پرتره زیارتی نام برد که پرتره های زیارتی در زیر گروه عکاسهی
توریستی قرار د ارد ویکی از مردمی ترین انواع عکاسی است که در شهر های زیارتی پا گرفته است.
« از ویژگی های آن می توان به عدم ایجاد آرشیو وانتشارآن به دورترین نقاط داخل وخهار از کشهور توسهش مشهتریان اشهاره
کرد» (ترابی.)4:1385،
این نوع از عکاسی از ابتدا حول محور حرم مطهر رضوی شکل گرفته است وهمچنان ادامه حیات می دهد از پیشگامان این کار
می توان به ابراهیم ذهبی اشاره کرد .در این عکاسی پس زمینه نقش بسیار مهمی ایفا می کند عکاسهان در ابتهدا بها قهرار دادن
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زائر در مقابل مجموعه حرم رضوی از آنان عکس می گرفتند سپس به دلیل محدودیت های کار در فضای باز وبها الههام از پهرده
های پس زمینه مونوعی زائران جلوی پرده های نقاشی شده حرم و بارگاه می ایستادن و عکس پرتره از آنان گرفته مهی شهد و
به تدریج ابزار دیگری نیز از جمله لبا

وسربند عربی به صحنه اضافه گردید (ترابی. )1383،

« از مهم ترین ویژگی این نوع عکاسی نداشتن آرشیو است وعلت آن مشتری زائر است که برای چاپ مجدد مراجعه نمی کنننهد
و دلیلی برای ایجاد آرشیو نمی ماند» (هاشمی.)48 :1368،
نتیجتا آنکه عکاسی زیارتی در سالهای اخیر به دالیلی که در ذیل خواهد آمد متاسفانه سیر نزولی داشته است و نیازمنهد توجهه
بیشتر می باشد و هدف محقق در این تحقیق آن است که خواننده را با این شاخه آشنا سازد تا بتواند ضمن ایجهاد بسهتر بهرای
احیای هر چه بیشتر این شاخه  ،توصیه هایی نیز جهت بهبود آن داشته باشد.
از جمله دالیل عبارتند از:
_سرعت باالی کار و ارائه ی تواویر
_پایین بودن اطالعات عکاسان این بخش از عکاسی
_حضورعکاسان فولی
_عدم کنترل کیفیت کارتوسش نهاد های مرتبش به دلیل
_تعداد بسیار باالی پرتره های گرفته شده در مدت کم را می توان نام برد.

اهداف تحقیق:
مهم ترین هدف پژوهش پیش رو:
 تعیین جایگاه پرتره زیارتی در این شاخه از عکاسی-بررسی سیر تحول عکاسی زیارتی در حرم مطهر رضوی و اطراف آن و شناخت ویژگی های این شاخه از عکاسی

بدنه تحقیق:
حدود بیست سال پس از اختراع عکاسی و شایع شدن عکس در تهران هنوز در بسیاری از نقاط ایران با این صنعت آشنا نشهده
بودند .چنانچه در سفر  1283هه .ق ناصرالدین شاه به مشهد ،حا مالهادی سبزواری از دیدن توویر خود متعجب مهی شهود.
پیش از این تاریخ به گواهی چند منبع مختلف در این منطقه عکس هایی برداشته شده که به احتمال قوی به شیوه داگروتیه
بوده است.
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در سفرنامه خانیکف جغرافی دان و سیاح روسی که در سال  1274هجری قمری به همراه دو نقشه بردار به این منطقهه آمهده،
نقاشی هایی موجود است که آ.دوبار نقاش فرانسوی از روی عکس های آلبوم خانیکف کشیده است( .سفرنامه خانیکف که یکهی
از سفرنامه های معتبر دوره قاجار است .چندی پیش توسش دو تن از مترجمین در مشهد ترجمه و منتشر شده است .ابوالقاسهم
بیگناه یکی از مترجمین این کتاب که نسخه اصلی را در فرانسه دیده به وجود نقاشی ها در کتاب اصلی اذعان دارد).
ایر افش ار نیز در کتاب گنجینه عکس های ایران به کپی برداری آ.دوبار از روی عکسهای خانیکف اشاره می کند.
« در حال حاضر قدیمی ترین عکس های مربوط به مشهد که در دست است ،مربوط به آلبوم  304کاخ موزه گلستان اسهت کهه
در سال  1270یا  1275هه .ق توسش جیانوزی ،افسر ایتالیایی که در خدمت دولت ایران بود .عکسبرداری و به شاه تقدیم شهده
است» ( ترابی .)33-35 :1383 ،
قدیمی ترین عکاسان در مشهد
ایر افشار ،در کتاب گنجینه عکس های ایران در صفحه  59-60در ذیل بخش عکاسان دیگر دو تیتر با عنوان های :
«  ...میرزا فر اهلل عباداف ،مشهد مقد
میرزا عکا

باشی آستان قد

 1319قمری

 1320قمری  »...آورده است.

اگر مقوود افشار از این دو تاریخ ،تاریخ تولد آنها نباشد( .که نیست) پس برای اولین بار در این سال ها در مشههد عکها

خانهه

وجود داشته است.
از میرزا عکا

باشی آس تان قد

حتی در آستان قد

هم توویری به دست نیامد .اما از میرزا فر اهلل عکها  ،چنهد عکهس

در خانواده های قدیمی مشهد دیده شده در عکس های آرشیو آستان قد
دارد« .در این عکس .عکا

نیز عکسی بها تهاریخ  1323هجهری قمهری وجهود

از مونتاژ دو توویر که در آن سال ها باب شده بود استفاده کرده است» (صافی)76 :1369،

مجلس جشن بهره برداری از آب قنات
عکسی از میرزا فر اهلل 1323،قمری
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عکاسی امید
بعد از انقالب کبیر  1917میالدی روسیه رضا همتیان که در عشق آباد قنادی می کرد و نزد پدر عکاسی را نیز آموخته بود ،بهه
ایران می آید و در مشهد عکا

خانه امید را در کوچه چهارباغ تأسیس می کند.

بعدها محل آتلیه به چهارراه نادری منتقل می شود( .عکاسی امید اکنون در همین محل وجود دارد که شاگردان آن مرحهوم آن
را اجاره کرده اند).
«رضا همتیان تا سال  1366که حیات داشت ،به کارش ادامه داد .او در زمینه کپی و پوزتیو کردن عکهس یهد طهوالیی داشهت.
(پسر ایشان) غالمحسین همتیان تعداد نگاتیوهای پدر را  40تا  50هزار عدد تخمین می زند که از این تعداد اندکی بیش بهاقی
نمانده است» (ترابی.)55 :1383،
قطع این نگاتیوهای شیشه ای از حدود  20 * 25تا  6 * 4است و اکثراً آسیب دیده اند .شیشه های کهوچکتر را بهرای گهرفتن
عکس های پرسنلی و شیشه های بزرگتر را برای تواویر دسته جمعی به کار برده است.

عکاسی نصرت
آقای محمد نورت ،متولد  1283شمسی از عکاسان قدیمی مشهد است و حدود هفتاد سال در مشهد عکس می گرفتهه اسهت.
حیطه ی کار او بیشتر آن بخشی است که به آن عکاسی حرفه ای می گویند .یعنی کار در آتلیه و گرفتن عکس های پرسنلی .
بسیاری از مشهدی ها عکس هایشان را توسش او گرفته اند و عروسی ها و جوانیشان را توسش دوربین او ثبت کرده انهد .محمهد
نورت از  20سالگی شروع به کار عکاسی می کند.
عکاسی را نزد پدرش که معمار و عکا

بوده ،می آموزد .هنوز دوربین قانونی بدنه چوبی اش موجود است که با فهالش چتهری

عکس می گرفته اند
نگاتیوهای قدیمی و دخترش را حدود  30سال پیش در خرابی عکا
عکاسی بانو نورت نام عکا

خانه اش از دست داده است .

خانه ی محمد نورت است و سال هاست که از خانم ها در این عکاسی توسش عکا

می گیرند .در حال حاضر همسر آقای نورت این کار را انجام می دهد( صافی )1369،
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عکاسی آیریا
علی آیریا متولد  1293شمسی در یزد بود و از سال  1307شمسی به کار عکاسی پرداخت .پس از اتمام سال سهوم دبیرسهتان،
در عکاسی ادیسون شروع به کار کرد .در سال های  1312ش و  1313ش به اتفاق حسن پیما عکاسی پیما را باز کرد ودر سال
 1320عکاسی آیریا را دایر نمود.
عکاسی را از طریق کتاب پاپاریان و مجالت خارجی عکس و تجربه اندوزی در این زمینه آموخته بود.
آیریا مسلش به زبان های انگلیسی و فرانسه بود .واحد سمعی بوری دانشگاه فردوسی و فیلم تهک آسهتان قهد
همه ی آثار عتیقه موزه ی آستان قد

را بنها نههاد .از

عکس گرفت از جمله کتاب الدّرو  ،که کتابی منحور به فرد است و از کاشهی کهاری

های عهد سلطان سنجر و ضریح آن زمان نیز ،عکس گرفت که مجبور بوده است برای کاشی کاری ها تنها از یهک شهمع بهرای
نوردهی استفاده کند و ناچار زمان عکسبرداری طوالنی و حدود  400شماره بوده است .اولین کسی که در مشهد بها نهورپردازی
در آتلیه عکس گر فت .او بود .وی میکروفیلم های کتاب های کتاب خانه ملک در تهران را تهیه کرد .اولهین عکهس رنگهی را در
دهه ی سی با آموزشی که در تهران نزد آقای افتخار وانوشفر گرفته بود ،در مشهد چاپ کرد.
آیریا در دوران طوالنی عکاسی خود از دوربین های آپالنات ،آناستیگمات (بدون شاتر) و آناستیگمات با شاتر ( 4/5و  3/5و  )1و
زایس و الیکا استفاده کرده است «.امروزه تنها دوربین زایس او موجود است و حدود صدهزار نگاتیو گرفته اسهت کهه بخشهی از
عکس هایش در مجالت آستان قد

چاپ شده است» (صافی )66 :1363،

عکاسی زیارتی معاصر
زیارت سفری است که در اکثر ادیان دیده می شود و نباید با هیچ سفر دیگری همسان تلقی شود .زیارت پدیده و کنشی اساسهاً
دینی است که پیوند و پیمانی را تشکیل می دهد .جهان پایینی را به جهان برین ،رهرو را به جماعت رهروان مؤمن و جسم زائر
را به خود پیوند می دهد ،خودی که از رهگذر زیارت باز زاده می شود ،شفا می یابد و پالوده می گردد.
« برای زیارت سه چیز توأمان ضروری است :مکان مقد  ،راه مقد

و هدف مقد  .این پدیده در میان بیشتر ادیانی که در

فراسوی مرزهای قومی خود گسترش یافته اند ،دیده می شود» (حکیم الممالک)67 :1310،
حداقل پنجاه سالی است که عکاسی حرم بارگاهی (زیارتی) در مشهد ،آرام و بی صدا کار خود را انجام می دهد .بی ادعها ،میهان
عامه فخر می آفریند.
تقریباً تمامی حدود  200عکا
المقد

خانه حرم بارگاهی در محدوده فلکه حضرت تا میدان طبرسی و چهارراه شههدا و میهدان بیهت

تا قبل از چهارراه کالنتری قرار دارد .بیشترین تراکم حد فاصل فلکه حضرت تا میدان طبرسی و فلکه حضرت تا میدان
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بیت المقد

است .در سایر نقاط شهر به هیچ عنوان از این عکا

خانه ها وجود ندارد .زیرگروه کوچکی ،از این عکاسی هها در

مکان های تفریحی و امامزاده های اطراف مشهد ایجاد شده که بیشهتر آنهان از شهاگردان پیهران عکاسهی ههای حهرم بارگهاهی
هستند.
خواجه ربیع ،خواجه مراد ،مقبره نادر و فردوسی از مکان هایی است که در نور طبیعی نوعی از این عکس ها را مهی گیرنهد .در
مقبره نادر ،کالهخود و سپر و زره هم به عنوان پوشش استفاده می شود.
عید نوروز و تابستان که زمان بیشترین هجوم زوار ب ه مشهد است .بیشترین مشتری را برای این عکا

خانه ها فراهم می کند.

به گفته این عکاسان در فول کار از صبح زود تا آخر شب مدام مشهغول جوابگهویی بهه مشهتری هها هسهتند .البتهه اکثهر آنهها
بعدازظهرها و شب ها برای گرفتن عکس مراجعه می کنند ،چرا که صبحها صرف بازار رفتن و زیارت می شود.
بعضی از عکاسان از وضع کار چندان رضایتی ندارند .گرانی فیلم و کاغذ و مشکالت اقتوادی مردم و زیاد بودن تعهداد عکاسهان
این بخش و گوشی های دیجیتال دالیل عدم رضایت آن هاست.
از تغییراتی که در این بخش از عکاسی پیش آمده و شاید تا چند سال دیگر اثری از آن نماند .یکی شهیوه گهرفتن عکهس اسهت
که معموال دیگر از پرده های قدیمی استفاده نمی شود و دیگر عدم تمایل جوان ها به گرفتن این گونه عکس هاست.

نتیجه گیری
در این پژوهش که به مطالعه عکاسی پرتره به ویژه پرتره های زیارتی و تاریخچه عکاسی زیارتی درخراسان پرداخته شهد سهعی
بر آن شد که ابتدا تعریفی از عکاسی پرتره ارائه شود و دانستیم که یکی از گرایش های اصلی و شاخه ی مهم و پرطرفدار هنهر
عکاسی است.
مهارت در عکاسی پرتره که برگرفته از دانش و خالقیت هنری است ،می تواند در بازنمایی و نشان دادن شخویت درونهی افهراد
مؤثر باشد.
عکاسی هدف از چهره و ثبت دقیق اجزای چهره و شباهت عین به عین فرد نمی تواند شخویت و درونیهات وی را نشهان دههد.
عکس های پرتره درعین اینکه یک توویر ظهاهری و بازنمهایی از چههره اسهت برخووصهیات و جنبهه ههای فهردی ،فرهنگهی،
اجتماعی و روانشناختی افراد نیز داللت می کند.
اغلب عکس های پرتر ه بیشتر جنبه اجتماعی دارند و در فضاهای خار از استودیو عکاسی می شوند که از جمله آن ها می توان
به پرتره های زیارتی اشاره کرد.
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کههههه در محههههیش حههههرم و بارگههههاه گفتههههه مههههی شههههوند کههههه در آن همههههان طههههور کههههه اشههههاره شههههد
مهم ترین مسأله و محور اصلی پس زمینه است و از تغییراتی که در این بخش به وجود آمده و شاید تا چند سال دیگر اثهری از
آن نماند ،یکی شیوه گرفتن عکس است و دیگر عدم تمایل جوان ها به گرفتن این گونه عکس هاست.
و حتی منکر ات مدتی است استفاده از لبا

عربی و درویشی را ممنوع کرده است و همین امر نیز از شهوق گهرفتن ایهن گونهه

عکسها برای جوانان کاسته.
و در آخر باید خاطرنشان کرد  :عکس زیارتی ،تلفیقی است از پس زمینه های مذهبی به اضافه پرده های سنتی قهوه خانهه هها،
یعنی دیدگاهی مأنو

و مألوف یا پرده های سنتی قهوه خانه ها که خود را با دکورهای جدید (پرده ههای روسهی کهه از عشهق

آباد ،وارد شد) وفق می دهد و پدیده های تو خلق می کند که ریشه هایی کهن دارد .در مراسم تعزیه و شهبیه خهوانی نیهز ایهن
همانی و همانندانگاری ظریفی برای شرکت در روایت انجام می شود .حال این پیشینه حضور در مراسم تعزیه و شبیه خوانی بهه
اضافه آشنایی با پرده های نقاالن قهوه خانه ها به اضافه میل به جاودان کردن و همراه بردن آنچه همیشه در دسهتر

نیسهت،

دست به دست هم می دهند و در ناخودآگاه شکلی تازه می آفرینند که در نهایت در شهری زیارتی چون مشهد ،عکاسی زیارتی
را به وجود می آورد.

توصیه هایی برای خلق پرتره های متفاوت:
عکاسان جوان می توانند ایده های جدید و افکارشان را با دانش ترکیب کنند و اثری خالقانه بیافرینند.
همیشه نقاط قوت دیگران را که حتماً برایشان زحمت زیادی کشیده اند ،را مد نظر قرار دهند و از روش کارشان الهام گیرند.
نورپردازی در عکاسی پرتره را بیاموزند.
حرکت متداوم عکا

برای یافتن بهترین زاویه دید ،از مهم ترین نکاتی است که یک عکس خوب پرتره رامی سازد.

عکاسان زیارتی باید خود را با دانش روز عکاسی آشنا سازند و از متدهای جدید در کار خود بهره گیرند.
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