
»ایوان رشقی« 
به روایت دیگر

نگاهی به عکس صادق رحامنی؛ 

برگزیدۀ دومین جشنوارۀ ملّی عکس مشهد

از میان تصاویری که در گذر ایّام و از پس گام های عکاســان 
آیینی و در ادامۀ این سال ها، دوربین های حارض در تلفن های 
همراه گردشگران مذهبی به عنوان مناد تجّسمی بارگاه منّور 
علی بن موسی الرضا)ع( به ثبت رسیده است، تصویری از 
ایوان طال1 به  همراه گنبد و گلدســته نشســته در صحن 
عتیق )انقالب(2 است که بیشرتین حضور و یاد را در 
اذهان زائران امام هشــتم به خود اختصاص می دهد. 
وجود تناسبی بی نظیر میان گنبد و گلدسته در پس ایوان طال 
از زاویۀ ناظر ایستاده در صحن عتیق، با تشدید حّس بندگی 
در زائر و در نتیجه آن ایجاد تزکیۀ نفس در عاشق؛ باعث 
ماندگاری تصاویر بی شامر در ذهن زائران شده است. تصاویری 
که دوربین های عکاسان مذهبی از ایوان طال در ضلع جنوبی 

صحن عتیق ثبت کرده اند همواره از الفبای برصی یکسانی 
بهره گرفته اســت. قاب بندی های عمودی، آسامن فراخ و آبی 
رنگ در روز و آسامن تیره و گسرتده در شب که در ارتباط با 
نورهای محیطی ِمنعکس شده از ایوان طال، شب دیگری را برای 
زائر ترسیم می کند. همچنین تالش برای حفظ تقارن سازی های 
موجــود در معامری صحن و ایوان و در انتها، بهره گیری از 
حداکرث عمق میدان وضوح برای دستیابی به حداکرث جزییات 
در بافت از دیگر ویژگی های ساختاری در تصاویر ثبت شده 
در صحــن عتیق )انقالب( هســتند. ایوان طالی صحن عتیق 
در رسارس زندگی روزمرّۀ شیعیان حضوری چشمگیر دارد. 
پوسرتهای تزیینی نصب شده بر دیوار خانه ها و مساجد، طرح 
جلد کتاب های دعا، تقویم ها و رسرسیدهای ساالنه و همچنین 
هدایا و موادّ تبلیغاتی مانند تصاویر بزرگ درون شــهری و... 
بیانگر تصویری است که از حرم مطّهر رضوی به شکل مدلی 

مشّخص ارایه شده و قوام یافته است.

روایت صادق رحامنی، عکاس سی سالۀ کاشمری ِساکن 
مشهد، اما جنس دیگری است. با کمی تأّمل بر روی عکس در 
می یابیم، عکاس با عمل "بازعکاسی3" از تصویری دیگر - در 
اینجا ایوان رشقی4 صحن عتیق )انقالب( - رویکرد دیگری از 
تصویرسازی ِآیینی را پیش گرفته است. وضوح و میزان دقّت 
در بازمنایی جزئیات در این عکس، پایین است و با آنچه 
پیشــرت به عنوان وجود الفبای برصی در شکل مرسوم عکاسی 
آیینی مذهبی اشــاره شد، متفاوت است. در دل آسامِن این 
بار غیرشفاف و غیردرخشندۀ حرم مطّهر، دست نوشته هایی 
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حضور دارند که نشان دهندۀ شامره های تلفن مکان و اشخاص 
متفاوت است. از شامره تلفن آشپزخانه گرفته تا نام فردی که 
نگارنده دســت کم برای یادآوری ِخود از عبارت "جواد دوست 
مهدی" در ذیل شامره اســتفاده کرده است. از نحوۀ نوشنت 
زاویه دار خطوط و حضور مرتاکم شامره ها و نام اشخاص در 
کنار هم، می توان حدس زد که همواره در نوشنت آن ها عجله 
وجود داشته است. گویی در پی نبود کاغذ برای نوشنت، نگارنده 
از تصویر حرم استفاده کرده است. در سمت راست قاب، 
نشانه هایی از وجود چسب نواری شاید در گذشته، مشاهده 
می شود. سقاخانۀ طال در پایین قاب به شکلی برش خورده که 
گویا بر جدا ســاخنت این تصویر از خارج قاب تأکید دارد. این 
عکس می تواند برش تصویری از میان یک کتاب سال شامر یا 
یک تقویم دیواری باشد. آنچه مشّخص است این است که 
تصویر فوق با توّجه به برخورداری از رنگامیه های غیر شفاف، 
منی تواند به عنوان مثال، عکسی بزرگ و دیواری باشد. بررسی 
اندازه و نسبت حروف با دیگر عنارص حارض در فضای تصویر، 
بر این استدالل که عکاس تصویر را از میان کتابچه ای کوچک 
و یا آویزی دیواری انتخاب کرده است، تأکید می کند. رحامنی 
با هوشــمندی و بهره گیری از طّنازی همیشگی اقوام جنوبی 
خراسان، فضای اطراف تصویر را حذف کرده است. این متهید 
ساختاری، دو نتیجۀ کلیدی را برای عکس در پی دارد. نخست 
آن که با حذف جهان خارج از قاب، "ماهیت وجودی و مکانی 
تصویر به عکــس درآمده" همچنان در ابهام می ماند. نکتۀ 
مهم تــر آن که عکاس با حذف جهان خارج از قاب، ماهیت 
ترکیب بندی برصی خود را به هامن مؤلّفه های آشنا و از پیش 
تعیین شده کامالً نزدیک می کند. شکل تجّسمی عکس صادق 
رحامنی فارغ از خرق عادت هایش، کامالً شانه به شانۀ تصاویر 
مرسوم از بارگاه ملکوتی امام هشتم حرکت می کند، اّما در 

لحظۀ بعد مسیر خود را تغییر می دهد.

امروزه شیوه های تبلیغ مذهبی ادیان توحیدی همواره 
میل به یافنت "تک روایتی" مشّخص و پایدار دارند. آنجا که 
با به دست دادن الگویی مشــّخص و تک بعدی، خواسته 
یا ناخواســته، در ذهن رهروان مذهبی از دین ترجمه ای 
غیرمنعطف و ثابت تصویر می کنند. شایســته است مبلّغان 
توامنند مذهبی، با استفاده از بیشرتین ظرفیت های ارشادی 
ادیان توحیدی، در اینجا رشیعت اسالم، با استفادۀ حداکرثی 
از انعطاف ذاتی دین، به گونه ای عمل کرده که هم زیستی 
اجتامعی مردم با کالن مفهوم دین گســرتش یابد تا رسیدن به 
آرمان همیشــگی انبیای الهی که هامنا شکل گیری جامعه ای 
مبتنی بر ماهیت دین و حاکمیت خداوند بر زمین اســت، 
محّقق شود. در این روزگار نقش رسانه های تجّسمی به عنوان 
ابزاری قدرمتند و نافذ در حوزۀ تبلیغات مذهبی بیش از هر 
زمان دیگری واجد اهمیّت و مستلزم توّجه است. در روزگاری 
که رسانه های جمعی با بهره گیری از شیوه های نوین تبلیغات 
سعی در همگام کردن هرچه بیشرت مخاطبان با اهداف خود 

را دارند، نیاز به وجود مبلّغ مذهبی مسلّط به سازوکار رسانه 
بیش از پیش احساس می شود. صادق رحامنی به آسانی درک 
مخاطــب از ارتباط با دین و جاری بودن رشیعت در زندگی 
انسان را به سطحی باالتر و و البته، متعالی تر رهنمون می سازد. 
عکاس با دوری جسنت از شیوه های تبلیغاتی کدگذاری شده و 
نظام مند، فارغ از تصویرسازی های تزیینی و عنارص تکرار 
شونده، با چنگ انداخت به "ذات ِزیست دینی ِاین مردم" 
تبدیل به آیینه ای متام قد می شود برای منایش صادقانۀ حرکت 

زالل دین در میان تودۀ مردم.

پانوشت:
1( ایــوان جنوبی یا ایوان طال، در ضلع جنوبیِ  صحن عتیق )انقالب( 
است. نادرشاه افشار سطح ایوان را در ســال 1145 طالکاری کرده 

است. ایوان طال، ایوان نادری هم خوانده می شود.
2( صحن عتیق: اّولین صحن حرم مطّهر که در قسمت شاملیِ حرم 
واقع اســت. صحن عتیق )کهنه( از یادگارهای دورۀ سلطان حسین 
بایقرا )875 – 912 ه.ق( است که به کوشــش امیرعلی شیرنوایی 
ساخته شده است. صحن عتیق، امروزه با نام "انقالب" خوانده 

می شود.
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4( ایوان رشقی: در ضلع رشقی صحن عتیق )انقالب( واقع شده است. 
نقاره خانه در باالی ایوان رشقی قرار دارد. 


