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روایت هرنمندی که ساعت ها حرم مطهر رضوی را از پشت لنز دوربین ثبت کرده است

هـــرن باید در ضمیر ناخودآگاه اثـــر بگذارد
علیرضا حسینی، تکتم علیدوست

ســال 1342در قم متولد شــد. بین ســال های 60 تا 64 عکاس 

و فیلمربدار جنگ بود و ســال 64 وارد دانشــگاه هرنهای زیبا 

در رشــته تئاتر شــد. بعد از یک ترم انرصاف داد و در حالی که 

همزمــان دانشــکده صدا و ســیام قبول شــده بــود، وارد این 

دانشــکده شــد. رشــته فیلمربداری تخصصی )فیلمربداری 35 

ســینام( را خواند. آن موقع دانشــکده صدا و سیام رشته فیلم 

و ویدئو را تفکیک می کرد و جداگانه تدریس می شــد. سال 68 

فارغ التحصیل شــد. ابتدا به دالیلی، قصد اســتخدام شدن در 

صدا و سیام را نداشت. دو سال فعالیت های مختلف در سینام 

و تلویزیون و عکاسی برای 10 کتاب کودک داشت، اما باالخره 

در سال 70 در صدا و سیامی مرکز خراسان استخدام و اول مهر 

سال 89 بازنشسته شد.

در این مدت تدریس هم می کرد. در جبهه، عکاسی حرفه ای را 

تجربه کرد و به رزمنده ها عکاسی می آموخت.

در زمــان دانشــجویی، در کانــون پــرورش فکری کــودکان و 

نوجوانان، و بعدها ســینام جوان، باشــگاه صدا و ســیام و در 

برخی از دانشــگاه ها، به عنوان فوق برنامه تدریس می کرد که 

به دالیلی این اواخر تدریس را ادامه نداد. اولین سوال مصاحبه 

ما با علیرضا سبحانی، در همین باره بود. از آنجا که او یکی از 

معدود تحصیلکرده های رشــته فیلمربداری تخصصی در مشهد 

است و در همین حین تجربیات ارزنده ای در خصوص کارهای 

رضــوی دارد، خواندن این مصاحبه را به کلیه هرنمندانی که در 

این زمینه فعالیت دارنــد، توصیه می کنم. او در طول مصاحبه 

بــه دقت، تک تک جمالت را ادا می کــرد و در جاهایی که الزم 

می دانست، توضیحات اضافی ارائه می کرد. 

- چرا تدریس را رها کردید؟

بــه نظر می رســید اکرثا بــرای تفریــح و تفنــن در کالس های 

فیلمسازی ثبت نام کرده اند و این رشته را به عنوان آینده شغلی 

وارزشــهای هرنی آن دنبال منی کردند. یــک جوان یا نوجوان با 

20 یا 25 جلسه، تصویربردار منی شود. من وقتم را برای کسانی 

می گذاشــتم که بدون هیچ عالقه ای وارد کالس ها  شــده بودند 
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و مطمئنــاً در طــول یک ترم، حتی یک یــا دو نفر تصویربردار 

از میــان آنها بیرون منی آمد. در واقع ابتــدا باید فرد عالقه مند 

باشــد و بعــد از آن چند ترم آموزش تخصصــی ببیند تا بعد از 

2 ســال تصویربردار قابلی شــود که بتواند از عهده کار برآید.  

البته در طول ســی ســالی که تدریس کردم، تقریباً در باشگاه 

خربنگاران جوان صدا و سیام یا در کانون پرورش فکری کودکان 

و نوجوان، این اتفاق افتاده اســت و شاگردهای خوبی تربیت 

شــدند که خیلی از آنها دوستان یا همکاران من هستند. خیلی 

مهم اســت که افرادی که می آیند، به نتیجه برســند. هیچکدام 

از سیستم های آموزشی که در مراکز آموزش هرن در سطح شهر 

وجــود دارد، برنامه ریزی مشــخصی ندارند و افــراد هزینه ای 

می کنند و به نتیجه منی رسند. 

دلیل دومش هم این بود که وقت نداشــتم وگرنه من عاشــق 

تدریسم.

- چــه کارهای عمــده ای در این مدت به عنــوان فیلمربدار و 

کارگردان انجام داده اید؟

وقتی کارمند صدا و سیام هستید، هر روز مشغول کارید. سال 

70 که من به مرکز خراســان آمــدم، دو فیلم 16 میلی مرتی را 

کارگردانی و فیلمربداری کردم؛ یکی،"کودکان و کار" و یک فیلم 

هم درباره منادهای عزاداری عاشــورا. بعد از آن هم در بیشرت 

برنامه های صدا و سیام به عنوان تصویربردار حضور داشتم. در 

ســال 74 در فیلمی درباره معامری قدیم مشــهد با عنوان "یاد 

باد" تصویربردار بودم که آقای عباس مهاجران کارگردانی کرده 

بود، که با آن جایزه بهرتین فیلمربدار جشــنواره شهرستان های 

صدا و سیام را گرفتم. بعد، در سال 75 با آقای جواد اردکانی با 

موضوع تاریخچه رضیح مطهر، یک فیلم کار کردیم با نام "خانه 

خورشید" که به نظر من جزء معدود فیلم های خوبی است که 

درباره حرم رضوی کار شده است. هامن سال در جشنواره دوم 

ســیام، در بین 6 شــبکه تلویزیونی و 200 تصویربردار، جایزه 

بهرتین تصویربردار را دریافت کردم. 

یک مجموعه 26 قســمتی درباره کتابخانه آستان قدس رضوی 

ســاخته ام با عنوان "گنجینه رضوان" که چند نوبت از ســیامی 

خراسان پخش شد و االن هم پخش مجدد می شود. 

یکی از مســتندهایی که دوســتش دارم و خیلــی برایش وقت 

گذاشته ام، کاری است با عنوان "نقش جان" که درباره درب های 

حرم مطهر رضوی و هرنهای چوبی به کار رفته در آن هاســت. 

در درب هــای حرم مطهر، هرنهای مختلفی به کار رفته اســت. 

در عیــن حال درب ها و این هرنها بهانــه ای بودند برای عرض 

ادب به ساحت مقدس آقا علی بن موسی الرضا )علیه السالم(.

ســه قسمت درباره موزه فرش کار کردم که یک قسمت درباره 

خود موزه فرش بود. یک قسمت درباره فرش های پرده ای حرم 

که سوژه بسیار قشــنگی داشت، و یک قسمت در مورد چهره 

ماندگار فرش ایران، اســتاد صفدرزاده که فرش های نفیسی به 

حرم رضوی اهدا کرده است. 

و همواره بیشــرتین دغدغه ذهنی من کارهــای معارفی بوده 

است.

- کمی درباره »خانه خورشید« کار جواد اردکانی صحبت کنید؟ 

اســفند 74 فیلمربداری رشوع شد. آقای جواد اردکانی کارگردان 

بودنــد و من به عنوان  فیلمربدار با ایشــان همکاری داشــتم. 

جزئیات را زیاد به خاطر ندارم، اما چند نکته خیلی برایم جالب 

بود. دیــدن رضیح از نزدیک و گرفنت تصاویری خاص به عنوان 

اولین بیننده، از زوایایی که قلب میلیونها عاشــق دلباخته را به 

تپش می انداخت، لحظات شورانگیزی برای من رقم زد و بسیار 

دلنشین بود.

 من جوان تر بودم و آقای اردکانی را خیلی منی شناختم. روز اول 

تا ظهر از اشــکاالت کارش شاکی بودم. داشتم از همکاری با او 

منرصف می شــدم. یعنی می خواستم از فردا رسکارش نیایم. اما 

کمی صرب کردم و دیــدم ریزبینی هایش چیزهای زیادی به من 

می آموزد. در تلویزیون گاهی اوقات به هنگام تولید، سه اصل 

"زیاد، زود، ارزان" حکم فرما بوده است. به همین دلیل کیفیت 

به شدت افت می کند. اما او با آن حساسیت هایی که داشت و 

بعداً فهمیدم که چقدر بجا و دقیق هم بوده اند، باعث شد این 

کار به شدت مورد استقبال قرار بگیرد. 

- شــا هم تحصیلکرده این رشته هستید و هم با تجربه. چه 

فرقی بین تحصیل و تجربه در این رشته وجود دارد؟ 

اآلن ســینام را به صورت یک صنعت می شناسند. منی شود بدون 

تحصیالت وارد این عرصه شــد. هرچند در ســینامی ما هستند 

کســانی کــه بدون تحصیــالت نیز وارد شــده اند. ایــن روزها، 

جوان ها اکرثاً می خواهند یک شبه ره صد ساله را بروند. دستیار 

فیلمربداری که 6 ماه است دستیاری کرده فکر می کند می تواند 

فیلمربداری کند. البته تکنولوژی های جدید کار را بســیار آسان 

کرده انــد. اما به هر حــال در کالس های آکادمیــک چیزهایی 

آمــوزش داده می شــود که بعضــاً جای دیگری گفته منی شــود 

و البتــه در حیــن کار هم آدم چیزهایــی می آموزد که به هیچ 

عنوان در هیچ کالســی منی تواند بیاموزد. بنابراین فکر می کنم 

هــر دو توأمان مکمل یکدیگر هســتند. امــا مهمرتین چیز در 

حرفه ما، خالقیت است. شــاید تجربه و تحصیل بیست درصد 

کار باشد. هشتاد درصد دیگر کار، به عشق، خالقیت و پشتکار 

فرد برمی گردد.

-آیا تصویر بردار با فیلم بردار فرق می کند؟

فیلمربدار کســی است که با نگاتیو و پروسه فیلم رسوکار دارد. 

بــه عبارتــی فعالیت فیلم در یــک فرایند شــیمیایی معنا پیدا 

می کند. تصویربردار کســی اســت که با ویدئو و دوربین های 

ویدئو رسوکار دارد که به عبارتی یک فرایند مغناطیسی است. 

من فیلمربدار هســتم ولــی تصویربرداری را هــم خوانده ام و 

کار کرده ام. چون به خاطر سیستم کاری تلویزیون ناچار بودم.

در گذشــته کســی که لیســانس فیلمربداری از دانشگاه صدا و 

سیام می گرفت، باید دو سال در صدا و سیام دستیاری می کرد و 
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بعد اجازه فیلمربداری می یافت. در واقع فیلمربدار شدن، شیوه 

خاص خودش را داشــت. امــا االن با حضور دوربین های جدید، 

با دوره های سه چهار ماهه و گاهی اوقات بدون آموزش، افراد 

می روند پشــت دوربین و به همین دلیل در بعضی از برنامه ها 

مشکل زیبایی شناسی تصویر داریم.

- هرن دینی و هرن آیینی چه ظرفیت ها و پتانســیل هایی دارد. 

لطفاً از تجربیاتتان برای کسانی که می خواهند وارد این عرصه 

شوند، بگویید؟

به نظر من این عرصه بســیار گســرتده اســت و بسیار مفصل 

می تــوان در آن کار کــرد. بــه عنــوان مثال، من در چند ســال 

گذشــته، 15 مســتند تنها درباره حج تهیه کرده ام. حوزه بسیار 

وســیعی اســت و هنوز جای کار بســیاری دارد. یک نکته نگاه 

خود هرنمند اســت و یک نکته هم بحث ساختار و موضوعات 

آن اســت. ما هرنمندان اگر قصد داریم درباره این سوژه ها کار 

کنیم، باید خودمان به این مفاهیم اعتقاد قلبی داشته باشیم. 

یــک موقع هســت که موضوعــات را بــه عنوان ســوژه نگاه 

می کنیم و یــک موقع با نگاه اعتقــادی می نگریم که به نظرم 

با نگاه اعتقادی اســت که به نتیجه خواهیم رســید. به همین 

دلیل معتقدم در زمینه حرم مطهر کار معرفتی کم شده اســت. 

کارهایــی که در آن در و دیوار و گنبد و بارگاه معرفی شــوند، 

زیاد انجام شــده، اما کار معرفتی که فــردی را تحت تأثیر قرار 

دهد خیلی کم کار شــده. هر چند بــه نظر من در عامل هرن، با 

یــک فیلم منی توان یــک نفر را تحت تأثیر قــرار داد و متحول 

کــرد و امکان ندارد یک نفــر فیلمی ببیند و اعتقادات قبلی اش 

را کنار بگذارد.

شاید انبوهی از فیلم ها بتواند این کار را بکند. مثالی از سینامی  

هالیوود بزنم. موضوعاتی مطرح می کنند و در متام هرنهایشان 

این تفکر تکرار می شود. در دهه 90، اگر یک بچه آمریکایی در 

خانــه تنها می ماند، مثل فیلم "تنهــا در خانه" از عهده خودش 

بر می آمــد. یعنی بچه آمریکایی ماورای آدمهای زمینی اســت. 

این ها با زبان هرن و تولید انبوه، روی افکار عمومی مردم جهان 

کار می کنند.

امــا بخش دوم صحبتــم، مربوط به بحث ســاختار و قالب اثر 

هــرنی اســت. از ویژگی هایی کــه برای هرن قائل هســتم، این 

اســت که هرن در الیه های پنهان باید اثرگذار باشد و در ضمیر 

ناخودآگاه فرد اثر بگذارد.

- شا در کار چگونه عمل کردید که این اتفاق بیفتد؟

 این را دیگران باید بگویند، نه من. اما من عاشــق فیلمســازی 

هستم. االن هم بعد از سی سال، شبها خواب دوربین می بینم. 

گاهــی اوقات شــده بــرای نور ســاده صحنه، 2 ســاعت وقت 

گذاشــته ام. در برنامه دانشــوران که به معرفی نخبگان استان 

خراسان می پرداخت، این اتفاق افتاد. 

جالب بود که یکی از شــخصیت های معروفی که برای مصاحبه 

بــه رساغــش رفته بودم و پزشــک بــود، به من گفــت: جناب 

سبحانی، شــام دچار بیامری وسواس شــده اید! حاال این سؤال 

مطرح می شود که آیا مخاطب عام باید بفهمد که من روی نور 

و تکنیک های دیگر اینقدر دقت کرده ام یا نه؟ پاســخ این است 

که اگر کســی بفهمد که دیگر هرن نیســت. هرن باید در ضمیر 

ناخــودآگاه بیننده اثر بگذارد. مانند اشــعار حافظ که اگر هم 

کسی محتوا را نفهمد، از ریتم و آهنگ کلامت لذت می برد. 

- وقتی کــه در کارهای مذهبی پشــت دوربین هســتید، چه 

حسی دارید؟

واقعاً احســاس می کنــم آن لحظات، لحظــات واقعی عمر من 

اســت. در واقع چه لحظاتی که در حرم رضوی بودم و چه متام 

پالن هایی که در مکه و مدینه ضبط کردم، برایم ثبت شده و از 

به یاد آوری تک تک آن لحظات لذت می برم.

انجام این کارها برکات زیادی برایم داشته اســت. هر چقدر آدم 

مخلص تر باشد، عنایت بیشرت است. 

- بــه عنــوان آخریــن ســؤال، مهمرتیــن اصل برای کســی که 

می خواهد برای معرفی امام رضا)علیه  الســام( فیلمســازی انجام 

دهد، چیست؟

این کار از دو بخش تشــکیل شــده اســت؛ یکی توان تخصصی 

فرد و امکانات فنی او که می خواهد وارد این کار شــود، اســت 

و بحث دیگر اعتقاد اســت. وقتی قرار اســت درباره حرم امام 

رضا)علیه الســالم( فیلم بســازم، باید بپرسم که این شخص کیست؟ 

جایگاهش کجاست؟ و کاری که من می خواهم بکنم، نتیجه اش 

چه خواهد شــد؟ باید خودم تحقیق کنم و به یافته هایم ایامن 

بیاورم. موضوعات کارهای معارفی، مفاهیمی معنوی و ماورایی 

اســت و چون کار در این زمینه بســیار ســخت است، معموال 

فیلمســازان کمــرت به رساغ آنهــا می رونــد.  کار در موضوعات 

مادی به دلیل اینکه ملموس و مادی هســتند، راحت تر اســت. 

به تصویر کشــیدن موضوعات ماورائی کار راحتی نیست. پس 

واقعا چگونه می شــود حــس و ارادتی را که یــک زائر به امام 

رضا)علیه الســالم( دارد، به تصویر کشــید؟ این خیلی سخت است 

و خیلی از فیلمســازان بــه خاطر ســختی کار، وارد این عرصه 

منی شوند.

یکی دیگر از مشــکالت کارهای معارفی، بودجه کمی است که 

برای آنها در نظر می گیرند. نکته دیگر این اســت که فرد بدون 

مرجع و منبع حرفی را بزند و اشــتباهی مرتکب شــود که باید 

پاسخگو باشد. باید خیلی حساب شده وارد این حوزه شد. 

من فکر می کنم بخش مهــم موضوعات معارفی، بحث تحقیق 

است. تحقیق باید توسط کســی انجام شود که محقق کارهای 

تصویری اســت. بــه نظر من، این یک تخصص اســت. یک نفر 

محقق، باید رسانه ای و فقط برای برنامه های تلویزیونی یا مستند 

و یا سینامیی تحقیق کند. باید به منت، تصویر و فضا بدهد.


