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در این شامره نرشیه نقدعکس "چشمک" برآنیم تا به بررسی آموزش عکاسی در
دانشکدههای عکاسی ایران بپردازیم .لذا اغلب دانشکدههای عکاسی کشور یعنی
دانشگاه اصفهان ،آزاد ،تهران ،خرب ،سمنان و هرن را درگیر این شامره کردیم.
برای آنکه بتوانیم تصوری وسیع و بدون جانبداری داشته باشیم چند راهکار را
مدنظر داشتیم .برای جمعآوری مستندات واقعی وضعیت کنونی دانشکدههای
عکاسی ،از پنج گروه اساتید ،مدرسان جوان ،دانشجویان عکاسی کارشناسی و
کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل ،فارغالتحصیالن عکاسی و دانشجویانی که در
ایران تحصیالت عکاسی داشته و اکنون در خارج از کشور همچنان مشغول به تحصیل
هستند ،کمک گرفتیم.
بعالوه بررسی و تحلیل و نقد وضعیت موجود در چند مقاله انجامشده است .متام
نظرات گردآوریشده هامنند قطعات پازلی یکییکی کنار هم چیده شده تا بتوانیم
فضای آموزش عکاسی ایران را بهرت درک کنیم.
سعی کردیم اساتید و دانشجویان شش دانشکده عکاسی را فارغ از هر نوع
ارزشگذاری ،دورهم بنشانیم .اما تعداد اساتید و دانشجویان عکاسی که در این شامره
به هر دلیلی از کمک کردن به ما رس باز زدند بسیار بیشرت از دوستانی بود که به یاری
ما آمدند .بااینحال یاد گرفتهایم به همه نظرها احرتام بگذاریم.
درنهایت متام تالش ما در این ویژهنامه ،بخشی از فضای کنونی آموزش عکاسی در
دانشکدههای عکاسی و هرن ایران را نشان میدهد .فضایی که آکنده از خوشبینی،
بدبینی ،یأس یا شوق است.
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خاطراتپراکنده
هادی آذری

دانشجوی کارشناسی ارشد عکاسی پردیس هرنهای زیبا دانشگاه تهران

«خاطرات پراکنده» مجموعه عکسهای پایاننامه کارشناسی ارشد هادی آذری است که با راهنامیی مهرداد مجموع ٔه حارض که "خاطرات پراکنده" نام دارد ،تالش
نجمآبادی در دانشکدههرنهایزیبای دانشگاه تهران انجام گرفته است .عکسها بهمتامی در محیط دانشگاه من است برای ثبت احساسی که نسبت به جغرافیای
عکاسی شدهاند .ارائه چند عکس از این مجموعه در اینجا ،مدخلی است برای ورود این شامره چشمک به کنونی زیست خود دارم .مناظری که میبینید،
بیشرت اثری از انسان با خود دارند اما از حضور او
فضای آموزشی و پرداخنت به آموزش عکاسی در دانشکدههای هرن.
خالی گشتهاند .در دنیای این روزهای من ،آدمها نه
دیده میشوند ،نه شنیده و نه بهحساب میآیند.
عکسهای من قرار است تا تصویرگر این غیاب باشند.
بهعبارتدیگر ،من مکانهایی را به تصویر میکشم
که حافظ ٔه دیداری ما آن را با حضور آدمها ثبت کرده
است اما در عکسهای من این آدمها حذف گشتهاند.
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بررسی وضعیت آموزش عکاسی در رسآغاز
ورود به ایران و نقش آن بر توسعه همگانی
عکاسی در سده 19
محمد زرقی

1

عضو هیئتعلمی دانشکده هرن دانشگاه نیشابور
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چکیده:

10

تاریخپژوهان در بررسی تاریخ عکاسی قاجار ،نارصالدینشاه را بهعنوان اصلیترین حامی عکاسی در رسآغاز
ورود عکاسی به ایران دانستهاند .از سوی دیگر ،محصور و محدود شدن عکاسی در دربار را ،مهمترین دلیل
عدم رشد و توسعه این پدیده در میان عموم مردم جامعه دانستهاند .بدین ترتیب در بررسیهای خود
پیرامون تاریخ عکاسی ایران ،بهندرت بهطور همهجانبه ،ساختارها و فاکتورهای جامعهشناختی علل رشد و
وقفه عکاسی در بین عموم مردم را موردبررسی قرار دادهاند .این درصورتی است که بر اساس نظریههای
علوماجتامعی و انسانشناختی ،دالیل بسیار متعددی در رد و پذیرش و چگونگی توسعه یک پدیده در یک
اجتامع وجود دارد.
در تحقیق حارض تالش بر آن است تا از خالل بررسی وضعیت آموزش عکاسی در رسآغاز ورود عکاسی به ایران،
نقش این عامل تأثیرگذار فرهنگی و اجتامعی در روند توسعه عکاسی در میان عموم جامعه سده  19مورد
کندوکاو قرار گیرد .نتایج این پژوهش حاکی از آن است که عواملی همچون :رشایط آموزش عکاسی در مدارس
و محدودیتهای آن ،وضعیت کتب ،مطبوعات و جزوات آموزشی ،وضعیت چاپ و عرضه و منایش تصویر،
در کنار عوامل تأثیرگذاری همچون اقتصاد ،طبقات اجتامعی و سطح سواد در جامع ٔه ایرانی سده  19بهشکلی
بوده که مانع از روند رسیع شناخت و کاربرد عکاسی توسط عموم مردم بوده است.

واژگان کلیدی:

آموزش عکاسی ،عکاسی قرن نوزدهم ،قاجار ،عکاسی ایران ،تاریخ اجتامعی

مقدمه

خرب پیدایش عکاسی در سال  1839میالدی توسط،
فرانسوا آرگو 1در آکادمی علوم فرانسه اعالم شد .او
در سخنان خود کشف عکاسی را به لوئی ژاک مانده
داگر نسبت داد .جریان تاریخی ابداع عکاسی در اینجا
به امتام منیرسد ،چراکه اعالم رسمی این خرب از جانب
دولت فرانسه ،موجب شد افراد دیگری همچون
ایپولیت بایار 2در فرانسه و تالبوت 3در انگلستان نیز
ابداع عکاسی را به خود نسبت دهند( .ادواردز،1390،
 )112عالوه بر اینها ،محققان از  24نفر دیگر که
مدعی ابداع عکاسی شدند نیز یاد میکنند که از سال
 1782میالدی «میل عجیب و ناشناختهای در خود
احساس میکردند که با داشنت تصویری از خود که
بهطور طبیعی توسط نور ایجاد میشد ،توجه دیگران
را به خود جلب کنند»( .ولز)1390،23،
بر این اساس هرچند از نظر تاریخی میتوان سال
 1839را بهعنوان رسآغاز ظهور عکاسی در جهان
دانست ،اما حقایق تاریخی حکایتگر آن است که
تالش برای رسیدن به فرآیند عکاسی ،از یک قرن

آموزش عکاسی در رسآغاز ورود به ایران

اولین عکاسان ایرانی به دو روش ،عکاسی را فراگرفتهاند؛ یکی از طریق عکاسان خارجی که در ایران عکاسی
میکردند و یا بهقصد آموزش عکاسی به ایرانیان ،وارد ایران شده بودند و دوم از طریق سفر یا مراود ٔه ایرانیان
با کشورهای اروپایی بهقصد تحصیل ،تفریح و یا تجارت .ازجمله معروفترین افراد در گروه دوم ،ملک
قاسم میرزا ،شاهزاده قاجاری است که بهعنوان اولین عکاس ایرانی شناخته میشود .10در تاریخنگاریهای
عکاسی ،رسآغاز آموزش صحیح و نظاممند عکاسی در میان ایرانیان را از اواخر سال  1858میالدی دانستهاند.
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پیشتر از این تاریخ ،یعنی از اوایل قرن  18با حرکت به سمت پیرشفتهای تکنولوژیک پراکنده و تا حد زیادی
پنهان ،4برمیگردد .بنابراین ،این واقعیت که اینهمه پژوهنده در طی زمانی طوالنی ،راجع به این موضوع
(ثبت تصویر واقعی) کار میکردند ،منایانگر این است که تالش آنان ،واکنش به نیازهای محسوس بوده و اصوالً
ابداع عکاسی یک رضورت فراگیر فرهنگی و اجتامعی بوده است.
تاریخ عکاسی در ایران با فاصله اندکی از ظهور عکاسی آغاز شد .اولین گام برای ورود این پدیده دورانساز
با درخواست محمدشاه قاجار ( 1186-1227ش) از کشورهای روسیه و انگلستان و ورود اسباب عکاسی
داگروتایپ 5در سال  1842میالدی 1221/خورشیدی صورت گرفت( .عدل 1 ،1379 ،و  )27هرچند بر اساس
این رویداد میتوان چنین تلقی کرد که ورود و رواج عکاسی به ایران با اختالف کمرت از  3سال از آغاز و
ابداع عکاسی در جهان روی داده است؛ اما باید گفت که این رویداد تنها محدود به ثبت یک رخداد تاریخی
ناپیوسته در تاریخنگاریهای عکاسی ایران بوده است .دلیل این ادعا این است که دستگاه مذکور تا سال 1844
میالدی 1223/خورشیدی که ژول ریشار 6فرانسوی برای عکاسی به دربار شاه آورده میشود ،دستنخورده و
بالاستفاده باقی میماند.7
بااینهمه میتوان رشوع فعالیتهای گسرتده و کاربرد عکاسی در ایران را با به سلطنت رسیدن نارصالدینشاه
در سال  1264قمری 1848 /میالدی 8و همچنین همزمان با آغاز آموزش عکاسی در دربار با استخدام کارلیان
و تربیت اولین عکاسان حرفهای ایرانی از حدود سال  1858میالدی دانست .تنها از این تاریخ است که عکاسی
بهطورجدی وارد فعالیتهای درباری میشود .9اما آنچه در تحقیق حارض حائز اهمیت است این است که
متامی فعالیتها و امکانات آموزشی عکاسی در این دوران تا سالهای طوالنی در انحصار دربار بوده و مردم
عامه از این اقدامات آموزشی و توسعه بخش هیچ سهمی نداشتهاند.
در تحقیق حارض سعی بر آن است تا به چگونگی آموزش عکاسی در رسآغاز ورود به ایران و عوامل تأثیرگذار
بر آن در جریان توسعه عکاسی در میان عموم جامعه ایرانی سده  19پرداخته شود.

بر این اساس ،بعد از گذشت  16سال از تاریخ اولین
عکسبرداری در ایران و حدود  20سال بعد از اعالم
رسمی عکاسی در جهان ،اولین پایههای آموزش
عکاسی ،به دلیل اشتیاق و دلبستگی نارصالدینشاه و
آشنایی بیشرت او با این فن و کاربردها و فواید آن ،که
با دیدن عکسهای عکاسان خارجی در ایران به وجود
آمده بود ،در ایران بنا نهاده شد( .ذکاء )24 ،1388 ،و
(طهامسب پور)43 ،1387 ،
این رویداد مهم با دستور نارصالدینشاه به سفیر
خود فرخ خان امینالدوله برای استخدام منودن عکاس
ماهری جهت آموزش و ترویج عکاسی صورت گرفت.
بدینمنظور کارلیان ،عکاس فرانسوی در سال 1858
میالدی 1275/قمری وارد تهران شد( .هامن )43 ،پیش
از این تاریخ ،احدی از ایرانیان در دربار (بهجز ملک
قاسم میرزا) قادر به عکاسی نبودهاند و تا آن تاریخ و
اندکی بعد از آن ،بیشرت نیازهای دربار توسط عکاسان
خارجی انجام میشده است( .ذکاء)41 ،1388 ،
بعد از این تاریخ دستکم از سال  1861میالدی با
حضور کارلیان در مدرس ٔه دارالفنون ،11عکاسی نیز
همچون نقاشی ،در ردیف برنامههای آموزشی این
مؤسسه قرار گرفت و عکاسان در این مدرسه بعد از
گذراندن مراحل آموزش عکاسی نزد کارلیان و بعدها
در نزد دیگر پیشگامان عکاسی ،در ردیف عکاسان
درباری درمیآمدند( .طهامسب پور)35-43 ،1387 ،
نکتهای که به نظر میرسد در جریان رشوع آموزش
عکاسی در ایران حائز اهمیت است ،این است که
متامی اقداماتی که جهت آموزش و رواج عکاسی
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در این دوران صورت میگیرد ،برای آموزش عکاسی به شاه ،ارشاف ،درباریان و دیگر افراد خدمتگذار به
اهداف شاه و حکومت و در جهت بهکارگیری هرچه بیشرت عکاسی برای ثبت فعالیتهای روزمر ٔه زندگی و
فعالیتهای نارصالدینشاه از جمله :مراسم ،تفریحات ،شکار و مخصوصاً سفرهای او بوده است؛ و بنابراین در
ابتدا ،خربی از آموزش این فن در میان عموم مردم جامعه در ایران نبوده است .آنچه حائز اهمیت است این
است که ،حتی زمانی که عکاسی جزو درسهای مدرس ٔه دارالفنون قرار میگیرد ،بنا بهرسم موجود در آن زمان،
فارغالتحصیالن آن در خدمت دربار و استخدام دستگاه دولتی درمیآمدند.
در این دوران به دلیل عواملی همچون وضعیت نامناسب اقتصادی و وضعیت فرهنگی ،مذهبی ،عرصه منایش
تصویر و بخصوص عدم رواج عکس در بین مردم بهگونهای بوده که فارغالتحصیالن عکاسی در این مدرسه
مجبور بودهاند برای رسیدن به جایگاه و درآمدی در خدمت دربار درایند چراکه اگر خود اقدام به بازگشایی
عکاسخانه میکردند درآمد آن بهاندازهای نبود که بتواند کفاف زندگی آنها را بخصوص در شهرهای دیگر
بدهد( .جهانبگلو)157 ،1380 ،
ازجمله مشهورترین عکاسانی که در رسآغاز آموزش عکاسی ،در ایران تحت تعلیم قرار میگیرند ،آقا رضا
فرزند آقا اسامعیل جدید االسالم پیشخدمت نارصالدینشاه است که به همراه شخص شاه ،بهعنوان اولین
افرادی بودند که از سال  1858میالدی به بعد با ورود کارلیان ،عکاسی را فراگرفتهاند .آقا رضا بعد از گذراندن
متام مراحل آموزش عکاسی نزد کارلیان ،برای اولین بار در تاریخ از سوی نارصالدینشاه در سال  1280قمری/
 1863میالدی به لقب «عکاسباشی» -که بهعنوان برترین مقام فنی در رشته عکاسی در دربار قاجار بهحساب
میآمد -نائل شد( .هامن 47 ،و )48
آنچه در تحقیق حارض حائز اهمیت است ،چگونگی و وضعیت آموزش عکاسی در میان عموم مردم جامعه
ایرانی در دهههای اولیه ورود عکاسی به ایران است که بیتردید بر جایگاه و رشد عکاسی در میان آنها
تأثیرگذار بوده است.
بر اساس شواهد تاریخی ،برای نخستین بار در سال  1294قمری 1877 /میالدی ،همزمان با گشایش عکاسخان ٔه
دارالفنون برای استفاد ٔه عموم مردم و طبقات جامعه ،بهظاهر ،امکان آموزش عکاسی نیز ،برای عموم مردم و
افراد غیر درباری ممکن شد .در این تاریخ ،در اعالنی دربار ٔه عکاسخان ٔه مبارکه دارالفنون ،ضمن اعالم گشایش
این عکاسخانه برای استفاد ٔه عموم مردم و طبقات جامعه ،همچنین در کنار اعالم ساعت کار ،قیمت عکس
و رشایط عکسربداری ،پذیرش «کارآموز» عکاسی را در این عکاسخانه نیز اعالم کرده است( .طهامسب پور،
)47 ،1387
این اعالن که در  12فصل گنجاندهشده است از این قرار است:
«فصل اول :از طبقات مختلف ٔه نوکر و رعیت با تساوی قیمت در آن عکاسخانه عکس انداخته خواهد شد.
فصل دوم :ساعت گرفنت عکس از دو ساعت قبل از ظهر تا دو ساعت قبل از غروب است.
فصل س ّیم :انداز ٔه عکسها در آن عکاسخانه از سه منره خارج نیست :یک گره { ،}9 × 12دوگره { ،}13×18سه
گره {.}18 × 24
فصل چهارم :هرقدر عدد عکسهای هر منره اندازه که میخواهید زیادتر شود ،قیمت کمرت خواهد بود.
فصل پنجم :قیمت عکسهای هراندازه ازاینقرار است:
یک گره :نیمدوجین که شش عدد باشد دوازدههزار؛ یکدوجین که دوازده عدد باشد هجدههزار؛ دودوجین

که بیست و چهار عدد باشد دو تومان و چهارهزار.
دو گره :نیمدوجین ،هجدههزار؛ یکدوجین،
بیستوهفتهزار؛ دودوجین ،سه تومان و ششهزار.
سه گره :نیمدوجین ،بیستوهفتهزار؛ یکدوجین،
سه تومان و چهارهزار؛ دودوجین ،پنج تومان و یک-
هزار.
فصل ششم :عالوه بر قیمت مسطوری فوق ،هرگاه
خواسته باشند عکسها صیقلی و لعابدار باشند ،در
عکسهای یک گره هر دانه هزار دینار و دو گره هر
دانه هزار دینار تفاوت قیمت ،مطالبه خواهد شد.
فصل هفتم :اشخاصی که به هراندازه و هر عددی
عکس میخواهند بیندازند ،باید نصف قیمت را پیش
بدهند و در روز موعد بقی ٔه قیمت را داده ،عکسهای
خود را دریافت منایند.
فصل هشتم :جهت انتشار علم عکاسی برحسب امر
قدر هامیون اعلیحرضت اقدس شاهنشاه روحنا فدا
و فرمایش نواب ارشف واال اعتضاد «السلطنه» وزیر
علوم ،چند نفر شاگرد به عکاسخانه سپرده میشود
که این علم و عمل میان طبقات نوکر شایع شود ،ولی
اگر شخصی از خارج مدرسه ،مایل به آموخنت علم
عمل عکاسی باشد میتوانند به عالیجاه میرزا احمد
که معلم این فن است اظهار کند .پانزده درس به او
گفته میشود و اجرت تعلیم از قرار درسی پنج تومان
خواهد بود و اگر متعلم بعد از آموخنت خواست
علم عمل را تکمیل کند و متام نکات عکاسی را در
عکاسخانه کامل مناید ،باید از عهد ٔه قیمت اجزاء عمل
برآید.
فصل نهم :در عکاسخانه جز عمل عکس چیزی معلوم
نیست و اجزاء باید پیوسته مشغول کار متعلق به
خود باشند و دید و بازدیدها و کارهای شخصی را با
اجزاء عکاسخانه باید در خانههای ایشان کرده شود
و کسی را حقی نیست که وارد عکاسخانه شود مگر
جهت عمل عکاسی.
فصل دهم :اگر کسی خواسته باشد در خان ٔه خود

تصویر  .1اعالن مربوط به آموزش عکاسی در مدرسه دارالفنون .سال  1294قمری .روزنامه علمی(.زنگی آبادی)103 ،1393 ،
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عکس بیندازد و در عکاسخانه حارض نتواند شد ،اجرت زحمت معلم و حمل و نقل اسباب و معطلی این کار
پنج تومان است و این مبلغ غیر از قیمت قطعات عکس است که مطابق فصول سابقالذکر مطالبه میشود.
فصل یازدهم :اگرچه مطابق ساعات مسطوره در فصول سابقه میرزا احمد ،معلم این فن همه روزه در
عکاسخانه حارض خواهند بود ولی چون بعضی امور مقتضی غیبت میشود از اعیان و ارکان و رجال ذیشأن
دولت مستدعی است که اگر روزی خیال انداخنت عکس داشته باشند ،روز پیش را اعالم فرمایند که از بابت
احتیاط غیبت نورزد و رشمنده نشود و عالوه بر این ،از پذیرایی اشخاص نامناسبشان ایشان احرتاز منوده باشد.
فصل دوازدهم :وضع این عکاسخانه محض رجال است و مطلقاً جامعت نسوان ممنوعند که داخل عکاسخانه
شوند ،خواه روبسته ،خواه روگشاده ،خواه مسلمه ،خواه خارجه از مذهب اسالم که حجاب را در مذهب خود
واجب منیدانند( ».زنگی آبادی( )103-101 ،1393 ،تصویر )1

بر اساس این اعالن ،برای اولین بار حدود  35سال بعد
از تاریخ اولین عکسربداری در ایران (و بعد از حدود
 40سال بعد از اعالم رسمی عکاسی در جهان) اقدامی
درجهت ایجاد فرصتی برای آموزش این فن به مردم
جامعه مهیا میشود .اما چند نکت ٔه مهم را میتوان از
منت دریافت کرد؛ یکی آنجا که آمده است ...« :چند
نفر شاگرد به عکاسخانه سپرده میشود که این علم
و عمل میان طبقات نوکر شایع شود ،»..،چنین است
که هدف اصلی این اقدام ،بیشرت تعلیم عکاسی برای
طبق ٔه نوکر ،یعنی طبقه کارگزاران شاه ،12بوده است
نه مردم عام ٔه جامعه و دیگر طبقات ،اما با اینهمه
در ادامه اعالم کرده است که اگر کسی غیر از این
افراد عالقه و [توانایی] برای یادگیری عکاسی را دارد
میتواند با پرداخت هزینه معلم و ابزارآالت اقدام
کند.
اما آیا استفاده از این فرصت بر اساس اوضاع
اقتصادی و قرشبندی اجتامعی حاکم بر این دوران،
برای مردم عامه مقدور بوده است؟ بهطور خالصه
میتوان گفت؛ که بر اساس تحقیقات تاریخی مردم
عامه و اکرث رعایا در طول قرن  19در ایران ،همیشه
ازلحاظ اقتصادی در رشایط نامناسبی قرار داشته و
محروم بودهاند و رسارس این قرن را با خطر قحطی و
شیوع طاعون و وبا دستبهگریبان بودهاند.13
بنابراین ،از آنجایی که تا اواخر دور ٔه قاجار ،داشنت
عکس مستلزم پرداخت هزین ٔه گزاف بود ،تنها
طبقههای خاص و مرفه جامعه ،از جمله تجار و
نخبگان میتوانستند از عکس بهرهمند شوند14؛ استفاده
از فرصت یادگیری عکاسی در عکاسخان ٔه دارالفنون نیز
تنها برای افراد خاص و قرش مرفه جامع ٔه آن زمان-
که از پس پرداخت هزینههای یادگیری و خرید لوازم
عکاسی برمیآمدند -امکانپذیر بوده است.
عالوه بر این ،از دیگر محدودیتهای این اقدام
هامنطور که در اعالن نیز به آن اشارهشده است؛
ممنوعیت حضور زنان در این عکاسخانه بوده است.
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این خود نکتهای مهم در روند بررسی چگونگی توسعه عکاسی در میان عموم جامعه ایران بهحساب میآید
چراکه حدود نیمی از جمعیت تهران در این دوران از امکان یادگیری عکاسی محروم بودهاند 15 .از طرفی از
آنجا که دارالفنون واقع در تهران بوده است ،فقط مردم این شهر در زمان انتشار این اعالن ،میتوانستند از این
فرصت بهرهمند شوند و شهرهای دیگر تا جایی که از منابع برمیآید ،فرصتی برای یادگیری عکاسی نداشتهاند.
16البته این در حالی است که در این دوران شهرنشینان تنها  20درصد جمعیت ایران را تشکیل میدادند .حدود
 80درصد جمعیت ایران در دوران مورد بحث را روستاییان و عشایر تشکیل میدادند که وضعیت حاکم بر
زندگی و معیشت آنها بهگونهای بود که حتی فرصت شناخت و درک این ابزار را نداشتند چه رسد به آموخنت
17
کاربردهای آن.
بنابراین هرچند بهظاهر بر اساس اعالن رسمی ،فرصت یادگیری عکاسی برای عموم مردم جامعه در سال 1877
میالدی به وجود آمد ،اما رشایط اجتامعی و اقتصادی و محدودیتهای مکانی و زمانی ،بهرهمندی از این
فرصت را تنها برای افراد و اقشار خاصی در این دوران فراهم منوده بود.
عوامل مؤثر بر روند آموزش و آگاهی بخشی عکاسی در جامعه
هرچند برای توسعه عکاسی در هر جامعهای وجود معلامن و مدرسههای آموزشی قابلدسرتس برای همگان
از اهمیت ویژهای برخوردار است ،لیکن وجود نرشیات و کتب آموزشی ،انجمنهای عکاسی فعال نیز بر این
جریان بیتأثیر نخواهد بود .کتابها ،رسالهها ،روزنامهها و بهطورکلی نرشیات بجا مانده از این دوران را
میتوان از دو جهت بررسی کرد :یکی از طریق بررسی کتب و نوشتهها ،اخبار و مطالبی که در آنها مستقی ًام
به موضوعات مرتبط با عکاسی پرداختهشده است ،و دیگر ،از طریق بررسی چگونگی کاربرد تصاویر ،بخصوص
تصاویر عکاسی ،در آنها.
وجود نرشیات و نوشتههایی با موضوع و محوریت عکاسی نهتنها بهطور مستقیم با آموزش عکاسی در هر
دورهای ارتباط دارد ،بلکه بهطور غیرمستقیم نیز بهنوعی موجب ارتقای سطح درک فکری و فرهنگ تصویری
هر جامعهای میشود .مشاهده تصاویر عکاسی بر صفح ٔه کتب و روزنامهها نیز زمینه آشنایی عموم جامعه با
ماهیت و جنبههای کاربردی عکاسی را فراهم میکند و همچنین موجب ورود عکس به فرهنگ تصویری و
سلیقه برصی مردم نیز میشود.
هامنطور که رواج عکاسی در ایران با متایل و عالقه شدید نارصالدینشاه به این رسانه آمیخته است ،تألیف و
ترجمه کتب و رسالههای عکاسی نیز در راستای عالقه شاه به آموخنت مهارتهای این فن بوده است .بنابراین
در کنار فراخواندن معلامن و عکاسان ،برای تعلیم بهرت عکاسی و مکتوب کردن مراحل آموزش آن ،از آنجایی
که اکرث درباریان به زبانهای دیگر مسلط نبودند ،کتبی ترجمه و تألیف شدند 18.تا حدود اواخر قرن  19اکرث
این نوشتهها بهصورت تکنسخه و دستنویس بودهاند و جز درباریان هیچ فرد عامهای به آنها دسرتسی
نداشته است .تنها از حدود  1295قمری 1878/میالدی به بعد است که بهتدریج نوشتههایی در باب عکاسی،
که گاه تنها بخشی از یک کتاب چند موضوعی بود ،19به شکل چاپی تهیه شدند.
بااینحال حتی کتابهایی که در تعداد نسخههای بیشرتی چاپشدهاند ،تنها میتوانسته است مورداستفاد ٔه
 %5از جمعیت این دوران ،20که باسواد بودهاند ،قرار گیرد که به نظر میرسد اکرثاً از اقشار مرفه جامعه بودهاند
و از آنجاییکه موضوع اکرث این کتب مربوط به مباحث فنی بوده است ،تنها افرادی که قادر به تهیه وسایل
و ابزارآالت آن بودهاند ،برای یادگیری عکاسی به دنبال بهرهمندی از این کتب میرفتهاند که تعداد این افراد

در جامع ٔه آن دوران با توجه به مشکالت و مسائل
اقتصادی موجود ،چندان زیاد نبوده است.
هامنطور که گفته شد ،مصورسازی کتابها اهمیت
زیادی بر ترویج فرهنگ بخصوص ارتقای درک هرنی
و تصویری در بین مردم یک جامعه دارد (نوروزی و
ترابی )9 ،1385،که بهنظر میرسد این امر از حدود
سال  1259قمری 1842/میالدی بهتدریج با مصورسازی
کتابهای شعر و داستانهای کهن آغاز میشود که بر
اساس تحقیقات ،سبک آنها بازتابند ٔه نقاشی عامیانه
و سنتی ایران است( .مارزولف )139 ،1384 ،در این
باب باید گفت بخش عظیمی از محتوای کتب عکاسی
را نوشتهها و کلامت تشکیل دادهاند و بخصوص در

تصویر  .2یک صفحه از کتاب چاپسنگی مجموعه الصنایع ،سال
1295ق(.ذکاء)307 ،1388 ،

نتیجهگیری
عکاسی بعد از سه سال از ظهورش در جهان وارد ایران شد .دربار قاجار اولین و تنها خواستگاه این رسانه
نوظهور بود .از حدود سال  1859میالدی با ورود کارلیان به ایران اولین گامهای آموزش نظاممند عکاسی به
ایرانیان آغاز میشود .بازهم اولین عکاسان آموزشدیده از میان درباریان و ارشاف و خدمت گذاران شاه بودند.
از سال  1877میالدی طبق اعالنی زمینههای یادگیری عکاسی برای همگان در دارالفنون به وجود آمد ،اما این
اقدام به دلیل هزینههای گزاف و وضعیت نامناسب اقتصادی عامه مردم تنها مورداستفاده مرفهین بود .در
این میان معدود کتب و رسالهها عکاسی تألیف و ترجمهشدۀ عکاسی نیز تنها در اختیار شاه و درباریان بود.
روزنامهها و مجالت هرچند نکات فراوان و اخبار چندانی در باب عکاسی نداشتند؛ به دلیل تعداد محدود
نسخه چاپی ،گرانی و بیسوادی عامه مردم چندان موردتوجه واقع منیشد .این روند تا پایان یافنت حکومت
قاجار ادامه داشت و تنها با جنبش مرشوطه و آغاز حکومت پهلوی تغییری در آن ایجاد شد.
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کتابهای دستنویس ،تصویر و تصویرسازی عکاسانه
در باب مسائل مطرحشده در کتاب کمرت مشاهده
میشود که این خود بر چگونگی تأثیرگذاری بر
خواننده مؤثر بوده است( .تصویر  )2عالوه بر اینها،
سنتی مبنی بر چسباندن عکس بهطور مستقیم در
این کتابها هامنند آنچه در غرب معمول بوده است،
وجود نداشته است.
در کنار نقش کتابها و رسالههای آموزشی ،شاید
بتوان گفت که روزنامهها و مجالت به خاطر ویژگی
ساختاریشان نسبت به کتاب ،هم بهشکلی بیشرت از
کتابها وابسته به چاپ و در دسرتس مردم بودهاند
و هم میتوانستهاند نقش بیشرتی در روند رشد و
گسرتش عکاسی داشته باشند .بهعنوان منونه میتوان
به تأثیر آنها در روند رشد و گسرتش عکاسی در
جامعه غربی اشاره کرد .نرشیات ،عالوه بر اینکه
ظهور و پیدایش پدید ٔه عکاسی و چگونگی عملکرد
و تحوالت تکنیکی مربوط به آن را به اطالع عموم
میرساندند و موجب آگاهی و آشنایی آنها از وجود
چنین پدیدهای و عملکرد آن میشدند ،همچنین با

اعالم دستیافتههای جدید و کاربردهای مختلف آن به همراه تصاویر عکاسی ،آن را وارد زندگی روزمره مردم
و فرهنگ دیداری آنها میکردند.
روزنامه و مجالت در ایران ،بخصوص در دوران نارصی ،تفاوت چشمگیری ازلحاظ محتوا ،تنوع موضوعی و
جنبههای فنی چاپی با روزنامهها و مجالت انتشاریافته در جوامع غربی داشته است .اخبار و اطالعاتی که
در روزنامههای این دوران چاپ میشده است چند ضعف جدی داشتهاند که به نظر میرسد بر عدم رواج
عمومی عکاسی مؤثر بودهاند :بسیار خالصه و بدون تصویر عکاسی بودهاند ،بهروز نبودن آنها ،محدودیت
در تعداد نسخههای چاپی و نبود امکانات پخش 21آنها به شهرها و مناطق غیر از تهران ،قیمت باال و رشایط
23
نامناسب اقتصادی ،22محدودیت در چاپ عکس در روزنامهها تا دوران پهلوی

پینوشتها
mimzarghi@ut.ac.ir -1
( )1853-1786(François Arago -2دانشمند و سیاستمدار جمهوریخواه فرانسوی)
)1887-1801(Hippolyte Bayard -3
)1887-1800(Henry Fox Talbot -4
)1 ,2011 ,Marien( -5
 -6داگروتیپ ( )Daguerreotypeروشی در عکاسی که لوئی داگر با همکاری نیئپس در سال  1839اخرتاع کرد؛ و نیز عکسی که به این طریق تهیه شود را نیز داگروتیپ مینامند( .عباسی)79 ،1389 ،
)1891-1816(Jules Richard -7
(-8ذکاء)3 ،1388 ،
( -9اعتامد السلطنه31 ،1374،
( -10شیخ)1386،44،
 -11شهریار عدل و یحیی ذکاء معتقدند که ملک قاسم میرزا از طریق مطالع ٔه نرشیات اروپایی و همچنین به دلیل مراودهای که با اروپاییان ساکن تربیز و توجهی که به دانشها و فرهنگهای نوین داشته است،
در حدود سالهای  1839م تا  1847م دوربین عکاسی در اختیار داشته است و نخستین عکسبرداری به شیو ٔه داگروتیپ و سپس کلودیون را در ایران انجام داده است( .ذکاء 8 ،1388 ،و  17و  368و )381
 -12مدرسه درالفنون در سال  1851م گشایش یافت( .طهامسب پور)1387،43 ،
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« -13شاه ملتش را به چشم نوکرها و رعایا میدید .کارگزارانش نوکرها و باقی رعایا بودند( ».شیخ)4 ،1384 ،
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( -14شیخ)1382،10 ،
( -15شیخ)322 ،1378 ،
 -16طبق آمار کل جمعیت تهران در سال  1301ق 1883/م که در کتاب جعفر شهری بانام تاریخ اجتامعی تهران در قرن  13آمده است کل جمعیت تهران در این زمان حدود  101هزار نفر بوده است که حدود 46
هزار نفر آن را زنان 44 ،هزار نفر مرد و  13هزار نفر طفل بودهاند( .شهری)12 ،1369،
 -17عکاسی در شهرهایی همچون شیراز از طریق مراودت با اروپاییان و افراد تحصیلکردهای که از این شهرها به خارج از کشور میرفتهاند واردشده است ،اما آنچه در اینجا حائز اهمیت است این نکته است که
در این شهرها تنها معدودی افراد که از قرش مرفه و طبقه ارشاف بودهاند از این طریق عکاسی را فرامیگرفته و قادر به پرداخت هزینههای آن میشدهاند و این امکان برای عموم مردم جامعه مقدور نبوده است.
(ذکاء 235 ،1388 ،و )236
( -18آبراهیمیان)17-15 ،1384 ،
(-19ذکاء)129 ،1388 ،
 -20از جمله این نوشتههای میتوان به «مجموعه الصنایع» نوشته میرزا محمد شیرازی در سال  1295ق 1878/م و «رسال ٔه احمد (سفین ٔه طالبی)» نوشته میرزا عبدالرحیم نجارزاده (طالبوف) در سال  1307ق/
 1889م اشاره کرد.
 -21میزان باسوادان کشور در ابتدای قرن  20در ایران ،حدود  %5کل جمعیت بوده است که آنهم عمدتاً به دانشآموختگان حوزههای دینی ،مکتبخانههای قرآنی و مراکز وابسته به میسیونر های خارجی محدود
میشده است( .آبراهامیان)18 ،1389 ،
 -22رضا شیخ در مقال ٔه ظهور شهروند شاهوار خود نیز در صفحات  7و  23به این مسئله اشارهکرده است.
 -23تنها افرادی در دولت موظف بودند بهای روزنامه را بپردازند و مشرتک شوند که درآمدشان به « 200تومان» میرسید .از طرفی ،بااینهمه ،اکرث حکام والیات و متمولین از روزنامه به زورنامه یاد میکردند
(کیان فر)279 ،1388 ،
 -24البته نرشیات عکسدار پیشازاین به میدان آمده بودند ولی در خارج کشور چاپ میشدند؛ ازجمله چهرهمنا (قاهره) و شمس (استانبول) .همچنین روزنامه «عرص جدید» در تهران که در اواخر سلطنت
احمدشاه ( 1304-1288ش) منترش میگردید ،گه گاه حامل عکسهایی بر روی صفح ٔه جلد بود( .شیخ 1384،7 ،و  11و  23و )24
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پایاننامههای عکاسی سال 95
فرشته دیانت

عضو هیئتعلمی دانشگاه الزهرا
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گسرتش رشت ٔه عکاسی در دانشکدهها و دانشگاههای رسارس ایران بر حجم و تعداد دانشجویان این رشته افزوده است.
بالطبع افزایش این تعداد از ورودیهای رشت ٔه عکاسی بر گوناگونی و تنوع پایاننامههای عکاسی بیتأثیر نبوده است .از
آنجاکه عکاسی وامدار زندگی روزمره است ،موضوعات متعدد و بیشامری در زندگی ،سوژ ٔه دوربین دانشجویان رشت ٔه
عکاسی قرارگرفته که در اینجا به برخی از آنها اشاره میکنیم.
ازجمله پایاننامههای انجامشده با عنوان «چمدان» کاری از بهزاد اسدی به راهنامیی خانم مهناز شعبانی است که برای
اخذ مدرک کارشناسی در دانشگاه سمنان انجامشده است .این پایاننامه به زندگی مهاجران سوری که در شهر شوش
استان خوزستان به کار و زندگی مشغول هستند ،پرداخته است .این کارگران بعد از جنگ سال  2012که در سوریه رخ
داد ،تصمیم به ترک کشورشان گرفتند ،بخشی از آنها به مرزهای غربی و اروپا رفته و تعدادی به سمت کشورهای منطقه
و همسایه مهاجرت منودند تا بدین طریق با انتخاب شغل و کسب درآمد ،دور از وطن ،گذران عمر کنند .عکسهای این
پایاننامه سعی دارند تا رشایط زیستی و معیشتی بخشی از مهاجران جنگزده در شهر شوش استان خوزستان را به منایش
گذارند .در این عکسها که بیشرت از مردها گرفتهشده است ،کارگران مشغول کار بوده و معموالً بهصورت تکنفره یا در
دستههای دوتایی یا چندتایی مشغول کار و فعالیت هستند .دستفروشی ازجمله مشاغلی است که بیش از هر کار دیگری
بهعنوان شغل اجباری یا انتخابی این مهاجران ،کسانی که از وطن و گذشت ٔه خودشان بریدهشدهاند و بهمراتب حق انتخاب
ناچیزی برای انتخاب شغل دلخواه خود دارند ،به چشم میخورد .اگر عکاسی جنگ را تالشی برای نفی جنگ تلقی کنیم،
عکاسی از حواشی آن تالشی است برای دعوت به صلح و نگریسنت به آنچه از جنگ باقی میماند .اص ًال "اهداف عکاس
هر چه باشد – اصالح بیعدالتی یا تسلی آن – فرصتی است که تجرب ٔه کاری او را تا حدی شبیه دابلیو یوجین اسمیت رقم
خواهد زد ،جایی که بهعنوان عکاس جنگ متوجه شد که وی در ابتدا به جان انسانها بهعنوان عنارص یک کمپوزسیون

اهمیت میداده است .ما هم مانند یوجین اسمیت متعهد
میشویم که دوباره هیچگاه اینچنین بیعاطفه نباشیم و
از رفتار غیرانسانی حذر کنیم مانند او درمییابیم که اگر
قرار است به ساخنت تصاویر ادامه دهیم ،به طرح الگوهای
فاجعهآمیز و مصیبتبار بپردازیم" (ادامز .)84 ،1391 ،ناکت
وی اشاره میکند که " اگر فقط میشد کسی را حتی یکبار
به میدان جنگ برد تا به چشم خود ببیند فسفر سفید با
چهره یک کودک چه میکند یا یک گلوله موجب چه درد
جانکاهی میشود یا یکتکه رشانپل چگونه پای انسانی را
از تنش میکند ،اگر میشد هر کس آنجا باشد و هراس
و درد جنگ را به چشم خود ببیند ،فقط یکبار ،در این
صورت میفهمید که هیچچیز ارزش این را ندارد که بگذاریم
اوضاع بهجایی برسد که این بالها حتی بر رس یک نفر بیاید،
چه رسد به اینکه هزاران نفر متحمل آن شوند" (دیانت،
فرهودی.)16 ،1389 ،

تصویر .3چمدان  -بهزاد اسدی
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«تهران ناسازه» ،عنوان پایاننامهای است که توسط مهدی
فروغی سبزوار در مقطع کارشناسی ارشد عکاسی در
دانشکده هرنهای زیبا با راهنامیی آقای مهران مهاجر صورت
گرفته است .در این مجموعه عکسها ،عکاس میکوشد تا از
بخشهایی از مناظر شهر تهران پرده بردارد .این بار مسئله
نه فقط ترافیک و آلودگی و تراکم ،بلکه ناسازه و نازیبا
بودن ،موردتوجه قرارگرفته است .زمینهای پراکند ٔه وسیع
در میان ٔه شهر که به محل انبار زباله و آشغال تبدیلشده و
نقش به سزایی در نازیبایی و بههمریختگی شهری دارند.
در اکرث این عکسها ،فضا به دو بخش تقسیمشده است.
بخش پیشزمینه که در آن زمینی گسرتده و رها شده به
چشم میخورد و بخش پسزمینه که در آن بنا ،عامرت یا
برجی عظیم خودمنایی میکند؛ که این دو بخش پیشزمینه
و پسزمینه غالباً ب هواسطه عنرصی نازیبا ،نیمه ساخته و
نیمه کاره از هم جدا شدهاند .برجهای عظیم پسزمینه،
نشانهای از زندگی مدرن و زمینهای رها شده و مخروبه
در پیشزمینه که نشان ٔه نابودی زمین به دست انسان است.
گویی اساس این زندگی مدرن و برجهای عظیم بر پای ٔه هیچ
نهاده شده است .این عکسها اگرچه خالی از حضور انسان
هستند ،متاماً بر نقش او در شکلگیری این فضاها تأکید
داشته و رد پای انسانی در متام عکسها مشهود است .گویی
فاعل و بوجود آورند ٔه این فضا و مخاطب این عکسها در
این مجموعه نقش واحدی پیدا میکنند .متامی عکسها
در هوای ابری و در فصل زمستان عکاسی شدهاند .وجود
درختان خشک و بیبرگ و بار و رنگ رسد عکسها بر
ناسازه بودن محیط شهری میافزاید .اگر چه عکاس سعی
دارد ناهمگونی و ناسازه بودن این شهر صنعتی را به منایش
گذارد ،دید عکاسان ٔه او و ترکیب بندی مناسب عکسها،

مجموعه جذابی را به تصویر میکشد .در این عکسها عنارص طبیعیای چون ،آسامن ،کوه و درختان اگر چه دیده شده
و بر زیبایی عکسها افزودهاند ،اما یادآور این نکت ٔه تلخ هستند که به زودی جایشان را به سازهها بخشیده و هم اکنون
نیز برای دیدنشان باید لنز زوم قوی وچشامن تیزبین داشت .همچنین در بیشرت عکسها به دلیل پیش زمینهای که شامل
زمینهای نیمه ساخته و رها شده است ،برجها به عنوان منادی از شهر صنعتی خودمنایی میکنند .در نگاه اول مخاطب
ترجیح میدهد که این زمینها جای خود را برجها بدهند ،اما با کمی تأمل میتوان دریافت که علت ناسازه بودن فضای
شهری و زمینهای بیبار و بر همین برجها بوده و رشد بی روی ٔه آنهاست که فضای شهری را معلق و ناهمگون ساختهاست.

تصویر .4تهران ناسازه -مهدی فروغی سبزوار

تصویر .5تهران ناسازه -مهدی فروغی سبزوار
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«بروز آنی» ،عنوان پایاننامهای است از سجاد جوکار
که برای دریافت مدرک کارشناسی عکاسی از دانشکده
هرنهای زیبا ،انجامشده است .استاد راهنامی این
پایاننامه آقای صیاد نبوی بودهاست .در این مجموعه
که در شب عکاسی شده ،نور فالش عامل مهمی
بهحساب میآید .نور فالش همچون پنجرهای رو به
جهان تاریک و اشیاء ناچیز است .در این مجموعه،
عنارص و اشیایی که کمرت به آنها توجه کرده و یا
بهواسط ٔه هیاهوی زندگی روزمره و شهری نادیده گرفته
میشوند ،مورد توجه عکاس قرار میگیرند .تاریک کردن
قسمتهای دورتر و پس زمینه ما را به بهرت دیدهشدن
آنها وامیدارد .اشیائی که بهخودیخود هیچ نیستند
یا شاید بهرت است بگوییم که هیچ هستند اما اکنون
بهواسطه تصویر و قدرت و جاذب ٔه عکس میان هیچ
و هرن شناورند .این مجموعه عکسها ندای دعوتی
هستند برای دیدن و تأمل کردن.

«باغهای تهران» عنوان پایان نامهای است که خانم زهرا
شیرجنگ دانشجوی رشته عکاسی دانشگاه تهران برای اخذ
مدرک کارشناسی انجام داده است .منظره نگاری و عکاسی
فضای شهری از پر طرفدارترین ،موضوعات عکاسی است.
در این مجموعه نیز عکاس به ترکیب این دو موضوع
میپردازد .اما آنچه عکسهای این مجموعه را خاص میکند
نه تنها موضوع بلکه نگاه خاص و انتزاعی عکاس به سوژه

است .عنوان مجموعه" باغهای تهران" مخاطب را به کنکاش وا میدارد .عکسها از میان شاخهها و برگها ،برجها و
ساختامنها را به منایش میگذارد .گویی این ساختامنها میوه و مثر این باغهای شهریاند .یا اینکه برای هرس باغها باید
ساختامنها را زدود .در حالی که در پیشزمینه انبوه برگها به منایش درآمدهاند ،آنچه در پس زمینه به چشم میخورد
ساختامن است .گویی برگها تنها روکشی بیعمق برای این شهر صنعتی و مدرن است .ترکیب برگها و ساختامنها،
عکسها را به کوالژ شبیه میکنند .گویی عکاس مشتی برگ را بر روی عکسها یا در پیشزمینه قرار دادهاست یا اینکه تن ٔه
درختان باغهای تهران را برجها و ساختامنها تشکیل دادهاند .آقای مهرداد نجمآبادی استاد راهنامی این پایاننامه بودهاند.
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تصویر -9باغهای تهران -زهرا شیرجنگ

هومن خرسوی عراقینژاد دانشجوی ارشد رشته عکاسی
دانشگاه هرن در پایاننام ٔه خود به «پرترهنگاری دخرتان
دانشگاه هرن» میپردازد .عکسهای او از دانشجویان
دخرتی است که در فضاهای مختلف دانشگاه روبروی
دوربین او ایستاده و به لنز خیره شدهاند .از آنجاکه این
عکسها فقط از دانشجویان رشتههای هرنی است ،امکان
مقایسه با دانشجویان رشتههای دیگر را فراهم منیآورد.
پرترهها خنثی بوده و حالت خاصی چون اخم ،خوشحالی
یا ناراحتی را ثبت نکردهاند .عکسها عمودی بوده و
سوژهها متامقد ثبتشدهاند .این پایاننامه به راهنامیی
رسکار خانم طاعی انجامشده است.
تصویر .8پرترهنگاری دخرتان دانشگاه هرن -هومن خرسوی عراقی نژاد تصویر .9پرترهنگاری دخرتان دانشگاه هرن -هومن خرسوی عراقی

مینا فالح دانشجوی کارشناسی رشته عکاسی دانشجوی دانشگاه تهران در پایاننام ٔه خود «زمین بازی» به زمینهای
بازی مناطق مختلف تهران پرداخته است .عکسهای او به کاوش هویت مکانی میپردازند .عکسهای چیدمانی
بر پایه فضای عینی ،زمین بازی در سطح شهر تهران و محیطهای ورزشی مدارس و دبیرستانها گرفتهشده است.
محیطهای ورزشی که به جای عوامل زند ٔه انسانی بناهای اطراف و نقاشیهای دیواری با آنها تعامل پیداکردهاند.
در هیچ عکسی دسته یا گروهی از انسانها که مشغول بازی یا فعالیت باشند به چشم منیخورد که این نشان از
رخوت و سکون سبک زندگی معارص است " .یک عکس فقط نتیج ٔه مواجه ٔه عکاس با یک اتفاق نیست .عکس
گرفنت در نفس خود یک اتفاق است -اتفاقی که حقوق بی چونوچرایی برای مداخله کردن ،تعرض کردن یا اعتنا
نکردن به آنچه در حال وقوع است ،دارد .امروزه حضور و مداخل ٔه دوربین موجب درک ما از رشایط میشود .حضور
همیشگی دوربینها به ما القا میکند که زمان شامل اتفاقات جالبتوجه است ،اتفاقاتی که ارزش عکس گرفنت
دارند" (سونتاگ .)33 ،1389 ،در هیچکدام از این عکسها فضای بکر و طبیعت دستنخورده به چشم منیخورد.
بیشک دلرسدی ما از حضور در کنار زیبایی ،نتیج ٔه آسیب روزافزونی است که به طبیعت رساندهایم و به نظر
میرسد که قادر نیستیم از آن جلوگیری کنیم .حاصل آنکه تنها معدودی از انسانها میتوانند به داشنت زمینی
پاک و سامل امیدوار باشند .درواقع میتوان گفت که نگرانی ما از زیبایی ازلی در این است که دیگر این زیبایی

ویژگی و صفتی برتر محسوب منیشود .طبیعت بکر ما
را آرزو میکند و مهمتر اینکه دیگر وجود ندارد .گفت ٔه
تسلیبخش تامس گری ":گلهای بسیار زاده میشوند
و عطر و لطافت نشکفتهشان در فضای بیابان به هدر
میرود" به کنایهای طعنهآمیز تبدیلشده است ،چراکه
ما گلها را میشامریم و دور آنها را حصار میکشیم
(ادمز .)11 ،1391،عکسها با چیدمان خاص سعی بر
شکسنت این سکون و تأکید بر عدم حضور و فعالیت در
مکانهای ورزشی دارد .این پایاننامه به راهنامیی آقای
مهران مهاجر در تیرماه سال  95انجامشده است.
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محسن آزاده در پایاننامهاش «آرش اوتیسم دارد» که برای
کسب درج ٔه کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران نگاشته است،
به ثبت تصویری زندگی روزمر ٔه یک کودک مبتال به بیامری
اوتیسم میپردازد .اوتیسم ،نوعی اختالل رفتاری عصبی است.
از جمله نشانههای اصلی اوتیسم اختالل کالمی است .آرش
(کودک مبتال به اوتیسم) که در سن  5سالگی است ،قادر
به حرفزدن نبوده و مراحل سخت درمان را سپری میکند،
هامنند کودکان دیگر لحظاتی را تجربه میکند که دوربین
رصیح و بیپرده آنها را به منایش میگذارد .از آنجاکه کودک
مبتال به اوتیسم در این عکسها در حال بازی ،کتاب خواندن
و غیره به منایش کشیده شده ،آنچه از دیدن این عکسها
نتیجه میشود ،این است که کودکان اوتیسم از نظر ظاهری
هیچ فرقی با کودکان دیگر نداشته و یا اینکه در کنار مسائل
و مشکالت مختلف ،لحظاتی را تجربه میکنند که مانند هر
کودک دیگری است .در واقع اگر توضیح عکاس مبنی بر
بیامری کودک به عکسها پیوست نشود ،شاید کمرت مخاطبی
به این نکته پیبربد و از راز آنها آگاه شود .از آنجاکه تأکید
عکاس بر بیامری کودک در عنوان مجموعه پررنگ است ،شاید
بهرت بود در کنار شباهتهای های رفتاری او با دیگر کودکان
بر تفاوتهای او ناشی از بیامری اوتیسم در مقایسه با سایر
کودکان نیز تأکید میشد " .عکاسی از آدمها تجاوز به حقوق
آنها است ،دیدن آنها است به شکلی که خودشان هرگز
منیبینند و شناختی از آنها است که هرگز خودشان به آن
دست منییابند .به این ترتیب افراد به ابژههایی تبدیل میشوند
که به شکل منادین قابل متلکاند .هامنطور که دوربین شکل
متعالی اسلحه است ،عکس گرفنت از دیگران همشکل متعالی
ِ کشنت است -کشتنی نرم و لطیف که متناسب با زمانهای پر
از ترس و اندوه است" (سونتاگ .)39 ،1389 ،این پایاننامه به
راهنامیی آقای مهرداد نجمآبادی صورت گرفته است.

تصویر.11آرش اوتیسم دارد -محسن آزاده

تصویر.12آرش اوتیسم دارد -محسن آزاده
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تصویر .13رومینا آغنده -طبیعت /فرهنگ

تصویر .14رومینا آغنده -طبیعت /فرهنگ
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رومینا آغنده دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد در پایاننام ٔه خود با عنوان «طبیعت /فرهنگ» به عکاسی از فضای شهری میپردازد .عکسهای این مجموعه که در
بهرتین و مناسبترین رشایط نوری گرفتهشدهاند ،بر رابط ٔه طبیعت و معامری و بهنوعی زندگی مساملتآمیز طبیعت و فضای شهری تأکید میکنند .راهنامیی این
پایاننامه را آقای فرشید آذرنگ بر عهده داشتهاند .حضور برجها و ساختامنهای بلند در کنار عنارصی طبیعی چون کوه ،آسامن و درختان بر عظمت و جذابیت
فضای شهری افزودهاند.

مهسا طباطبایی دانشجوی دانشکد ٔه هرنهای تجسمی دانشگاه اصفهان در پایاننام ٔه خود با نام «تصاویر نیمه
مقطع» به معامری پرداخته است تا بتواند تشابهاتی را که در سازماندهی و الگو بین موسیقی و عکاسی وجود دارد
به منایش گذارد .او در پایاننام ٔه خود به این جمله از شوپنهاور اشاره میکند که همه هرنها مراحلی از موسیقی
را به همراه دارند .بنابراین تشابهاتی که در سازماندهی و الگو بین موسیقی و عکاسی وجود دارد منیتواند
متفاوت از رسانجام و جایگاه هرن باشد .هدف از انجام این پایاننامه بیان تأثیرات متقابل موسیقی وعکاسی است.
معامری بهعنوان ابژهای برای بیان هدف استفادهشده است .طباطبایی به این نکته میپردازد که عنارص معمول و
ویژگیهای یک اثر موسیقی و تکنیکهای اجرایی آن (مانند سکوت) میتواند مشابه ویژگیهای شکلدهند ٔه یک
عکس (فضای مثبت و منفی و فرم) باشد .الگوهای رایج در موسیقی میتواند با سازماندهی عنارص یک عکس
مقایسه شود .مثل مفهوم بنیادین ریتم که عنرص الینفک موسیقی است و در هرنهای برصی همچون عکاسی
کاربرد دارد که بهصورت تسلسل و تکرار همآهنگ منظم سایهها ،نورها ،رنگهای مالیم و خطوط صاف و منحنی
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ترکیببندی خود را نشان میدهد .هامنگونه که در
عکاسی نور و کنرتاست از اهمیت ویژهای برخوردار
است ،در موسیقی نتها و توالی زمانی بین آنها
دارای ارزش موسیقی مستقل است .سکوت و صوت
از رنگهای جعبهرنگ آهنگساز است ،هامنطور که
نور و تاریکی جزء الینفک عکس است .این پایاننامه با
راهنامیی خانم فلور نظری انجامشده است.

تصویر .16تصاویر نیمه مقطع -مهسا طباطبایی
تصویر .15تصاویر نیمه مقطع -مهسا طباطبایی

«تن زدگی» عنوان پایاننامه میالد عسگری گوهری دانشجوی دانشگاه تهران است که برای اخذ درج ٔه کارشناسی انجام داده است .او در گزارش کار عملی خود به این
نکته میپردازد که زخمها ،کبودیها و یا تظاهرات پوست ،تصوی ِر نقش ٔه تناند ،درد –بنیان ،هرکدام بازمنو ِد حسی زجرآورند که بر تن تصویر شدهاند .منودشان البته نشان ٔه
جای زخم اما مانند زمینی بایر بر نقشه است ،دیگر راهی برای زجر دادن ندارد ،جز زنده نگهداشنت خاطره و حسی از
زندهبودن است ،هنوز زندهبودن و حس کردنِ .
دوردست .راهنامیی این پایاننامه را آقای صیاد نبوی بر عهده داشتهاند.
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تصویر .17تن زدگی -میالد عسگری گوهری

تصویر .18تن زدگی -میالد عسگری گوهری

«میکروفتوگرافی» عنوان پایاننامهای است از سهیل حیدری دانشجوی پردیس هرن دانشگاه سمنان که به
راهنامیی آقای بهمن نژادی صورت گرفته است .او در گزارش کار عملی خود به تعریف این نکته میپردازد که
میکروفتوگرافی ،یکی از روشهای عکاسی از اشیاء ریز و نزدیک به دوربین است که پیشینهای  160ساله دارد.
او همچنین در ادامه توضیح میدهد که میکروفتوگرافی مترینی برای دیدن دنیای پیرامون است ،دنیایی که پس
از اخرتاع عکاسی بهوسیل ٔه برش و استفاد ٔه گسرتده آن در قرن حارض ،قالبی متنوع و متفاوت به خود گرفته است.
میکروفتوگرافی این امکان را ایجاد میکند که عکاس بهوسیل ٔه آنچه در اختیار دارد ،به جستجوی تصویر در دنیای
ذرهبینی بپردازد " .من یک چشم هستم .یک چشم مکانیکی .من ،جهان را به شیوهای به شام نشان میدهم که
ایستایی انسانی رها کردهام .من در حرکت دائم ام .به
تنها من قادر به دیدن آن هستم .من برای همیشه خود را از
ِ
نت بدنها
اسب دونده حرکت میکنم .با افتادن و برخاس ِ
اشیاء دور و نزدیک میشوم .به زیر میخزم .همراه دهانِ ِ

میافتم و برمیخیزم .این منم ،ماشین ،در لحظههای
پرآشوب مانور میدهم .لحظهبهلحظ ٔه پیچیدهترین
ترکیبها را ثبت میکنم .رها از مرزهای زمان و مکان،
مختصات هر نقطه و هم ٔه نقاط عامل را هرجایی که
بخواهم ،رسم میکنم .مسی ِر من بهسوی خلق دریافت
تازهای از جهان منتهی میشود .بدینسان ،من جهانِ
ناشناخته را به شیوهای نو برای شام توضیح میدهم"
(برجر.)20 ،1393 ،
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تصویر .19میکروفتوگرافی -سهیل حیدری

تصویر .20میکروفتوگرافی -سهیل حیدری

تصویر.22بودن در انقالب -محمد صالح صالحیان

قضیه مستثنی نشد و خیابان شاهرضا (حد فاصل بین میدان
امام حسین و میدان انقالب فعلی) به خیابان انقالب تغییر
نام پیدا کرد .اکنون در این مجموعه با سپری شدن  83سال
از وقوع انقالب در ایران؛ حاالت بودنِ مردم درموقعیت های
مکان زدایی شده ،به نام خیابان انقالب مورد توجه من است.
آقای فرشید آذرنگ استاد راهنامی این پایاننامه بودهاند.

خیابان انقالب به دلیل موقعیت خاصش از جهت قرارگیری دانشگاه تهران و کتابفروشیها ،محل گذر قرش تحصیلکرده،
دانشجو ،کارگر و غیره است .از طرفی مانند هر خیابان دیگری آکنده از ساختامنهای تجاری و مسکونیای است که افرادی
از اقشار گوناگون در آن آمدوشد میکنند .متام این عوامل علتی شد تا محمد صالح صالحیان در پایاننامهای بهنام «بودن
در انقالب» که برای اخذ درجه کارشناسی عکاسی انجام داده است ،به خیابان انقالب بپردازد .او در توضیح انتخاب موضوع
مینویسد:
"انقالبها به کاملترین معنای کلمه فقط زمانی روی میدهند که یک طبقه اجتامعی حاکمیت طبقهای دیگر را به زیرمی
کشد و قدرت خویش را بر جای آن می نشاند .معموالً زمان زیادی الزم است تا انقالبها به مثر بنشینند و ای بسا قرنها
طول بکشد تا به اهداف خود دست یابند .طبقات متوسط ،اروپا ،فئودالیسم را یک شبه از بین نربدند .قبض ٔه قدرت سیاسی منابع:
ادمز ،رابرت ( ،)1391زیبایی در عکاسی ،ترجمه :کریم متقی ،انتشارات دانشگاه
فرآیندی کوتاه مدت است؛ اما تغییر عادت هایاحساسی ،نهادها و آداب و رسوم یک جامعه زمان بسیار زیادی میبرد.
هرن
میتوان با حکم حکومتی صنایع را اجتامعی (سوسیالیستی) کرد اما با قانون گذاری تنها منیتوان مردان و زنانی پدید آورد
سونتاگ ،سوزان ( ،)1389دربار ٔه عکاسی ،ترجمه :نگین شیدوش ،انتشارات حرفه
که احساس و رفتاری متفاوت با پدران خود داشته باشند .این امر مستلزم فرآیندی طوالنی از آموزش و تغییر فرهنگ است" .نویسنده
فرشته دیانت و کیانا فرهودی ،جنگ میخشکاند ،جنگ تکهتکه میکند ،جنگ
پرسش از مارکس؛ «( .نوشت ٔه تری ایگلتون)
مردم همواره از عوامل اصلی هر انقالبی بودهاند .در سال  1357شمسی تود ٔه مردم ایران دست به انقالبی فرهنگی زدند .ویران میکند ،حرفه هرنمند ،شامره  ،34پاییز 1389
برجر ،جان ( ،)1393شیوههای دیدن ،ترجمه :زیبا مغربی ،نرش شورآفرین
متامی بخشهای حکومتی ،نهادها و مناسبات سیاسی اجتامعی مردم دچار تغییر شد؛ در این میان نام خیابانها نیز از این

29

فصلنامه نقد عکس ،شامره 6

تصویر.21بودن در انقالب -محمد صالح صالحیان

زمین بازی
بهزاد اسدی

لیسانس عکاسی دانشگاه سمنان
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در ابتدا باید متذکر شوم که این مجموعه ارتباط نزدیکی با معامری-هویت ،مکان و هویت مکانی دارد.
زمینهای بازی و محیطهای ورزشی که در سطح تهران وجود دارند موضوع موردتوجه عکاس بوده
است .عکسهای چیدمانی بر پایه فضای عینی ،از زمینهای بازی در سطح شهر تهران و محیطهای
ورزشی مدارس و دبیرستانها گرفتهشده است.
قبل از پرداخنت به دیگر جنبههای این موضوع ،ابتدا به نکاتی در خصوص هویت مکان اشاره میکنم
و در ادامه به خوانشی که می-توان از این عکسها داشت بازخواهم گشت.
درگذشته هر سکونتی ناگزیر برخواسته از کلیتی بود که خود را در پسزمینۀ فرهنگی ،اجتامعی
برجسته میساخت ،انسان همواره هویت خود را بهصورت تابعی از میزان مشارکتش در هویتبخشی
به این سکونتگاهها دریافت میکرد .امروزه از دست رفنت مکان ،حقیقتی است که نوعی رسگشتگی
و بیگانگی را برای انسان به ارمغان آورده است .تقلیل سکونتگاههای انسانی ،به رسپناهی موقت و
بدون معنا ومأوا بودن ،منجر به بیگانگی گشتهاست که پیامدهای چون از دست رفنت حس تعلق و
وابستگی را بههمراه خواهدداشت.
جستجوی معنی در مکانها و فضاهای شهری در دهههای اخیر بسیار موردتوجه قرارگرفته است.
به دنبال انقطاع تاریخی و بریدن از آنچه که میراث گذشته محسوب میشد و متعاقباَ بیانیههایی
برای تقسیم شهر به نواحی عملکردی با فضاهای سیال و بیانتها ،باشکل-های ساده و احجام خاص
و مکعب شکل ،آنچه حاصل شد مکانی بدون تفاوت در کیفیت و رمز و راز بود  ،ازاینرو تنوع،

رسزندگی و پویایی از فضای شهری رخت بربست،
گرچه این فضاها مملو از نور و هوا و حرکت
گشته بود .بدیهی است که عملکردگرایی که
درزمین ٔه تاریخی تحققیافته بود چنین نوعی از
شهرسازی و معامری را ناگزیر میکرد.
عدم تطابق بناهای سنتی با نیازهای دوران
صنعتی و رشایط اسفبار شهرهای بزرگ در اواخر
سده نوزدهم ،نوعی بازنگری کامل و حتی رادیکال
را درزمین ٔه ساماندهی و پردازش محیط انسانی
طلب میکرد .اریک فرام دراینباره میگوید:
انسان معارص یک مرصفکننده دامئی است،
مناظر ،محیط و همهچیز را با ولع نابود کردن و
نیاز برای امیال متامنشدنی ،او را به یک شی بزرگ
تبدیلکردهاست و به متوقعی دامئی و ناامید بدل
گشته است.
هدف اصلی رهایی بود؛ رهایی از هرگونه قیدوبند

31

فصلنامه نقد عکس ،شامره 6

و آزادی بیانتها برای انتخاب و حرکت .انسان معارص آزادی را به معنی رهایی از فرم تلقی میکند.
فرم میتواند هر چیزی باشد ،روابط انسانی ،لباس ،زبان ،هرن ،سیاست ،هر چیزی که او را محدود
میساخت ،نتیجه این وضعیت در دهههای گذشته تالش مجدد برای انسانی کردن محیط ،بهادادن به
ارزشها ،ایجاد متایز ،تنوع و تفاوت بوده است.
در مجموعه عکس« زمی ن بازی» که مینا فالح آ نرا عکاسی کردهاست ،نگاهی بسیار انتزاعی از آنچه که
به آن اشارهشده دیده میشود .عکسها ،فضایی را برای بیننده ترسیم میکنند که میتواند قابلتأمل
باشد ،محیطهای ورزشی که بدون هیچ عنرص پویا و زندهای ،به فضایی رسد و بیروح تبدیل شدهاند.
بد نیست اضافهکنم ،نکتهای که درباال به آن اشاره شد ،با قدری تردید در نیت عکاس دنبال شدهاست،
در این عکسها با بالتکلیفی محتوایی روبرو هستیم ،آیا قراراست دیدن عکسها به شکل مکعب و
چندلتی بازتعریف این مکان و مکانهای مشابه باشد ،یا قصد دارد با یادآوری کردن ای ن فضاهای عینی،

که رسد و ساکناند ،طعنۀ تلخی به کلیت جامعه
بزند ،مکانی که باید پرانرژی و پر از هیاهو باشد،
به مکانی کام ًال بیروح و بدون هویت تبدیل
شدهاست و این میتواند منونۀ کوچکی از کل
جامعه باشد.
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باغهای تهران
معصومه آقایی

کارشناس ارشد عکاسی -پردیس هرنهای زیبا دانشگاه تهران
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«باغهای تهران» عنوان پایاننامه زهرا شیرجنگ است در مقطع کارشناسی دانشکده هرنهای زیبای دانشگاه
تهران با راهنامیی مهرداد نجمآبادی.
مربعی دو و سهتایی میبینیم با اشباحی از گیاهان سبز که بخش بزرگی از کادر را
در نگاه اول کادرهای
ِ
اشغال کردهاند .با اندکی توجه کمکم بخشهایی از برجهای بلند تهران را میتوان در میان شاخ و برگ گیاهان
بازشناخت.
شیرجنگ برای پیگیری دغدغهاش (نابودی باغهای تهران به دلیل توسعه اراضی شهری) رساغ عکاسی از
"باغهایی که در میان انبوه برج و باروهای این شهر در امان ماندهاند" رفته است .شاید به قصد ثبت آخرین
نشانههای باغهای تهران ،تا به یادگار مباند .که این یکی از مهمترین کارکردهای عکاسی است :ثبت آنچه
در حال تغییر است .شیرجنگ در توضیح شیوه کار پایاننامه خود میگوید در رشوع کا ِر عکاسی به جنبه
استنادی و منایش مکان باغها توجه کردهاست و در ادام ٔه روند عکاسی جنب ٔه انتزاعی کار بر استنادی آن پیشی
گرفتهاست" .با نزدیک شدن به درختان و استفاده از فالش مفهوم «باغ» را در حد بافت در عکسهایم کاهش
دادم .در عکسهای پیش رو فرم نقش بیشرتی در شکلگیری مجموعه ایفا میکند و اهمیت مکان به طور
خاص از بین رفته است .اما تالش کردهام با وجود حذف املانهای مستند نگارانه ،رسالت موضوع که رشد
بیروی ٔه شهر نشینی میباشد را حفظ کنم".
در قابهای شیرجنگ آنچه مطلوب عکاس بوده ،رخ داهاست .باغها بر فضای شهری غلبه کردهاند .تنها ()Banerjee,2012,65
لکههای کوچکی از شهر را میتوان در میان سبزی شاخ و برگ درختان یافت .آنچه که در واقعیت فضای دغدغه شیرجنگ نیز از همیندست است .توجه به
تخریب طبیعت به دست انسان؛ اما رویکرد انتزاعی
شهری تهران کام ًال وارونه است.
رسان ٔه عکاسی تا به امروز نقش مهمی در حفاظت و شناساندن رسزمینها و منابع طبیعی داشتهاست .سنت او باعث گسرتش موضوع مورد بحثاش شده و آن را
منظرهنگاری بهویژه در امریکا از ابتدا به قصد ثبت و
شناسایی رسزمینهای وسیع امریکا با عکسانی چون:
هرنی جکسون ،تیموتی اچ اسالیوان ،کارلتون واتکینز
و ...آغاز شد و "وجه استنادی عکاسی منظره بر کاربرد
زیبایی شتاختیاش مقدم بود(".مورا )181،1391،در
ادامه برخی از مدرنیستهای آمریکایی مانند :ادوارد
وستون و انسل آدامز منظرهنگاری را با رویکردهای
فرمالیستیتر و انتزاعیتر دنبال کردند .زیبایی و
شکوه طبیعت در آثار اغلب عکاسان منظرهنگار مورد
توجه بود .اما از حوالی سالهای  1970عکاسان به
دگرگونی رسزمین آمریکا توجه نشان دادند .عکاسانی
مانند :رابرت ادامز ،ادوارد برتینسکی ،تری اونز،
ریچارد میرساچ و ...در آثارشان به تلخی ،به تخریب
مکانهای طبیعی به دست برش ،اشاره میکنند.
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محدود به مکان و حتی زمانی خاص منیکند" .متایل به انتزاع تالشی است برای جلب و حفظ توجه انسانها ".منابع:

(گرندبرگ )8،1383،این شیو ٔه بیان در آثار شیرجنگ نیز نسبت به بیان مستقیم و استنادی ،توجه و حساسیت
بیشرتی در مخاطب ایجاد میکند.
تضاد فرمهای آزاد و رنگین درختان با فرمهای هندسی و منظم خانهها با آن پنجرههای اغلب تاریک و
کمرنگ مرده ،باعث میشود الاقل به تفاوت چشماندازهای شه ِر پر از باغ و شه ِر پر از برج توجه
های
رنگ ِ
ِ
کنیم.
بهنظر میرسد باغها از البهالی شاخههای درختان دزدانه ،رشد قارچگونه برجهای بلند تهران را نظاره
میکنند .با ترس از آیند ٔه محتومی که هر روز به آنها نزدیک و نزدیکتر میشود .مانند عکسهای شیرجنگ،
آنچه واضح است تصویر برجهاست و آنچه در حال محو شدن ،تصویر باغهای تهران.
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اندی گراند برگ1383 ،؛ بازمنایی انتزاع انتزاع امر بازمنودی ،ترجمه مهدی مقیم نژاد،
تندیس39،و40
ژیل مورا1391 ،؛ کلامت عکاسی ،ترجمه حسن خوبدل ،کریم متقی
Subhankar Banerjee, 2012, Photography chances everything
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تن تاریخی انسان_تن امروزین انسان
مروری بر عکسهای کتاب تن زدگی میالد عسکری گوهری

رویا حمیدی

دانشجوی کارشناسی ارشد عکاسی  -پردیس هرنهای زیبا دانشگاه تهران
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تن آدمی از ابتدای تاریخ عکاسی بهعنوان یکی از سوژههای عکاسی در فرهنگ برصی آدمی تکرار شده است .در فرهنگ
ایرانی ،آنچه از تن در بدو ورود عکاسی به ایران در عکسها به تصویر کشیده شد ،زنان و نوکرانی بودند که اختیاری بر
تن خود نداشتند و صاحب آن تنها ،آنها را به شیوه و میل دلخواهشان در مقابل چشامن دوربین مینشاند .شاه در
نوشتههایی بر روی عکسهایی که شخصاً از زنانش انداخته است به عکاسی از آنان اشاره میکند" :این اشکال را در سال
 49در اوایل رمضان که روزه بودم انداختم ".و یا "این عکس آخر این صفحه را بعد از مراجعت از سفر فرنگستان ثانی که
اسباب دوربین عکس تازه در پاریس خریده بودم ،برای امتحان عرش آخر رمضان املبارک  59بارسئیل در نیاوران حالت
مقابله قرآن را در چادر شیرازی کوچکه انداخته شد .از این به بعد هم تا تاریخ این سنه در همین رمضان انداخته شد".
(طهامسبپور 30 ، 1381 ،و )31
1
این عکسها ،عکسهایی بودند که برای نگاه چشم چران غربیها نیز تولید میشدند ،گرچه در ظاهر هرگز در معرض دید
آنها قرار نگرفتند .اما آنچه علی بهداد مطرح میکند این است که نارصالدین بیآنکه بداند ،از تن زنانش برای دیده شدن با
سبک و سیاقی غربی عکاسی میکرد .چراکه از ابتدای ورود عکاسی به ایران ،زیباییشناسی عکاسانه با ذائقه رشقشناسان
آمیخته شد .عکسها با دانش و خواست غربیان از رشق آمیختهشده بودند .برای مثال تصویر «زن کردی» سوریوگین و
«انیسالدوله_همرس شاه» از نارصالدینشاه هردو نشانههای ذائقه برهنه نگارانه رشق شناسان هستند .این تصاویر امتداد
هامن نقاشی زن حرمرسای  2انگر هستند« ،سیستا» لودویکو مارچتی و «لسکالو بالنش» لوکومپ دونوی.
نقاشیهایی که خودشان فیالذات برگرفته از متون مسافرین و سیاحانی بودند که به رشق آمده بودند و از
خالل داستانهایشان این تصاویر را روایت کرده بودند .عکسهایی که زن نارصالدینشاه رو به دوربین پاهایش
را از هم گشوده است نیز مانند اثر انگر است .هم زیبا لباس پوشیده است و هم به شیوه اورینتال گونهاش
شهوتآلود و رمزآلود است .نگاه بیتفاوتش به بیننده امکان تخیل پردازی میدهد .عکسهای سوریوگین و
نگاه خیره سوژههایش مخاطب را به یاد نقاشی «سیستا» میاندازد .نکته جالب توجه اینکه هم سوریوگین که

خود نگاهی رشق شناسانه داشت و هم نارصالدینشاه که
خود پادشاهی رشقی بود از یک سبک و سیاق در تولید
عکس بهره میبردند که عمق نفوذ این نوع نگاه غربی را
در شیوه نگاه عکاسی ایرانی نشان میدهد .این موضوع در
عکاسیهای صحنهآرایی شده سوریوگین بیشرت خود را نشان
میدهد .نقاشی «آرنوکس» نیز همینطور پادشاهی رشقی
را نشان میدهد که توسط زنان اغواگرش محصور شدهاست.
این واقعیت که این عکسها برای مرصف خصوصی تولید
شدهاند در ماهیت رشق شناسانهاش تفاوتی ایجاد منیکند.
آنچه شاه در عکسهای انجام میدهد خود-رشق-نگاری
ست)Behdad,2013,142-144( .
در فرهنگ رشقی تصویر کردن تن فقط در محافل خصوصی
و در کتب شاهی و یا آلبومهایی برای چشمچرانی شخص
شاه و شاهزادگان و بزرگان تولید میشد .تن حریمی بود که
ورود به آن جز برای محارم ممکن نبود .این تعریفی است
که برای «حرمرسا» نیز در تعاریف جدید به کار میرود.
حرمرسا جایی است که تنها محارم بدان پای میگذارند.
اما حریم تن با ماهیت عکاسی تناقض دارد .در هندوستان
voyeuristic
Odalisque

1
2
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عکسهای بسیاری از زنان_حرمرسای پارسی و ترکی و
عربی_ وجود دارد که مخاطب امروز را از حال و هوای آن
دوران بهسادگی آگاه میکند)Janaki ,1990,8-34( .
تاریخ عکاسی از تصاویر تن پر شد و چنانکه ذکرش رفت،
حریم تن منیتوانست در برابر ابزار_رسانهای با این ماهیت
ترین ابزارهای
و خصوصیت که از آن بهعنوان دموکرات ِ
تصویری یاد میشود مقاومت کند .دوربین عکاسی در
زدودن هاله تقدس از دور هر چیز مقدسی تواناست و در
عرصی که بنیامین از آن عرص بازتولید تصاویر مکانیکی یاد
میکند ،هیچ بعید نیست که نوکر دربار شاهی ،عکسهای
زنان او را که از تن آنان بود و توسط شخص شاه عکاسی
شده بود ،در تاریکخانه سلطنتی چاپ میکرد و با قیمتی
گزاف به سایرین میفروخت( .ذکاء)57،1376،
عالوه بر زدوده شدن حریمها در عکس ،آنچه عکاسی در
مقابل دانش آدمی قرارداد ،آموخنت دیگرگونه دیدن به او
بود .انسان هیچگاه تا بدین حد به خود و به اطرافش به
لحاظ تصویری نزدیک نشده بود .پس از عکاسی ،هرچیزی
اعم از مهم و یا نادیده ،به تصویر تبدیل شد و خألهای

تصویری را پر کرد و واقعیتی دیگرگونه را خلق کرد .پیش از آنکه عکس در دستان آدمی قرار بگیرد ،تصویر ذهنی او از
زخم ،زخمهای تاریخی شهدایی بودند که هر یک به دلیلی تقدیس میشدند .آنان که در نقاشی گویا در مقابل جوخه
اعدام خون میریختند ،یا َس گولیات(جالوت) که در نقاشی کاراواجو در دستان داوود است و داوود با افتخاری که نشان
از فتحی غرورآمیز دارد آن را به دست گرفته است.
اما چه شد که زخم به زیبایی تبدیل شد؟ چه شد که انسان از زخمهای خود عکس میگیرد و آن را در قالب مانیفستی
تاریخی_مسیح و الحامش_ ارائه میدهد؟ تاریخ انباشته از نگرشها و عکسهای بیشامری است که هر یک در برههای
از تاریخ ،بر جریان سیال زمان تأثیر گذاردهاند تا بدین نقطه برسند که تولیدگر یک اثر از تن+زخم بشوند و آن را نیز در
الیههای خود فرو بربند و به پل ٔه دیگر قدم بگذارند .امر زیبا برآمده ازآنچه در تاریخ تصویری انسان نازیبا بود و اگر هم قرار
بود به عرصه تاریخ تصویری انسانی وارد بشود ،باید در بسرت یک قهرمان_زخم زننده و یا زخم خورنده_ باشد .اما آنچه از
این تصاویر برمیآید ،قهرمانانی نیستند که یا زخم زدهاند و یا زخم پذیرفتهاند .تاریخ عرص حارض امکان قهرمان زادن را از
آدمی گرفته است .او در عین اینکه قهرمان صفحات اجتامعی خود است و هرروز در آن صفحات از غذایی که میخورد،
کفشهایش ،گلدانش ،سلفی تکراریاش و روزمرهترین اتفاقات زیستیاش در بسرتی انسانی عکس لود میکند و میپندارد
قهرمانی بیبدیل است ،در دورمنایی از زمان ،تنها ،موجودی خزیده در تنهاییاش است که در شتاب عرص حارض و رقابت
بر رس حقوق اولیه شهروندیاش ،با تناش و روانش تنها نظارهگری خاموش است و بر روی گوشیهای همراه ،در مرتو و
خیابان و رخت خواب و پای میز غذا خمشده است .این انسان زخمهایش نهتنها مسیح گونه نیستند ،که حاصل رنجی
خاموش از ارتباط خود و تناش هستند.
تنی که این بار دیگر از آن انسانی نیست که چون روزهای آغازین تاریخ عکاسی ،بر خود اختیاری نداشته باشد .صاحبی
قدرمتند داشته باشد تا بر تن خود ،بهجای او حکمفرما باشد و در مقابل دوربین عریانش کند ،یا با نشاندنش در کنار خود

به آن هویت ببخشد .این تن ،تن یک انسان مستقل است .استقاللش بر طبق آنچه در این تصویر و در دنیای عکاسی
میتوان دید ،در این است که از هر نقطه دید و یا با هر نورپردازی که میل شخصیاش است ،از تناش عکاسی کند ،بیآنکه
اختیارش را به دستان دیگری بسپارد.
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در عکسهای میالد عسکری شاهد بدنی هستیم که با آزادی در اختیار گرفته شده ،توسط عکاس نورپردازی شده و به
تصویر کشیده میشود .تن در این عکسها به سوژه عکاس_ و یا ابزارش_ برای بیان منشور ایدههایش میشود .تنی که
زخم دارد ،تنی که تحت قید است و توگویی دارد خفه میشود .این خفگی در عرص امروز امر غریبی نیست .انسان در
دنیایی زندگی میکند که فضاهایش از منظر معامری نیز در حال فرشدگیاند .بالزاک از این تنگی فضا شکوه میکند و
میگوید":منیتوان در منزل تابلوهای بزرگ نگهداری کرد .حاال دیگر همه خواهان تابلوهای کوچکاند .بهزودی جای دادن
کتابخانه در منزل مشکلی واقعی خواهد شد)Benjamin,2013,234( .
دنیای نو دنیایی انبوه از آدمها در فضاهای محدود خانه ،دفرت ،اتوبوس ،مرتو و خیابان است .این انسان برای جابجایی
به نقطهای دیگر در فضاهای باز_به سیاق روستاییان عکسهای ساندر_ روستایی قدم منیزند و یا با درشکهای با عرض و
طولی معادل یک واگن مرتو جابجا منیشود .حریم زندگی این انسان در فرشدهشدگی پیچیدهای ناشی از فضای کم و انسان
زیاد گرفتار شدهاست .در مرتو تناش با دیگران متاس مستقیم دارد ،در خیابان با عابرین دیگر متاس فیزیکی ناخواستهای
دارد ،در اتوبوس منیتواند با عرض و طولی مشخص از دیگران بایستد و در خانه هم فضای دیدش محدود به چند دیوار
است که منیتواند فضای بازی را در مقابل خود ببیند .فرشده شدن روان و جسماش نتیجه این فضاهای محدود است.
آنچه در این تصاویر در بدو امر چشم را میآزرد ،و یا شاید رسخوشی ناشی از نگریسنت به رنج را بر روح آدمی هموار کند،
فرشدگی تن در نتیجه پیچیده شدن و تحت فشار قرار گرفنت در آن روبانها و نخهاست.
در عکسهای میالد عسکری تن در هم پیچیده است ،فرشده شده است و از فضاهای باز خربی نیست .این تن تحت
فشار است و گاهی زیر این فشار در هم تاب میخورد و چروکهایش خود را منایان میکنند .این فرشدگی هامن

تصویریست که انسان از خود در زندگی رساغ دارد .این
فرشدگی خاص انسان شهرنشینی ست که برای رسیدن به
موفقیتهای اجتامعیاش در تکاپوست و آن چه از آن
برایش باقی میماند ،زخم هاییست که در روحش بر جای
مانده است .زخمهای فرشدگی یک مسیح زخم خورده در
گفتگو با تناش در فضاهای محصور.

منابع و مؤاخذ:
طهامسبپور ،محمدرضا .نارصالدین ،شا ِه عکاس .تهران :نرش تاریخ ایران1381،
ذکاء ،یحیی ،تاریخ عکاسی و عکاسان پیشگام ایران ،تهران :رشکت انتشارات علمی
فرهنگی ،چاپ اول ۱۳۷۶
Behdad, Ali, and Luke Gartlan, eds. Photography's Orientalism:
new essays on colonial representation. Getty Publications, 2013.
Nair, Janaki. "Uncovering the Zenana: Visions of Indian Womanhood in Englishwomen's Writings, 1813-1940." Journal of
Women's History 2.1 ,1990
Benjamin, Walter. Paris, capitale du XIXe siècle. e-artnowsro,
2013
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نگاهی به جشنواره های عکس دانشجویی
انسیه لشگری
کارشناس ارشد عکاسی پردیس هرنهای زیبا دانشگاه تهران
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در این نوشته سعی شده تا گزارشی آماری از جشنواره های عکس دانشجویی برگزار شده ،ارائه شود.
*نخستین جشنواره عکس دانشگاه تهران-پردیس هرنهای زیبا 1390
اینجا زیستگاه من جغرافیای ذهن من
بخش ویژه :صحنهآرایی شده
گاهشامر :مهلت ارسال طرح  26مرداد (تا  7شهریور متدید شد)
اعالم نتایج داوری 3 :شهریور
پایان مهلت ارسال مجموعه عکسها 12 :آبان
اهدای جوایز  2آذر
هیئتداوران :یحیی دهقانپور-حمید سوری-مهران مهاجر-امیرعلی قاسمی-رویا نوری نژاد
جوایز:
نفر اول :تندیس جشنواره و لوح تقدیر و مبلغ  30میلیون ریال
نفر دوم :تندیس جشنواره و لوح تقدیر و مبلغ  20میلیون ریال
نفر سوم :تندیس جشنواره و لوح تقدیر و مبلغ  10میلیون ریال
جایزه بخش ویژه :تندیس جشنواره و لوح تقدیر و مبلغ  30میلیون ریال
برگزیدگان:
نفر اول :فؤاد رهنام با مجموعه freedman
نفر دوم :محمدرضا میرزایی با مجموعه "انگار"
نفر سوم :سپیده کیانی با مجموعه "زندگی روزمر ٔه من که یک دخرت جوان هرنمند ایرانی هستم"

تصویر .1فواد رهنام -برگزیده اول

فصلنامه نقد عکس ،شامره 6

43

فصلنامه نقد عکس ،شامره 6

تصویر .2نوید ریحانی-بخش ویژه
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تصویر-3محمدرضا میرزایی-برگزیده دوم

تصویر-6ابراهیم سیستان-بخش اصلی

تصویر -5فاطمه بیگمرادی-بخش اصلی
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تصویر -4سپیده کیانی-برگزیده سوم
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نخستین جشنواره ملی عکس روزنه 1393

معاونت فرهنگی دانشگاه فرهنگیان ،پردیس شهید بهشتی مشهد و با همکاری نهاد مقام
معظم رهربی در این دانشگاه
اهداف :پرداخنت به موضوعاتی با محوریت به تصویر کشیدن سالروز پیروزی انقالب
ترویج فرهنگ انقالبی بین دانشجویان
ایجاد فضای رقابتی و فرهنگی بین دانشگاههای رسارس کشور
تشویق دانشجویان عالقهمند به عکاسی و آشنایی بیشرت آنها با ابعاد انقالب
• جشنواره در دو بخش حرفهای و موبایلی
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جوایز:
بخش اصلی :تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و مبلغ  10000000ریال برای نفر اول
تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و مبلغ  6000000ریال برای نفر دوم
تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و مبلغ  300000ریال برای نفر سوم
بخش موبایلی :به سه اثر برگزیده در این بخش دیپلم افتخار و مبلغ  1500000ریال بهرسم یادبود اهدا
میشود.
زمانبندی جشنواره :اعالم فراخوان :یکم بهمن 1393
آخرینمهلت ارسال آثار  27بهمن 1393
داوری و انتخاب یکم اسفند 1393
افتتاحیه منایشگاه  7اسفند 1393
هیئتداوران :مسعود سلیامنی سپهر
مرتضی لطفی
سید جلیل حسینی زهرایی
دبیر جشنواره :جلیل حصاری
اطالعات بیشرتrowzaneh93@gmail.com:
تصویر.7پوسرتجشنواره

جشنواره عکس دانشگاه ،نگاه
دانشگاه تهران دانشکده معامری

رویکرد جشنواره :عکاسی از فضاهای مختلف داخلی و بیرونی دانشگاه تهران ازجمله دانشکدهها ،فضاهای
فرهنگی ،مساجد و منازخانه ،ورزشی ،رفاهی و خدماتی ،خوابگاهها ،آزمایشگاهها ،کتابخانهها و فضاهای
عمومی

مهلت ارسال :پایان تیرماه 1395
ارزیابی انتخاب :پایان مهر 1395
زمان برگزاری آبان ماه 1395
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جوایز 3:برگزیده (مجموعه عکس ،تک عکس)
نفر اول :لوح و تندیس جشنواره و مبلغ  3میلیون تومان
نفر دوم :لوح و تندیس جشنواره و مبلغ  2میلیون تومان
نفر سوم :لوح و تندیس جشنواره و مبلغ  1میلیون تومان

جشنواره عکس سوژههای زندگی دانشجویی
دانشگاه امام صادق معاونت فرهنگی و دانشجویی

آثار رسیده به جشنواره  74عکس
نفرات برتر:
نفر اول :سعید رهنمود با  58رأی
نفر دوم :وحید کدخدا مرادی با  53رأی
نفر سوم :مهدی باقری میبدی با  25رأی

فصلنامه نقد عکس ،شامره 6
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مسابقه عکاسی و نقاشی جلوههای عاشورایی
دانشگاه سوره – معاونت فرهنگی دانشگاه سوره

اسامی برگزیدگان :ستاره روزبهانی ،پگاه مروتی ،طاهره جعفری

جشنواره رسارسی دانشجویی عکس نقره
ششمین جشن عکس
دانشگاه هرن تهران – انجمن علمی دانشجویان عکاسی

نفر برگزیده :آرمین عبدی
49
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تصویر.12منایشگاه عکس جشنواره نقره
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دانشگاه هرن تهران – انجمن علمی دانشجویان عکاسی
آخرینمهلت ارسال آثار 20:آبان (1395تا  30آبان متدید شد)
زمان برگزاری منایشگاه آثار منتخب 13 :لغایت  17آذر 1395
دبیر جشنواره :گلرو علیآبادی
داوران :مهران مهاجر ،فرشید آذرنگ ،مهدی مقیم نژاد
گروه علمی :محمدمهدی رحیمیان ،محمد خدادادی مرتجم زاده ،مهرداد نجمآبادی ،محمد ستاری

بررسی مجالت دانشجویی عکاسی ایران
عباس رحیمی

کارشناس ارشد عکاسی پردیس هرنهای زیبا دانشگاه تهران

فصلنامه نقد عکس ،شامره 6
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عکاسی ،یکی از مهمترین زمینههای هرنی است که برخالف قدمت کم نسبت به سایر رشتهها ،جایگاه
خود را بهخوبی در میان هرنها و علوم تثبیت کردهاست.
نزدیک به دو سده از عمر عکاسی میگذرد و دایر ٔه فعالیت آن روزبهروز گسرتش مییابد بهگونهای که
نفوذ آن به هم ٔه رشتههای گوناگون هرن ،ازجمله سینام ،نقاشی ،معامری و شاخههای علوم انسانی مانند
روانشناسی ،مردمشناسی ،انسانشناسی ،جامعهشناسی و حتی علوم پزشکی ،فیزیک و  ...انکارنشدنی
است .این موضوع ،بررسی همهجانب ٔه عکاسی را رضوری منوده و در طول حدود صدوهشتاد سال ،باعث
تولید هزاران نوشتار در قالب کتاب ،مقاله ،پایاننامه ،مصاحبه ،گزارش و  ...پیرامون جنبههای فنی و
نظری عکاسی شدهاست.
در چند ده ٔه گذشته ،در ایران نیز نوشتارهای گوناگون با هدف گسرتش دانش عکاسی منترششده
و پژوهش و بررسی عکاسی ،در محافل دانشگاهی و پژوهشی کشور مورد توجه قرار گرفتهاست.
مدرسان و پژوهشگران ایرانی مقاالت و کتابهای فراوان در این زمینه نوشتهاند و برخی نیز به ترجم ٔه
نوشتارهای غیرفارسی روی آوردهاند.
ازطریق گردآوری و ثبت اطالعات کتابشناختی مقاالت و موضوعات عکاسی که تاکنون در مجالت
تخصصی عکاسی ،مجالت عمومی هرن و مجالت تخصصی سایر گرایشهای هرنی به زبان فارسی منترش
شد ،نتایج آماری زیر حاصل شدهاست:
از ابتدای سال  1312تا پایان سال  1392خورشیدی ،حدود  130عنوان مجل ٔه هرنی شامل  6415شامره،
بهصورت دوهفتهنامه ،ماهنامه ،دوماهنامه ،فصلنامه ،دوفصلنامه ،سالنامه ،گاهنامه و ویژهنامه ،مجل ٔه
الکرتونیکی و مجل ٔه دانشجویی ،منترش شدهاست .زمین ٔه فعالیت این مجالت تخصصی و عمومی ،در
ارتباط با عکاسی ،سینام ،منایش ،انیمیشن ،ارتباط تصویری ،هرنهای سنتی ،صنایع دستی ،معامری،

شهرسازی ،مجموع ٔه هرنهای تجسمی و مجموع ٔه
هرنها بودهاست (جدول .)1
در باز ٔه زمانی یادشده ،حدود  7000مقاله ،مطلب
یا موضوع به زبان فارسی در برخی از این مجالت
منترش شدهاست .این آمار ،شامل انواع نوشتارها در
قالب مقاله ،گزارش ،نقد ،مجموعه عکس ،معرفی
کتاب و  ...است که در سطوح پژوهشی و علمی
متفاوت تولید شدهاند و هرکدام حاوی نکتهها و
اشارههای قابلتوجه پیرامون عکاسی است.
این مقاالت و موضوعات ،توسط نویسندهها،
مرتجمها ،گردآورندهها ،مصاحبهکنندهها ،عکاسها،
صاحبان منایشگاههای عکس ،معرفان کتاب ،ناقدها
و گزارشگرها پدید آمدهاند.
عناوین مجلههای هرنی یادشده تا پایان سال
 ،1392بر مبنای زمین ٔه فعالیت آنها ،در جدول زیر
ارائه شدهاست .در این جدول ،عناوین مجالت ه ِرن
فاقد مطالب عکاسی نیز گنجانده شدهاست:

ردیف

زمین ٔه فعالیت مجالت

نام مجالت

1

مجالت تخصصی عکاسی ( 726شامره)

تصویر ( | )1فتو | مردمک | قدم به قدم | عکس | تصویر ( | )2عکسنامه | حرفه هرنمند | دوربین عکاسی | عکاسی خالق |
عکاسی حرفهای | عکس خربی | نور رؤیایی | هست | کالوتایپ | چشمک | فرتور

2

مجالت عمومی هرن ( 1608شامره)

3

مجالت نزدیک به هرن ( 2050شامره)

4

مجالت عمومی هرن | بدون مقاله یا موضوع
عکاسی ( 572شامره)

خیال | هرنسو | مطالعات تطبیقی هرن | نقش جهان | مدرس هرن | اثر | رهپویه هرن | پژوهش هرن | نگره | تصویرنامه | کیمیای
هرن | فیروزه اسالم | هرنمند | طراحی داخلی | صنایع دستی | پژوهشنام ٔه هرنهای دیداری | دستاورد | گلجام | نام ٔه هرنهای
منایشی و موسیقی | رواق هرن و اندیشه | فارابی | فرهنگ و آهنگ | مطالعات هرن اسالمی | نقش مایه | هرن دینی | دانش
مرمت و میراث فرهنگی | نقش جهان

5

مجالت معامری و شهرسازی ( 129شامره)

معامری و شهرسازی | جستارهای شهرسازی | مرمت و پژوهش | باغ نظر | منظر | هرنهای زیبا  -معامری و شهرسازی

6

مجالت معامری و شهرسازی | بدون مقاله یا
موضوع عکاسی ( 53شامره)

شهر و معامری بومی | مطالعات شهری | مطالعات شهر ایرانی اسالمی | پژوهشهای معامری اسالمی | مطالعات معامری ایران |
مرمت و معامری ایران | هویت شهر | فرهنگ معامری ایران | پژوهشهای معامری اسالمی

7

مجالت ارتباط تصویری ( 53شامره)

گرافیک و چاپ | نشان | سگال

8

مجالت سینام ،منایش و انیمیشن ( 291شامره)

نقد سینام | سینام تئاتر | صحنه | منایش | هفت

9

مجالت سینام ،منایش و انیمیشن | بدون مقاله
یا موضوع عکاسی ( 933شامره)

تئاتر | هرن هشتم | هرنپیشه | هرنهای منایشی | هرنهای زیبا | نقشآفرینان | گوشه و کنار (سینامی روز) | فیلم نگار | فیلم کوتاه
| فیلمخانه | فیلم | فرهنگ و سینام | سینام و ادبیات | صنعت سینام | پیلبان

هرن | کتاب ماه هرن | بیناب | هرنهای زیبا | هرنهای تجسمی | هرننامه | نام ٔه هرنهای تجسمی و کاربردی | | تندیس | هرنهای
تجسمی | گلستانه | پژوهشنام ٔه فرهنگستان هرن | آین ٔه خیال | رشد آموزش هرن | پیکره | جلو ٔه هرن | زیباشناخت | عروس هرن
| کلک | گلستان هرن | چیدمان | سوره /سوره اندیشه | هرن و مردم | پژوهش هرن دانشگاه اصفهان | آین ٔه هرن | خیال رشقی |
روانشناسی و هرن | رسانه | ادبستان فرهنگ و هرن
بخارا | دانشمند | پیام بهارستان | گنجین ٔه اسناد | اطالعات حکمت و معرفت | ایراننامه | آزما | تاریخ معارص ایران | آموزش و
پرورش (تعلیم و تربیت) | جهان کتاب | چیستا | دانشگاه انقالب | کتاب ماه تاریخ و جغرافیا | مهر | وحید | نگین | نام ٔه فرهنگ
| جستارهای ادبی | مهر

جدول 1
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فهرست مجلههای هرنی ایران

در گروه مجالت تخصصی عکاسی ،سه مجل ٔه دانشجویی وجود دارد که از سال  1385تا کنون ،در فضای
فرهنگی عکاسی ایران منترششده که در ادام ٔه این مطلب ،بهطور اجاملی آمار مربوط به فعالیتهای
آنها بررسی میشود:
دانشجویی ایران با زمین ٔه تخصصی عکاسی است که در مهرماه سال  1385از
کالوتیپ ،نخستین مجل ٔه
ِ
سوی انجمن علمی عکاسی دانشگاه هرن تهران تأسیس شد .کالوتیپ ( )Calotypeبهمعنی «تصویر زیبا»،
نام شیو ٔه ابداعی ویلیام هرنی فاکس تالبوت ،ابداعکنند ٔه یکی از شیوههای اصلی عکاسی است.
قطع چاپی این مجله 25 ،سانتیمرت ×  20سانتیمرت بود و از مهرماه  1385تا خرداد  ،1387جمعاً دو
پیششامره و پنج شامره از آن منترش شد .دور ٔه انتشار این مجله نامنظم و بهحالت گاهنامه بود.

انتشار کالوتیپ در خرداد  1387به دالیل مختلف
متوقف شد و پس از گذشت پنج سال ،در سال
 1393با همکاری معاونت فرهنگی و اجتامعی و
مدرسان دانشگاه هرن ،این مجله دوباره فعالیت
خود را آغاز کردهاست.
جمعاً  75مطلب در کالوتیپ منترش شدهاست که
بهطور کلی شامل مباحث نظری و فنی عکاسی،
معرفی کتاب و پایاننامه ،مصاحبه و گزارش هستند
(جدول .)2

مجل ٔه کالوتیپ
فصلنامه نقد عکس ،شامره 6
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شامره

تاریخ انتشار

تعداد صفحات

تعداد مقاالت و
موضوعات

تعداد و نوع مطالب منترششده

تعداد پدیدآورها

پیششامره

مهر 1385

12

7

 3مطلب علمی 1 ،مصاحبه 2 ،معرفی کتاب و پایاننامه

6

پیششامره

آذر 1385

18

6

 3مطلب علمی 3 ،معرفی کتاب و پایاننامه

6

1

دیامه 1385

32

8

سخن رسدبیر 2 ،معرفی کتاب و پایاننامه 1 ،مصاحبه 1 ،گزارش

7

2

اردیبهشت 1386

36

9

سخن مدیرمسئول 5 ،مطلب علمی 3 ،معرفی کتاب و پایاننامه 1 ،مصاحبه

8

3

آبان 1386

36

9

 5مطلب علمی 3 ،معرفی کتاب و پایاننامه 1 ،مصاحبه

9

4

آذر 1386

36

11

سخن مدیرمسئول 4 ،مطلب علمی 3 ،معرفی کتاب و پایاننامه 1 ،مصاحبه،
 1معرفی دانشجوی عکاسی 1 ،گزارش

9

5

خرداد 1387

36

12

 4مطلب علمی 3 ،معرفی کتاب و پایاننامه 5 ،مطلب دربار ٔه دومین جشن
عکس دانشگاه هرن

9

6و7

زمستان  1393و
بهار 1394

65

13

 7مطلب علمی 2 ،مصاحبه 2 ،معرفی کتاب و پایاننامه ،گزارش ،یادداشت

8

جدول 2
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مجل ٔه چشمک
شامره

تاریخ انتشار

تعداد صفحات

تعداد مقاالت و
موضوعات

تعداد و نوع مطالب منترششده

تعداد پدیدآورها

1

اسفند 1389

37

20

سخن رسدبیر 5 ،مطلب علمی 6 ،نقد عکس و مجموعه عکس 1 ،معرفی
جشنواره 1 ،مصاحبه 1 ،نقد کتاب 4 ،یادداشت عکاسانه

24

2

بهار 1390

46

13

 4مطلب علمی 5 ،نقد عکس و مجموعه عکس 3 ،نقد منایشگاه ،خرب

18

3

تابستان 1391

46

16

 1مطلب علمی 11 ،نقد مجموعه عکس 1 ،نقد منایشگاه 1 ،نقد جشنوار ٔه
عکس 1 ،بررسی آثار جشنوار ٔه فیلم کن ،خرب

16

4

زمستان 1392

45

12

سخن رئیس دانشکده ،سخن دبیر اجرایی ،دربار ٔه جشنوراه ،درباره داوری1 ،
یادداشت 1 ،مصاحبه 2 ،گزارش 2 ،نقد عکسهای جشنواره 2 ،نقد جشنواره،
نگاهی آماری به جشنواره عکس دانشگاه

14

جدول 3
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دومین مجل ٔه دانشجویی تخصصی عکاسی ،از سوی انجمن علمی عکاسی دانشگاه تهران در اسفندماه
 1389با نام چشمک فعالیت خود را آغاز کرد .میتوان این مجله را بهعنوان نگرشی جدیتر و حرفهایتر
در زمین ٔه نقد عکس تلقی منود.
قطع چاپی این مجله 25 ،سانتیمرت ×  20سانتیمرت است و با شامرگان کمرت از  500نسخه ،در دانشگاههای
کشور منترش میشود .این مجله ،به شکل فایل الکرتونیکی نیز در فضای مجازی قابل دریافت است.
از اسفند  1389تا زمستان  ،1395جمعاً چهار شامره از چشمک منترش شد .دور ٔه انتشار مجله نامنظم
بوده ،فاصل ٔه زمانی دو شامر ٔه اول ،یک فصل و دو شامر ٔه آخر یک سال بودهاست (جدول  .)3مجلهای که
در حال حارض پیش روی شام خوانند ٔه گرامی است ،پنجمین شامر ٔه چشمک است که پس از یک وقف ٔه
سهساله منترش شدهاست.
محتوای مجل ٔه چشمک به دلیل برخورداری از خطمشی مشخص ،نسبتاً منسجم است .بیشرت مطالب آن،

شامل نوشتارهای تألیفی پیرامون مباحث نظری
عکاسی و نقد عکس است و بسیاری از نوشتارها
توسط دانشآموختگان مقطع کارشناسی ارشد
دانشگاه تهران نگارش شدهاند.
 61مطلب ارائهشده در چشمک ،بهطور کلی
شامل مباحث نظری و فنی عکاسی ،نقد عکس
و مجموعه عکس ،یادداشت عکاسانه ،مصاحبه و
گزارش جشنوار ٔه عکس دانشگاه تهران هستند.
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سومین مجل ٔه دانشجویی تخصصی عکاسی ،فرتور نام دارد و بهمعنی «انعکاس در آب و آینه» است .این معرفی کتاب ،مصاحبه ،گزارش و منایش عکس
هستند.
مجله در سال  1391زیر نظر انجمن علمی عکاسی دانشگاه سمنان آغاز به کار کرد.
قطع چاپی این مجله 30 ،سانتیمرت ×  21سانتیمرت است و با شامرگان محدود ،در دانشگاههای کشور اغلب مطالب مجل ٔه فرتور شامل نوشتارهای
ترجمهشده به زبان انگلیسی پیرامون جنبههای
منترش میشود و به شکل فایل الکرتونیکی در فضای مجازی قابل دریافت است.
از زمستان  1391تا زمستان  ،1393جمعاً سه شامره از فرتور منترش شد .دور ٔه انتشار این مجله با فاصل ٔه نظری عکاسی و نوشتارهای تألیفی پیرامون نقد
عکس است (جدول .)4
زمانی یکساله بودهاست.
 35مطلب ارائهشده در فرتور ،بهطور کلی شامل مباحث نظری عکاسی ،نقد مجموعه و منایشگاه عکس،
54

مجل ٔه فرتور
شامره

تاریخ انتشار

تعداد صفحات

تعداد مقاالت و
موضوعات

تعداد و نوع مطالب منترششده

تعداد پدیدآورها

1

زمستان 1391

........

8

 4مطلب علمی 1 ،نقد منایشگاه 1 ،معرفی کتاب

 5نفر

2

زمستان 1392

44

12

رسمقاله 3 ،مطلب علمی 1 ،بررسی جشنواره 1 ،مصاحبه 1 ،نقد مجموعه
عکس 1 ،معرفی کتاب ،دربار ٔه گروه عکاسی ،دربار ٔه یک عکاس ،چند عکس

 11نفر

3

زمستان 1393

44

15

رسمقاله 5 ،مطلب علمی 3 ،نقد مجموعه عکس 1 ،مصاحبه 1 ،گزارش1 ،
معرفی کتاب ،نگارخانه

 11نفر

جدول 4
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نام مجله

دور ٔه انتشار

سال رشوع فعالیت

تعداد مجلدهای
منترششده

آخرین شامره

تعداد کل مطالب
منترششده

تعداد کل پدیدآورها تعداد کل صفحات

کالوتایپ

نامنظم

1385

7

 6و 1394 ،7

75

62

271

چشمک

نامنظم

اسفند 1389

4

1392 ،4

61

72

164

فرتور

یکساله

1391

3

3؛ 1393

35

27

130

جدول 5
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در جدول  ،5آمار کلی مرتبط با سه مجل ٔه دانشجویی تخصصی عکاسی ارائه شدهاست .در ده ٔه گذشته،
رشد جنبش و تحرک عکاسی در جامعه ،دانشجویان فعال رشت ٔه عکاسی را مشتاق کرده تا با فعالیت در
مجالت تخصصی عکاسی ،بهنوب ٔه خود در تحوالت علمی و هرنی عکاسی در ایران ایفای نقش کنند .این
تالشها قابلتحسین و تقدیر است اما در یک نتیجهگیری اجاملی ،میتوان تعداد و حجم مجالت این
مجالت و بهتبع آن ،حجم مقاالت و موضوعات منترششده در باز ٔه زمانی دهسال گذشته را ناکافی دانست.
نتیجهگیری فوق ،بیشرت متکی به این موضوع است که در کشور ما ،هرن عکاسی به دلیل تعامل با سایر
حیطههای دانش (فیزیک ،شیمی ،نجوم ،پزشکی و  )...و فرهنگ (مردمشناسی ،قومشناسی ،روانشناسی و

 ،)...نسبت به سایر گرایشهای هرنی ،سهم بیشرتی
از کتابها و مجالت علمی ،هرنی و آموزشی را به
خود اختصاص دادهاست .این موضوع باعث باالرفنت
توقع مخاطبان از جامع ٔه دانشجویی و دانشگاهی
عکاسی برای مشارکت بیشرت در این جریان میشود.
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مجالت دانشجویی عکاسی ،بنا به دالیل گوناگون و بهویژه عدم همکاری یا همکاری ناکافی پدیدآورندگان
مقاالت و موضوعات مختلف عکاسی اعم از نویسندهها ،مرتجمها ،گردآورندهها ،مصاحبهکنندهها،
عکاسها ،صاحبان منایشگاههای عکس ،معرفان کتاب ،ناقدها و گزارشگرها ،هنوز خط سیر یکپارچه و
مشخص نیافتهاند و بسیار باوقفه و نامنظم منترش میشوند.
نامنظم مجالت دانشجویی عکاسی را میتوان در موارد زیر خالصه کرد:
مهمترین دالیل فعالیت کمرنگ و
ِ
 ضعیفشدن جریان علمی و پژوهشی هم ٔه شاخههای دانش در کشور در سالهای اخیر؛ ضعف جریان هرنی عکاسی در کشور و نبود رخدادهای مهم و قابلتوجه در سالهای اخیر؛ عدم وجود پشتیبانی و تشویقهای مالی برای پدیدآورندگان مقاالت و موضوعات؛ جدینگرفنت مجالت دانشجویی ازسوی اغلب پدیدآورندگان مطالب و موضوعات؛عدم انسجام مطالب برخی از مجالت در زمین ٔه مقاالت و موضوعات منترششده؛ ضعف یا بیتوجهی گروههای عکاسی در زمین ٔه تأمین مطالب پژوهشی یا پشتیبانی از تداوم مجالتدانشجویی؛
 رواج پایگاهها و شبکههای اجتامعی مجازی و متایل اغلب عکاسان و پدیدآورندگان برای ارائ ٔه آثار ومقاالت خود در این فضا و عدم همکاری با مجالت.
عوامل یادشده نهفقط بر جریان تولید و انتشار مجالت دانشجویی تأثیر گذاشته ،بلکه متأسفانه در
سالهای اخیر ،باعث توقف انتشار اغلب مجالت باارزش ،باسابقه و پرتیراژ عکاسی کشور ،پس از سالها
انتشار منظم و متوالی شدهاست.
بدیهی است که مجالت تخصصی دانشجویی در زمین ٔه عکاسی ،باعث تقویت فضای علمی ،پژوهشی و
هرنی گروههای عکاسی در دانشگاهها ،اطالعرسانی رویدادهای مهم دانشجویی در زمین ٔه عکاسی ،ترغیب
دانشجویان گروه عکاسی به مطالعه و پژوهش و ارائ ٔه آثار نوشتاری و هرنی و  ...میشود .بنابراین ،وجود
این مجالت در میان مجالت هرنی ایران اهمیت ویژهای دارد و در آینده جایگاه واقعی این مجالت بهرت
مشخص میشود.
امید است در آیند ٔه نزدیک با اصالح بسرتها و زیرساختهای الزم و برطرفکردن عوامل بازدارنده ،و
همچنین با افزایش حامیت مدرسان و مسئولین گروههای عکاسی و سایر پدیدآوران درون و بیرون از
دانشگاهها ،شاهد افزایش تعداد مجالت تخصصی و رونق این بخش از هرن عکاسی کشورمان باشیم.

پرسیدن عیب نیست
معصومه آقایی

در این شامره میخواهیم بهجای نگاه کردن به بیرون و نقد عکس و وضعیت عکاسی ،رس بچرخانیم و
نگاهی بیاندازیم به خانه خودمان ،به دانشگاه و به وضعیت عکاسی در دانشگاهها .قصدمان نکوهش
یا ستایش وضعیت آموزشی دانشکدههای عکاسی نیست؛ بلکه برآنیم تا توصیفی از وضعیت موجود
ارائه دهیم.
وضوح پاسخهایشان معموالً پرسیده
پرسشهایی در ذهن داشتیم ،پرسشهایی که شاید از فرط
ِ
منیشوند ،اما خواستیم از اساتید باسابقه ،از اساتید جوان و تازهنفس و از برخی دانشجویان بپرسیم تا
آنچه در ذهن واضح به نظر میآید در نوشتار واضحتر شود و شاید مباند و ثبت شود تا اندکی بدانیم
که فضای آموزشی دانشکدههایامن چگونه است و دلخواه اساتید و دانشجویان چیست؟ و از آنجا که
های دیگر دانشگاهی ،راهی دانشگاههای
بسیاری از عکاسان جوان نیز مانند دانشآموختگان رشته ِ
اروپا و امریکا و...شدهاند ،از آنهایی که تجربه هر دو فضا را داشتهاند نیز پرسیدهایم تا مقایسهای
باشد (اگرچه نهچندان عمیق) میان دو مکان و فضای آموزشی متفاوت در یکزمان .باشد که از
خوبیهای فضاهای دیگر ایده بگیریم یا حداقل تفاوتها را بدانیم ،شاید دریابیم چرا پس از گذشت
 33سال از تأسیس رشته عکاسی در دانشگاه ،تعداد کمی از فارغالتحصیالن عکاسی هرنمند از آب
درآمدند .هرچند به قول علی حامتی «مدرسه هرن مزرعه بالل نیست که هرسال محصول بهرتی داشته
باشد» اما دانشگاه اغلب نهتنها هرنمند که حتی درزمین ٔه امورات تکنیکی رصف نیز کارشناسان چندان
خربهای تحویل نداده است.
اساتید و دانشجویان بزرگوارانه ،زمانی را برای پاسخ به این پرسشها اختصاص دادند از خالل پاسخها
میتوان دریافت که تقریباً همه از وضع موجود (با درجات متفاوتی) ناراضی هستیم .یکی از بزرگترین
مشکالت دانشکدههای ما شیوه گزینش دانشجو است .با این شیوه منیتوان دانشجویان عالقهمند

را بهدرستی انتخاب منود .مراد از عالقهمند تنها
دوستدار عکاسی نیست .عالقهمندی که عالقهاش
او را به تالش و کوشش و آموخنت در راستای
عکاسی هدایت کند .چنانچه شیوههای انتخابی
پرحوصلهتر ،همراه با بررسی منونهکار و عالیق
متقاضیان باشند ،چهبسا نتایج بهرتی به بار
آید .این در حالی است که دانشگاههایی مانند
دانشگاه پیام نور و علمی کاربردی اخیراً اقدام
به ثبتنام دانشجویان عکاسی بدون کنکور،
مصاحبه و هیچگونه محدودیت خاصی کردهاند.
دانشجویانی که اغلب عالقه چندانی نهتنها به
عکاسی که به هرن نیز ندارند و تنها عالقهمندند
نام دانشجوی هرنی را یدک بکشند.
از مهمترین تفاوتها میان دانشکدههای عکاسی
ایران و خارج از ایران وجود تسهیالتی (مادی و
معنوی) از سوی دانشگاه است .وجود آتلیهها
و دستگاههای چاپ عکس با قیمت مناسب در
دانشگاه ،برپایی منایشگاههای دورهای و منظم
از آثار دانشجویان و تالش برای آزمودن انواع
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کارشناس ارشد عکاسی -پردیس هرنهای زیبا دانشگاه تهران

روشهای ارائه مانند کتاب عکس ،در دانشگاه ،هم به تجربه کاری دانشجویان اضافه میکند و هم به
سبب دیده شدن آثار دانشجویان ،باعث تشویق و ترغیب آنها میشود .بعالوه فرصتی خواهد بود
تا آثار دانشجویان از هامن دوران دانشجویی در معرض دید گالریداران و عالقهمندان هرن قرار بگیرد
که این خود باعث میشود دانشجویان کیفیت آثارشان را باال بربند رقابت کنند و از کمکاری بپرهیزند.
برگزاری منایشگاه از آثار دانشجویان چندی است که در دانشکده هرنهای زیبا آغازشده و امید که
راهگشا باشد.
نبودن گرایشهای مختلف عکاسی در دورههای کارشناسی و کارشناسیارشد و میزان تأکید بر دانش
نظری در دوره کارشناسیارشد از موارد مورد اختالف است که هر دو ناشی از عدم وجود یک طرحدرس
جامع و بهروز است .اساتید و مدرسان جوان نظرات و راهحلهایی ارائه کردهاند.
در میان همه کاستیها حضور مدرسان جوان در دانشکدههای عکاسی که نرشیه "چشمک" افتخار
همراهی با برخی از آنها را در این شامره دارد ،غنیمتی است که میتواند مایه امید آینده آموزش
عکاسی باشد .مدرسانی که جدیترین منتقدان شیوههای آموزش عکاسی در دانشکدهها هستند،
هرچند گاهی نیز بیتجربگیشان خود یکی از موانع آموزشی است .امید که این مدرسان جوان با یاری
اساتید پیشکسوت خود بتوانند آینده روشنتری برای آموزش عکاسی ایران رقم زنند.
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پرسشهایی درباره وضعیت آموزش
عکاسی در دانشگاههای ایران
اساتید

دکرت حشمت افتخاری

مدیر گروه عکاسی دانشکده هرن و معامری دانشگاه آزاد اسالمی
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 -1سازوکار پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف چگونه است؟ آیا از نحوه و
تعداد پذیرش دانشجو رضایت دارید؟ چه راهکارهایی ارائه میدهید؟ (آزمون
عملی ،محدودیت ورود برای رشتههای غیر هرنی و ...؟)
دانشگاه آزاد مقاطع مختلف ندارد و فقط در مقطع کارشناسی
دانشجومیپذیرد .نحوه پذیرش دانشجو خیلی راضیکننده نیست و
راهکارهایی مثل آزمون عملی و محدودیت ورود رشتههای غیرهرنی هم
کارگشا نیستند .مث ًال در آزمون عملی ،تقریباً اغلب رشکتکنندگان عکسهای
شمع و گل و پروانه را با تصور اینکه کارهایی قویی هستند ،بهعنوان منونه
کار ارائه میدهند .اینکه ما بخواهیم این افراد را نپذیریم به وظیفه خود
که هامنا آموزشوپرورش این افراد است عمل نکردهایم؛ بعد از رشوع کار
آموزش ،دیدگاههای آنها تغییر میکند و رشد آنها رشوع میشود .از طرف
دیگر افراد زیادی نیز وجود دارند که در کنکور عکاسی رشکت منیکنند اما
استعداد ذاتی عکاسی دارند .اگرچه تا حدی هنوز کارهایشان خام است و
راهشان را پیدا نکردهاند ،اما استعدادهای خیلی خوبی هستند .ما منیتوانیم
این دسته را وارد دانشگاه کنیم ،حتی امکان شناسایی آنها نیز برای ما وجود
ندارد .چون روال پذیرش این دسته نیز فقط از طریق کنکور میرس است؛
بنابراین عادالنه نیست که افرادی که کنکور دادهاند را بهرصف منونه کارهای
ضعیف نپذیریم.
متنوع مرتبط با عکاسی در دانشگاهها وجود
 -2در حال حارض آیا گرایشهای
ِ
دارد؟
براساس تجربه سالها تدریس من و همکارانم ،این اتفاقنظر وجود که
درسی مثل کارگاه  6را به سمت گرایش خاصی هدایت کنیم؛ یعنی گرایش

خاص را ازاینجا رشوع کنیم؛ چون در رشته عکاسی گرایش خاصی وجود
ندارد و این نقص باید جربان شود.
 -3محتوای درسی مصوب وزارت علوم چیست؟ آیا این محتوا بهروز است؟
این محتوا تا چه میزان قابلانعطاف است؟ آیا میتوان در دانشگاههای
مختلف آن را تغییر داد؟
محتوای درسی مصوب در این یکیدوساله اصالح و بهروزتر شده است.
بااینحال با توجه به تعداد زیاد دانشجویان دانشگاه آزاد ،اساتید و حتی
نامهنگاریهای بسیار زیادی که از طرف دانشگاه آزاد انجامشده ،هیچ
مشورتی با دانشگاه آزاد انجام نشده است .این محتوای درسی نقصهای
بسیار زیادی دارد که حت ًام باید تا چند سال آینده رفع شود .ظاهراً روند
تصویب درسها و رسفصلهای رشته عکاسی در وزارت علوم بهگونهای است
که تنها نظر چند نفر را که گاهی اص ًال عکاس نیستند و هیچ تجربه عکاسی
ندارند ،جویا میشوند تا رسفصلها و رشح درسهای رشته عکاسی را تهیه
کنند .رسفصلهای موجود اص ًال قابلانعطاف نیست و بسیار محدود است.
رسفصلهای رشته عکاسی میتواند بسیار بهرت از این باشد .حتی ما دروس
جایگزین رسفصل فعلی را در چند جلسه مشورتی با دقت ،ازنظر زمان،
اختیاری یا اجباری بودن دروس و کارگاهی یا تئوری،عملی بودن ،تدوین
و ارسال کردیم که اص ًال موردتوجه قرار نگرفت؛ علیرغم اینکه رسفصلهای
کنونی احتیاج به تغییر دارند.
 -4آیا محتوای درسی وزارت علوم به تغییر نیاز دارد؟ چرا سالهاست این
محتوا تغیر نکرده است؟ چه کسانی صالحیت تغییر و تدوین آن را دارند؟
جواب در سؤال باال داده شد.
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 -5آیا مترکز بر واحدهای نظری در مقطع کارشناسی ارشد زیاد نیست؟
بله ظاهراً بیشرت دروس کارشناسی ارشد بر واحدهای نظری تأکید دارد؛ یعنی
دروس عملی ،مثل عکاسی ماهوارهای با تعطیلی سایت ماهواره ،حذفشده
و بیشرت دروس نظری جایگزین شده است .از طرفی عدم وجود محدودیت
ورود سایر رشتهها به کارشناسی ارشد عکاسی میتواند به روند کار رضبه
بزند .چون افرادی وارد کارشناسی ارشد میشوند و مدرک این رشته را
میگیرند اما هیچگونه اطالعی از کار با دوربین معمولی ندارند.
 -6آیا جای خالی اقتصاد هرن بهویژه اقتصاد عکاسی در محتوای درسی
دانشگاهها احساس منیشود تا دانشجویان پس از فارغالتحصیلی حداقل
تصوری از فضای کاری خود داشته باشند و برای ایجاد کار به آنها کمک کند؟
اتفاقاً ما ،درسهایی در مورد اقتصاد وعکاسی را جزو دروس پیشنهادی به
وزارت علوم معرفی کرده بودیم .چنین چیزی در برنامه کنونی گنجانده
نشده تا دانشجو بتواند با مبانی الزم آن آشنا شود.
 -7دانشجویان شام تا چه میزان مجاز به ساختارشکنی و تعدی از دیدگاههای
شام هستند؟
این امر به نوع آموزش مربوط میشود؛ یعنی به اساتید و دانشجویان
بستگی دارد .ما قاطعانه اعالم میکنیم که در دانشگاه آزاد هم تعداد اعضای
هیئت علمی بیشرت است و هم تنوع دیدگاه در کارهای اساتید کام ًال به
چشم میخورد .اص ًال یکدستی و یکنوع دیدگا ِه عکاسی ،در اساتید وجود
ندارد .به همین دلیل دانشجویان مجازند بهدلخواه از هر درسی یا هر
کارگاهی با توجه به تنوع ارائه ،انتخاب خود را انجام دهند .بهعنوان مثال
کارگاه پرتره یا طبیعت توسط  6-5استاد مختلف ارائه میشود که دانشجو
بهسادگی امکان انتخاب دارد .باتوجه به تنوع امکانات و البراتوارهای مجهز،
آزادی الزم جهت انتخاب دروس را به دانشجویان دادهایم تا با اساتیدی که
مایلاند ،واحدهای درسی خود را بگذرانند .لذا دانشجویان بر اساس انتخاب
اساتید دلخواه ،به شکل هدایتشده میتوانند ساختارشکنی¬هایی در کار
عکاسی انجام دهند .خوشبختانه دانشجویان دانشگاه آزاد به غیر از ایران

در بسیاری از کشورهای دیگر مشغول به کارند و در دانشگاههای اروپایی
تدریس میکنند .این موفقیت نشاندهنده جایگاه اولیه و آموزشی بوده که
تقریباً مناسب و رضایتبخش بوده است.
 -8آیا کیفیت آثار ارائهشده توسط دانشجویان رضایتبخش است؟
کیفیت کار دانشجویان طبیعتاً متفاوت است ،دانشجویانی هستند که رصفاً
کارشان را انجام میدهند و با یک منره قبولی پله به پله باال میآیند و
مدرک میگیرند .خوشبختانه نسبت به مراکز آموزشی دیگر در دانشگاه آزاد،
درصد بیشرتی از دانشجویان هستند که کارهای خوب و جدید و رضایت
بخشی ارائه میکنند .دانشجویانی که بسیار موفقاند و تعداد زیادی از
آنها حتی از دانشگاههای معترب و موفق درزمین ٔه عکاسی پذیرش میگیرند.
حتی یکی از دانشجویان من تنها با ارائه پایاننامهای که کار کرده بود موفق
به اخذ پذیرش برای ادامه تحصیل در کانادا شد .دانشجوی دیگری نیز که
پایاننامهاش درمورد عکاسی زیر آب بود ،از یک کشور آسیایی دعوت به
آموزش دادن عکاسی زیر آب شد.
 -9سازوکار دانشگاه در مقابل کمکاریهای دانشجویان چیست؟ پیشنهاد شام
چیست؟
متأسفانه کمکاری دانشجویان روزبهروز بیشرت میشود وسطح سواد عمومی
هم نسبت به قبل بسیار پایینتر است .دانشگاه عم ًال سازوکار خاصی را
منیتواند داشته باشد تا با تهدید و تطمیع و چوب و چامق دانشجو را به
کار وادارد؛ اما هستند اساتیدی که بهصورت منطقی راهکارهایی دارند و
دانشجویان را وادار به کار میکنند.
 -10آیا شام برای ارائه آثار و چاپ پژوهشهای دانشجویان درخارج از فضای
دانشگاه تالش میکنید؟ چه راهکارهایی ارائه میدهید؟
در حال حارض ما مقطع کارشناسی ارشد نداریم اما برای پژوهشهایی که
دانشجویان در خارج از دانشگاه انجام میدهند ،اساتید حتیاملقدور تالش
میکنند بهواسطه کانالهایی که میشناسند دانشجویان را مطرح کرده و
حامیت کنند تا دانشجویان جذب کار شوند.
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 -11آیا دانشگاه برای معرفی آثار و ارتباط دانشجویان با نهادهای عکاسی ،بگویم راه برای بهرت شدن هست و میتواند بسیار ساده هم باشد.
گالریها و فضاهای کاری ،راهکارهایی دارد؟
باید بگوییم که آرزو داریم نهادهای قدرمتندی در عکاسی داشته باشیم.
میتوان گفت چند گروه وجود دارد که دلسوزانه دورهم جمع شدهاند و
کارهایی انجام میدهند .اگر از جنبه صنفی این گروهها بگذریم ،ارتباط با
این گروهها باعث آشنایی بیشرت دانشجویان با فضای عکاسی میشود .این
کار کمکم دارد اتفاق میافتد .بد هم نیست اما چندان هم موفق نیست.
حضور درجاهای دیگر مانند خربگزاریها که میتوانند از کار دانشجویان
عکاسی استفاده کنند ،بیشرت به فعالیت خود دانشجویان بستگی دارد .چون
دانشجویان دانشگاه آزاد برای تأمین هزینههای خود اغلب حین تحصیل،
کار دانشجویی انجام میدهند ،فعالترند و خود به چنین مراکزی مراجعه و
ارتباط برقرار کرده و رشوع به کار میکنند .به همین دلیل بچههای دانشگاه
آزاد در این کار موفقترند.
 -12نظر شام در مورد نرشیات دانشجویی عکاسی ،منایشگاهها و جشنوارههای
دانشجویی عکس چیست؟ چه پیشنهادهایی دارید؟
نرشیات دانشجویی چندان خوب و موفقی درزمین ٔه عکاسی نداریم .چون
چاپ نرشیات هزینهبر است دانشگاهها چندان زیربار این کار منیروند؛
اما درزمین ٔه جشنوارهها و منایشگاهها دانشجویان فعالیتهایی دارند .از
طرف اساتید ،مدیریت دانشگاه و گروه عکاسی تشویق و معرفی میشوند.
برای برگزاری منایشگاه برای دانشجویان تخفیف بگیریم و ابتدا برای برپایی
منایشگاههای گروهی و بعد منایشگاههای اختصاصی دانشجویان را راهنامیی
میکنیم که نسبتاً منایشگاههای موفقی هم بوده است.
 -13به نظر شام (بهطور تقریبی) آینده وضعیت آموزش عکاسی ایران چگونه
خواهد شد؟
منیتوانم از واژه خوشبین بودن یا بدبین بودن استفاده کنم؛ اما نهایتاً
امیدوارم آینده به شکلی باشد که دانشجویان بیشرت موفق باشند و درزمین ٔه
آموزش اساتید بتوانند بهرت برنامههای خود را پیاده کنند .فقط میتوانم

دکرت محمد خدادادی مرتج مزاده

(با سالم ،من نه بهعنوان مدیر گروه عکاسی دانشگاه هرن بلکه بهعنوان معلم
عکاسی و عضو هیئتعلمی آن گروه ،در حد توان و بهاختصار به این پرسشها
پاسخ میگویم .دو نکته را نیز گوشزد میکنم -۱ .طراحی برخی از پرسشها
خوب نیست که بسته به موارد به آنها اشاره خواهم کرد -۲ .امکان و زمان
پاسخگویی متام و کامل به این پرسشها -به دلیل درگیریهای کاری -برای من
مقدور نیست).
 -1سازوکار پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف چگونه است؟ آیا از نحوه و
تعداد پذیرش دانشجو رضایت دارید؟ چه راهکارهایی ارائه میدهید؟ (آزمون
عملی ،محدودیت ورود برای رشتههای غیر هرنی و ...؟)
پرسش اول ساده اما چندبخشی است؛ و درمجموع یک فرایند گسرتده را
میجوید .در حال حارض پذیرش دانشجوی عکاسی در مقطع کارشناسی در
علمی پس از آن ،انجام
دانشگاههای دولتی از طریق کنکور رسارسی و مصاحب ٔه ِ
میشود؛ و برای مقطع کارشناسی ارشد ،فقط از طریق کنکور رسارسی دانشجو
جذب میشود.
تعداد دانشجو معموالً بر اساس ظرفیت علمی و ابزاری در هر دانشگاه معین
میشود .معموالً گروه عکاسی هرساله ظرفیت خود را طریق مدیران ارشد
دانشگاه به سازمان سنجش اعالم میکنند؛ اما متأسفانه در برخی دورهها تعداد
دانشجویان پذیرفتهشده بیش از ظرفیت اعالمشده است و مشکالت جدی را
پدید میآورد.
وجود مصاحبه علمی برای جذب دانشجو در مقطع کارشناسی نتیج ٔه مطلوبی
را به دست داده است ،هرچند برای قضاوت نهایی زود است ،چون فقط دو
سال است که برقرارشده است .بهطور منطقی اگر همین فرایند برای مقطع

کارشناسی ارشد نیز اجرا شود ،نتیج ٔه مطلوبی خواهد داشت .موضوعی که چند
سال است آن را پیشنهاد میکنیم.
حضور دانشجویان غیر عکاسی -دانشجویانی که مقطع کارشناسی آنها
عکاسی نبوده است -مرشوط به داشنت هدف و پیشنهاد حدوداً مشخص برای
موضوع پایاننامه و تجرب ٔه قبلی در حوزه مطالع ٔه نظری و کار عملی عکاسی-
ایرادی ندارد .در خالل این سالها از  ۱۳۷۴تا  ۱۳۹۵در دانشگاه هرن بالغبر
 ۲۵۰پایاننامه دفاع شده است که بسیاری از پایاننامههای ارزشمند و برتر
توسط دانشجویانی نگاشته شده است که کارشناسی آنها عکاسی نبوده است؛
اما با مامرست فراوان و هدف مشخص ،یافتههای ارزشمندی را ارائه کردهاند.
با این وصف برای نظام آموزشی ،هم نام بودن مقطع کارشناسی مثبتتر به
نظر میرسد بهویژه از جهت گذراندن دروس پیشنیاز که برای دانشجویان
غیر از عکاسی الزامآور است .انجام این کار برای نظام آموزشی و گروه عکاسی
مشکالت برنامهریزی را در پی دارد .در صورت وجود مصاحبه برای جذب
دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ،پرسش از هدف و سنجش توانایی داوطلب
برای ادام ٔه تحصیل ،روش مناسبتری برای جذب دانشجوی عالقهمن ِد واقعی
است.
متنوع مرتبط با عکاسی در دانشگاهها وجود
 -2در حال حارض آیا گرایشهای
ِ
دارد؟
پرسش گنگ است .اگر منظور وجود میان رشتهایها در دانشگاه است؟ پاسخ
منفی است .اگر منظور گرایش نظری و گرایش عملی است؟ یعنی یک دانشگاه
فقط به موارد نظری بپردازد و دیگری به موارد فنی و عملی؛ با توجه به ماهیت
عکاسی و رضورتهای جامع ٔه امروز ایران ،باز پاسخ من منفی است؛ اما شاید
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برخی دانشگاهها بیشرت به جنبههای نظری و برخی دیگر به جنبههای فنی
و عملی توجه کنند .این متایل – شاید به شکل ظاهری و نه عمیق -در ایران
وجود داشته باشد.
 -3محتوای درسی مصوب وزارت علوم چیست؟ آیا این محتوا بهروز است؟
این محتوا تا چه میزان قابلانعطاف است؟ آیا میتوان در دانشگاههای
مختلف آن را تغییر داد؟
پاسخ به بخش اول این پرسش کار من نیست؛ اما میتوانم بگویم رشح درسی
است آمیخته از چند حوزه نظری و عملی که بسیاری از آنها -در این سالها-
فقط از جهت شکلی ثابت ماندهاند و ازلحاظ محتوایی تغییرات بسیاری
یافتهاند؛ اما تغییر شکلی این دروس ،فرایندی سخت و طوالنی است و چهبسا
در حین تغییرات ،تغییرات ناخواست ٔه دیگری که حاصل کاغذبازیهای متداول
در ارکان مرتبط است ،کار را پیچیدهتر کند .درعینحال باید توجه کرد با توجه
اری کنونی ،رشح درس نهایتاً  ۵سال
بهرسعت تحوالت فرهنگی ،رسانهای و ابز ِ
میتواند بهطور مفید استفاده شود.
هر دانشگاه در حد توان خود و با حفظ ساختار آموزشی ،میتواند در مصادیق
دروس تغییراتی را متناسب با رضورت روز اجرا کند.
 -4محتوای درسی مصوب وزارت علوم چیست؟ آیا این محتوا بهروز است؟
این محتوا تا چه میزان قابلانعطاف است؟ آیا میتوان در دانشگاههای
مختلف آن را تغییر داد؟
البته تغییر کرده است؛ اما کامکان مطلوب نیست.
معموالً این کار یک فرایند چندجانبه است که نهتنها اساتید باسابقه بلکه
دانشجویان برگزیده و کارشناسان ارشد و خرب ٔه مباحث آموزشی میبایست در
آن وارد شوند .هرچند تاکنون نیز بهطور نسبی این کار انجامشده است اما
نتیجه مطلوب نبوده است .افزون بر آن ،باید توجه کرد برنامهریزی این رشته
برای دانشگاههای ایران است و نه امریکا و اروپا ،پس با توجه به رضورتهای
روز جامع ٔه جوان و عالقهمند به عکاسی میبایست برنام ٔه درسی نوشت و البته
از آموزههای جهانی این رشته نیز استفاده کرد .مهمترین کاستی موجود در

این موضوع این است که بررسی و رشحدرس نویسی در ایران متفرق و بسیار
زمانبر است و زمانی تصویب میشود که عمر مفید رشحدرس رو به امتام
است؛ افزون بر آن ایرادهای ناخواسته و وارد به رشح درس مصوب را ب هراحتی
منیتوان تغییر داد.
 -5آیا مترکز بر واحدهای نظری در مقطع کارشناسی ارشد زیاد نیست؟
کارشناسی ارشد اگر گرایشی میشد ،این مشکل پیش منیآمد؛ اما در حال حارض
نیز باوجود درس کارگاه آزاد عکاسی -که در دانشگاه هرن توسط دو استاد و
دو زمین ٔه مختلف در حال اجرا است -میتواند این کاستی را تا حدودی جربان
مناید .البته این موضوع در رشح درس جدید پیشنهادشده توسط دانشگاه هرن
بیشرت از قبل موردتوجه قرارگرفته است.
 -6آیا جای خالی اقتصاد هرن بهویژه اقتصاد عکاسی در محتوای درسی
دانشگاهها احساس منیشود تا دانشجویان پس از فارغالتحصیلی حداقل
تصوری از فضای کاری خود داشته باشند و برای ایجاد کار به آنها کمک کند؟
پرسش خوبی است .بله جای خالی چنین درسی که بتواند زمینهای برای کار
دانشجو پس از فارغالتحصیلی فراهم آورد حس میشود .البته دانشگاههای
مختلف در دروس کارگاهی دانشجویان را با فرآیند اجرای حرفهای در حوزههای
مختلف عکاسی آشنا و مرتبط میکنند.
 -7دانشجویان شام تا چه میزان مجاز به ساختارشکنی و تعدی از دیدگاههای
شام هستند؟
این پرسش خود مصداق ساختارشکنی در ساختار همین پرسشها است .یعنی
ساختار متعارف پرسشها به نحوی عجیب و غیرمرتقبه با این پرسش برهم
خورد .پاسخ معینی برای آن ندارم .توهین و بدعت و نواخنت ساز مخالف،
جملگی بهرغم تفاوتشان ،ساختارشکنی به شامر میآیند .من با هرکدام
متناسب با ظرفیت موجود و گرفنت نتیج ٔه الزم و مطلوب برخورد خواهم کرد.
تولید فکر و اید ٔه جدید توسط دانشجو میتواند پدید ٔه مطلوبی باشد .اما در
پژوهشی دانشگاه را به خطر
رشایط کنونی منیتوان متام ارکان آموزشی و
ِ
انداخت .به نظر من روش منطقی و برخورد باحوصله در مواجهه با پدیدههای
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نوظهور مناسبتر است.
 -8آیا کیفیت آثار ارائهشده توسط دانشجویان رضایتبخش است؟
پرسش خوب نیست و خیلی کلی است .اگر بگویم بله یا خیر چه ارزش
محتوایی دارد و به چه درد شام و مخاطبین میخورد.
در پارهای موارد حس میکنم برخی از دانشجویان انگیز ٔه الزم برای کار را ندارند؛
اما برخی دیگر از آنان دارند و خوب کار میکنند .وظیف ٔه من بهعنوان معلم این
است که همه را در مسیر پیرشفت و تعالی قرار دهم .برخی جلو میدوند و
برخی الکپشتی راه میروند؛ اما مسئولیت من قبال هم ٔه آنها یکسان است.
این به این معنی نیست که برای دانشجویان ضعیفتر همانداز ٔه دانشجویان
قویتر وقت و انرژی میگذارم ،چهبسا در موارد بسیاری به روشهای گوناگون
و حتی نامحسوس وقت و انرژی بیشرتی را برای دانشجویان ضعیف -و البته
عالقهمند -خرج میکنم.
 -9سازوکار دانشگاه در مقابل کمکاریهای دانشجویان چیست؟ پیشنهاد شام
چیست؟
اگر میتوانستم ساختارشکنی کنم میگفتم تنبیه بدنی ،البته نه از نوع
آسیبزننده بلکه از نوع آگاهیدهنده ،هشداردهنده و یادآوری اینکه
دانشجویان عزیز :راههای متنوع و متفاوتی برای اتالف وقت وجود دارد ،اما
اینجا میبایست از وقت بهرت استفاده کنید؛ اما ما کامکان روش قدیمی و
نهچندان مفید منره را داریم .با این وصف منیتوانم بهطور قطعی ،این تنها
سالح معلم در رشایط کنونی را ناکارآمد بنامم.
 -10آیا شام برای ارائه آثار و چاپ پژوهشهای دانشجویان در خارج از فضای
دانشگاه تالش میکنید؟ چه راهکارهایی ارائه میدهید؟
پرسش سختی است .دقیقاً منیتوانم بگویم که چه کارهایی میکنم .بخشی
از آثار دانشجویان را در بخش مربوط به گروه عکاسی در ُپرتال دانشگاه
هرن به منایش میگذارم .آثار آنان را در فضای دانشگاه و خارج از آن به
منایش میگذارم -البته اگر بتوانم .از همراهی و تبادلنظر بین دانشجویان در
دانشگاههای مختلف نیز استقبال میکنم.

 -11آیا دانشگاه برای معرفی آثار و ارتباط دانشجویان با نهادهای عکاسی،
گالریها و فضاهای کاری ،راهکارهایی دارد؟
معموالً این فرایند میبایست از طریق حوزه معاونت اجتامعی -فرهنگی
دانشگاه انجام شود .که کارهایی در این سالها صورت گرفته است .در
دانشگاه هرن ،همراهی و مساعدت در برگزاری جشنواره عکس نقره در سال
جاری توسط همکاران محرتم در حوزه معاونت اجتامعی -فرهنگی منون ٔه خوبی
است.
 -12نظر شام در مورد نرشیات دانشجویی عکاسی ،منایشگاهها و جشنوارههای
دانشجویی عکس چیست؟ چه پیشنهادهایی دارید؟
فعالیتهای خوبی هستند .مرشوط بر اینکه در مسیر آموزش و پژوهش
دانشجویان افزاینده باشند و نه کاهنده .انگیزه و هیجان تولید کنند و نه
رخوت و دلمردگی .همچنین با هامهنگی کامل با ارکان دانشگاه کار کنند و
از متام انرژی نهفته در بخشهای مختلف دانشگاه بهره گیرند و بهطور مداوم
با ترشیکمساعی و مشورت ،متام ارکان و نیروهای دانشگاه را عالقهمند و
درگیر کار کنند.
 -13به نظر شام (بهطور تقریبی) آینده وضعیت آموزش عکاسی ایران چگونه
خواهد شد؟
به سهم خود تالش میکنم تا بهرت شود؛ اما منیدانم؛ یعنی از یکسو به نظر
میرسد عکاسی را میتوان بهصورت خودآموز یاد گرفت .نهتنها بخش عملی
آن را بلکه متام مباحث نظری و نظریهپردازی و نقد و تحلیل عکس را نه الزاماً
از طریق مطالع ٔه مطالب متنوع غربی در شبکههای مجازی ،بلکه از طریق
کتابها و مقالههای ترجمه و منترششد ٔه فارسی میتوان خواند و یاد گرفت.
توجه کنید از فروردین سال  ۱۳۹۴تا اکنون -دیماه  -۱۳۹۵بالغبر  ۵۰عنوان
کتاب عکاسی ترجمهشده است .با توجه به خصلت ویژ ٔه ما ایرانیان مبنی
بر اینکه «میخوانم پس میدانم» ما عکاس و صاحبنظر در حوز ٔه عکاسی
بسیار داریم که درس عکاسی در دانشگاه را نخواندهاند ،اما درزمین ٔه کار خود
متخصص هستند -یا در برخی موارد میپندارند که چنین هستند .در چنین
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رشایطی خواندن عکاسی در دانشگاه بهویژه در مقطع کارشناسی ارشد چه
رضورتی دارد؟ فقط مدرک؟ این مدرک به چه درد میخورد؟ ادامه تحصیل؟
تدریس در مراکز علمی کاربردی؟ مگر چقدر حقوق دریافت خواهند کرد؟
اندیشی منطقی در پس این تحصیل سخت وجود دارد؟ اگر عالقه
واقعاً چه دور
ِ
و تعهد در کار نباشد ،تحصیل در رشت ٔه عکاسی -مانند گذشته -توجیه اقتصادی
ندارد.
در سوی دیگر ،منیتوان ازنظر دور داشت که یادگیری عکاسی -بنابر طنزی
منادین -در گذر از خیابان انقالب و مرور کتابفروشیهای جلو دانشگاه و گذر
از زیرگذر چهارراه ولیعرص میرس است .اما عکاسان خودآموخته میتوانند
تعهدی در قبال بهرهگیری از آموختههایشان نداشته باشند .جامعه نیز-
شاید -تعهد و تخصصی را از آنان طلب نکند .اما کسی که درس عکاسی در
دانشگاه را میخواند ،در مرتب ٔه نخست به خود و در مرتب ٔه بعد به جامع ٔه خود
تعهد دارد .تعهدی که اگر باعالق ٔه مستمر همراه نباشد ،راه بهجایی نخواهد
برد .امروزه بسیاری از مدیران رشکتها و کارخانهها و  ...براین باور -شاید
سادهاندیشانه -هستند که با موبایل خود میتوانند هامنند عکاس تبلیغاتی و
یا عکاس مطبوعاتی عکس بگیرند .امروزه متام مردم میتوانند بدون هیچ سواد
و آموزشی عکس بگیرند و حتی با نشان دادن عکسهای خود در پایگاههای
مجازی ،نظر طرفداران زیادی را جلب کنند .در چنین فضایی ،نه تنها تعهد
کاری به اجرای صحیح و هدفمند پروژههای عکاسی که از طریق آموزش
دانشگاهی میرس شده است -البته اگر میرس شود ،بلکه تعهد به ارتقای درک
برصی صاحبان قدرت و مدیران ارشد و البته آحاد مختلف مردم در
و سواد
ِ
جامع ٔه معارص ایران میتواند از اهم وظایف و تعهدات دانشجویان عکاسی در
قیاس با عکاسان خودآموخته به شامر آید.

مهران مهاجر

 -1سازوکار پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف چگونه است؟ آیا از نحوه و
تعداد پذیرش دانشجو رضایت دارید؟ چه راهکارهایی ارائه میدهید؟ (آزمون
عملی ،محدودیت ورود برای رشتههای غیر هرنی و ...؟)
سازوکار پذیرش دانشجو در هر دو مقطع بر آزمون رسارسی استوار است
که البته در مقطع کارشناسی دو سالی است که مصاحبه نیز به این آزمون
افزودهشده است .پذیرش دانشجو در هر دانشکد ٔه هرنی اگر در خود آن
دانشکده و با کمک مدرسان هامن دانشکده صورت گیرد کارآمدی رشته بیشرت
خواهد شد.
متنوع مرتبط با عکاسی در دانشگاهها وجود
 -2در حال حارض آیا گرایشهای
ِ
دارد؟
گرایشهای مختلف عکاسی به شکل تفکیکنشده در محتوای تدریس چهارساله
گنجاندهشده و به گامن من با توجه به امکانات آموزشی (منابع انسانی و
ابزارها و مواد مصالح آموزشی) امکان این تفکیک در حال حارض وجود ندارد.
 -3محتوای درسی مصوب وزارت علوم چیست؟ آیا این محتوا بهروز است؟
این محتوا تا چه میزان قابلانعطاف است؟ آیا میتوان در دانشگاههای
مختلف آن را تغییر داد؟
محتوای درسی به هیچ رو روزآمد نیست و البته تقریباً در هم ٔه دانشکدههای
هرنی از جمله دانشکد ٔه خودمان دیرزمانی است که این محتوا با توجه به
رشایط تغییر کرده است.
 -4محتوای درسی مصوب وزارت علوم چیست؟ آیا این محتوا بهروز است؟
این محتوا تا چه میزان قابلانعطاف است؟ آیا میتوان در دانشگاههای
مختلف آن را تغییر داد؟

ظاهراً قرار است چنین تغییری رخ دهد و گروه عکاسی دانشکد ٔه هرنهای زیبا
نیز برنامه پیشنهادی خود را ارائه کرده است.
 -5آیا مترکز بر واحدهای نظری در مقطع کارشناسی ارشد زیاد نیست؟
لزوم شکلگیری
مترکز بر واحدهای نظری در کارشناسی ارشد با توجه به ِ
نظاممن ِد پژوهش تاریخی و انتقادی در عکاسی ایران صورت گرفته است؛ و
البته این امر به معنای نادیدهانگاری کنش تجربی عکاسی نبوده و نیست.
 -6آیا جای خالی اقتصاد هرن بهویژه اقتصاد عکاسی در محتوای درسی
دانشگاهها احساس منیشود تا دانشجویان پس از فارغالتحصیلی حداقل
تصوری از فضای کاری خود داشته باشند و برای ایجاد کار به آنها کمک کند؟
به گامنم اقتصاد هرن نه در قالب واحد درسی بلکه در منت دروس و فرایند
آموزشی و گاه در چارچوب کارگاهها و رخدادها و سخ نرانیها و با حضور
دستاندرکاران این امور میتواند مطرح شود.
 -7دانشجویان شام تا چه میزان مجاز به ساختارشکنی و تعدی از دیدگاههای
شام هستند؟
اگر نظم دانشگاهی مرعا باشد دانشجویان در کار تجربی خود آزادند تا :هیچ
آداب و ترتیبی نجویند و هر چه میخواهند بگویند.
 -8آیا کیفیت آثار ارائهشده توسط دانشجویان رضایتبخش است؟
این پرسش پاسخی رسراست ندارد اما به گامن من تجرب ٔه دانشگاهی ما در این
سیوچندساله تجربهای روبهجلو بوده است.
 -9سازوکار دانشگاه در مقابل کمکاریهای دانشجویان چیست؟ پیشنهاد شام
چیست؟
حل مشکل کمکاری دانشجویان شاید مستلزم بازنگری در شیو ٔه تدریس و نیز
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وجود انگیزههای درونی و بیرونی قویتری است.
 -10آیا شام برای ارائه آثار و چاپ پژوهشهای دانشجویان در خارج از فضای
دانشگاه تالش میکنید؟ چه راهکارهایی ارائه میدهید؟
گاه در این زمینه شاید کوششی اندک کرده باشم .آقای نجمآبادی در این
حوزه و در این چندساله پیگرانه و مستمر کوشیده است .ایجاد پیوندی زنده
و انداموار میان برخی نگارخانههای فعال در حوز ٔه عکاسی و تجربههای
دانشجویی از سوی مدرسان و انجمن دانشجویی ،ممکن است در این عرصه
مؤثر باشد.
 -11آیا دانشگاه برای معرفی آثار و ارتباط دانشجویان با نهادهای عکاسی،
گالریها و فضاهای کاری ،راهکارهایی دارد؟
متأسفانه فکر منیکنم چنین سازوکاری وجود داشته باشد.
 -12نظر شام در مورد نرشیات دانشجویی عکاسی ،منایشگاهها و جشنوارههای
دانشجویی عکس چیست؟ چه پیشنهادهایی دارید؟
کاش این نرشیات پشتیبانی مادی بیشرتی میشدند و رابط ٔه زندهتر و پرشورتری
میان مجموع ٔه دانشجویان هرن و حتی مخاطبان هرن با این نرشیات شکل
میگرفت .شاید پس از نرش هر شامره ،برگزاری جلسهای جهت طرح و نقد
مباحث آن شامره در فضای دانشگاهی اندکی در ایجاد این پیوند مؤثر باشد.
 -13به نظر شام (بهطور تقریبی) آینده وضعیت آموزش عکاسی ایران چگونه
خواهد شد؟
حضور در این فضای آموزشی دستکم به ظن من به معنای خوشبینی به
آینده است .آیندهای که آسان ساخته منیشود.

مصاحبه با مهرداد نجمآبادی
استاد عکاسی پردیس هرنهای زیبا دانشگاه تهران

 -1سازوکار پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف چگونه است؟ آیا از نحوه و
تعداد پذیرش دانشجو رضایت دارید؟ چه راهکارهایی ارائه میدهید؟ (آزمون
عملی ،محدودیت ورود برای رشتههای غیر هرنی و ...؟)
عکاسی به شکل دروس و کارگاه های آموزشی در رشتههای هرنی پیش از
انقالب و بعد از انقالب وجود داشته ؛ اما رشته مستقل عکاسی از سال 1362
در دانشکده هرنهای زیبا و مجتمع دانشگاهی هرن آغازشد و روال پذیرش
دانشجو نیز بر اساس مصوبات وزارت علوم درهامن سال انجام میشد.
در مورد نحوه و تعداد پذیرش دانشجو رضایت ندارم به خاطر اینکه پذیرش
دانشجوی عکاسی برای مدتی در نیمسال دوم انجام میشد؛ بنابراین گروهی
از دانشجوها با اعالم تکمیل ظرفیت رشتههای دیگر ،از رشته عکاسی جدا
میشدند .این امر باعث کاهش محصل کالسها میشد و طی چند دوره تعداد
دانشجویان عکاسی از تعداد انگشتان دو دست هم کمرت میشد؛ اما از دو سال
قبل این نقص رفع شد و پذیرش دانشجوی رشته عکاسی در نیمسال اول و از
طریق مصاحبه انجام میشود .از همکاران دانشگاه هرن نیز دعوت شد که در
این مصاحبهها حضور داشته باشند.
به نظر من آزمون عمومی و مصاحبه اختصاصی برای پذیرش دانشجو کفایت
میکند و ورود محصلین رشتههای دیگر نیز میتواند مفید باشد .اینکه فقط
کسی که در هرنستان تحصیلکرده میتواند در این رشته موفق باشد ،درست
نیست.
متنوع مرتبط با عکاسی در دانشگاهها وجود
 -2در حال حارض آیا گرایشهای
ِ
دارد؟
خیر؛ چون چنین چیزی در بدو تأسیس رشته عکاسی لحاظ نشده است .اگر

قرار بر ایجاد گرایشهای خاص در عکاسی باشد باید دانشگاهها در این مورد
تصمیم بگیرند .به این شکل که هر دانشگاهی بر روی گرایشی خاص متمرکز
شود .در آن صورت میتوان انتظار داشت که مث ًال دانشکده خرب فقط بر عکاسی
خربی متمرکز شود و یا دانشکده هرنهای زیبا فقط بر بازتولید عکاسی هرنی
تأکید کند .کام اینکه ما اکنون تالشامن این است که بر شیو ٔه خاصی متمرکز
شویم و آن را دنبال کنیم و دانشگاه هرن تهران یا اصفهان نیز همینطور .با
پرداخنت به گرایش خاص در هر دانشکده عکاسی موافقم اما این امر مستلزم
جذب مدرسان آن گرایش است .لذا این تغییر دستوری نیست و باید در طی
زمان محقق شود.
 -3محتوای درسی مصوب وزارت علوم چیست؟ آیا این محتوا بهروز است؟
این محتوا تا چه میزان قابلانعطاف است؟ آیا میتوان در دانشگاههای
مختلف آن را تغییر داد؟
در دوره لیسانس هامن چیزی است که در بدو امر تصویبشده است .با
اینحال آنچه در دانشکده هرنهای زیبا اجرا میشود بهگونهای متفاوت است.
امیدوارم اصالحاتی که از طرف همکاران من انجامشده ،با اندکی دخل و ترصف
و تصویب وزارت علوم ،به اجرا درآید .دانشگاه تهران بهواسطه استقاللی که
دارد میتواند برنامه درسی را تصویب و اجرا کند .در کارشناسی ارشد نیز برنامه
اجرایی توسط اساتید دانشکده تدوینشده و با مصوبه وزارت علوم متفاوت
است .درواقع برنامه درسی کارشناسی ارشد بر واحدها نظری متمرکز است.
عکاسی دو واحدی نیز به دروس اضافهشده تا امکان
هرچند دو کارگاه عملی
ِ
اجرای آن در دانشکده هرنهای تجسمی میرسشود .
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با اینحال وجود درسی تحت عنوان اقتصاد عکاسی در دروس رشته الزامی
است که در حد درسی دو واحدی یا بیشرت بتواند مسائل الزم را آموزش دهد.
هرچند این امر منوط به وجود مدرس در این حوزه تخصصی است.
 -7دانشجویان شام تا چه میزان مجاز به ساختارشکنی و تعدی از دیدگاههای
شام هستند؟
قطعاً من به دانشجویان انجام پروژهای را تحمیل منیکنم .با اینحال در مورد
پروژههای دانشجویان گفتگوهای مفصلی بین من و آنها ردوبدل میشود تا
به رسانجام بهرتی با انتخاب آنها برسد .آنچه در چنین وضعیتی مهم است
تجربهای است که دانشجو در حین کار به دست میآورد .با این تجربهها،
دانشجو خواهد توانست پروژههای بعدی خود را به شکل بهرتی پیش بربد.
تصور من این است که هر دانشجویی جذب یکشکل از نگاههای عرضهشده
توسط اساتیدش خواهد شد .این امری طبیعی است و به دالیل شخصی هر
دانشجو و مخاطبی بستگی دارد .این امر خوبی است و قرار نیست قالب و
الگوی خاصی تعیین شود و همه به یکشکل عمل کنند.
درواقع همه تالش من در جهت تشویق دانشجوها به ساختارشکنی است .زیرا
معتقدم تا هنجار متداول هر شکلی از هرن شکسته نشود ،چیز تازهای از آن
بیرون نخواهد آمد.
 -8آیا کیفیت آثار ارائهشده توسط دانشجویان رضایتبخش است؟
متاسفانه رضایتبخش نیست .بخشی از این عدم رضایت به کم تجربهگی
دانشجویان باز می گردد و بخش دیگر به مشکل بزرگتر یعنی محدودیتهای
مالی مربوط میشود .مسائل مالی بخش اعظم این مشکل را در برمیگیرد
و امکان تجربههای متنوع را به دانشجو منیدهد .پرورش خالقیت و سلیقه
در هرن با مسائل مالی گرهخورده که در صورت عدم تأمین ،کار ها به شکل
مطلوب پیش منی روند .مشکالتی مانند ضعف در اجرای کار عمدتا به عدم
تجربه و مسائل مالی مرتبط می شود.

 -4آیا محتوای درسی وزارت علوم به تغییر نیاز دارد؟ چرا سالهاست این
محتوا تغیر نکرده است؟ چه کسانی صالحیت تغییر و تدوین آن را دارند؟
قطعاً نیاز به تغییر دارد .خوشبختانه برنامه درسی کارشناسی ارشد هرنهای زیبا
به تصویب وزارت علوم رسیده و ما در حال اجرای برنامه خودمان هستیم .در
مقطع کارشناسی نیز اصالحات در رشف انجام است.
کسانی که سوادکافی و آگاهی از عکاسی امروز را دارند و از نزدیک با آن
درگیرند صالحیت تغییر و تدوین دروس را نیز دارند .پس از گذشت سالها از
تدوین اولیه دروس ،اکنون با تغییرات و تحوالت بسیار زیاد ،نیاز به بازبینی
دروس و تعریف واحدهای درسی جدیدتر وجود دارد .نیازی که در گذشته
اص ًال وجود نداشته.
 -5آیا مترکز بر واحدهای نظری در مقطع کارشناسی ارشد زیاد نیست؟
به نظر من تعداد واحدهای نظری زیاد نیست .قرار نیست مقطع کارشناسی
ارشد آرتیست تولید کند .درواقع دانشجوی کارشناسی که مبانی عملی را
آموخته و قدم در وادی آرتیست شدن گذاشته ،وارد مقطع کارشناسی ارشد
و فراگیری مبانی نظری میشود .هدف مقطع کارشناسی ارشد ،گسرتش دید
فارغالتحصیالن کارشناسی است .این تنها دلیل تأکید بر واحدهای نظری در
کارشناسی ارشد است .اینکه کسی در مباحث نظری متخصص باشد به معنای
آرتیست شدن نیست.
 -6آیا جای خالی اقتصاد هرن بهویژه اقتصاد عکاسی در محتوای درسی
دانشگاهها احساس منیشود تا دانشجویان پس از فارغالتحصیلی حداقل
تصوری از فضای کاری خود داشته باشند و برای ایجاد کار به آنها کمک کند؟
دانشکده هرنهای زیبا متضمن کاریابی دانشجوها نیست .بلکه دانشکده هرنها
تالش میکند که دانشجو را با جهانی آشنا کند که خود بتواند راهش را پیدا
کند .هیچ جای دنیا یک نهاد آموزشی متضمن کاریابی برای دانشجو نیست؛ اما
اساتید در صورت امکان میتوانند رشایطی جهت دیده شدن آثار دانشجویان
فراهم آورند.که البته از وظایف اساتید نیست .این تصور اشتباهی است که
 -9سازوکار دانشگاه در مقابل کمکاریهای دانشجویان چیست؟ پیشنهاد شام
مسئولیت امری را ،یک نهاد دولتی از ابتدا تا انتها بر عهده داشته باشد.
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چیست؟
دانشگاه منیتواند دیدگاهی یک سویه را به دانشجو تحمیل کند تا به
خواستههای آموزشی مورد نظر برسد .با اینحال بر اساس تجربه ی معلمی من
در دهههای  80 ،70و  90در هر دوره دانشجویانی با خواستگاه و ویژگیهای
اجتامعی متفاوتی در کالسهای من حارض شدهاند .به همین خاطر رفتار و
برخورد من نیز با دوستان سال های دهه  70بسیار متفاوتتر از دهه  80بود
و حتی اآلن نیز در دهه  90شکلی متفاوت تر دارد .از سوی دیگر رفتار معلمها
نیز در سالهای آغازین تدریس شان با سالهای بعد متفاوت است .اینها
متغیرهای این مسئله هستند .دانشجویان معموالً مسائل را آسان میگیرند و
تصور این است که هر کس که وارد دانشگاه شد باید با مدرکی از آن بیرون
رود .به نظر من بهرت است دانشجوها را تا حد امکان به صورتی عالقهمند کرد
تا انضباط بیشرتی کار خود را دنبال کنند .در کنار انضباط ،باید آنان را ترغیب
کرد که کارهای متنوع تری انجام دهند.
 -10آیا شام برای ارائه آثار و چاپ پژوهشهای دانشجویان در خارج از فضای
دانشگاه تالش میکنید؟ چه راهکارهایی ارائه میدهید؟
در حد امکان بله .در سال  2009مجموعه از کارهای دانشجویان دانشگاه
تهران را در نشستی در موزه که برونلی پاریس ارائه کردم .بعدتر باز کوشش
کردم تا کارهای دانشجویان در گالریهای داخلی هم چون گالری راه ابریشم
نیز ارائه شوند .چند روز دیگر نیز منایشگاهی از آثار دانشجویان دانشکده در
گالری راه ابریشم با همکاری دوستانم برگزار خواهد شد .امید دارم که سال
آینده ،همزمان با دهمین سالگرد گشایش کارشناسی ارشد عکاسی در دانشکده
هرنهای زیبا ،آثار 10سال اخیر دانشکده را به منایش بگذارم؛ که اساس انتخاب
کارهای  10سال ،برگزید ٔه از عکس های پروژههای عملی دانشجویان در
حوزههای متفاوت عکاسی خواهد بود.
-11آیا دانشگاه برای معرفی آثار و ارتباط دانشجویان با نهادهای عکاسی،
گالریها و فضاهای کاری ،راهکارهایی دارد؟
متاسفانه خیر .مگر در مواردی که مدرسان خارج از مناسبات دانشگاهی اقدام

به معرفی آثار دانشجویان منایند.
-12نظر شام در مورد نرشیات دانشجویی عکاسی ،منایشگاهها و جشنوارههای
دانشجویی عکس چیست؟ چه پیشنهادهایی دارید؟
با برگزاری منایشگاهها ،جشنوارهها و انتشار نرشیات دانشجویی کام ًال موافقم.
البته به رشطی که از وزن مناسب برخوردار باشند .مثل اتفاقی که در نرشیه
چشمک و نرشیه کالوتیپ دانشگاه هرن که چند شامره آن توسط دوستانمان
در دانشگاه هرن انتشار یافت.
به نظر من این دو نرشیه ،مابقی فعالیتهای دانشگاه تهران و دانشگاه هرن
نباید در رقابت باهم دیده شوند .این دو مرکز آموزشی خوب است در جهت
همکاری باهم پروژههای کالسی و هرنی مشرتک داشته باشند؛ یعنی دو شکل
آموزش و تفکر متفاوت عکاسی حاکم بر دو دانشکده ،درهم بیامیزند و احتامالً
شکل تازهای از رویکرد به عکاسی ایران به وجود بیاید.
-13به نظر شام (بهطور تقریبی) آینده وضعیت آموزش عکاسی ایران چگونه
خواهد شد؟
تصور میکنم بسیار بهرت خواهد بود .آرزوی من این است که دانشجویان جوان
هرنها که دید بازتری دارند جای من را بگیرند .دانشجویان جوانی که نیاز به
تجربه بیشرتی دارند .بر همین اساس در دانشکده هرنها چند سالی است که
از تجربه تدریس این دوستان برخوردار هستیم مدرسان جوانی که در کنار
استادان قدیمیتر مشغول به فعالیتهای آموزشی در دانشکده هستند.
البته همه خوشبینی من منوط به آن است که باوری که به شکلی از سنت
عکاسی در این دانشکده به وجود آمده نزد جوان ترها مقبول باشد و آن را
ادامه دهند.
درنهایت از شام و دوستانتان دو تقاضا دارم؛ اول بکوشید تاریخ تکهتکه عکاسی
ایرانمان را بازیابی و بازنویسی کنیم و دوم به نهادی اخالقی پایبند باشیم که
همیشه در کنار هم نگاهامن دارد.

زانیار بلوری

کارشناس ارشد عکاسی از پردیسهرنهایزیبا دانشگاه تهران
مدرس عکاسی
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 -1سازوکار پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف چگونه است؟ آیا از نحوه و
تعداد پذیرش دانشجو رضایت دارید؟ چه راهکارهایی ارائه میدهید؟ (آزمون
عملی ،محدودیت ورود برای رشتههای غیر هرنی و غیره؟)
جدا از رشت ٔه عکاسی ،در یک نگاه کلی ،پذیرش دانشجو به روش کنکور
کنونی (توانایی و تکنیک تست زدن در زمان محدود) که توسط بسیاری از
صاحبنظران حوز ٔه آموزش مورد نقد قرارگرفته ،به نظر میرسد نهتنها شیوهای
ناکارآمد باشد بلکه حتی در بحث پذیرش رشتههای هرنی شیوهای کام ًال
نامناسب است .با اینحال در چنین آزمونی ،تکیه بیشرت بر آزمون عملی میتواند
تا اندازهای این رشایط را بهبود بخشد .در مورد ظرفیت پذیرش نیز متأسفانه
تاکنون سیاستهای کالن از سوی نهادهای مختلف بیشرت تعیینکننده بوده تا
تواناییها و امکانات واقعی سختافزاری و نرمافزاری یک دانشگاه ،برای همین
در دهههایی خاص ،تعداد پذیرش تناسبی با امکانات موجود نداشته و در حال
حارض نیز تعداد دانشگاهها و فراوانی آماری فارغالتحصیالن در رشت ٔه عکاسی
تناسبی با وضعیت جذب و پذیرش دانشآموختگان در بازار کار یا در وجهی
کلی در اجتامع ندارد.
متنوع مرتبط با عکاسی در دانشگاهها وجود
 -2در حال حارض آیا گرایشهای
ِ
دارد؟
با قطعیت میتوان گفت خیر .چون بهشخصه تجربه کرده و میبینیم که
عنوانهای درسی با توجه به سواد و معلومات مدرس امکان دارد کام ًال تغییر
داده شود .مث ًال هرنجو چند واحد کالس تبلیغات را با استادی میگذارند که در
این حوزه حرفی یا درسی برای گفنت ندارد ،در بهرتین حالت اگر استاد مربوطه
ک ًال مبحث درس را به سمت دیگری نربد ،مث ًال عکاسی طبیعت چون بیشرت بر

آن تسلط دارد ،آنچنان معلومات تخصصی ارائه منیدهد که این کالس مث ًال
قابلتفکیک با عکاسی عمومی یا مقدماتی  2باشد .برای همین حتی اگر گرایش
هم وجود داشته باشد ،آنقدر بحثها تخصصی ارائه منیشود .این در حالی
است که در برخی حوزهها به علت نبودن استاد کافی برای تدریس ،در کل
اص ًال عکاسی ما به چنین حوزههای مطالعاتی وارد نشده است که البته بیشرت
این مورد آخر در مباحث نظری قابل ردگیری است.
 -3محتوای درسی مصوب وزارت علوم چیست؟ آیا این محتوا بهروز است؟
این محتوا تا چه میزان قابل انعطاف است؟ آیا میتوان در دانشگاههای
مختلف آن را تغییر داد؟
چیست؟ واقعاً منیدانم چیست چون آنقدر دور و پرت است که بعضی وقتها
دیدهام که مثل یک جوک موضوع خند ٔه استادان شده است .البته همین دوری
و نامربوطی امتیازی دارد که سبب شده هر کسی چه باسواد چه بیسواد به
خود اجازه دهد آن را نادیده بگیرید و تغییر دهد .از این منظر شاید بتوان
گفت خیلی بیشازحد انعطاف دارد! هرچند در یکی دو سال اخیر تالشهایی
برای تغییر آن صورت گرفته که باز جای امیدواری دارد.
 -4آیا محتوای درسی وزارت علوم به تغییر نیاز دارد؟ چرا سالهاست این
محتوا تغیر نکرده است؟ چه کسانی صالحیت تغییر و تدوین آن را دارند؟
صددرصد نیاز به تغییر دارد .تغییر منیکند چون دولتی است .چون سیستم
دولتی در ایران یعنی تنها باید دستت بهجایی بندشود و دیگر بعد از آن
هیچچیز مهم نیست .مدیران بیانگیزه ،هیئتعلمیهای کمسواد و بیسواد،
استادان بیدغدغه یا بهرت است بگویم با کلی مشکالت و دغدغههای غیر
آموزشی (اولی ٔه زندگی) ،از اینها نباید انتظار داشت که رشح درس بهروز
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و جدید ارائه دهند .معدود افراد دلسوزی هم که در این سیستم هستند
و میخواهند کاری کنند آنقدر گرفتار بروکراسی پوچ و بیمعنای آموزشی
میشوند که ترجیح میدهند خود بهشخصه رس کالس ،رشح درس را تغییر
دهند تا اینکه دنبال این بدوند که آن را به شکل یک برنامهریزی فراگیر درآورند.
 -5آیا مترکز بر واحدهای نظری در مقطع کارشناسی ارشد زیاد نیست؟
به نظرم مقاطع کارشناسی ارشد و دکرتی در رشت ٔه عکاسی بایستی مترکزش
بیشرت بر حوز ٔه نظری باشد .ما که فقط عکاس الزم نداریم .نظریهپرداز و منتقد
و تاریخنگار و محقق و  ...هم در حوز ٔه عکاسی الزم داریم .دوره ارشد فرصت
خوبی است برای کسانی که در دور ٔه کارشناسی بیشرت بر مباحث تکنیکی
عکاسی متمرکز بودهاند ،اکنون بر مباحث نظری و پژوهشی متمرکز باشند.
مگر اینکه ک ًال در دانشگاهها در مقطع کارشناسی بین گرایش فنی و نظری
تفکیک قائل شویم که در حال حارض چنین چیزی وجود ندارد .مث ًال رشته
کارشناسی عکاسی با گرایش نظری و کارشناسی عکاسی با گرایش فنی.
 -6آیا جای خالی اقتصاد هرن بهویژه اقتصاد عکاسی در محتوای درسی
دانشگاهها احساس منیشود تا دانشجویان پس از فارغالتحصیلی حداقل
تصوری از فضای کاری خود داشته باشند و برای ایجاد کار به آنها کمک کند؟
در رشت ٔه عکاسی یا هر رشت ٔه دیگر مشابه بهعنوان یک درس چند واحدی
بله .خصوصاً با وضعیت هرن امروز .ارتباط هرنمند با گالریدار و کیوریتور و
بحث فروش میطلبد که این مناسبات ،باز و موردبحث قرار گیرد .البته مبحث
اقتصاد هرن خود میتواند یک رشت ٔه دانشگاهی جدا و مستقل باشد که از بحث
ما جدا است.
 -7دانشجویان شام تا چه میزان مجاز به ساختارشکنی و تعدی از دیدگاههای
شام هستند؟
باید از خودشان پرسید .اما من همیشه تشویقشان میکنم که ساختارشکن
باشند .دانشجو اگر دانشجو باشد هیچوقت حارض منیشودشان خود را در حد
یک نوچه پایین بیاورد و استاد اگر استاد نباشد مجبور میشود مقبولیت خود
را با نوچهپروری به دست آورد و حفظ کند ،که صد افسوس این قضیه یکی از

بالهای شایع سیستم آموزشی هرن در کشور ماست .البته زمینههای تاریخی هم
دارد متأسفانه .دانشجویی که نوچه نباشد ،نهتنها منتقد استاد خود است ،بلکه
منتقد خود هم هست و باید باشد.
 -8آیا کیفیت آثار ارائهشده توسط دانشجویان رضایتبخش است؟
اگر این آثار در کانال درستی هدایت شوند و پراکنده ارائه نشوند و فقط تولید
برای پاس کردن واحد یا گرفنت منره پایانترم نباشند ،بله ،من خوشبینم و روند
رو به رشدی را شاهد هستم.
 -9سازوکار دانشگاه در مقابل کمکاریهای دانشجویان چیست؟ پیشنهاد شام
چیست؟
سازوکار دانشگاه که منره است که واقعاً سازوکار خوبی نیست .اکرث اساتید هم
اذعان دارند که از رس ناچاری باالخره باید منرهای داد که چندان مهم نیست.
(حداقل برای من اص ًال مهم نیست) اما از این مهمتر به نظرم ایجاد انگیزه
برای کار کردن تا حدودی دست نهاد دانشگاه و استاد است و در وجهی کلی
تحت تأثیر رشایط اجتامعی است .دانشگاه بهتنهایی منیتواند ،در دانشجویان
انگیز ٔه کافی ایجاد کند .وقتی دانشجویی به دورمنای رشایط زیست اجتامعی
خود نگاه میکند و افق مبهمی پیش رویش است ،چطور باید به این دانشجو
انگیزه داد؟!
 -10آیا شام برای ارائه آثار و چاپ پژوهشهای دانشجویان در خارج از فضای
دانشگاه تالش میکنید؟
بله ،اتفاقاً بهعنوان یکی از راههای حداقلی ایجاد انگیزه تالش میکنم آثار
خوب هرنجوها را شخصاً با نظارت خودشان ویرایش کنم تا قابلانتشار شود و
به مجالت و سایتهای مربوط به بحث ارائه میدهم.
 -11آیا دانشگاه برای معرفی آثار و ارتباط دانشجویان با نهادهای مرتبط با
عکاسی ،گالریها و فضاهای کاری خارج از دانشگاه ،راهکارهایی دارد؟ راهکار
شام چیست؟
ندارد و باید داشته باشد .این هامن بحثی است که دانشگاه باید به فردا و
دورمنای بعد فارغالتحصیلی دانشجو فکر کند و برایش برنامه داشته باشد و نه
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اینکه فقط مدرکی بدهد و او را رها کند .ارتباط دانشگاه با چنین نهادهایی
باید بیشرت از پیش شود .باهم تعامل و بدهبستان داشته باشند .از هم بهره
بربند .باهم قرارداد کاری داشته باشند.خیلی کارها میشود در این زمینه کرد ...
آثار هرنجوها در گالری به منایش دربیاید .گالریها از دانشگاهها در زمینههای
نظری و فکری در برنامههای اجرایی کمک بگیرند .کالسها در این محیطها
برگزار شود .بعضی واحدها به شکل کارآموزی در نهادهای خارج از دانشگاه
ارائه شود .برای چنین مناسباتی دانشگاه بایستی بودج ٔه آموزشی نه لزوماً کالن،
بلکه خوبی در نظر بگیرد .البته اگر در آخر حیف و میل نشود و به اصل قضیه
برسد!
 -12با توجه به اینکه شام بهتازگی دوران دانشجویی را به پایان رساندهاید،
این مسئله چه تأثیری در نحوه تدریستان داشته است؟
خوبیاش این است که هنوز دُز باالیی از روحی ٔه انتقادی و نارضایتی دوران
دانشجویی را با خود دارم .هرچقدر استاد بتواند این روحیه را حفظ کند به دام
روزمرگی و بیدغدغگی منیافتد .وای به روزی که تدریس برای استاد تبدیل به
امری روزمره شود و دغدغهاش را نداشته باشد.
 -13چه نقاط ضعف یا قوتی را در سیستم دانشگاه محل تدریس خود
شناسایی و چه راهکاری در نظر گرفتهاید؟
به نظرم باید اساتید باهم هامهنگ باشند .چیزی که بیشرت با آن مواجه میشوم
این است که اساتید جدا از هم مشغول به تدریس هستند و امکان دارد یک
مبحث بهکلی نادیده گرفته شود و برخی مباحث بهکرات تکرار شود .وقتی
من بفهمم استادهای ترم قبل چه چیزهایی را با چه کیفیتی ارائه دادهاند و
همینطور استادهای بعد از من ،بهرت میتوانیم به محتوای موردنیاز دانشجو
بپردازیم .در ضمن هرچه همدلی بین اساتید بیشرت باشد ،هم به نفع خود
اساتید است و هم به نفع دانشجو .داشنت روحی ٔه کار جمعی که متأسفانه
روزبهروز کمرت میشود و اساتید از هم فاصله میگیرند .همیشه سعیام این
بوده که با دیگر اساتید در ارتباط باشم و نظراتشان را بپرسم .دوست دارم جو
به سمتی پیش برود که همه ،هم اساتید و هم دانشجو جز اینکه ،هم ٔه ما در

یک مسیر در حال حرکت هستیم و یک هدف مشرتک داریم که به کمک هم
میخواهیم به آن برسیم ،تصور دیگری در مورد هم نداشته باشند.
 -14بهعنوان مدرس عکاسی بر کدام جنبه نظری یا عملی عکاسی تأکید
بیشرتی دارید و تاکنون چگونه آن را پیش بردهاید؟
هر دو ،با شیوههای مختلف ،ترغیب هرنجو به مطالعه ،مترین ،کسب آگاهی
و دغدغهمندی برای رسیدن به یک جهانبینی در مواجه با رسان ٔه خود و در
وجهی کلی با جهان پیرامون .کافی است این جرقهها زده شود ،بقیه راه را خود
هرنجو طی طریق خواهد کرد .هرچند مخالف رسسخت این هستم که اگر
درسی تکنیکی است ،استاد بیاید بر مباحث نظری مانور بدهد و اعتقاد دارم
هر مبحث در جای خود باید موردبحث قرار گیرید اما تا حدودی تالش میکنم
که مباحث تکنیکی را با چاشنی خیلی کم و جزئی از مباحث نظری برای هرنجو
مطبوع کنم (نه آنقدر که از مبحث اصلی منحرف شویم) و یا برعکس مباحث
نظری را با کمی کار عملی.

محمد حسنپور

 -1سازوکار پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف چگونه است؟ آیا از نحوه و تعداد
پذیرش دانشجو رضایت دارید؟ چه راهکارهایی ارائه میدهید؟ (آزمون عملی،
محدودیت ورود برای رشتههای غیر هرنی و غیره؟)
پاسخ به این سؤال حاوی توجه به جنبههای مختلفی در نظام آموزش عالی کشور
است .بهصورت خالصه از یکسو پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی
یک رضورت کیفی جهت باال بردن سطح سواد و تولید علم بهنظر میرسد؛ و از
انباشتگی فارغالتحصیالن دانشگاهی در بازار کاری که هرگز نام آن با
دیگر سو،
ِ
محتوای موجود در فضای اجتامعی جامعه قرابت و سنخیتی ندارد ،سالهاست
که زنگ خطر ناکارآمدی اجتامعی و نیز فردی را توسط جامعهشناسان و حتی
سیاسیون معتدل نشان داده است؛ بنابراین ،نهتنها سازوکار پذیرش متناسب نیست
و بهخصوص در رشتههای هرنی ،نیازمند گزینشهای تخصصی در سطحی متناسب
با دوره و نیز رشته هستیم که در رشایط مطلوب پذیرش دانشگاهی نیز در وضع
ساحت هرن و عکاسی ،دور از عقل سلیم
موجود ،حصول به نتیج ٔه کارآمد در
ِ
میمناید.
متنوع مرتبط با عکاسی در دانشگاهها وجود
 -2در حال حارض آیا گرایشهای
ِ
دارد؟
بههیچوجه گرایشهای تخصصی عکاسی وجود ندارد .از آنجا که بنده خود در
تدوین رسفصل برخی گرایشهای جدید عکاسی در مقاطع کارشناسی و کاردانی
فعالیت دارم ،کام ًال بر این موضوع واقف هستم که گسرتش و بسط رشتههای هرن
و در این بین عکاسی ،با چه مسائل و مشکالتی در نظام دانشگاهی مواجه است.
 -3محتوای درسی مصوب وزارت علوم چیست؟ آیا این محتوا بهروز است؟ این
محتوا تا چه میزان قابل انعطاف است؟ آیا میتوان در دانشگاههای مختلف آن

را تغییر داد؟
خیر .در پاسخ به این سؤال همین بس که تا همین چندی پیش ،رسفصل دروس
دوره کارشناسی عکاسی که در اوایل دهه  ۶۰خورشیدی نوشتهشده  ،توسط
وزارت علوم تحقیقات و فنآوری برای اجرا به دانشگاههای ذیربط ابالغ شده بود.
خوشبختانه طبق قوانین آموزشی دانشگاههای دولتی ،تغییرات در محتوای آموزشی
رسفصلهای دروس تا میزان  ۳۰درصد بهعهد ٔه مدرس گذاشتهشده است که پس از
تصویب در شورای آموزشی گروه ارائهدهنده ،قابلاجرا است.
 -4آیا محتوای درسی وزارت علوم به تغییر نیاز دارد؟ چرا سالهاست این محتوا
تغیر نکرده است؟ چه کسانی صالحیت تغییر و تدوین آن را دارند؟
طبعاً در سؤال باال بدان پاسخ دادهشده است .خیر .جالبتر آن است که پس
از بازبینی رشته در سالهای اخیر ،بهطرز سؤالبرانگیزی ،مسائل نظری و عملی
روزآمد عکاسی در سطح کارشناسی نادیده گرفتهشده است .بهنظر میرسد کسانی
که وظیف ٔه تدوین و اصالح رسفصلهای آموزشی را بهویژه در رشتههای هرنی
دارند ،از لحاظِ شیوه آموزش و محتوای آموزشی دروس مذکور ،نیازمند دانشی در
سطح بروندا ِد دانشگاههای مطرح جهان در حوز ٔه مرتبط هستند .بهعالوه نگاهی
جامعنگر و نیز کالن در حوز ٔه ملی الزم است ،تا علم و دانش جهانی با ارائ ٔه کیفیتی
اصیل و مطابق با نیاز کشور و جامعه تعریف و هدایت گردد.
 -5آیا مترکز بر واحدهای نظری در مقطع کارشناسی ارشد زیاد نیست؟
خیر.
 -6آیا جای خالی اقتصاد هرن بهویژه اقتصاد عکاسی در محتوای درسی
دانشگاهها احساس منیشود تا دانشجویان پس از فارغالتحصیلی حداقل
تصوری از فضای کاری خود داشته باشند و برای ایجاد کار به آنها کمک کند؟
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خوشبختانه به این حوزه در سالهای اخیر در فضای هرنی کشور توجه مناسبی
گردیده است و تا رد عملکرد آن به درون نظام آموزشی دانشگاه برسد ،زمان خواهد
برد که با توجه همهجانب ٔه در سطح کالنتر از سوی دستاندرکاران دانشگاهی هرن،
میتوان آ نرا ترسیع منود.
 -7دانشجویان شام تا چه میزان مجاز به ساختارشکنی و تعدی از دیدگاههای
شام هستند؟
بسیار زیاد .چراکه دانش و اطالعات مدرس ،همواره حد و محدود ٔه مشخص دارد
و او میتواند با تعاملی سازنده در مباحث آموزشی با دانشجویان خود ،حتی به
فهم خود از هرن باشد.
دانش خود نیز بیفزاید و مدام در حال روزآمد کردن و بهبود ِ
طبعاً در این بین هستند دانشجویانی که چه بسیار ایدههای خالقانه دارند و وظیف ٔه
مدرس ،رصفاً میتواند جهتدهی مطلوب به این ایدهها برای رشد خالقیت آنها
در فرایند خلق اثر باشد.
 -8آیا کیفیت آثار ارائهشده توسط دانشجویان رضایتبخش است؟
در کالس بنده بسیار رضایتبخش است.
 -9سازوکار دانشگاه در مقابل کمکاریهای دانشجویان چیست؟ پیشنهاد شام
چیست؟
بهنظر من کمکاری دانشجویان به مدرس بازمیگردد .چراکه نتوانسته است ارتباطی
فعال با دانشجو و کالس برقرار سازد تا نهتنها اشتیاق و بالندگی را در دانشجویان
ایجاد کند که بتواند روند رشد خالقیت را (که در کالسهای هرن و عکاسی ،بسیار
رضوری و دارای اهمیت است) کنرتل و هدایت مناید که این بهنوب ٔه خود و بهصورت
طبیعی روند فعالیتهای مفید را در کالس توسط دانشجویان ،مهیا میسازد.
 -10آیا شام برای ارائه آثار و چاپ پژوهشهای دانشجویان در خارج از فضای
دانشگاه تالش میکنید؟
گاهبهگاه.
 -11آیا دانشگاه برای معرفی آثار و ارتباط دانشجویان با نهادهای مرتبط
با عکاسی ،گالریها و فضاهای کاری خارج از دانشگاه ،راه¬کارهایی دارد؟
راهکار شام چیست؟

نبض هرنی هر شهر و دیاری
خیر .به نظر من اما ،دانشکدههای هرن ،میتوانند ِ
باشند و ارتباطِ پویای این دانشکدهها با ارگانها و مؤسسات شهری و استانی ،در
روند تلطیف ساحت شهر بسیار تأثیرگذار است و نیز میتواند انگیزه و رغبت در
دانشجویان و فارغالتحصیالن هرن ،ایجاد مناید.
 -12با توجه به اینکه شام بهتازگی دوران دانشجویی را به پایان رساندهاید،
این مسئله چه تأثیری در نحوه تدریستان داشته است؟
طبعاً موجب ارتباط بهرت و فهم مطلوبتری میگردد اما آنچنان هم مسئل ٔه
تأثیرگذاری نیست ،زمانی که تدریس عکاسی ،جزو عالیق عمیق مدرس باشد.
 -13بهعنوان مدرس عکاسی بر کدام جنبه نظری یا عملی عکاسی تأکید
بیشرتی دارید و تاکنون چگونه آن را پیش بردهاید؟
طبعاً مدرس دروس هرنی با توجه به تخصص خود در حوزههایی که در آنها
فعالیت کرده و صاحب اندیشه و خالقیت است ،بهرت و بیشرت فعالیت و عمل
میکند .بنده در زمین ٔه عکاسی اجتامعی ،پرترههای روانشناختی و استودیویی و
عکاسی میراث فرهنگی و گردشگری فعالیت داشتهام و البته به عکاسی معارص نیز
بسیار عالقهمندم و مطالعات نظری خود را در این حوزه سامان دادهام؛ بنابراین
دانشجویان در کالسهای بنده میتوانند این رویکردها و زمینهها را بهخوبی
فراگرفته و اجرا منایند.

میرتا زارع

 -1سازوکار پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف چگونه است؟ آیا از نحوه و تعداد
پذیرش دانشجو رضایت دارید؟ چه راهکارهایی ارائه میدهید؟ (آزمون عملی،
محدودیت ورود برای رشتههای غیر هرنی و غیره؟)
سازوکار پذیرش دانشجو در دانشگاه ما در هر دو مقطع کارشناسی و کارشناسی
ارشد از طریق کنکور رسارسی است .چند سالی است برای مقطع کارشناسی مصاحبه
گذاشتهایم و از نتیجه این مصاحبه راضی بودهایم ،چون تعداد زیادی از متقاضیان
برای مصاحبه میآیند و هیئت ژوری سعی میکنند تا عالقهمندان را انتخاب کنند؛
بنابراین تعداد بچههایی که ترک تحصیل میکنند و آنهایی که تغیر رشته میدهند
به حداقل میرسد ضمن اینکه همه بچهها برای خواندن رشته عکاسی انگیزه
خواهند داشت .در مقطع کارشناسی ارشد سالها پیش مصاحبه وجود داشت اما
بعداً حذف شد  ،اکنون بازهم اعضای هیئتعلمی گروه به این نتیجه رسیدهاند که
دوباره مصاحبه بگذارند چون بچههایی عالقهمند از رشتههای دیگر مثل فیزیک یا
زبان انگلیسی هستند که وارد این رشته می-شوند و واحدهای پیشنیاز پاسخگوی
کمبود علمی آنها درزمین ٔه عکاسی نیست .هرچند عدهای هم هستند که نیازی
به پیشنیاز ندارند و شاید حتی دانش آنها از دانشجویانی که کارشناسی عکاسی
خواندهاند هم باالتر باشد .مسئله یکدست بودن است .رشته تحصیلی کارشناسی
چندان مشخصکننده توانایی فرد برای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد عکاسی
نیست اما با مصاحبه میتوان توان فنی و دانش نظری متقاضیان را تخمین زد؛ و
مصاحبه باید در هر دو مقطع اجرا شود .در مورد تعداد پذیرش دانشجو هر سال
چه در مقطع ارشد چه در مقطع کارشناسی از گروهها نظرخواهی میشود .هرسال
تعدادی از طرف دانشگاه اعالم میشود و تقریباً به هامن میزان دانشجو فرستاده
میشود .اگرچه مث ًال در سال  91بین  12تا  15دانشجوی کارشناسی درخواست شده

بود اما  50دانشجو فرستاده شد! اما تقریباً بین  10تا  15نفر ورودی دانشگاه ما
است.
متنوع مرتبط با عکاسی در دانشگاهها وجود
 -2در حال حارض آیا گرایشهای
ِ
دارد؟
گرایشهای مرتبط با عکاسی عم ًال وجود ندارند .در دوره کارشناسی دانشجویان
کارگاههای مختلفی مثل معامری ،طبیعت ،تبلیغات ،مستند و پرتره را میگذرانند
که هرکدام تقریباً در یکترم ارائه میشوند .به سبب کمبود امکانات دانشگاهها
و ساعات آموزشی که متناسب با نیاز آموزشی دانشجو نیست (بنابر طرح درس
بسیار قدیمی سال  62که البته با تغییراتی در دانشگاه ما اجرا میشود ).بچهها این
گرایشها را فقط مترین میکنند .من موافق این روش نیستم .در حال حارض کارگاه
عکاسی  ،6گرایش است که به نظر من از بنیان غلط است .بهرت است دانشجو دو
تا سه سال عکاسی را بهصورت عمومی بیاموزد یعنی عکاسی پایه  1و  2و تا حدی
گرایشها را فرابگیرد و در یک سال آخر با گرایشی خاص و تنها با چند استاد خاص
تحصیل کنند و بهرت است مدرک آنها هم با عنوان این گرایش به آنها داده شود.
گرایشهایی مثل پرتره فاین آرت یا تبلیغات داشته باشیم یا حداقل اگر این امکان در
مقطع کارشناسی وجود ندارد بهرت است در مقطع ارشد حت ًام دانشجویان با گرایش
تحصیل کنند .در ارشد مباحث تئوری را مطرح میکنیم و تعداد زیادی دانشجو
داریم که فقط در مورد عکسها حرف میزنند و هیچ خروجی جز حرف نداریم و
بهندرت کار تحسینبرانگیزی میبینیم پس بهرت است مقطع ارشد را با گرایش خاص
ارائه دهیم که بهتبع نیاز است در دروس بازنگری شده و امکانات دانشگاهها بهرت
شوند .این راهکاری است که میتوان با آن از این منجالب نجات یافت.
 -3محتوای درسی مصوب وزارت علوم چیست؟ آیا این محتوا بهروز است؟ این
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محتوا تا چه میزان قابلانعطاف است؟ آیا میتوان در دانشگاههای مختلف آن
را تغییر داد؟
کاستی زیادی دارد 24 .واحد از  138واحد آن اص ًال
رشح درس کارشناسی کم و
ِ
تعریف نشده است .در کارشناسی ارشد تغییراتی ایجادشده که به نظر من مفید
بوده است و پیرشفت داشتهایم .مقطع کارشناسی بازهم در حال بازنگری است.
این بازنگریها هیچوقت متام مخاطبان خود یعنی اساتید و دانشجویان را راضی
منیکند .بهرت است دانشگاهها اختیار داشته باشند تا خود تغییراتی در رشح درس
انجام دهند .این امر غیرممکن نیست و در دانشگاه ما و سایر دانشکدهها انجام
میشود .دانشکدهها میتوانند با تصویب در آموزش و ذکر دلیل رشح درس را
تغییر دهند .بسیاری از درسها عنوان رشح درس قدیم را دارد اما مطالب دیگری
در آن تدریس میشود .عاقالنه نیست تا منتظر رشح درس وزارتخانه مبانیم .بهرت
است تا جایی که امکان دارد رشح درس فعلی را تغییر داد تا نتیجه مطلوب دانشگاه
حاصل شود .قطعاً سیاستهای دانشگاههای مختلف متفاوت است و جذابیت
عکاس-سازی یکشکلی داشته
ماجرا هم در همینجاست .قرار نیست کارخانه
ِ
باشیم و همه شبیه هم شوند .عدمتغییر رشح درس شاید به علت رخوت عمومی
حاکم بر کشور است که سبب میشود برخی مسائل مهم دیده نشوند .باید از چند
قرش مختلف برای تدوین رشح درس کمک گرفت .اول اساتید باتجربه که سالها
واحدهای مختلف را تدریس کردهاند چون تجربه باعث میشود نیاز دانشجوها
شناخته شود .در کنار نظر اساتید باتجربه از نظر اساتید جوان هم استفاده کنند و
حتی از نظرات دانشجویان نیز استفاده کنند .چون دیدگاه کسی که درس میدهد
با کسی که درس میخواند متفاوت است .جمعآوری نظرات این تعداد استاد و
دانشجو و جمعبندی آنها کار سادهای نیست .چنانچه این کار در غالب طرح
پژوهشی در دانشگاه انجام میشد و اساتید هر دانشگاه رشح درس خود را
بهصورت طرح پژوهشی ارائه میکردند و از دانشجویان همنظرسنجی میشد،
میتوانست ایدهآلترین حالت باشد.
 -4آیا مترکز بر واحدهای نظری در مقطع کارشناسی ارشد زیاد نیست؟
بله به نظر من واقعاً زیاد است .بیشرت از کسانی که فن عکاسی را بدانند کسانی

داریم که تئوری عکاسی را میدانند .اگرچه دانسنت تئوری عکاسی راحتتر نیست
و توانایی خاصی برای نظریهپرداز شدن الزم است؛ اما ما حتی نظریهپرداز قوی هم
نداریم .ما تعدادی بت در نظریههای عکاسی برای خود ساختهایم و دائم به آنها
اشاره میکنیم .خوب است منتقد و تئوریسین داشته باشیم اما عکاسی فقط این
نیست .باید کسانی که عکس تولید میکنند هم داشته باشیم تا بقیه بتوانند راجع
به عکسهای آنها صحبت کنند .تعداد کسانی که عکس میگیرند و منایشگاههای
تأثیرگذار برپا میکنند کم است .بهرت است در مقطع ارشد گرایش فنی و گرایش
تئوری داشته باشیم .ما حتی منتقد خوب نداریم .در مورد عکسهای یکدیگر
صحبت میکنیم اما جرئت نوشنت نداریم.
 -5آیا جای خالی اقتصاد هرن بهویژه اقتصاد عکاسی در محتوای درسی دانشگاهها
احساس منیشود تا دانشجویان پس از فارغالتحصیلی حداقل تصوری از فضای
کاری خود داشته باشند و برای ایجاد کار به آنها کمک کند؟
در این مورد با شام موافقم حتی اخالق و حقوق حرفهای در عکاسی هم باید
تدریس شود که البته در قالب واحد اختیاری در رشح درس جدید ارشد وجود دارد
اما تدریس منیشود .شاید به¬خاطر نبودن استاد مطلع در این زمینه است.
 -6دانشجویان شام تا چه میزان مجاز به ساختارشکنی و تعدی از دیدگاههای شام
هستند؟
بهرت است این سؤال از دانشجویان پرسیده شود .فضای دانشگاه در ایران فضای
چندان بازی نیست که راحت بشود ساختارشکنی کرد .خط قرمزهایی در دانشگاهها
داریم که راحت منیشود آنها را شکست ،اما اینطور هم نیست که با دانشجو
با تحکم برخورد شود و اجازه به چالش کشیدن استاد را نداشته باشد .پرسیدن این
سؤال از دانشجویان صحیحتر است.
 -7آیا کیفیت آثار ارائهشده توسط دانشجویان رضایتبخش است؟
کیفیت آثار رضایتبخش نیست .دانشجویانی داریم که فوقالعاده کار میکنند
و وقتی مقابل عکس آنها میایستید حیرت میکنید اما تعداد آنها بسیار
انگشتشامراست.
 -8سازوکار دانشگاه در مقابل کمکاریهای دانشجویان چیست؟ پیشنهاد شام
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چیست؟
اولین راه استفاده از اساتید متنوع است .ما ،هرن تدریس میکنیم .هامنقدر که
دنیای هرن متنوع است اساتید آن هم باید متنوع باشند .یکی از دالیل رخوت
دانشجویان خستگی در کالس است .ترم یک با یک استاد روبهرو میشود و دوباره
ترم  8همچنان با هامن استاد روبه¬رو است و در طول این  8ترم هم با این
استاد کالس داشته است .اگر تعداد جذب هیئتعلمی پایین بیاید (دانشگاه مجبور
است ساعات اساتید هیئتعلمی را حت ًام پرکند) یعنی اعضای هیئتعلمی حداقل
باشند و واحدهای اصلی و فنی و عمومی را تدریس کنند و برای واحدهای دیگری
که به خالقیت و گرایشهای دیگر نیاز دارند از اساتید مدعوی که در بازار کار
میکنند ،عکاسی میکنند و از عکس پول درمیآورند ،منایشگاه برگزار میکنند،
عکس حیاتوحش و طبیعت میگیرند ،استفاده کنیم .باید پای کسانی که وارد بازار
کارشدهاند به دانشگاهها باز شود.
 -9آیا شام برای ارائه آثار و چاپ پژوهشهای دانشجویان در خارج از فضای
دانشگاه تالش میکنید؟
هر کاری که از دستم ساخته باشد انجام میدهم.
 -10آیا دانشگاه برای معرفی آثار و ارتباط دانشجویان با نهادهای مرتبط با عکاسی،
گالریها و فضاهای کاری خارج از دانشگاه ،راهکارهایی دارد؟ راهکار شام چیست؟
اگر بگوییم دانشگاه این کار را منیکند بیانصافی است .اگرچه در قالبی نهچندان
وسیع اغلب اساتید تالش میکنند دانشجویان را به کسانی معرفی کنند تا بتوانند کار
حرفهایشان را انجام دهند .برای فراگیرتر کردن این کار میتوان آخر هر ترم یا سال
تحصیلی آثار دانشجویان را به منایش بگذاریم و از تولیدکنندگان و صاحبان صنعت
و وزرا یا مشاوران آنها دعوت کنیم .دانشگاه باید این ارتباط را برقرار کند یک
دانشجو منیتواند ب هراحتی با صاحبان صنعت ارتباط برقرار کند .حتی میتوانیم آثار
را در قالب سی دی و یا حتی برای تزیین دیوار وزارتخانههای مختلف ارسال کنیم تا
ببینند چه خروجی¬ای داریم .بهجای اینکه شهرداری یا بنیاد ایرانشناسی فراخوان
عکاسی میدهد ،ما باید به آنها بگوییم چه میخواهند تا ما برایشان تولید کنیم و
اینگونه برای دانشجو اشتغال ایجاد کنیم .باید نیازهایی را که بنیادهای بزرگ دارند

در قالب مترین کالسی به دانشجو بدهیم؛ که دانشجو در پایانترم با ارائه آن کار
فقط منره نگیرد بلکه عالوه بر آن کارش در بخشی عرضهشده باشد.
 -11با توجه به اینکه شام بهتازگی دوران دانشجویی را به پایان رساندهاید ،این
مسئله چه تأثیری در نحوه تدریستان داشته است؟
اساتید جوان انرژی بیشرتی دارند و چون چندان از فضای دانشجویی دور نشدهاند
نیازهای دانشجویان را درک میکنند و اساساَ صمیمیت و نزدیکی بیشرتی با
دانشجو دارند.

مهناز شعبانی

عضو هیئتعلمی عکاسی دانشگاه سمنان
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 -1سازوکار پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف چگونه است؟ آیا از نحوه و
تعداد پذیرش دانشجو رضایت دارید؟ چه راهکارهایی ارائه میدهید؟ (آزمون
عملی ،محدودیت ورود برای رشتههای غیر هرنی و غیره؟)
برای ورود به رشته عالوه بر آزمون ،مصاحبه تخصصی و علمی با رشایط
استاندارد را جهت شناسایی میزان عالقهمندی و توانایی نسبی دانشجو رضوری
و کارآمد میدانم.
متنوع مرتبط با عکاسی در دانشگاهها وجود
 -2در حال حارض آیا گرایشهای
ِ
دارد؟
غالب گرایشهای بنیادین عکاسی در رسفصلهای مقطع کارشناسی ،طی
کارگاههای  ۸واحدی تخصصی در طول  ۴سال لحاظ شدهاند که همین امر
پرداخت آنها را بهعنوان یک گرایش تخصصی و کاربردی برای دانشجو،
سطحی و ناکارآمد میکند.
 -3محتوای درسی مصوب وزارت علوم چیست؟ آیا این محتوا بهروز است؟
این محتوا تا چه میزان قابل انعطاف است؟ آیا میتوان در دانشگاههای
مختلف آن را تغییر داد؟
محتوای درسی وزارت علوم چندان تابع سازوکارهای آموزش هرن معارص نبوده
و ساختاری قدیمی و منسوخ دارد که پایبندی به رعایت مفاد آن از منظر
قوانین آموزشی اجتنابناپذیر و غیرقابل تغییر است .اگرچه هر دانشکده با
تصویب آییننامههای داخلی و در حد اختیارات درونگروهی ،با حفظ عناوین
مصوب ،سعی در بروزرسانی و انعطاف محتوای دروس بهسوی اهداف مؤثرتر
دارد.
و مفیدتر 
 -4آیا محتوای درسی وزارت علوم به تغییر نیاز دارد؟ چرا سالهاست این
محتوا تغیر نکرده است؟ چه کسانی صالحیت تغییر و تدوین آن را دارند؟

بهتازگی محتوای دروس عکاسی از سوی وزارت علوم بازبینی شده و دانشگاهها
مکلف به اجرای رسفصلهای جدید برای ورودیهای سال  ۹۵شدهاند؛ اما
متأسفانه تغییرات اعاملشده نهتنها کارشناسانه و سودمند نبوده است بلکه در
پارهای از موارد تناقض و شبهات موجود در آن مبسوط و آسیبرسان است.
قطعاً کسانی که در حوزه آموزش عکاسی و عکاسی حرفهای مشغول فعالیت
هستند و قابلیت تحلیل مشکالت آموزشی فعلی و ارائه راهکارهای مؤثر و
آیند.
ملموس را دارند ،گزینههای مناسبتری جهت تدوین دروس به شامر می 
 -5آیا مترکز بر واحدهای نظری در مقطع کارشناسی ارشد زیاد نیست؟
مشکل الینحل مقطع ارشد عکاسی در این است که بیشک محتوای آن بر روی
"هیچچیز" متمرکز است .دورهای تخصصی که هیچ تخصصی در هیچ گرایشی
گردد.
اعم از نظری یا عملی -از آن حاصل منی  -6آیا جای خالی اقتصاد هرن بهویژه اقتصاد عکاسی در محتوای درسی
دانشگاهها احساس منیشود تا دانشجویان پس از فارغالتحصیلی حداقل
تصوری از فضای کاری خود داشته باشند و برای ایجاد کار به آنها کمک کند؟
آموزش راهکارهای اقتصادی هرن از دانشگاه تا بازار کار حرفهای بسط
فقدان
ِ
یافته است و اصوالً جامع ٔه هرنی و دانشگاهی مدتهای مدیدی ست که با این
است.
خأل و آسیبهای نشآت گرفته از آن دستبهگریبان 
 -7دانشجویان شام تا چه میزان مجاز به ساختارشکنی و تعدی از دیدگاههای
شام هستند؟
در حد توان ،دانشجوها را هدایت میکنم که ابتدا ساحتهای ذهنی و وجودی
خود را بشناسند تا بهواسطه آن توانایی ادراک ساختار فکری دیگران و در
صورت کسب آگاهی ،شایستگی شکسنت و گذار از آن را پیدا کنند .دیدگاه
شخصی من هم ،قدر مسلم مشمول همین رویکرد است و اصوالً به سلبیگری
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ندارم.
و تعصبطلبی در هیچ زمینهای اعتقادی 
 -8آیا کیفیت آثار ارائهشده توسط دانشجویان رضایتبخش است؟
روند ثابت و یکسانی وجود ندارد .گاهی رضایت خاطر بیشرتی کسب میشود
و گاه بیتوجهی و نزول سطح کیفی بهشدت اسفبار است .البته این امر با
گذر زمان و کمحوصلگی مشهود نسل جوانتر تا حدی سیر صعودی به خود
است.
گرفته 
 -9سازوکار دانشگاه در مقابل کمکاریهای دانشجویان چیست؟ پیشنهاد شام
چیست؟
سازوکار معینی تعبیه نشده است و بیشرت بر مبنای توامنندیهای شخصی
اساتید در برقراری ارتباط نزدیکتر با دانشجو و ترغیب و ایجاد انگیزه با
شگردهای خودآموخته و شخصی شکل میگیرد .شناخت شاخصهای زندگی
انسان معارص بهطور کل و رشایط زیستی جوانان عرص حارض و انعطاف متناسب
دروس با این تغییرات ،همچنین دوری از جزماندیشی و شعارزدگی در
محیطهای دانشگاهی باعث بهبود روابط نسلها و درنتیجه ایجاد شور و
شد.
شوق بیشرت و هدفگزینی در آنها خواهد 
 -10آیا شام برای ارائه آثار و چاپ پژوهشهای دانشجویان در خارج از فضای
دانشگاه تالش میکنید؟
در حد توان و مقدورات که متأسفانه چندان هم بسیط نیست ،بله حت ًام .در
حال حارض معضل ارائه مقاله و کمبود نرشیات تخصصی الزم در رشتههای هرن
است.
بیشرت از همه گریبان گیر خود اساتید شده 
 -11آیا دانشگاه برای معرفی آثار و ارتباط دانشجویان با نهادهای مرتبط با عکاسی،
گالریها و فضاهای کاری خارج از دانشگاه ،راهکارهایی دارد؟ راهکار شام چیست؟
راهکار مدونی از سوی دانشگاهها اتخاذ نشده است و خأل ارتباطی بین فضای
دانشگاهی و بازار کار هنوز بر قوت خود پابرجاست .دعوت از هرنمندان
موفق (کشوری/بیناملللی) و برگزاری ورکشاپهای کارآمد ،همچنین عقد
قراردادهای همکاری با نهادهای اجرایی مرتبط با رشتههای هرنی و استفاده از
باشد.
دانشجویان در زمینههای مرتبط میتواند اثربخش 

 -12با توجه به اینکه شام بهتازگی دوران دانشجویی را به پایان رساندهاید،
این مسئله چه تأثیری در نحوه تدریستان داشته است؟
البته چندان هم تازه نیست اما نکتهای که در این سالها همواره رسلوح ٔه
تدریس و تالش خود قرار دادهام توجه وافر و دقیق به ابعاد روانشناختی هر
دانشجو ،حفاظت از تنوع آرا و راهنامیی و همراهی آنها در جهت شناسایی
دغدغههای شخصی و بازمنایی این تفکرات در غالب یک دیدگاه فردی بوده
است .از همسانسازی دانشجوها و استبداد نظر انحصارطلبانه بهشدت پرهیز
دارم زیرا اثرات مخرب این هامنندسازیها و اعامل سالیق افراطی را در ادوار
ام.
دانشجویی خویش چشیده 
 -13چه نقاط ضعف یا قوتی را در سیستم دانشگاه محل تدریس خود شناسایی
و چه راهکاری در نظر گرفتهاید؟
از آنجا که گروه عکاسی دانشگاه سمنان نسبت به همتایان خویش قدمت
کمی داشته و هنوز بسیار نوپا و جوان است ،بالطبع جهت پختگی و قوام الزم
و برطرف شدن نقاط ضعف ،راهی طوالنی پیش رو دارد؛ اما متأسفانه بسیاری
از مشکالت رشت ٔه عکاسی عمومی و مشمول هم ٔه دانشگاههاست .عمدهترین
آنها عدم بروز رسانی فضاهای آموزشی ،کمبود امکانات کارگاهی ،ناکارآمدی
رسفصلهای درسی و تقلیل بودجههای اجرایی است .در سطحی دیگر ،امکان
بسیار محدود و موانع فراوان برای ادام ٔه تحصیالت عالیه و عدم امنیت شغلی
شود.
و مالی اساتید هیئتعلمی و مدعو نیز به این لیست اضافه می 
 -14بهعنوان مدرس عکاسی بر کدام جنبه نظری یا عملی عکاسی تأکید
بیشرتی دارید و تاکنون چگونه آن را پیش بردهاید؟
بهعنوان مدرس هر دو دروس عملی و نظری ،این دو جنبه را بههیچوجه منفک
و جدای از هم ارزشیابی نکرده و هرکدام را زیرساخت و پایبست دیگری و
مؤکد میدانم .در روش تدریس خویش نیز غالباً دو جنبه را توأمان و آمیخته
پیش میبرم و اصوالً نقطه عطف و رمز ماندگاری هرنمند معارص را استفاده از
دانم.
تأمالت و تعمقات نظری در حوزه کسب مهارتهای عملی می 
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 -1سازوکار پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف چگونه است؟ آیا از نحوه و
تعداد پذیرش دانشجو رضایت دارید؟ چه راهکارهایی ارائه میدهید؟ (آزمون
عملی ،محدودیت ورود برای رشتههای غیر هرنی و ...؟)
سازوکار؟! چیزی وجود ندارد که بشود اسم سازوکار روی آن گذاشت .چطور
میتوانیم نام سازوکار روی روشی بگذاریم که از ابتدا کمرتین امید به موفقیت
و بازدهی آن نداریم .اینکه یک آزمون گرفته بشود مثل باقی رشتهها و
درنهایت یک مصاحبه عملی که آنهم گاهی برگزار میشود و گاهی نه را
منیتوان سازوکار نامید .سازوکار چیزی آزموده شده است؛ در این مورد خاص
به چیزی اطالق میشود که از آن نتیج ٔه مطلوبی گرفته باشیم و در مورد آن یک
توافق عمومی نانوشته وجود داشته باشد و با خواست جامع ٔه علمی کمرتین
تضادها را داشته باشد .من اسم این روشهای غربالگری را سازوکار منیگذارم؛
بیشرت نوعی مراسم ترشیفاتی است برای بااهمیت نشان دادن امور .در ثانی
اینکه انتظار داشته باشیم در یک مصاحب ٔه کوتاه به کنه ذهن آدمی پی بربیم
چیز مسخرهای است .هولناک است که شخصی که یک سال متام درگیر مسائل
نظری و خواندن متونی باشد که کمرت قرابتی به چیزی که برای ادامه تحصیل
در آن ابراز عالقه کرده است ندارد .مضحک است شباهت آشکار روشهای
غربالگری برای دستچین بهرتینها برای تحصیل در دانشگاه با ترفندهای
بازجویی پلیس برای پی بردن به انگیزههای جرم و به زندان فرستادن مجرمان
احتاملی .این البته غمانگیز هم هست که حتی منیتوانیم حدس بزنیم که
جوانان احیاناً رؤیایی در جهت بالیدن در جامعه در رس خود پروراندهاند.
به عقید ٔه من باید فرصت بیشرتی به شناخت آن افراد اختصاص دهیم و
موضوع را به یک جلس ٔه کوتاه تقلیل ندهیم .از کجا معلوم که رشایط روانی

هم ٔه رشکتکنندگان در آزمون در یک روز خاص مطلوب باشد .جلسات
مصاحبه به طرز و طور انکارناپذیری درست شبیه صحنههای بازجویی است.
من خودم تجرب ٔه دوبار مصاحبه در ادبیات منایشی را داشتهام .خیلی رسرسی
و به شکل رسیع برگزار شد .گویی که یک طرف میز مصاحبه نادانی بیخرب
از همهچیز نشسته باشد و سوی دیگر گروهی دانای کل ،مرشف به هم ٔه
دانستنیهای مکشوف و نامکشوف برشی .این کار احتیاج به زمان بیشرتی
دارد؛ و راههای آزموده تری .مطلب دیگر خارج کردن آن از حالت مطلق
شورایی است .فرض مثال شام بهعنوان مصاحبه شونده ممکن است نظر
یک نفر از هیئت داوری را به خود جلب کنید؛ اما دستآخر نظر شورا بر
حذف شام باشد .این خالف رویکرد هرنمندانه است .هرن امری شورایی نیست
و نسبت معناداری با خودخواهی خیرخواهانه دارد .شام هامنطور که در
آفرینش هرنمندانه عمل میکنید باید در امر داوری هم هامن کار را بکنید .من
فکر میکنم اگر هم ٔه جامع ٔه عکاسی امریکا هم مخالف گرفته شدن یک عکس
از فلفل سبز بود ،بازهم آقای وستون آن عکس را میگرفت .اص ًال شکلگیری
مکاتب ریشه در همین موضوع دارد .بیایید فرض کنیم در خیابانی که شام
زندگی میکنید دبستانی وجود دارد .اگر مدرسه است البد دانشآموزانی دارد
و بهتبع آن گروهی بنا بر هر دلیل آن را پسندیدهاند؛ اما ممکن است شخص
یا گروهی آن مدرسه را نپسندند و در تالش برای احداث مکتبی دیگر باشند
که سالیق و خواست آنها را منایندگی کند .تأسیس باهاوس آیا دلیلی غیر
از این داشت؟! در حوزههای دینی این بهکرات تجربه شده است .در نحوه
انتخاب محصلین هم میتوان همین داستان را بازخوانی کرد .من متوجه هستم
که رشایط دانشکدههای هرنی بهخوبی چیزی که مثالش را زدم نیست اما
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بههرحال ما حتی نزدیک این فرم هم نشدهایم که بتوانیم نسبت به رشایط
ناعادالنه گلهمند باشیم .بیتعارف جامع ٔه علمی ما بهطور مطلق مرصفکنند ٔه
بخشنامهها و دستورات مقامات باالدست است .هیچ خالقیتی در این حوزه
قابلمشاهده نیست .بسیاری از دانشجویان اگر بهدرستی از چیزی که قرار
داشتهاند در آن تحصیل کنند آگاه میشدند ،اساساً راهشان را عوض میکردند
و فکر دیگری میکردند و امکانات کشور و وقت و هزینه خودشان را هدر
منیدادند .پرواضح است که عکاسی امری سهلالوصول و اغواکننده است .برای
گرفنت بسیاری از عکسها هیچ نیازی به این اندازه رصف وقت و هزینه نیست.
من اینجا منیتوانم راهحل جادوگرانهای ارائه کنم .این مسئله نیازمند رصف
زمان و دقت بیشرتی است .من خیال میکنم عرص طلسامت جادو گذشته
باشد .هیچ نسخ ٔه شفابخش معجره آسایی وجود ندارد .موفقیت امری نسبی
است .باید برای دانشگاههای مختلف برنامهریزیهای مختلفی انجام گیرد.
راه ساده وجود ندارد .جعل راهحل ساده اگر هم ممکن باشد ارزشی ندارد.
برنامهریزی خلقالساعه ،عبارتی تناقضآمیز است.
آیا یکبار نظر دانشجویان پرسیده شده است .آیا کسانی که قرار است به
دانشجویان تدریس کنند در تدوین جزییات طرحهای وزارت علوم مشارکت
دادهشدهاند و از آنها نظرخواهی شده است؟ اینکه در ضمن کار از کسی
خیلی رسرسی نظرخواهی کنیم و انتظار داشته باشیم که متام ذهنش را
مرصوف این قضیه کند از بیخ غلط است .مدرسان هم مشکالت خودشان را
دارند .اگر خیال میکنیم این امر مهمی است باید از آنها خواسته شود که
بهطورجدی به آن فکر کنند و وزارت علوم نتیج ٔه تحقیقات آنها را خریداری
کند و با دقت ،بد و خوب آن طرحها واکاوی شود .نه اینکه مثال باقی کارها آن
را به امری دمدستی فروکاست دهیم .رسیدن به سازوکار مطلوب هم سازوکار
خودش را دارد.
متنوع مرتبط با عکاسی در دانشگاهها
 -2در حال حارض آیا گرایشهای
ِ
وجود دارد؟
تا جایی که من اطالع دارم غالباً دانشکدهها فقط یک رشته دارند با نام کلی

عکاسی .فقط در دانشکد ٔه خرب ،عکاسی از ابتدا دو شاخه مختلف دارد .یکی
عکاسی خربی و یکی هم عکاسی تبلیغاتی.
 -3محتوای درسی مصوب وزارت علوم چیست؟ آیا این محتوا بهروز است؟
این محتوا تا چه میزان قابلانعطاف است؟ آیا میتوان در دانشگاههای
مختلف آن را تغییر داد؟
رسفصلهایی مشخص شده است در عکاسی پایه ،که بهخودیخود چیز
بدی نیست اما مسئل ٔه مهمتر مدرسانی است که توان و حوصل ٔه تدریس این
رسفصلها را داشته باشند .بخشهایی از عکاسی به دلیل نسبتی که با فیزیک
دارد همچنان قابلدرک است؛ اما با آزاد شدن غول دیجیتال و تعطیل شدن
یکی پشت هم البراتوارهای روش فتوشیمیایی ،بسیاری از رسفصلها معنای
خود را از دست دادهاند .ابزار و وسایلی در دانشگاهها وجود ندارد که دانشجو
از نزدیک با فرایندهای گفتهشده در رسفصلها آشنا شود ،میگویم آشنایی و
نه حتی کسب مهارت .گلهمندی استادهای دانشگا ِه دورهای که من دانشجو
بودم این بود که دانشجویان بهانداز ٔه کافی کتاب منیخواندند و البته حق هم
داشتند .بااینوجود دانشجوها تالش خودشان را میکردند و به خاطر این داستان
رشمسار بودند اما حاال دانشجویان ،کمرت ناراحتیای به خاطر این قصه از خود
بروز منیدهند .بهعالوه اینکه حاال دیگر مشکل مضاعف شده است بهطوری
که دیگر مدرسان عکاسی هم کتاب منیخوانند .هر آنچه من از رسفصلهای
وزارت علوم دیدهام مباحث فنی را در برمیگیرد و در مباحث نظری به معرفی
چند کتاب اکتفا شده است .مث ًال در مورد "نقد عکس" که تجرب ٔه تدریس آن را
در دانشکد ٔه خرب داشتهام کتابهایی حولوحوش موضوع ،درنهایت اختصار
معرفی شده است .من فکر میکنم یک دانشجوی هرن بسیار بیشرت از مطالب
تخصصی پیرامون رشته خود ،محتاج جهانبینیای کلی است از دنیایی که در
آن زیست میکنیم .اینکه تاریخ جهان را بشناسد .به جامعهشناسی ،ارتباطات
و مسائلی از این دست واقف باشد؛ اما این موضوع سادهای نیست ،چراکه
در میان جامع ٔه عکاسی این نیاز درک نشده است و مدرسان برای تدریس این
مسائل آموزش ندیدهاند .فقدان خالقیت هم رنج دیگری است البته.
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 -4آیا محتوای درسی وزارت علوم به تغییر نیاز دارد؟ چرا سالهاست این
محتوا تغیر نکرده است؟ چه کسانی صالحیت تغییر و تدوین آن را دارند؟
البته که باید تغییر کند و توسعه یابد؛ اما چگونه؟! گفنت این حرف ساده است
اما متأسفانه نیرویی پیش برنده و عزمی برای این کار نداریم! دانشگاهها به
بنگاههای اقتصادی تبدیلشدهاند و دانش اگر نگویم فاقد ارزش که به چیزی
شبیه کاالیی قابلخرید و فروش تبدل شده است .از زمان اخرتاع عکاسی به
شکل یک فن نزدیک به دو قرن گذشته است و پیش از آن هم خواست و
آرزوی آن در مخیل ٔه برش وجود داشته است ،عکاسی بیشرت و پیشرت از آنکه
اخرتاعی عینی و روشی مکانیکی برای ثبت تصویر باشد آرزویی برشی است.
نویسندگان و فیلسوفان بسیاری درست یا نادرست در مواجهه با این پدیده
قلمفرسایی کردهاند .عجیب است که نویسندگان و اهل فلسف ٔه این رسزمین
بهسادگی از کنار آن گذشتهاند و حداکرث مثل هم ٔه عوامالناس به آتلیه رفتهاند
و از خود یا خانوادهشان عکسی به یادگار گذاشته¬اند و یا در یادنامهها و
زندگینامههایشان عکسهایی میبینیم با زیرنویسهایی شبیه این جمله" :
نگارنده در کنار زن اولش در پاریس".
فرهیختگان این رسزمین هرگز در مورد اخرتاع جدید که بیگفتگو به معجره
میماند سطری ننوشتهاند .مأیوسکننده است که مهمترین نویسندگان ما
دراینباره ذرهای اندیشه نکردهاند و چیزی ننوشتهاند .عکاسی فارغ از بحث
زیباییشناسی و مباحث فلسفی هم ،در صد و پنجاه سال اخیر در ایران
تأثیرگذار بوده است .تاریخ ما از پیش از مرشوطه به اینسو بدون حضور
عکاسی پیش نرفته است .اص ًال بدون مراجعه به عکسها بخش اعظم تاریخ
معارص ما قابلباور نیست .انگار که همهچیز پیش چشم دوربین اتفاق افتاده
است .مرشوطه ،انقالب اسالمی ،جنگ تحمیلی و بیم و امیدهای ده ٔه هفتاد و
یا همین اتفاقات ده ٔه اخیر؛ اما نخبگان دانشگاهی ما نتوانستهاند برای انبوه
این تصاوی ِر بهسادگی در دسرتس خطی قلمی کنند .چند مقاله هم که نوشته
شده است دستکار کسانی است که یا عکاس بودهاند و یا در حوزه هرن فعالیت
میکردهاند.

 -5آیا مترکز بر واحدهای نظری در مقطع کارشناسی ارشد زیاد نیست؟
من در دور ٔه کارشناسی ارشد دانشجوی رشته پژوهش هرن بودهام که آنهم
خودش قص ٔه غمباری است که مجال و البته حوصل ٔه آن نیست به آن بپردازم؛
بنابراین صالحیت صحبت کردن دربار ٔه دوره کارشناسی ارشد عکاسی و چیزی
که تجربهاش را نداشتهام  ،ندارم .راستش را بخواهید من اص ًال قائل به تفکیک
دانش به عملی و نظری نیستم .هر نوع دانشاندوزیای بههرحال یک عمل
خالقه است .هیچ منیفهمم چرا اسم نقاشی کردن روی بوم را کار عملی
میگذارند اما نوشنت نقد و یا حتی خواندن متون را کار نظری .در نظر من
هم ٔه اینها نوعی کار عملی است .حتی فکر کردن هم فی¬النفسه کاری
است مطلقاً عملی .همچنین تدریس کردن هر موضوعی بههرحال انجام عملی
است .اص ًال اگر تحصیل کردن مشغله نباشد که منیتوان اسم آن را تحصیل
گذاشت .تعمق و نظر انداخنت به ریش ٔه کلامت و مشتقات آن گاهی از هر
چیزی کمککنندهتر است .اگر قبول کردهایم که تحصیل به معنای حصول علم
و دانش است چه جای این بحثهاست.
 -6آیا جای خالی اقتصاد هرن بهویژه اقتصاد عکاسی در محتوای درسی
دانشگاهها احساس منیشود تا دانشجویان پس از فارغالتحصیلی حداقل
تصوری از فضای کاری خود داشته باشند تا برای ایجاد کار به آنها کمک کند؟
خوبتر که به این موضوع نپردازیم و آن را به کسانی واگذار کنیم که
دغدغههای اصلیشان مسائل اقتصاد هرن است و دانشی دراینباره دارند.
دراینباره من از یک بازاری عامی هم عامتر هستم .من به خلق هرن فارغ
از مسئل ٔه بازار میاندیشم و البته تبحر و حتی عالقهای هم به بحث بازار
ندارم .گامن میکنم این مطلبی نیست که از عهد ٔه دانشگاه ساخته باشد.
اص ًال وظیف ٔه دانشگاه هم قرار نبود این باشد .بدفهمی دراینباره از جایی آب
میخورد که سنگ بنای اولین آکادمیهای مدرن ما را فرنگرفتههایی نهادند
که در رشتههای فنی تحصیل کرده بودند و خب ،واضح است که دارا بودن
دانش فنی بدون امکان کار و تولید در مراکز صنعتی فضیلتی آشکارا پوچ
محسوب میشود .در مورد بحث هرن اما قضیه قدری متفاوت است و کاری
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که دانشگاه میتواند انجام دهد این است که به وظیف ٔه ذاتی خودش بپردازد
که هامن آموزش است؛ چیزی که پیشتر از این هم در این ملک وجود داشته
است .معدود افراد فاضلی که در این رسزمین زیست کردهاند برای تربیت و
تحصیل فرزندانشان معلمهایی استخدام میکردهاند که به هرن و ادبیات هم
میپرداختهاند .به شکل بیگذشت و بیوقفهای باید به امر آموزش بپردازیم؛
باقی مسائل ربط مستقیمی به وضعیت کلی جامعه دارد .اقتصاد هرن فقط
فروش در گالری یا حراج نیست .اینکه کسی که از دانشگاه فارغالتحصیل
میشود بتواند با هر میزان آشنایی ،با چیزی که خوانده است امرار معاش
کند فرض است؛ اما هرنمند در نظر من کسی نیست که بتوان کمکش کرد.
هرنمند برای من همچنان قبای آدمی خودساخته و متکی به نفس به تن دارد
و جسارت تغییر رشایط به سمت و سویی که صالح میبیند را دارد .نفس
هرن خواندن خودش امری خطرناک است ،هیچ طور هم منیتوانیم دراینباره
دارویی تضمینی و اطمینان بخش به بدن بیامر جامعه تزریق کنیم .یکی از
بدترین قوانین و دستورالعملهایی که در این مملکت تصویب شده است
قانونی بود که نهادهای دولتی را مجاز میکرد به خریداری آثار هرنی بهانداز ٔه
نیم درصد بودج ٔه ساالنه خود .با چه سازوکاری! اص ًال مگر ما در این مملکت
تاکنون آنقدر به هرن پرداختهایم که بهانداز ٔه یک یک نهادهای دولتی کارشناس
هرن داشته باشیم که آنها را به کار خرید آثار هرنی بگامریم! این قانون که
البته اکنون از حیز انتفاع ساقط شده است ،راه سادهای بود برای پولشویی و
هدر دادن بودج ٔه عمرانی کشور و رواج البیگری و داللی و البته اخته کردن
هرن و مستخدم کردن هرنمندان.
 -7دانشجویان شام تا چه میزان مجاز به ساختارشکنی و تعدی از دیدگاههای
شام هستند؟
هم میتوانم بگویم صد درصد مجاز به این کار هستند هم هیچ ذره .بستگی
به خودشان دارد .گاهی اوقات با افرادی مواجه میشوم که خالقیت و عالقهای
مثالزدنی دارند و خوبتر که بهعنوان یک راهنام به آنها نهتنها اجازه بدهیم
که آزاد باشند؛ بلکه حتی زمانی که بیم آن میرود که در قیدها گرفتار شوند

درست مثل یک مکتب¬دار ترکه به دست ،به آنها نهیب بزنیم؛ اما خب
متأسفانه همه اینگونه نیستند و بدون اینکه برای آنها قیدی تعریف کنیم
دستبهکار منیشوند .برخی عاشق این هستند که آزادیشان گرفته شود و
خوف دارند که بیرون چارچوب راه بروند و مثال دیکته ،یک نفر باشد که
الف تا ی را برایشان هجی کند؛ اشکالی هم ندارد ،بهانداز ٔه متام نفوس کر ٔه
ارض ،هوش ،عالقه و استعداد و رفتارهای آموزشی متفاوت داریم .باید اعرتاف
کنم که بنده تا انداز ٔه زیادی ذات باور هستم و قدیمی فکر میکنم .سالی
چندبار بر روان رشیف شیخ مصلح الدین رحمت میفرستم که روزگاری گفته
بود "تربیت نااهل را گردکان است بر گنبد" .با استیالی خوانشهای مزخرفی
که از روانشناسی در این کشور شده است ،مفاهیمی مثل قریحه و استعداد
بهطورکلی نادیده گرفته شده است .این روزها باور عمومی بر این است که
هرکسی که دانشگاه هرن برود خب البد هرنمند است .درست مثل دخرت هژده
سالهای که دانشجوی پزشکی باشد و از هامن ابتدا فکر مسلط این است که
خانم دکرت خطابش کنیم دچار خلط مفاهیم شدهایم .هرنمندی در دورههای
گذشته اینگونه نبود؛ یعنی شام ممکن بود بسیار کوشش کنید اما هرگز تبدیل
به هرنمند نشوید .هرنمندی در این ملک رابطهاش را با قریحه از دست داده
است .نظام بازار هامنطور که قیمت شامپو و مام زیر بغل را تعیین میکند در
این مورد هم حرف اول و آخر را میزند .رسانهها هم به همین دامن میزنند.
آموزش در هم ٔه حوزهها معنای سابقاش را از دست داده است؛ پیشتر اگر
میشنیدیم که فرض مثال یک نفر گواهینام ٔه پایه یکم دارد یقین داشتیم که
او احتامالً میتواند یک اتوبوس را راه بربد؛ اما حاال در دنیای هرن ممکن است
شخصی مدارک علمی بسیاری داشته باشد اما از کشیدن یک خط راست عاجز
باشد .اوضاع گیجکنندهای است .معلوم نیست این وضع تا کی ادامه خواهد
داشت .چند وقت پیش از جاد ٔه شهریار به فردیس میگذشتم ،کنار جاده تابلو
گراه و
چند دانشگاه را دیدم که قب ًال اسمی از آنها نشنیده بودم .دقیقاً کنار بزر 
نه حتی با فاصله و پاساژی به آن .ساختامن دانشگاه در میان تعویضروغنیها
و آپاراتیها بود .خب این یعنی چه؟! هیچ استانداردی حاکم نیست!
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بگذارید مثالی بزنم؛ وزارت آموزشوپرورش از معلامن خواسته است که برای
ارتقاء درجه هرسال سه مقاله ارائه کنند .این چه توقعی است؟! چرا فکر
میکنیم کار نوشنت ساده و دمدستی است .در یکی از شهرهای ایران اعالنی
پشت یک مغازه کارهای کامپیوتری نوشته بود " مقاالت معلامن و طلق و
شیرازه موجود است" .خب این هیچ معنای پنهانی در خودش ندارد ،هویداست
که تولید دانش را در حد طلق و شیرازه تقلیل داده است .اص ًال هم معلوم
نیست طلق و شیرازهها از کیفیت مناسبی برخوردار باشد یا نباشد!
 -8آیا کیفیت آثار ارائهشده توسط دانشجویان رضایتبخش است؟
متأسفانه نه .گرچه همیشه تعدادی فارغ از هر ناگواریای شانس این را پیدا
کردهاند که چراغ امید آینده باشند و آثار شگفتانگیزی بیافرینند .اگر خیلی
رسدستی بخواهم آن را با درصد بیان کنم شاید یکی دو درصد دانشجویان آثار
بینظیری خلق میکنند.
 -9سازوکار دانشگاه در مقابل کمکاریهای دانشجویان چیست؟ پیشنهاد شام
چیست؟
پیشتر کمی دربار ٔه سازوکار صحبت کردیم .دریافت من این است که دانشگاه
سازوکاری در جهت بهبود عملکرد خود و دانشجویان ندارد .حاال یکی ممکن
است پیدا بشود بگوید خالف می-گویید آقا .باشد بگوید؛ اما چیزی که
هویداست کیفیت رو به نزول تولیدات هرنی است که روز به روز شاهد آن
هستیم .دانشگاهها در سالهای اخیر تبدیل به فروشگاههای فروش توهم
شدهاند .آنها به دانشجویان توهم میفروشند .همقسم شدهاند که کسی را
مأیوس نکنند که از درآمد کلی دانشگاه چیزی کاسته نشود .این کار البته با
دستیاری مشتی نادان صورت میگیرد که برای اینکه همچنان درون سیستم
پوسید ٔه دانشگاهی ما مبانند هر کاری میکنند .پرواضح است که هم ٔه افراد
یک کالس منیتوانند هرنمند باشند و اشکالی هم ندارد؛ اما اینکه یک تکنسین
متوسط از دانشگاه فارغالتحصیل بشود توقع گزافی نیست؛ اما همین هم یک
رؤیا شده است .در خیابان انقالب وسط پایتخت امالقرای جهان اسالم آزادانه
پایاننامه و مقاله میفروشند ،آب هم از آب تکان منیخورد .خب معلوم

است یک جای کار میلنگد .شام یقین داشته باشید دست برخی از استادهای
دانشگاه هم در کار است .چطور ممکن است یک صنعتی این اندازه رشد کند.
اگر همین انرژی و هزینه رصف امور دیگری میشد شاید وضع بهرتی داشتیم.
دانشگاهها تأسیس میشوند؛ یکی پی هم ،بدون حتی یک نفر هیئتعلمی!
چطور چنین چیزی ممکن است! اما میبینید که شده است .پیشتر در این
مملکت جاهایی وجود داشت که اسمشان قهوهخانه بود و قهوه داشتند و اگر
طلب قهوه میکردی میتوانستی بروی آنجا و قهوه بخوری؛ هنوز هم اسم
آنطور جاها قهوهخانه است اما دیگر قهوه ندارند اگر هم طلب کنی .قلیان
و املت و کره و عسل و از اینجور چیزها دارند .دیزی دارند ،بزباش دارند؛
جاهایی هم بود که اسمشان دانشگاه بود و دانش هم به جویندهاش میدادند؛
رس و شکلشان هم شبیه هامن چیزی بود که در نقاط دیگر دنیا اسمشان
دانشگاه است .حاال هم اسمشان دانشگاه است اما بیتعارف دانشی برای ارائه
ندارند .چند سال پیش در جایی تدریس میکردم که اسمش دانشگاه بود؛ اما
در حقیقت یک ساختامن مرتوک بود که بدون هیچ نظارت و اعامل استانداری
تبدیل به دانشگاه شده بود! رئیس دانشگاه برای خودش دفرت و دستک مجهزی
ساخته بود درون آن مخروبه ،اما کالسها طوری ساخته شده بود که امکان
نفس کشیدن راحت هم مقدور نبود .کالسها بدون هیچ پنجره و درزی برای
ورود و خروج هوا .باقی مسائل مباند .طرفه آنکه در آن دانشگاه معامری هم
تدریس میشد! رئیس دانشگاه که به نظر میرسید تازه به مال و مکنتی رسیده
است یک بنز خریده بود و داخل حیاط هر روز مشغول مترین ماشینسواری
بود! معلوم است چنین کسی به آموزش کمرتین اعتقادی ندارد ،اگر داشت
زحمت میکشید و برای کسب مهارت در رانندگی میرفت و در یک آموزشگاه
رانندگی ثبتنام میکرد نه اینکه خودش را مسخر ٔه عامل و آدم کند با اوصافی
که گفتم! فکرش را بکنید فردی با چنین ویژگیای شده است رئیس جایی که
بههرحال اسمش دانشگاه است .یک اتاق منور و مسخره اختصاص داده بودند
بهجای اسرتاحت مدرسانِ آنجا ،با مبلهایی که حتی نکرده بودند نایلونهای
روی آنها را بکنند مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من!! البد میگویید
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نباید در بند ظاهر بود .نه آقا ،اص ًال هم ٔه فرهنگ امری ظاهری است .چطور
میتوان توقع داشت که وضع از این بهرت بشود.
خامنی داخل هال دانشگاه پای دستگاه فتوکپی نشسته بود و از جزوات و
مدارک دانشجوها کپی میگرفت .از اتفاق خانم محرتم و دانایی به چشم
میآمد و دارای مدرک کارشناسی ارشد در ادبیات فارسی بود .همین خانم
ساعت بعد از من به دانشجویان ادبیات و زبان انگلیسی درس میداد .چرا باید
اوضاع به این غمناکی باشد که مجبور به تحمل ناگواریای اینسان غمانگیز
باشد .آیا با این وصف که گفتم کسی از او حساب میبرد .قضیه را به شکل
عکس این هم نگاه کنیم بازهم با منطق آکادمی جور درمنیآید .آیا کسی که
صبح تا شب مشغول کپی گرفنت از جزوات و مدارک دانشجویان است صالحیت
تدریس در دانشگاه دارد! بله اوضاع به همین مسخرگی و غمناکی است که
میشنوید .حاال شام دوست دارید باور نکنید .این موضوع دیگری است.
 -10چه نقاط ضعف یا قوتی را در سیستم دانشگاه محل تدریس خود
شناسایی و چه راهکاری در نظر گرفتهاید؟
حقیقتاً منیدانم چه بگویم .گاهی آدم در برابر سؤالی قرار میگیرد که میماند
چه بگوید .نقاط ضعف! رسارس آکادمی در این کشور رو به ویرانی است شام
از نقاط قوت و ضعف میگویید .چه بگوییم؟! بگویم شوفاژخانه خوب کار
منیکند؟! بگویم اسبهای چاپارخانه نای راه رفنت ندارند! بگویم رنگ دیوارها
تبله کرده است؟! نه آقا اوضاع از این حرفها بحرانیتر است؛ اگر منصف
باشم میتوانم بگویم یگانه نقط ٔه قوت دانشگاههای ما این است که به هر
میزان هم که درب و داغان باشند همچنان جاذبه دارند .همچنان مردم برای
ورود به آنها رس و دست میشکنند .اگر اسم این را نقطه قوت نگذاریم پس
چه بگذاریم؟!
تخیل من میگوید وضع به همین منوال پیش خواهد رفت تا زمانی که همین
دانشجویان امروز استادهای سالهای بعد بشوند؛ در آن صورت احتامالً دانشجو
و استاد از پس هم برخواهند آمد و زبان هم را خوبتر متوجه میشوند .ممکن
است درجاهای کمی هنوز اوضاع به این بدیای که من میگویم نباشد و یا

در هر کالس تعداد کمی دانشجوی خوشقریحه وجود داشته باشد؛ اما چیزی
که من میگویم ناظر به وضعیت کلی آموزش است و نظر به استثناها ندارد.
آقای نارصخرسو نقل میکند که در سفرم یکجایی رسیدم که شنیدم مردم
باسوادی دارد .از آنها خواستم که مرا به نزد اهل علم بربند .بردند .ساعتی
نشستم پای منرب کسی که خود را شاگرد بوعلی معرفی میکرد .با خودم فکر
کردم خدایا اینکه خود چیزی منیداند چگونه به دیگران میآموزد! واقع امر
این است که وضع آکادمیهای ما فالکتبار است .راهکار من این است که
غالب آنها را باید ببندیم .بیهیچ مالحظهای بیهیچ گذشتی .اینطوری
جاهای کمی که هنوز به آکادمی شباهت دارند اعتبار خود را بازمییابند.
 -11بهعنوان مدرس عکاسی بر کدام جنبه نظری یا عملی عکاسی تأکید
بیشرتی دارید و تاکنون چگونه آنها پیش بردهاید؟
طرح مباحث فنی در کالس درس به دلیل ویژگی خو ِد عمل عکاسی گریزناپذیر
است؛ اما تقلیل عکاسی به این مورد نادیده گرفنت خواست اولیهای است که
عکاسی بر آن بنا شد .عکاسی احتامالً میتوانست از منظر فنی طور دیگری
بنا شود ،تاریخ اخرتاع و تطور این رسانه هم این را نشان میدهد .منظورم
کشف و اخرتاع راههای گوناگون ثبت تصویر و مسائلی از این قبیل است؛ اما
نقط ٔه مشرتک هم ٔه این فرایندها استواری هم ٔه آنها بر خواست ازلی آدمی به
جاودانگی و کنجکاوی در مورد ناشناختهها و یا به متلک درآوردن جهان و در
ادام ٔه آن دستکاری عامل واقع است .بر همین اساس پرداخنت و تحلیل مباحثی
که ریشه در علوم و فضیلتهای دیگر انسانی دارند ،میتواند راه فهم را هموار
سازد و به توسع ٔه عکاسی نه بهعنوان یک فن و نه حتی یک هرن ،بلکه راهی
برای شناخت جهان بهمانند علوم دیگر انسانی بگشاید .طرح بحث عکاسی
بهمثاب ٔه یک رسانه و یا توامنندی فنی ،بحثی بهاندازه کافی کهنه و متامشده
است .وقت آن رسیده است که عکاسی را در مقام یکی از علوم انسانی بپذیریم
و در راستای توسعه آن گام برداریم .عمل عکاسی فارغ از فرایند همچنان امری
شگفتانگیز است؛ و برای فهم این شگفتی ما نیازمند دانسنت تاریخ بهطورکلی
و نه حتی تاریخ عکاسی و یا تاریخ هرنهای برصی ،هستیم .پذیرفنت عکاسی
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در مقام یکی از علوم انسانی بهتبع آن رسک کشیدن و مداقه در علوم دیگر آن هستیم ازدحامی رسگیجهآور است در محیط دانشگاهی از وفور دانشجو و
انسانی را تبدیل به امری رضوری میمناید.
استاد و تهی بودن همزمان دانشگاه از دانش.
این البته بهسادگی قابل حصول نیست .ما در کشوری زندگی میکنیم که فهم
استادهای علوم انسانی آن ،از اهل فلسفه و جامعهشناسی گرفته تا تاریخ و
روانشناسی و جز اینها دربار ٔه عکاسی آنقدرها تفاوتی با افراد عادی جامعه
ندارد .من درسهای معدودی را تدریس میکنم و همچنان خودم را دانشجوی
ابدی در این زمینه میدانم ،گرچه در حد فهم خودم و اقتضای نیاز دانشجویان
به این موضوع اشاره میکنم .روش آزموده شدهای ندارم و در بسیاری از
موارد بنا بر هر دلیل ممکن است راه خطا بروم؛ و احتامالً به همین دلیل
است که اغلب مباحثی که در کالس مطرح میکنم پیشتر آنها را در کالس
دیگری نگفتهام و یا در آینده نخواهم گفت .من خودم را نه آموزگار کالس
که خود دانشجوی کالسی میبینم که در آن هستم .من میآموزم از آرزوها
و آمال دانشجویان و داناییها و نادانیهایشان .از بیمها و امیدهایشان .از
نحوه مواجههشان با هستی و مهارتهای نخمنا شدهای که جامعه و خانواده
به آنها برای دروغگویی و امکان زندگی بیدردرس آموخته است .در ذهنم
هوش دانشجویانی که روشهای متفاوتی برای دروغگویی اخرتاع کردهاند را
ستایش میکنم! و ایامن دارم که این جامع ٔه در حال گذار خواهناخواه روزی
از این مرحله عبور خواهد کرد و بار دیگر دانش ارج و قرب خود را باز پس
خواهد گرفت.
فراوانی فارغالتحصیالنی که هیچ ایدهای حتی دربار ٔه چیزی که بهعنوان امکانی
برای زیست فرهنگی و اقتصادی خود انتخاب کردهاند ندارند ،یک روزی
باعث خواهد شد که این رس و دست شکسنت برای حصول مدرک رنگ ببازد
و دانشگاه جامع ٔه کوچکی شود پذیرای آنهایی که به معنای کلمه جستجوگر
هستند .چراکه در این فراوانی که شاهد آن هستیم دیگر دانشجو و استاد
بودن بهخودیخود حامل شأن برای کسی نیست ،از قضا من خیال میکنم این
میتواند جذابیت کاذب آکادمی را از بین بربد و چیز تازهای بیافریند ،چیزی که
بازهم میتوان به آن دخیل بست و به آن مفتخر بود .چیزی که اکنون شاهد

الهه عبداله آبادی

 -1سازوکار پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف چگونه است؟ آیا از نحوه و
تعداد پذیرش دانشجو رضایت دارید؟ چه راهکارهایی ارائه میدهید؟ (آزمون
عملی ،محدودیت ورود برای رشتههای غیر هرنی و غیره؟)
پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی تا سال  94از طریق رشکت در آزمون رسارسی
و کسب رتبۀ الزم بوده است که بعد از آن عالوه بر آزمون علمی ،مصاحبه عملی
نیز افزوده شده است .در مقطع ارشد اما فقط آزمون علمی مالک انتخاب است.
در هر دو مقطع دانشآموختگان رشتههای غیرعکاسی و غیرهرنی میتوانند در
آزمون رشکت کنند که این امر معایب و مزایای خود را دارد .از معایب آن میتوان
به نوع واحدها و آشفتگی آنها در کل مقطع کارشناسی اشاره کرد؛ میتوان
گفت واحدهای ارائهشدۀ کارشناسی عکاسی با پیشفرض ورود تحصیلکردههای
غیر هرنستانی تدوین شدهاند و موجب تکراری شدن واحدهای درسی -برای
دانشآموختگان هرنستانی -میشود و مجال ورود واحدهای بهروز و کارآمد را به
این دوره  4ساله میگیرد .برای حل این معضل به یک آزمون عملی نظاممند و
مصاحبهای جامع دربارۀ اصول اولیه هرن و عکاسی و یا ارائه واحدهای پیشنیاز
برای غیرهرنی ها (مانند ارشد) نیازمندیم تا به سطح علمی و عملی یکسانی
در ورودیهای این رشته برسیم و این خود میتواند به حذف واحدهایی چون
مجسمهسازی ،طراحی و ترکیببندی عکاسی و غیره بیانجامد و مقطع کارشناسی
عکاسی را به ادامه تحصیل در رشته عکاسی و نه تکرار تحصیل یا جهش در آن
تبدیل کند.
از مزیتهای این تداخل متقاضیان در مقطع ارشد میتوان به ورود افرادی
با نگرش متفاوت به عکاسی اشاره کرد .به دلیل آموزشهای نظاممند و منت
محوری که دانشآموختگان غیرهرنی دیدهاند و همچنین تسلط تقریباً اجباری

به زبانهای خارجی – نسبت به فارغالتحصیالن هرن -آنها در مباحث تئوری
موفقتر جلوه میکنند .از دیگر سو با توجه به اهمیت نگرش و رویکرد یک عکاس
به هامن مباحث ،شاید اگر پذیرش با دو محور دانشآموختگان هرنی و غیرهرنی
صورت بگیرد و هر یک با توجه به داشتهها و تواناییها به مسیری هدایت شوند،
خروجیهای توامنندتر و متفاوتی به دست آید ،که این مستلزم در نظر گرفنت رتبه
علمی و مصاحبهای عملی و رشته مقطع پیشین فرد در پذیرش وی است.
تعداد ورودیهای کارشناسی با توجه به کم بودن تعداد دانشگاهها در این مقطع
( 4دانشگاه) معقول به نظر میرسد اما با توجه به اینکه کارشناسی ارشد باالترین
درجه علمی در رشته عکاسی است و نیاز به حساسیت بیشرت در تعلیم این قرش
احساس میشود ،افزایش هرروزه ظرفیت پذیرش در این مقطع تعجببرانگیز
است!
متنوع مرتبط با عکاسی در دانشگاهها وجود
 -2در حال حارض آیا گرایشهای
ِ
دارد؟
به دلیل قوانین آموزشی در به حدنصاب رسیدن تعداد دانشجو برای رشوع کالس
و در موارد محدودی عدم حضور استاد متخصص در یک زمینه خاص و همچنین
قوانین و محدودیتهای دانشگاهها برای استفاده از اساتید مدعو و مهمتر از
همه تعداد کم دانشجویانی که گرایشی مشرتک را انتخاب میکنند ،کالسها با
ادغام دانشجوها در دو و نهایتاً سه گرایش برگزار شود.
(کارگاه عکاسی  6به واحد گرایش اختصاص مییابد .گرایش انتخابی معموالً باید
هم سو با رساله نهایی دانشجو ارائه و اخذ گردد .در دانشگاه هرن اصفهان یکی
بودن استاد واحد گرایش و رساله نهایی نیز الزامی است).
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 -3محتوای درسی مصوب وزارت علوم چیست؟ آیا این محتوا بهروز است؟
این محتوا تا چه میزان قابل انعطاف است؟ آیا میتوان در دانشگاههای
مختلف آن را تغییر داد؟
اخیراً وزارت علوم برنامه درسی جدیدی را ارائه داده؛ باوجوداینکه این برنامه
بعد از حدود سی سال بهروزرسانی شده است اما همچنان خألهایی در آن دیده
میشود و جای بسیاری مباحث ازجمله نگرشی جزئیتر به کارگاههای  8واحدی
و واحدهای مؤثری مثل اقتصاد هرن یا غیره خالی است ،رئوس مطالبی که برای هر
واحد نوشته شده کلی و گاهی بیارتباط است و همچنین وجود بعضی واحدها با
توجه به حجم باالی مطالب تخصصی عکاسی غیررضوری میمناید.مثل واحدهای
اختیاری که اجباریاند!
از دیگر سو این برنامه درسی هامن نگرش ورود متقاضیان از هر رشتهای به
عکاسی را پیش گرفته و از سویی دیگر چند دوره است که پذیرش دانشجو منوط
به قبولی در مصاحبه عملی است! که این خود رویکردی متناقض است و جای
بحث دارد.
میزان انعطاف محتوای ارائه شده بهطور مشخص به سیستم آموزشی و رویکرد
گروه ارتباط دارد (بهجز واحدهای عمومی و اختیاری-اجباری) .گروه با بازبینی
در محتوای برنامه درسی مصوبه جلسه  1362/2/2که در  1393/5/14بازنگری
شده بود ،محتوای درسی درخوری برای ترمهای آتی برنامهریزی کرد .هرچند گروه
پیشتر محتوای درسی سال  62را نیز بهصورت بهروز و کارآمدی پیش میبرد.
در دانشگاههای دیگر نیز خألهای این برنامه درسی شناسایی و این برنامه را با
توجه به رویکردهای خود تغییر دادهاند.
(برنامه درسی بازنگری شده در سایت وزارت علوم قابلدسرتسی است).
 -4آیا محتوای درسی وزارت علوم به تغییر نیاز دارد؟ چرا سالهاست این
محتوا تغیر نکرده است؟ چه کسانی صالحیت تغییر و تدوین آن را دارند؟
اخیراً و در سال  93بازنگری شده اما هامنطور که گفتم بازهم مشکل دارد.
صحبت درباره خألها و راهکارها برای این برنامه درسی مهم است اما در این بحث
منیگنجد .به نظر من اساتید ،چه اعضای هیئتعلمی و چه حقالتدریس و در

درجه بعد دانشجوهای ترم آخر یا فارغالتحصیل و همچنین افرادی که بهصورت
تجربی و خودآموخته در شاخههای مختلف عکاسی فعال هستند صالحیت این
اظهارنظر را دارند .باید نتایج بهدستآمده توسط مدیران گروههای مختلف به
شور گذاشته شود و تصمیم نهایی را آنها و البته از دل نتایج بهدستآمده بگیرند
و برنامه درسی نهایی را به وزارت علوم ارائه دهند؛ اما متأسفانه برعکس این
اتفاق افتاده است.
 -5آیا مترکز بر واحدهای نظری در مقطع کارشناسی ارشد زیاد نیست؟
به نظرم وجود هر چه بیشرت واحدهای نظری در مقطع ارشد خوب و مکمل
دوره کارشناسی است؛ اما اگر به این دید به ارشد نگاه نکنیم و آن را دورهای
مستقل از کارشناسی عکاسی در نظر بگیریم (که این روزها اینگونه شده است)؛
اگر واحدهای عملی بیشرتی تعریف شود و یا در دل واحدهای نظری دانشجو
موظف به ارائه عکس مرتبط با واحد شود ،انتظارات از یک دانشآموخته ارشد
معقولتر و خود وی نیز هم در زمینههای نظری و تئوری و هم درزمین ٔه عکاسی
عملی موفقتر خواهد بود.
 -6آیا جای خالی اقتصاد هرن بهویژه اقتصاد عکاسی در محتوای درسی
دانشگاهها احساس منیشود تا دانشجویان پس از فارغالتحصیلی حداقل
تصوری از فضای کاری خود داشته باشند و برای ایجاد کار به آنها کمک کند؟
حت ًام همینطور است .ولی به دلیل نبود نیروی متخصص درزمین ٔه اقتصاد عکاسی
و کم بودن این نیرو در اقتصاد هرن ،شاید این مهم ب هواسطه حضور افراد متخصص
و مشغول در زمینههای مختلف عکاسی ،در ضمن تدریس واحدهای مرتبط
حاصل شود( .مث ًال حضور یک عکاس صنعتی موفق در کالس عکاسی تبلیغات
و صنعتی).
 -7دانشجویان شام تا چه میزان مجاز به ساختارشکنی و تعدی از دیدگاههای
شام هستند؟
از لزوم ساختارشکنی ،آگاهی ،فراگرفنت و ارشاف به ساختارهاست .اگر این
آگاهی را در دانشجویی ببینم و ساختارشکنی به فرار از آموزش تبدیل نشود ،به
نظرم ساختارشکنی به مفهومی مثبت تبدیل میشود .هیچ ارصاری به بازتولید

 -12با توجه به اینکه شام بهتازگی دوران دانشجویی را به پایان رساندهاید،
این مسئله چه تأثیری در نحوه تدریستان داشته است؟
در نحوه تدریس اثری نداشته است.
 -13چه نقاط ضعف یا قوتی را در سیستم دانشگاه محل تدریس خود
شناسایی و چه راهکاری در نظر گرفتهاید؟
اعتامد و آزادی دانشکده به نوع واحدهایی که گروه بنا به تشخیص خود ارائه
میدهد ،اساتید بهروز و جوان که سعی در ارائه بهرتینها دارند و مسائل بسیاری
که مرتبط با بحث آموزشی نیست از نقاط قوت گروه عکاسی دانشگاه سمنان
است .هرن در اینجا یکی از دانشکدههای تابع دانشگاه است و این امر کمی در
مسائل بودجهدهی به هرن تأثیر گذاشته است.
 -14بهعنوان مدرس عکاسی بر کدام جنبه نظری یا عملی عکاسی تأکید
بیشرتی دارید و تاکنون چگونه آن را پیش بردهاید؟
جنبههای نظری و عملی عکاسی به همتنیدهاند و تفکیک آنها در آموزش
غیرممکن و اشتباه است؛ اما با توجه به تدریس من در مقطع کارشناسی جنبههای
نظری و تئوری عکاسی ،همیشه در خدمت تولید عملی عکس ،و به-صورت
هدفمند و به کار گرفتهشدهاند.
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دیدگاههای شخصیام در آموزش ندارم.
 -8آیا کیفیت آثار ارائهشده توسط دانشجویان رضایتبخش است؟
دراینباره منیشود کلی سخن گفت؛ اما معموالً سطح کارهای مقبول و نو نسبت
بهکل کمرت است.
 -9سازوکار دانشگاه در مقابل کمکاریهای دانشجویان چیست؟ پیشنهاد شام
چیست؟
چنین دانشجویانی یا موفق به امتام دوره تحصیل خود منیشوند و یا در سطحی
نامقبول فارغالتحصیل میشوند .به نظرم نباید به بهانه هرنی بودن رشته ،هر
سطحی از ارائه کار و یا عدم ارائه کار از دانشجو را پذیرفت و اکادمیک بودن
رشته را فراموش کرد.
 -10آیا شام برای ارائه آثار و چاپ پژوهشهای دانشجویان در خارج از فضای
دانشگاه تالش میکنید؟
بله؛ چندین مورد از کارهای کالسی به منایشگاههای موفق و اثرگذاری خارج از
دانشگاه تبدیلشده و اکنون در حال گردآوری آثار برای منایشگاه هستم .دراینباره
مسائلی ازجمله محدود بودن روابط با گالریها دستوپا گیر است .هرچند این
گفته قابلبحث است اما پذیرش و ارائه کار در فضای غیردانشگاهی را برای
دانشجویانم امتیاز مثبتی در نظر میگیرم.
 -11آیا دانشگاه برای معرفی آثار و ارتباط دانشجویان با نهادهای مرتبط با
عکاسی ،گالریها و فضاهای کاری خارج از دانشگاه ،راهکارهایی دارد؟ راهکار
شام چیست؟
دانشگاه هیچ ارتباط و راهکاری برای فراهمآوری زمینههایی برای ورود به این
فضاها ندارد!
شاید استفاده از روابط شخصی به سود دانشجویان ،به اشرتاک گذاشنت آثار
دانشجویان با دیگر دانشگاهها در قالب منایشگاههایی مشرتک و نگاههای
تطبیقی ،ردوبدل کردن منونههای موفق دانشجویی حتی برای منایش در کالسها
و غیره(که مستلزم همکاری دانشگاههاست) و همچنین چاپ کتاب از آثار موفق
دانشجویی (که یاری دانشگاه را میطلبد) مؤثر باشد.

سعید میرمحمدی
مدرس عکاسی
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 -1سازوکار پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف چگونه است؟ آیا از نحوه و
تعداد پذیرش دانشجو رضایت دارید؟ چه راهکارهایی ارائه میدهید؟ (آزمون
عملی ،محدودیت ورود برای رشتههای غیر هرنی و غیره؟)
به نظر میرسد در طول سالهایی که عکاسی بهعنوان یک رشته دانشگاهی
مشخص وارد آموزشعالی شده است ،کاهش و افزایش کمیت پذیرش دانشجو
و برگزاری آزمون عملی و مصاحبه (در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد) ،در
کیفیت فارغالتحصیالن تأثیر خاصی نداشته است.
دانشگاه باید بهعنوان محلی برای پرورش استعدادها در نظر گرفته شود ،نه محلی
برای کشف استعدادها ،بنابراین برگزاری آزمونهای عملی و مصاحبه ورودی و
ایجاد محدودیت برای رشتههای غیر مرتبط با عکاسی کار بیهودهای است.
متنوع مرتبط با عکاسی در دانشگاهها وجود
 -2در حال حارض آیا گرایشهای
ِ
دارد؟
متأسفانه در مقطع کارشناسی ارشد شاهد هیچگونه اتفاق سازندهای در این
زمینه نیستیم و در مقطع کارشناسی نیز که اصلیترین مرحله در پرورش عکاسان
حرفهای در زمینههای مختلف است ،دانشجویان خیلی دیر میتوانند گرایش خود
را انتخاب منایند .فکر میکنم بهرتین روش این است که دانشجویان کارشناسی در
ترم اول و دوم با انواع گرایشهای عکاسی مثل (خربی ،مستند ،هرنی ،صنعتی و
 )...آشنا شوند و از ترم  3گرایش نهایی خود را از بین این گرایشها انتخاب کنند
تا در پایان دوره کارشناسی به توانایی الزم در این زمینه رسیده باشند .نه اینکه در
ترمهای آخر تازه اقدام به انتخاب گرایش منایند.
 -3محتوای درسی مصوب وزارت علوم چیست؟ آیا این محتوا بهروز است؟ این
محتوا تا چه میزان قابل انعطاف است؟ آیا میتوان در دانشگاههای مختلف آن
را تغییر داد؟

محتوای دروس ارائهشده از سوی وزارت علوم نیز کام ًال با مسئله مطرحشده
در سؤال دوم مرتبط است و بهرت است تغییر کند و یا اصالح شود و به صورتی
برنامهریزی شود که دانشجویان بتوانند بر روی یک گرایش مترکز منایند و بهجای
تجربه گرایشهای مختلف ،بهصورت حرفهای یک گرایش را انتخاب کرده و به
نتیجهبرسانند.
 -4آیا محتوای درسی وزارت علوم به تغییر نیاز دارد؟ چرا سالهاست این محتوا
تغیر نکرده است؟ چه کسانی صالحیت تغییر و تدوین آن را دارند؟
این سؤال نیز با سؤاالت  2و  3مرتبط است و حت ًام باید در این زمینه با کسانی
که در سالهای اخیر فارغالتحصیل شدهاند و از نزدیک با این مسائل روبهرو
شدهاند ،مشورت شود و از رجوع به کسانی که سالهاست در این زمینه انحصار
ایجاد کردهاند پرهیز کرد.
 -5آیا مترکز بر واحدهای نظری در مقطع کارشناسی ارشد زیاد نیست؟
به لحاظ استانداردها در مقطع کارشناسیارشد مباحث نظری اولویت دارند و
باید بیشرت بر این بخش مترکز شود ،چراکه باید در دوره کارشناسی ،دانشجویان به
لحاظ عملی توانا شده باشند و در مقطع کارشناسی ارشد فقط بر توانایی نظری
مترکز شود و دانش تئوریک آنها افزایش یابد .همچنین واحدهایی مثل عکاسی
هوایی و ماهوارهای که در این مقطع ارائه میشود نیز میتواند حذف شود و با
دروس کارآمدتر جایگزین شوند.
 -6آیا جای خالی اقتصاد هرن بهویژه اقتصاد عکاسی در محتوای درسی دانشگاهها
احساس منیشود تا دانشجویان پس از فارغالتحصیلی حداقل تصوری از فضای
کاری خود داشته باشند و برای ایجاد کار به آنها کمک کند؟
میتوان گفت هیچ تفاوتی منیکند که جای کدام بخش خالی است ،چراکه
مدرسین توامنند و بهروز در جایگاه واقعیشان کمرت استفاده میشوند و یا هرگز
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استفاده منیشوند.
 -7دانشجویان شام تا چه میزان مجاز به ساختارشکنی و تعدی از دیدگاههای
شام هستند؟
در این زمینه دست دانشجویان را باز گذاشتهام و توصیه همیشگی من به آنها این
است که به روش قدما و پیشکسوتان ایرانی این حوزه در هرن و رسانه عملنکرده و
سعی کنند در کنار درگیر نشدن با اسمها و عناوین ،مرتباً خود را بهروزرسانی کنند.
 -8آیا کیفیت آثار ارائهشده توسط دانشجویان رضایتبخش است؟
تعداد کمی از دانشجویان توانایی الزم برای فعالیت سازنده ،مفید و خالقانه در
عرصه هرن و عکاسی دارند ،چراکه از پایه بهصورت اصولی و حرفهای پرورش داده
نشدهاند .خالقیت متاماً ذاتی نیست و بخش مهمی از آن اکتسابی است و به
تالش فرد بستگی دارد که باید ازاینجهت بر روی آن کارکرد.
 -9سازوکار دانشگاه در مقابل کمکاریهای دانشجویان چیست؟ پیشنهاد شام
چیست؟
اعضای هیئتعلمی به دلیل امنیت شغلی و جایگاهی که برایشان وجود دارد،
هیچگونه مسئولیتی در قبال دانشجویان قائل نیستند و دانشجو و دانشگاه را به
حال خود رها کردهاند.
 -10آیا شام برای ارائه آثار و چاپ پژوهشهای دانشجویان در خارج از فضای
دانشگاه تالش میکنید؟
بله حت ًام ،متام سعیام این است که دانشجویان بااستعداد و خالق در عرصههای
گوناگون را به افراد و مراکز مرتبط معرفی منایم تا حداقل از این طریق در آنها
ایجاد انگیزه منایم.
 -11آیا دانشگاه برای معرفی آثار و ارتباط دانشجویان با نهادهای مرتبط با
عکاسی ،گالریها و فضاهای کاری خارج از دانشگاه ،راهکارهایی دارد؟ راهکار
شام چیست؟
بعید میدانم دانشگاه تالش خاصی در این زمینه انجام دهد؛ اما بهرتین راهکار
ترغیب بخش خصوصی عالقهمند به هرن در این زمینه است.
 -12با توجه به اینکه شام بهتازگی دوران دانشجویی را به پایان رساندهاید ،این

مسئله چه تأثیری در نحوه تدریستان داشته است؟
به دلیل اینکه در دوره دانشجویی با فضای رخوتبار و عاری از شور در دانشگاه
و از طرف دیگر سطح علمی پایین بیشرت اساتید روبهرو بودهام و همیشه در کنار
دیگر دانشجویان به این مسئله اعرتاض داشتهام (اعرتاضاتی که هیچگاه اثربخش
نبود) تالشم بر این است که به لحاظ دانش و مطالعه در مباحثی که تدریس
میکنم بهروز باشم و فضای کالس را از رخوت دورمنایم و از روشهای قدیمی
در تدریس پرهیز منایم.
 -13چه نقاط ضعف یا قوتی را در سیستم دانشگاه محل تدریس خود شناسایی
و چه راهکاری در نظر گرفتهاید؟
متأسفانه نقاط مثبت در کنار نقاط منفی کمرت به چشم میآید .چراکه
اولویت دانشگاهها بسیار متفاوت از چیزی است که در استانداردهای موجود
دانشگاههای هرنی دنیا وجود دارد .بخش قابلتوجهی از آنهم به بحث مدیریت
هرنی و بودجۀ کمی که برای هرن و دانشگاههای هرنی در نظر گرفته میشود،
ارتباط دارد.
 -14بهعنوان مدرس عکاسی بر کدام جنبه نظری یا عملی عکاسی تأکید بیشرتی
دارید و تاکنون چگونه آن را پیش بردهاید؟
باید هر دو این مسائل را در کنار هم پیش برد ،اما از طرفی باید فضا را طوری
مهیا کرد که دست دانشجو طبق دغدغهها و عالقهاش برای فعالیت در هر یک
از این زمینهها باز باشد.
پیشنهاد:
 -1هرچند سال یکبار از اعضای هیئتعلمی ،آزمون علمی جدید به عمل آید تا
توانایی علمی و بهروز بودن آنها محک زده شود.
 -2به نظرسنجیهایی که از دانشجویان ورودیهای مختلف در مورد صالحیت
علمی اعضا هیئتعلمی و اساتید صورت میگیرد ،عمل شود.
 -3در صورتی اعضا هیئتعلمی امتیاز الزم را به دست نیاوردند و یا بعد از
بررسی مشخص شد که سالهای فعالیت آنها در قالب هیئتعلمی دستاورد
خاصی در برنداشته است ،در ادامه فعالیت آنها تجدیدنظر شود.

پرسشهایی درباره وضعیت آموزش
عکاسی در دانشگاههای ایران
دانشجویان

محمد درگاهی

دانشجوی عکاسی دانشگاه هرن اصفهان
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 -1دانشکده عکاسیای که در آن تحصیل میکنید چقدر به تصورات قبلی شام
درباره رشته و دانشکده عکاسی شبیه است؟
تقریباً میتوانم بگویم دانشکده عکاسی تافت ٔه جدا بافتهای از دانشگاه است.
به این دلیل که دانشکده عکاسی ساختامنی بوده که تبدیل به دانشگاه شده
است و مانند فضاهای آموزشی رشتههای دیگر نیست که سیاست خاصی برآن
حاکم باشد.
 -2آیا محتوای درسی رشته عکاسی در دانشکده شام بهروز و مناسب است؟
معیار سنجش شام چیست؟
اگر معیار بروز بودن را منایشگاههای عکاسی معارص و همچنین عکاسان
معارص و یا حتی کتابهای  20سال پیش عکاسی بگذارم ،میتوانم بگویم ما
حدوداً بین دهه  30تا دهه  90عکاسی قرار داریم.
 -3شیوه تدریس و تعامل اساتید با دانشجویان تا چه میزان برای شام راهگشا
و هدایتگر است؟
تا حدودی بعضی از اساتید مطالب خوبی ارائه میدهند .ولی تا این زمان من
بیشرت سعی داشتم خودم موضوعاتم را انتخاب کنم.
 -4چه تصوری از آینده شغلی خود پس از فارغالتحصیلی دارید؟
تالش میکنم که تدریس کنم و همچنین از شاخه عکاسی تبلیغات و صنعتی
کسب درآمد کنم و در کنار آنها به منایشگاههای خود فکر میکنم.
 -5پس از فارغالتحصیلی چگونه به عکاسی خواهید پرداخت؟ آیا دانشگاه و
دروس تدریس شده ،ایدههایی در این زمینه به شام ارائه منوده است؟
دروس تدریس شده دانشگاه تقریباً آزمودهشده و از رده خارج هستند .سعی
میکنم ایدهای بیرون از دانشگاه جستوجو کنم.

 -6تحصیل دانشگاهی در رشته عکاسی چه تأثیراتی بر عکاسی و هرن شام
داشته است؟
تا حدودی خوب بوده و بدیهایی هم داشته است ،آنطور که پیشبینی
میکردم نبود.
 -7آیا دانشگاه برای ایجاد ارتباط شام با نهادهای متولی منایش و عرضه آثار
هرنی مانند گالریها ،مؤثر بوده و یا کمک کرده است؟
نخیر.
 -8آیا متایلی به رشکت در فعالیتهایی مانند مسابقات عکاسی یا تحقیق و
پژوهش پیرامون عکاسی و همکاری با نرشیات عکاسی ،دارید؟ اگر خیر ،چرا؟
بله حت ًام.

خاطره شمسیپور

 -1دانشکده عکاسیای که در آن تحصیل میکنید چقدر به تصورات قبلی شام
درباره رشته و دانشکده عکاسی شبیه است؟
 50درصد
 -2آیا محتوای درسی رشته عکاسی در دانشکده شام بهروز و مناسب است؟
معیار سنجش شام چیست؟
برخی از استادان اطالعات خود را بهروز میکنند برخی نیز خیر .معیار سنجش
من کتابها و مطالب فنی و نظری بهروز مطرحشده در دنیای عکاسی است.
 -3شیوه تدریس و تعامل اساتید با دانشجویان تا چه میزان برای شام راهگشا
و هدایتگر است؟
بسیار – برخی از استادان هر آنچه را میدانند در اختیار دانشجو قرار میدهند.
 -4چه تصوری از آینده شغلی خود پس از فارغالتحصیلی دارید؟
من از سال دوم دانشگاه کار خودم را رشوع کردم و هماکنون نیز پروژههای
عکاسی انجام میدهم.
 -5پس از فارغالتحصیلی چگونه به عکاسی خواهید پرداخت؟ آیا دانشگاه و
دروس تدریس شده ،ایدههایی در این زمینه به شام ارائه منوده است؟
بعد از فارغالتحصیلی نیز در شاخه عکاسی مدلینگ تبلیغاتی و ایونت فعالیت
میکنم و اگر در زمینهای به مشکلی برخوردکنم از استادان دوره کارشناسیام
کمک میگیرم .درزمین ٔه عکاسی فاین آرت قطعاً دانشگاه در جهتگیری
ایدههای خام من نقش اساسی داشته است.
 -6تحصیل دانشگاهی در رشته عکاسی چه تأثیراتی بر عکاسی و هرن شام
داشته است؟
بسیار تأثیرگذار بوده چراکه ایدههای خام مرا به ایدههایی بهمراتب پختهتر
تبدیل کردهاست و دید من به هرن و هرنمند را عوض کرده و مرا یک منتقد

بار آورده است.
 -7آیا دانشگاه برای ایجاد ارتباط شام با نهادهای متولی منایش و عرضه آثار
هرنی مانند گالریها ،مؤثر بوده و یا کمک کرده است؟
دانشگاه خیر ولی استادان قطعاً.
 -8آیا متایلی به رشکت در فعالیتهایی مانند مسابقات عکاسی یا تحقیق و
پژوهش پیرامون عکاسی و همکاری با نرشیات عکاسی ،دارید؟ اگر خیر ،چرا؟
عکاسی «درست»(نه هر مسابقه
من بیشرت متایل به برگزاری مراس م مربوط به
ِ
عکاسی) را دارم تا رشکت در خود مسابقات ،اما به پژوهش و تحقیق بسیار
عالقهمند هستم و اگر پژوهشی انجام دهم برای آن بیشرتین انرژی را میگذارم.
• نکته :در دانشگاه جای یکچیز خالی است؛ اینکه به دانشجو بیاموزند یک
کار خوب بهرت از  10کار متوسط است .کمکار کردن و درست انجام دادن بهرت
از پرکاریهایی است که ارزشی ندارد.
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افروز مصالییپور

دانشجوی سال آخر کارشناسی عکاسی
پردیس هرنهای زیبا دانشگاه تهران
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 -1دانشکده عکاسیای که در آن تحصیل میکنید چقدر به تصورات قبلی شام
درباره رشته و دانشکده عکاسی شبیه است؟
اگر از منظر مفاهیمی که آموزش داده میشود و نوع دیدگاه اساتید بررسی
شود ،به تصورات گذشت ٔه من نزدیک است .موردی که تفاوت دارد ،پویایی و
فعال بودن فضا و رشته و بهتبع آنها دانشجویان است .عالوه بر آن حجم
دانش دریافتی نیز بسیار کمرت از حد تصور من است.
 -2آیا محتوای درسی رشته عکاسی در دانشکده شام بهروز و مناسب است؟
معیار سنجش شام چیست؟
تعدادی از اساتید تالش خود را هرچند نهچندان موفق در راستای ارائ ٔه مطالب
بهروز و مرجع میکنند ،اما تعدادی دیگر نه .معیار سنجش ،عکاسی حال
حارض جهان و دانشگاههای مطرح این حوزه است.
 -3شیوه تدریس و تعامل اساتید با دانشجویان تا چه میزان برای شام راهگشا
و هدایتگر است؟
خیلی کم .من معتقدم بزرگترین مشکل این رشته و دانشکده شیو ٔه تدریس و
کمبود استاد است .درواقع عموم اساتید از منش استادانه برخوردار نیستند و
باوجود باال بودن میزان دانش و سواد و توانایی ،قادر به ارائ ٔه آن به دانشجویان
نیستند.
 -4چه تصوری از آینده شغلی خود پس از فارغالتحصیلی دارید؟
فکر منیکنم شغل آیند ٔه من ارتباطی با عکاسی داشته باشد.
 -5پس از فارغالتحصیلی چگونه به عکاسی خواهید پرداخت؟ آیا دانشگاه و
دروس تدریس شده ،ایدههایی در این زمینه به شام ارائه منوده است؟
احتامالً عکاسی به بخشی از فراغت و تفنن من مربوط خواهد شد.

 -6تحصیل دانشگاهی در رشته عکاسی چه تأثیراتی بر عکاسی و هرن شام
داشته است؟
این اتفاق سبب آشنایی من با یکی از دیدگاهها و شیوههای عکاسی شده است،
اما راه را برای خالقیت ،مترین و رسیدن به دیدگاه شخصی بسته است.
 -7آیا دانشگاه برای ایجاد ارتباط شام با نهادهای متولی منایش و عرضه آثار
هرنی مانند گالریها ،مؤثر بوده و یا کمک کرده است؟
بهشخصه در این زمینه تجربه و فعالیت نداشتهام.
 -8آیا متایلی به رشکت در فعالیتهایی مانند مسابقات عکاسی یا تحقیق و
پژوهش پیرامون عکاسی و همکاری با نرشیات عکاسی ،دارید؟ اگر خیر ،چرا؟
بسته به فعالیت موردنظر ممکن است متایل داشته باشم.

انسیه امیری فر

 -1دانشکده عکاسیای که در آن تحصیل میکنید چقدر به تصورات قبلی شام
درباره رشته و دانشکده عکاسی شبیه است؟
 60درصد
 -2آیا محتوای درسی رشته عکاسی در دانشکده شام بهروز و مناسب است؟
معیار سنجش شام چیست؟
تقریباً ،براساس نوع طرح درس و تدریسی که در کشورهای دیگر دنیا انجام
میشود.
 -3شیوه تدریس و تعامل اساتید با دانشجویان تا چه میزان برای شام راهگشا
و هدایتگر است؟
تا حدودی که سلیق ٔه خاصی در فضای دانشگاه مطرح نشود و امکان بروز
خالقیت و ایده و پرورش آن توسط دانشجو ب هراحتی فراهم باشد.
 -4چه تصوری از آینده شغلی خود پس از فارغالتحصیلی دارید؟
تصور خاصی بهجز تدریس منیتوان برای آینده شغلی رشت ٔه عکاسی بهعنوان
درآمدزایی در نظر گرفت.
 -5پس از فارغالتحصیلی چگونه به عکاسی خواهید پرداخت؟ آیا دانشگاه و
دروس تدریس شده ،ایدههایی در این زمینه به شام ارائه منوده است؟
تصور خاصی بهجز تدریس منیتوان برای آینده شغلی رشت ٔه عکاسی بهعنوان
درآمدزایی در نظر گرفت.
 -6تحصیل دانشگاهی در رشته عکاسی چه تأثیراتی بر عکاسی و هرن شام
داشته است؟
نوع نگاهم به عکس و عکاسی را حرفهایتر و هرنیتر کرده است.
 -7آیا دانشگاه برای ایجاد ارتباط شام با نهادهای متولی منایش و عرضه آثار

هرنی مانند گالریها ،مؤثر بوده و یا کمک کرده است؟
میتوان گفت نهچندان.
 -8آیا متایلی به رشکت در فعالیتهایی مانند مسابقات عکاسی یا تحقیق و
پژوهش پیرامون عکاسی و همکاری با نرشیات عکاسی ،دارید؟ اگر خیر ،چرا؟
بله.
 -9نوع تحصیالت مقطع لیسانس شام چه بوده (مرتبط یا غیر مرتبط) و آیا
تأثیری در تحصیالت کنونی شام دارد (اگر تأثیر دارد به چه شکل) یا خیر؟
در مقطع لیسانس هم عکاسی خواندهام ،میتوان گفت چندان مباحث
جدیدی در تحصیالت تکمیلی برایم وجود نداشته است.
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 -1دانشکده عکاسیای که در آن تحصیل میکنید چقدر به تصورات قبلی شام
درباره رشته و دانشکده عکاسی شبیه است؟
بسیار کم شبیه است .تدریس در آن تنها با یک رویکرد و سلیقه واحد انجام
میپذیرد و سایر رویکردهای هرنی و یا فنی در آن نقشی ندارند.
 -2آیا محتوای درسی رشته عکاسی در دانشکده شام بهروز و مناسب است؟
معیار سنجش شام چیست؟
خیر .تاریخ عکاسی ،تنها تاریخ مدرن است و آنهم با مترکز بر عکاسی در
آمریکا.
 -3شیوه تدریس و تعامل اساتید با دانشجویان تا چه میزان برای شام راهگشا
و هدایتگر است؟
برای برخی از دانشجویان که ارتباط خوبی با اساتید دارند خوب است.
 -4چه تصوری از آینده شغلی خود پس از فارغالتحصیلی دارید؟
هیچ تصوری .بازار کار برای آن وجود ندارد.
 -5پس از فارغالتحصیلی چگونه به عکاسی خواهید پرداخت؟ آیا دانشگاه و
دروس تدریس شده ،ایدههایی در این زمینه به شام ارائه منوده است؟
تا حدودی .اگر درآمدزایی را در نظر نگیریم برای پرداخنت به عکاسی میتوان
روی رویکرد هرنی که به-صورت واحدهایی در دانشگاه تدریس میشود
حساب کرد؛ که مخاطبینش انگشتشامرند.
 -6تحصیل دانشگاهی در رشته عکاسی چه تأثیراتی بر عکاسی و هرن شام
داشته است؟
تأثیر ویژهای نداشته است.
 -7آیا دانشگاه برای ایجاد ارتباط شام با نهادهای متولی منایش و عرضه آثار

هرنی مانند گالریها ،مؤثر بوده و یا کمک کرده است؟
خیر.
 -8آیا متایلی به رشکت در فعالیتهایی مانند مسابقات عکاسی یا تحقیق و
پژوهش پیرامون عکاسی و همکاری با نرشیات عکاسی ،دارید؟ اگر خیر ،چرا؟
من بهشخصه گرایش دارم و مدتی با چند نرشیه صاحبنام نیز همکاری
کردهام؛ اما نه درآمدی دارد و نه آینده هرنی و پژوهشی خاصی.
 -9نوع تحصیالت مقطع لیسانس شام چه بوده (مرتبط یا غیر مرتبط) و آیا
تأثیری در تحصیالت کنونی شام دارد (اگر تأثیر دارد به چه شکل) یا خیر؟
عکاسی هرنها زیبا بودهست .تأثیری که دارد دوستی
تحصیالت قبلیام لیسانس
ِ
قبلی با اساتید است.
• نکته :در دانشگاه چه مباحثی باید تدریس شود؟
دانشجویان باید تاریخ عکاسی ،بهجز تاریخ عکاسی آمریکای مدرن را بخوانند.
نقد عکس و خوانش عکس یاد بگیرند .تنها سوسور و پیرس ندانند .بتوانند
کمی از دانش محدود نقد در دانشگاه فاصله بگیرند و اساتید جدیدتری را
تجربه کنند.

پرسشهایی درباره وضعیت آموزش
عکاسی در دانشگاههای ایران
دانشجویان خارج از کشور

کیمیا امامی

کارشناس ارشد پژوهش هرن از دانشگاه هرن

MFA in Art Studio (Photography), Southern Illinois
University Edwardsville, Edwardsville, IL
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 -1نحوه ورود و پذیرش دانشجو در دانشگاهی که هم اکنون در آن مشغول
به تحصیل هستید چه تفاوت هایی با دانشگاه های عکاسی ایران دارد؟
خیلی متفاوت است و چیزی به نام کنکور وجود ندارد ،مدارکی از من خواستند
که شامل رزومه و پرتفولیو و سه توصیهنامه بود .در کل نحوه پذیرش بسیار
بر اساس اعتامد و عالقه بود؛ درحالیکه من در ایران دو بار امتحان ارشد دادم
و امتحان تستی سد خیلی بزرگی بر رس راه من بود .به نظر من چنین آزمونی
برای رشتههای هرنهای تجسمی خیلی بیمعنی است .امتحان عملیای که
من رشکت کردم خیلی ناعادالنه بود؛ مث ًال در مدت چهار ساعت باید دورهم
مینشستیم و رقابت میکردیم که کی بهرت نقاشی میکشد یا آرم طراحی
میکند! و اینکه چه کسی و بر چه اساسی این بهاصطالح امتحان را قضاوت
میکند معلوم نبود! (البته من در مورد عکاسی اطالعی ندارم تا جایی که
میدانم کار عملی ک ًال در نظر گرفته منیشود و قبولی بر اساس مقداری
اطالعات عمومی شکل میگیرد!)( ،اطالعات من مربوط به حدود چندین سال
پیش است که وارد مقطع ارشد شدن خیلی سخت بود البته فقط ورود به این
مقطع)
 - 2آیا تحصیالت قبلی در زمینه عکاسی یا هرن برای ورود به رشته عکاسی در
دانشگاه محل تحصیل شام رضوری است؟
تحصیالت من درزمین ٔه عکاسی نبود .لیسانس گرافیک داشتم و فوقلیسانس
پژوهش هرن .ولی در کل دانشگاه ما هیچ محدودیتی نداشت از هر رشتهای
میشد وارد مقطع  MFAشد حداقل باید لیسانس میداشتیم و خیلی از
همدورههای من از رشتههای کام ًال نامرتبط واردشده بودند.
-3تنوع رشته های مربوط به عکاسی در دانشگاه محل تحصیل شام چگونه

است؟
زیاد نبود ،دانشگاهی که من تحصیل کردم خیلی جمعوجور بود .در کل برای
مقطع
کل
( MFA(Master of Fine Artsهرسال حدود  15دانشجو میگرفت .در ِ
سه سالی که من آنجا بودم در رشته عکاسی تقریباً به تعداد انگشتهای دست
دانشجو داشتیم و یکی دو نفر هم نیمهکاره رها کردند.
 -4در دوره های تحصیالت تکمیلی ،روی کدامیک از جنبه های عملی یا
نظری عکاسی ،بیشرت تاکید شده است؟
تقریباً یکسوم وقت کالسها مباحث تئوری بود .هرچند بیشرت بحث و نقد
بود و حتی آزمون و امتحان چندانی هم منیگرفتند ،تکنیک مهم بود ولی در
مقطع ما فرض بر این بود که تکنیک بلدیم یا باید خودمان یادش میگرفتیم،
بیشرتین چیزی که روی آن وقت گذاشته میشد ایده بود و حرف و تحقیق در
رابطه با مسائلی که پیرامون کاری که میخواستیم انجام دهیم ،وجود داشت.
 -5نحوه ارائه آثار و کیفیت ارائه آنها در دانشگاه چگونه است؟
این سؤال خیلی کلی است ولی اگر بخواهم با سیستم ایران مقایسه کنم اینجا
دستامن خیلی باز بود .تقریباً هیچ محدودیتی نداشتیم ،من شخصاً از میان ٔه
کارم به خاطر ایدهای که داشتم از حال و هوای عکاسی دور شده بودم و کار
من به چاپ نزدیکتر بود تا عکس .همهجور کیفیت هم پیدا میشد ،بعضیها
خیلی جدی و حرفهای کار میکردند و بعضیها خیلی رسهمبندی.
 -6آیا تاکیدی بر ارائه آثار در فضای خارج از دانشگاه وجود دارد؟ دانشگاه
چگونه به این کار کمک می کند؟
بله خیلی زیاد ،باید در هر ترم ،کارهایامن در منایشگاههای خارج از دانشگاه
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هم نشان داده میشد ،کیفیت و اسم منایشگاه زیاد مهم نبود بیشرت تالش
دانشجو برای ارتباط با خارج دانشگاه مطرح بود ،دانشگاه هم گالری داشت
و سالی یکبار اجباراً باید در منایشگاه گروهی رشکت میکردیم ،این هم
انگیزه بود که کارمان را به مرحله قابلارائه برسانیم هم یک جور تبلیغ برای
دانشگاه بود .هرکسی چند نفر از دوستان یا خانواده را برای افتتاحیه دعوت
میکرد و این باعث میشد کل دپارمتان هرن موردتوجه قرار گیرد .یکی دیگر
از سیاستهای خوب دانشگاه این بود که درطول دوره تحصیل و در هنگام
برپایی این منایشگاهها تقریباً به همه دانشجوها یکی دو جایزه هرچند کوچک،
اما با اسمهای خیلی دهانپرکن اهدا میکرد که برای تشویق و پر کردن رزومه
دانشجو کمک خوبی بود.
 -7آینده شغلی فارغ التحصیالن پس از امتام دوره چگونه است؟ آیا مانند
ایران بیشرت فارغ التحصیالن به تدریس مشغول می شوند؟
انگیزه شخصی من برای تحصیل بیشرت آمدن به آمریکا بود؛ ولی امروزه تدریس
برای تقویت رزومه کاری بسیار اهمیت دارد .من االن تدریس منیکنم ولی
کاری که انجام میدهم را با مدرک پایینتر هم میشد انجام داد ،اگر به خاطر
رشایطم (اقامت و داشنت یک مدرک معترب از جایی که در آن زندگی میکنم)
نبود ،شاید درسم را متام منیکردم .برای تدریس مدرک مهم است؛ ولی برای
کارهای دیگر اص ًال اهمیت ندارد و بیشرت به مهارت توجه میشود و بسیاری
عوامل دیگر که تقریباً مشابه ایران است.
 -8نحوه تعامل اساتيد با دانشجويان چگونه است؟ اغلب هدايت گرند يا
منتقد؟
روابط خیلی دوستانه است .البته شاید چون تعداد دانشجو در دانشگاه ما کم
بود ،منتقد که هستند ،اما هدایتگر را منیدانم ،چون کام ًال برخالف ایران کسی
ارصار ندارد نظر شخصی بدهد همهچیز خیلی باز و نسبی است ،موقع نقد
همه میتوانند روی کار یکدیگر نظر دهند ،نظر استاد شاید ده درصد بیش از
بقیه نظرها اهمیت دارد.
 -9استادان تا چه ميزاىن ديدگاههاى خود را به دانشجويان تحميل می كنند؟

اساتید تا چه ميزان از ساختارشكنى دانشجويان استقبال می كنند؟
استادی که من با او کار میکردم به نسبت محافظهکارتر بود .شاید چون سنش
زیاد بود .این را از نظراتش میشد فهمید ولی هیچوقت مانع نبود.
-10سازوكار دانشگاه در مقابل كم كارى دانشجويان چيست؟
به نظر من چون زمان در آمریکا مساوی پول است ،کسی که بخواهد کمکاری
کند ،ک ًال دانشگاه منیرود ،مثل ایران فشار خانواده و آبرو معنی ندارد و
اگر کسی درسش را ول کرد هیچ صورت بدی ندارد ،بلکه تصمیم شخصی
خودش بوده است ،در مقطعهای پایین برداشنت هر درس آنقدر هزینه دارد
که شاید به خاطر آن درس را جدی میگیرند .کسی هم که خیلی کار نکند
اتفاق خاصی منیافتد و منر ٔه کم گرفنت خیلی چیز بدی نیست .در مقاطع
باال که اکرثاً سن دانشجویان باالتر است و کسی به خاطر منره به دانشگاه
منیرود ،بازهم به خاطر مسائل مالی ،رقابت میان دانشجویان وجود دارد .چون
کمکهزینه دانشگاه محدود و رقابتی است و همه خوب کار میکنند؛ زیرا
بدون کمکهزینه دانشگاه ماندن در دانشگاه هیچ توجیه اقتصادیای ندارد.
-11محتواى درىس دانشكده محل تحصيل شام بر چه اساىس تدوين شده و تا
چه ميزان در برابر برنامه هاى جديد انعطاف پذير است؟
ظاهراً سیالبس تعیینشده داریم ولی اکرثاً به آن عمل منیشد.
 -12فعالیت های فوق برنامه و جانبی عکاسی دانشگاه محل تحصیل شام
به چه صورتی است؟
دقیقاً منظور این سؤال رو متوجه نشدم ولی یک رسی موقعیتهای کاری در
روزنامه و مجله داخلی دانشگاه بود و هر ترم هم یک جلسه بازدید منایشگاه
و بحثهای خارج کالس داشتیم
 -13نحوه تعامل دانشگاه با نهادهای عکاسی خارج از دانشگاه به چه صورتی
است؟
چه از دپارمتان ما چه از رشتههای دیگر هر ترم ،یکی دو جلسه دیدار با
هرنمندان داشتیم که خیلی کمک میکرد که با اوضاع بیرون از دانشگاه آشنا
شویم.

فاطمه بیگمرادی

لیسانس عکاسی از پردیسهرنهایزیبا دانشگاه تهران

)Master of Fine Arts (MFA)University of New Mexico (UNM
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 -1نحوه ورود و پذیرش دانشجو در دانشگاهی که هماکنون در آن مشغول به
تحصیل هستید چه تفاوتهایی با دانشگاههای عکاسی ایران دارد؟
در مقطع  MFAکنکور به صورتی که رس جلسه حارض شویم وجود ندارد .کارها
فرستاده میشود و براساس کارها و استیتمنت هرنمند و رزومه ،فرد انتخاب
میشود و پسازآن مصاحبهای حضوری یا بهصورت اینرتنتی مث ًال با اسکایپ
انجام میشود .سپس زمانی حدود دو ماه به دانشجو فرصت داده میشود تا
تصمیم بگیرد که آیا میخواهد به دانشگاه موردنظر برود یا خیر.
 -2آیا تحصیالت قبلی درزمین ٔه عکاسی یا هرن برای ورود به رشته عکاسی در
دانشگاه محل تحصیل شام رضوری است؟
رصفاً داشنت مدرک عکاسی رضوری نیست بلکه کارها و رزومهای که ارائه
میشود مهم است و البته برای ارائه کار خوب و استیتمنت خوب صد درصد
الزم است که اطالعات هرنی داشته باشید.
 -3تنوع رشتههای مربوط به عکاسی در دانشگاه محل تحصیل شام چگونه
است؟
در دانشگاه ما ( University of New Mexico (UNMفقط یکرشته بهعنوان
رشته عکاسی وجود دارد.
 -4در دورههای تحصیالت تکمیلی ،روی کدامیک از جنبههای عملی یا نظری
عکاسی ،بیشرت تأکید شده است؟
بیشرت تالش میکنند فکر دانشجو را بهعنوان یک هرنمند بپرورانند و نگاهش
را عمیقتر کنند .بعد از لیسانس دیگر کالسهایی نداریم که در آن تکنیک کار
شود؛ اما چنانچه ضعف داشته باشیم حت ًام دانشگاه و استادان از ما میخواهند
که با رشکت در کالسهایی آنها را رفع کنیم .مث ًال یکی از دستاوردهایی که در

دوران تحصیل در امریکا بدست آوردم کار کردن روی چاپ عکس بود .چاپ
جزو عناوین درسهایی که باید میخواندم نبود؛ چون ضعف خودم را در چاپ
دیدم با یکی از اساتید کالس یکبهیک گرفتم تا روی چاپ عکس کار کنم و
آن را قوی کنم.
 -5نحوه ارائه آثار و کیفیت ارائه آنها در دانشگاه چگونه است؟
این سؤال اندکی گنگ است .روی نحوه ارائه آثار و کیفیت ارائه وسواس
زیادی وجود دارد .اگر در کالس قرار است در مورد عکسها صحبت شود باید
حت ًام عکس چاپی ارائه شود .من در هفته اولی که کالس میرفتم بهجای چاپ
عکسها خواستم آنها را با پروژکتور روی دیوار ارائه دهم .در آن جلسه استاد
حارض نشد درباره کار من صحبت کند و به من گفت اگر ارائه با پروژکتور
بخشی از کانسپت کار توست میتوانی از پروژکتور استفاده کنی؛ اما اگر ارائه
تو عکس است باید بهصورت عکس چاپشده ارائه شود.
 -6آیا تأکیدی بر ارائه آثار در فضای خارج از دانشگاه وجود دارد؟ دانشگاه
چگونه به این کار کمک میکند؟
بله خیلی زیاد .استادان اولین کسانی هستند که ما را در جریان فستیوالها
قرار میدهند و استادان ،دانشجویان را بهواسطه همراهی خود در فستیوالها
حامیت میکنند تا در آن فضا بهعنوان یک دلگرمی دانشجویان را همراهی
کنند .دانشگاه مدام اطالعات ( juried showsمنایشگاههایی که کارها باید
انتخاب شودند تا بتوانند در آن قرار بگیرند) را برای دانشجویان میفرستد تا در
آنها رشکت کنند .در خود دانشگاه هم هفتهای تحت عنوان art unexpected
وجود دارد .در این هفته دانشجویان کارهای خود را در گالریهای مختلف
دانشگاه ارائه میدهند؛ و اینکه اگر قرار باشد در جایی غیر از دانشگاه و داخل
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شهر منایشگاه انفرادی داشته باشید ،چنانچه کار خوب باشد استادان تا حد
زیادی از آن حامیت میکنند و حتی اگر بتوانند با افراد مرتبط صحبت میکنند
تا بتوانید منایشگاه را برگزار کنید .به نظر من برای اینکه بتوانید از دانشگاه وارد
فضای هرنی آن جامعه شوید ،این حامیت خیلی مهم است.
 -7آینده شغلی فارغالتحصیالن پس از امتام دوره چگونه است؟ آیا مانند ایران
بیشرت فارغالتحصیالن به تدریس مشغول میشوند؟
عدهای رساغ تدریس و عدهای رساغ کار آزاد میروند .خود من در دوران
تحصیل بسیار به تدریس عالقهمند شدم .چون دانشجویان  MFAدر دوران
تحصیل میتوانستند تدریس کنند و من هم در دانشگاه تدریس میکردم؛ اما
تا جایی که من دیدهام حدوداً  40درصد تدریس و  60درصد به دنبال کار در
محیط خارج از دانشگاه بوده است.
 -8نحوه تعامل اساتید با دانشجویان چگونه است؟ اغلب هدایتگرند یا
منتقد؟
بر اساس تجربه من ،در مقطع  MFAاستادان با دانشجویان مانند همکاران خود
برخورد میکنند و رابطه بسیار صمیامنه است .هامنطور که یک جلسه استاد
در مورد کارهای دانشجو صحبت میکند ،ممکن است در جلسهای هم استاد
آثار خود را به کالس بیاورد و دانشجویان درباره آن صحبت کنند .من منتقد و
هدایتگر را تقریباً یکی میبینم .کسی که نقد میکند هم ،میخواهد هدایت
کند؛ اما اینکه مغرضاند یا نه؟ اص ًال احساس نکردهام کسی مغرضانه نظر دهد.
 -9استادان تا چه میزانی دیدگاههای خود را به دانشجویان تحمیل میکنند؟
اساتید تا چه میزان از ساختارشکنی دانشجویان استقبال میکنند؟
از ساختارشکنی دانشجویان خیلی استقبال میکنند که این البته به مدل
شخصیت استاد هم،بستگی دارد .مث ًال از چهار استادی که داشتم ،یکی از آنها
بیشرت عقاید و دید خود را تحمیل میکرد و من سعی کردم کمرت کالسهای
او را انتخاب کنم؛ اما درکل نکتهای که در استادانی که انتخاب کردم و با
آنها کالس داشتم وجود داشت و من آ نرا بسیار دوست داشتم ،این بود
که در ذهن دانشجو بیشرت سؤال ایجاد میکنند تا اینکه بخواهند جوابهای

خودشان را بدهند .این باعث میشود که ذهن دانشجو پرورش پیدا کند.
بهیچوجه دیدگاههای تحمیلی وجود ندارد .از ساختارشکنی استقبال میشود.
نقد میشود و سعی میشود هامن ساختارشکنی بهرت و بهرت شود؛ و اگر استاد
میدید که کار به سمتی میرود که در حیطه شکل کاری که او انجام میدهد
نیست ،خیلی صادقانه و ب هراحتی بیان میکرد و استاد دیگری را که شکل کار
به آثار او نزدیکتر بود معرفی میکرد .همهچیز در راستای حامیت کردن از
فرد است تا بتواند هرنمند شود.
 -10سازوکار دانشگاه در مقابل کمکاری دانشجویان چیست؟
من دانشجوی کمکار ندیدهام .در آنجا کسی مجبور نیست  MFAبخواند تا
پایه حقوقش باال رود یا بیکار نباشد یا هر چیز دیگری .آنجا دانشجویی یک
شغل حساب میشود و من کمکاری ندیدم .امکانات فراوان است و با این
امکانات طبیعتاً دانشجو کار میکند .آنجا دانشجویان انگیزه دارند چون بر
اساس کارشان گزینش میشوند؛ که متأسفانه در ایران اینگونه نیست.
 -11فعالیتهای فوقبرنامه و جانبی عکاسی دانشگاه محل تحصیل شام به
چه صورتی است؟
دانشگاه ما ،هرساله در کنفرانسی به نام  speرشکت میکند و دانشجویان
معموالً گروهی در آن رشکت میکنند .خیلی اوقات قرارهای ما در گالریهاست
و بسته به کالس ،بعضی کارها را همه کالس باهم انجام میدهیم.
 -12نحوه تعامل دانشگاه با نهادهای عکاسی خارج از دانشگاه به چه صورتی
است؟
دانشگاه خیلی در این زمینه باز است .بسیار خواهان معرفی دانشجویان و
محصوالتش است .یکجانبه برخورد منیکند و ب هراحتی اجازه تعامل میدهد.

سیامک حاجی محمد
کارشناس ارشد عکاسی از دانشگاه هرن

Visual and critical studies/ The school of the art institute of
Chicago
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 -1نحوه ورود و پذیرش دانشجو در دانشگاهی که هم اکنون در آن مشغول
به تحصیل هستید چه تفاوت هایی با دانشگاه های عکاسی ایران دارد؟
بسیاری از دانشگاههای آمریکا دانشجویان خود را بر اساس تقاضای آنها
انتخاب میکنند .هرچند این فرایند از روش کنکور و انتخاب بر اساس امتحان
ورودی متفاوت است ،هر دانشگاه نحو ٔه ارزشگذاری خود برای دانشجویان
و انتخاب آنها را پیش میگیرد .درنتیجه سطوح متفاوتی از دانشجویان
در دانشگاهها یا مدارس هرنی متفاوت مشغول به تحصیل هرن میشوند.
نکته مهم این است که کنار هم قرار گرفنت عنوان "رشته" و "عکاسی" برای
اشاره یک دور ٔه آموزشی مشخص در دانشگاه ،موسسه آموزش عالی یا یک
مدرسه هرنی ترکیب معناداری تولید منیکند .علت در رویکرد موسسههای
مختلف به آن چیزی است که عکاسی خوانده میشود .برای منونه برخی
از دانشگاهها در سطح کارشناسی رشتهای به نام عکاسی ندارند ،هرچند
که تحت پوشش رشتهای عمومیتر بهعنوان "هرنهای زیبا" میتوان مدرکی
معادل کاردانی با گرایش عکاسی ،سینام ،نقاشی و  ...دریافت کرد .این بدان
معنا است که هر دانشجویی که تعدادی واحد خاص (بر اساس روش و
الزامات موسسه آموزشی در مورد عکاسی) را بگذراند میتواند مدرکی با
عنوان عکاسی دریافت کند .بر این اساس رشت ٔه عکاسی در این سطح بیشرت
متمرکز بر تربیت افراد برای اشتغال در شاخههایی خاص ولی مرتبط با
عکاسی است .بسیاری از فارغالتحصیالن عکاسی پس از گذراندن یک یا چند
دور ٔه کارآموزی در یک استودیو یا در کنار یک هرنمند ،مشغول به کار در
استودیوی شخصی خود میشود .درنتیجه در چنین ساختاری عکاسی بهمثابه
آموزش افرادی است که با نیمنگاهی مخترص به تاریخ هرن و عکاسی ،نقد

و موضوعهای نظری ،اغلب توان خود را رصف تکامل مهارت خود در
تکنیکهای عکاسی کنند .آموزش عکاسی در سطح تحصیالت تکمیلی به
شیوهای کام ًال متفاوت است که پایینتر به آن خواهم پرداخت.
-2آیا تحصیالت قبلی در زمینه عکاسی یا هرن برای ورود به رشته عکاسی
در دانشگاه محل تحصیل شام رضوری است؟
تحصیالت قبلی آن اندازه که سابقه در کار ،منایش خالقیت و اشتیاق اهمیت
دارد موضوع موردتوجه نیست
-3تنوع رشته های مربوط به عکاسی در دانشگاه محل تحصیل شام چگونه
است؟
تنوع رشتههای مربوط به عکاسی هامنطور که پیشتر هم اشاره شد ترکیبی
فاقد معناست .هرچند که رشتههایی وجود دارد که در سطح تحصیالت
تکمیلی عکاسی را موضوع خود قرار میدهد .در میان این رشتهها ،برخی
دانشگاهها و مؤسسات هرنی عنوانی کارشناسی ارشد هرن در عکاسی
( )Master of Fine Arts in Photographyارائه میکنند که مترکز آن
ارتقاء سطح عکاس تجاری به عکاس هرنمند است .فرض در این رشته برای
افراد داشنت دانش و تجربهای حداقلی در کار عکاسی است و از دانشجو
انتظار میرود که با مطالعهای عمیقتر در زمینههای نظری و تلفیق آن با
کار استودیویی دست به خلق آثار هرنی بزند .محصول این رشته تربیت
هرنمندانی است که احتامالً مترکز تولیدی آنها بر رسان ٔه عکاسی است
 -4در دورههای تحصیالت تکمیلی ،روی کدامیک از جنبه های عملی یا
نظری عکاسی ،بیشرت تاکید شده است؟
همچنان که پرسیدن از رشت ٔه عکاسی» بهصورت عام پرسشی عبث است،
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پرسید از دور ٔه تحصیالت تکمیلی در رشتههای هرنی بهعنوان رویکردی
هامهنگ و منسجم (آنگونه در ایران تالش میشود رخ دهد) هم پرسشی
توخالی است .اساساً تحصیالت تکمیلی را میتوان الگویی به عاریت
گرفتهشده از رشتههایی علم محور (مانند ریاضیات ،فیزیک ،رشتههای
مهندسی و  )...در نظر گرفت .حالی که این سطح از آموزش در موسسههای
مربوط به رشتههای علوم انسانی و هرن کام ًال وابسته به روششناسی
موردنظر آن دانشگاه و البته اساتید آن رشته است؛ یعنی هر استاد ،هر
گروه آموزشی و هر دانشگاه بهتبع تو روشی متفاوت و درنتیجه جنبههای
متفاوتی از موضوعات را موردتوجه قرار میدهد .نتیج ٔه این امر برگزیدن و
آموزش متون و میدان دادن به کارهای عملی است که با روششناسی یک
دانشکده یا گروه ویژه سازگار باشد
 -5نحوه ارائه آثار و کیفیت ارائه آنها در دانشگاه چگونه است؟
این مسئله از دانشگاه به دانشگاه متفاوت است .برخی از دانشگاهها با
امکانات گسرتدهتر فضاهایی اختصاصی و گالریهای ویژه برای منایش آثار
دانشجویان خود دارند
 -6آیا تاکیدی بر ارائه آثار در فضای خارج از دانشگاه وجود دارد؟ دانشگاه
چگونه به این کار کمک می کند؟
این موضوع نیز وابسته به دانشگاه محل تحصیل است .برخی از دانشگاهها
از دانشجویان میخواهند که آثار خود را در فضاهای غیردانشگاهی هم به
منایش درآورند تا اعتبار الزم برای کسب مدرک را به دست آورند .در برخی
از رشتههای هرنی ،دانشگاه یا مؤسسه از دانشجویان میخواهد که بهعنوان
دستیار برای دورهای با چند هرنمند معروف همکاری کنند .مهمترین
روش مؤسسات و دانشگاهها برای وادار کردن دانشجویان به رشکت در
منایشگاهها ،برنامههایی دورهای برای بازبینی و نقد کار دانشجویان است.
این اتفاق بهاینصورت رخ میدهد که مستقل از فرایند ارزشیابی کالسی
و برنامه درسی ،هر موسسه اغلب سالی دو بار از دانشجویان داوطلب
میخواهد که کارهای خود را به منایش گذاشته تا متامی اهالی مدرسه از

آن دیدن کنند و گروهی ویژه از اساتید که بهعنوان منتقد در این منایشگاه
حضور یافته ،کار دانشجویان را بررسی میکنند .هرچند این فرایند از برنامه
ارزشگذاری کالسی فاصله دارد اما جدیت آن موجب تولید جریان پیوستهای
از آثار هرنی و نقد در فضای دانشگاهی شده و درنتیجه دانشجویان برای
روبرو شدن با فضای خارج از دانشگاه آماده میشوند.
 - 7آینده شغلی فارغ التحصیالن پس از امتام دوره چگونه است؟ آیا مانند
ایران بیشرت فارغ التحصیالن به تدریس مشغول می شوند؟
پاسخ به این موضوع بسیار نا روشن است .هرچند ساختار اجتامعی در
کشورهایی مانند آمریکا برای بهکارگیری هرنمندان در رشتههای مختلف
بسیار آمادهتر است ،پیدا کردن شغل پس از آموزش در مؤسسات آموزش
هرنی به میزان زیادی وابسته به شوق و خالقیت است .با این حال بدون
شک دانشگاهها (در رشتههای هرنی) محلی برای ارتباطگیری با حوز ٔه
آکادمیک است تا صنعت .این بدان معناست که شغل بسیاری از دانشجویان
در آینده میتواند آموزش فرض شود.

مرضیه کریمی

لیسانس عکاسی از پردیسهرنهایزیبا دانشگاه تهران
Studied MFA at California State University, Northridge
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 -1نحوه ورود و پذیرش دانشجو در دانشگاهی که هم اکنون در آن مشغول
به تحصیل هستید چه تفاوت هایی با دانشگاه های عکاسی ایران دارد؟
آزمون ورودی رسارسی مانند کنکور وجود ندارد و در ازای آن منرات تحصیلی
مقاطع قبلی و منونه کارهای عملی مورد بازبینی قرار میگیرد.
 -2آیا تحصیالت قبلی در زمینه عکاسی یا هرن برای ورود به رشته عکاسی در
دانشگاه محل تحصیل شام رضوری است؟
بله.
-3تنوع رشته های مربوط به عکاسی در دانشگاه محل تحصیل شام چگونه
است؟
دانشجویان در دوره کارشناسی با عنوان هرن و در دور ٔه کارشناسی ارشد با دو
عنوان کارشناسی ارشد هرن یا کارشناسی ارشد هرنهای زیبا مشغول به تحصیل
میشوند و سپس در زیرشاخه انتخابی خود بهطور متمرکز فعالیت میکنند.
-4در دوره های تحصیالت تکمیلی ،روی کدامیک از جنبههای عملی یا نظری
عکاسی ،بیشرت تاکید شده است؟
عملی
 -5نحوه ارائه آثار و کیفیت ارائه آنها در دانشگاه چگونه است؟
دانشجویان مختلف کارهای خود را به شکلهای متفاوت عرضه میکنند اما
انتظار استادان بهخصوص در مقطع کارشناسی ارشد ،ارائه حرفهای آثار است.
 -6آیا تاکیدی بر ارائه آثار در فضای خارج از دانشگاه وجود دارد؟ دانشگاه
چگونه به این کار کمک می کند؟
بله .با تشویق دانشجویان از راههای متفاوت برای رشکت در مسابقهها،

منایشگاهها ،بینالها و غیره.
 -7آینده شغلی فارغ التحصیالن پس از امتام دوره چگونه است؟ آیا مانند
ایران بیشرت فارغ التحصیالن به تدریس مشغول می شوند؟
خیر ،کار در گالریها ،البراتوارهای تخصصی ،کار با عنوان تکنیسین رشته
مربوط و البته تدریس.
 -8نحوه تعامل اساتيد با دانشجويان چگونه است؟ اغلب هدايت گرند يا
منتقد؟
بسیار دوستانه و حامیتکننده در هم ٔه زمینهها.
 -9استادان تا چه ميزاىن ديدگاه هاى خود را به دانشجويان تحميل می كنند؟
اساتید تا چه ميزان از ساختارشكنى دانشجويان استقبال می كنند؟
دانشجویان کام ًال آزادانه به خلق آثار هرنی خود میپردازند .استادان در نقد
آثار ،معرفی هرنمندان و مقاالت مربوط به کار هرنی خلقشده توسط دانشجو
به او کمک میکنند تا در راهی که خود انتخاب کرده به شکلی آگاهتر پیش
رود .اغلب دانشجو تشویق میشود تا بر ایده انتخابی خود متمرکز شود و از
راههای متفاوت به بسط آن بپردازد.
-10سازوكار دانشگاه در مقابل كم كارى دانشجويان چيست؟
دانشجویان درترم ماقبل آخر میباید کار هرنی خود را در مقابل متامی اساتید
دانشکده ارائه دهند و تنها زمانی موفق به ورود به ترم آخر و برداشنت واحد
پایاننامه خواهند شد که در این جلسۀ متشکل از اساتید ،تأیید شود که کار
دانشجو آمادگی و پختگی الزم برای فارغالتحصیلی را دارد.
-11محتواى درىس دانشكده محل تحصيل شام بر چه اساىس تدوين شده و تا
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چه ميزان در برابر برنامه هاى جديد انعطاف پذير است؟
اساتید طی جلسات متعدد در هر ترم تحصیلی به بحث و بررسی و گاه تغییر
بعضی از برنامههای درسی میپردازند.
 -12فعالیت های فوق برنامه و جانبی عکاسی دانشگاه محل تحصیل شام
به چه صورتی است؟
برگزاری منایشگاه از کارهای دانشجویان ،منایش کارهای هرنی دانشجویان در
پایان هرسال تحصیلی در استودیوی شخصی دانشجو واقع در دانشگاه ،منایش
منونه کار دانشجویان در غرف ٔه دانشگاه در منایشگاههای رسارسی و بزرگ مانند
 ،PHOTO LAدعوت از هرنمندان موفق جهت سخرنانی برای دانشجویان،
امکان صحبت و ارائه منونه کارهای دانشجو توسط خودش به هرنمندان
مطرحی که به دعوت اساتید به دانشگاه وارد میشوند.
 -13نحوه تعامل دانشگاه با نهادهای عکاسی خارج از دانشگاه به چه صورتی
است؟
اغلب توسط اساتید صورت میگیرد تا دانشجویان امکان آشنایی و تعامل با این
نهادها را بهآسانی داشته باشند.

سارا نعیم پور

لیسانس عکاسی از پردیسهرنها ی زیبا دانشگاه تهران
Ryerson University
MFA in Documentary Media
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 -1نحوه ورود و پذیرش دانشجو در دانشگاهی که هم اکنون در آن مشغول
به تحصیل هستید چه تفاوت هایی با دانشگاه های عکاسی ایران دارد؟
نحوه پذیرش در دانشگاهی که من در آن در حال تحصیل هستم بهصورت
درخواست پذیرش با توجه به سابقه تحصیلی و منون ٔه کاری بود .یک سال
ارسال
ِ
قبل از سالی که تصمیم به تحصیل در رشت ٔه مستندسازی در دانشگاه رایرسون
در تورنتو کانادا را داشتم ،فرم درخواستام را به همراه موار ِد زیر قبل از
فرصت تعیینشده ،برای دانشگاه فرستادم -۱ :رزومه  -۲پورتفولیو یا منون ٔه کا ِر
هرنمند  -۳ریزمنرات لیسانس  -۴بیانیه هرنمند  -۵خالص ٔه پروژهای که در دور ٔه
فوقلیسانس در نظر داشتم کار کنم  -۶توصیهنامه از استاد یا کارفرمای قبلی.
مدارک فوق باعث میشود دانشجو شامیی کلی
در دست داشنت و آماده کردنِ
ِ
از کاری که در نظر دارد در دور ٔه فوقلیسانس انجام بدهد را در دست داشته
باشد و آن موضوع را از قبل مورد بررسی قرار داده باشد.
 -2آیا تحصیالت قبلی در زمینه عکاسی یا هرن برای ورود به رشته عکاسی در
دانشگاه محل تحصیل شام رضوری است؟
خیر ،تحصیالت قبلی درزمین ٔه عکاسی اجباری نیست
-3تنوع رشته های مربوط به عکاسی در دانشگاه محل تحصیل شام چگونه
است؟
خیلی متنوع نیست .در دورۀ کارشناسی محدود به عکاسی است و در مقطع
کارشناسی ارشد میتوان از میان رشت ٔه عکاسی ،مستندسازی یا هرنهای برصی
انتخاب کرد.

 -4در دوره های تحصیالت تکمیلی ،روی کدامیک از جنبه های عملی یا
نظری عکاسی ،بیشرت تاکید شده است؟
جنبههای عملی و کاربردی .رشتههای مربوط به قسمت نظری عکاسی را
بیشرت میتوان در دورههای تحصیالت تکمیلی رشتههای دیگر علوم انسانی،
علوم
پیدا کرد .مث ًال زیرشاخههایی چون فلسفه ،تاریخ هرن ،مردمشناسیِ ،
علوم برصی غیره.
فرهنگیِ ،
 -5نحوه ارائه آثار و کیفیت ارائه آنها در دانشگاه چگونه است؟
اهداف پروژه نحوه ارائه کارها میتواند متنوع باشد .بهعنوان مثل
بسته به
ِ
عکس چاپ شده و منایش آنالین بهصورت
کتاب عکس،
ِ
کارها بهصورت ِ
اینرتاکتیو یا در وبسایت میتوانند ارائه شوند.
 - 6آیا تاکیدی بر ارائه آثار در فضای خارج از دانشگاه وجود دارد؟ دانشگاه
چگونه به این کار کمک می کند؟
منایش آثاردانشجویانِ دوره کارشناسی
بله .دانشگاه منایشگاههای ساالنهای برای ِ
و کارشناسی ارشد ترتیب میدهد .همچنین گالریهای خود را دراختیار
هرنمندانی که قصد دارند در فستیوالهای ساالنه عکس رشکت کنند ،میگذارد
و ازاین طریق ازآنها حامیت میکند.
 -7آینده شغلی فارغ التحصیالن پس از امتام دوره چگونه است؟ آیا مانند
ایران بیشرت فارغ التحصیالن به تدریس مشغول می شوند؟
در تورنتو کانادا که من هماکنون در آن مشغول به تحصیل هستم هم مانند
ایران آینده کاری هرنمندانِ عکاس بیشرت درگرو فعالیتهای آکادمیک و
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فرصتهای تحقیقاتی است .همچنین بخش بزرگی از آیندۀ کاری عکاسان
هرنی به عکاسی از پروژههای تجاری مانند :عکاسی عروسی ،مجالس ،مد،
تبلیغاتی ،پرتره و  ...منتهی میشود که احتیاج به بازاریابی صحیح و عزم و
پشتکا ِر گرو ِه عکاسی دارد.
 -8نحوه تعامل اساتيد با دانشجويان چگونه است؟ اغلب هدايتگرند يا
منتقد؟
در مراحل اولیه پروژهها که دانشجو بیشرت در حال ایده پردازی و یا پختهتر
کردن ایدههایش است ،نقش هدایتگر دارند؛ اما در مراحل نهائی ،نقادانه با
کار برخورد میکنند.
 -9استادان تا چه ميزاىن ديدگاه هاى خود را به دانشجويان تحميل می كنند؟
اساتید تا چه ميزان از ساختارشكنى دانشجويان استقبال می كنند؟
چارچوب آکادمیک و آموزشی دانشگاه آنها را مجبور به
استادان تا جایی که
ِ
ذهن دانشجو را باز کنند و فقط
دیکته کردن برخی مسائل نکند ،سعی میکنند ِ
نظ ِر خود را بهعنوان بازخورد کار ارائه دهند .در برخی موارد ممکن است نظ ِر
شخصی قویتری نسبت به کار نشان بدهند تا نظ ِر علمی یا بیطرفانه؛ اما باید
در نظر گرفت که در مباحث هرنی ،فلسفی و ک ًال علوم انسانی همیشه سلیقه
ذهنیت افرا ِد مختلف ممکن است به مسائل عینی چیره شود.
شخصی و
ِ
-10سازوكار دانشگاه در مقابل كم كارى دانشجويان چيست؟
در طولِ دورانِ تحصیل دانشجو موظف است با استا ِد راهنامی پروژهاش مکرراً
ارش کار در جریانِ روند
مالقات مناید و دف ِرت گروه را بهواسط ٔه
ِ
فرم گز ِ
تکمیل ِ
امتام ترم یا سالِ تحصیلی اگر دانشجو اندکی از
کار خود قرار دهد .در مر ِ
احل ِ
انتظارت دانشگاه و یا استاد خود را برآورده نکرده باشد اخطاریه تحصیلی (که
عدم امکانِ ادامه تحصیل بیانجامد) دریافت میکند.
ممکن است به ِ
-11محتواى درىس دانشكده محل تحصيل شام بر چه اساىس تدوين شده و تا
چه ميزان در برابر برنامه هاى جديد انعطاف پذير است؟
اطالع دقیقی از اینکه چگونه تألیف شده در دست ندارم؛ اما استادان همیشه
حارض به شنیدنِ بازخور ِد آموزشی خود هستند و اگر رای عدهای یا اکرثیت بر

روش آموزشی باشد معموالَ از آن استقبال میکنند؛
تغیی ِر سیالبسهای درسی یا ِ
تاجایی که نقد عادالنه باشد و راهکا ِر بهرتی پیشنهاد کند.
 -12فعالیت های فوق برنامه و جانبی عکاسی دانشگاه محل تحصیل شام به
چه صورتی است؟
ت فوقبرنامه در دانشگاه در جریان است و معموالَ
تعداد بسیار زیادی فعالی 
اساس داوطلبانه دارد و توسط دانشجویان پایهریزی میشود .دانشگاه در
ِ
آموزش دانشکده آنها را
برگزاری فعالیتها با دانشجویان همکاری میکند و
ِ
اطالعرسانی ،تبلیغ و تکثیر میکند.
 -13نحوه تعامل دانشگاه با نهادهای عکاسی خارج از دانشگاه به چه صورتی
است؟
معموالَ ،بهطورمرتب از عکاسانِ مهامن یا هرنمندانِ خارج از دانشگاه یا حتی
خارج از کشور دعوت میشود که در جلساتی برای ارائه کا ِر خود به دانشجویان
رشکت منایند .ضمناً از این مهامنان دعوت میشود که به جلسه نقد و برس ی ِ
پروژههای دانشجویان که دو یا سه مرتبه در سال تکرار میشود رشکت کنند و
احل پایانی است
نظ ِر خود را در مورد پروژ ٔه در حالِ انجام یا پروژهای که در مر ِ
با دانشجو در میان بگذارند.

رویا نورینژاد

لیسانس عکاسی از پردیسهرنهایزیبا دانشگاه تهران
Photography studies and practise, folkwang university of art
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 -1نحوه ورود و پذیرش دانشجو در دانشگاهی که هم اکنون در آن مشغول
به تحصیل هستید چه تفاوت هایی با دانشگاه های عکاسی ایران دارد؟
نحو ٔه پذیرش شامل مرحل ٔه اول پورتفولیو و بعد مصاحبه است.
 -2آیا تحصیالت قبلی در زمینه عکاسی یا هرن برای ورود به رشته عکاسی در
دانشگاه محل تحصیل شام رضوری است؟
بلی
 -3تنوع رشته های مربوط به عکاسی در دانشگاه محل تحصیل شام چگونه
است؟
Photography - Bachelor of Arts
Photography Studies and Practice – Master of Arts
Photography Studies and Research – Master of Arts
Art and Design Science Master study course
The Folkwang Graduate Programme Heterotopia Design
Communication design – Bachelor of Arts
Industrial Design – Bachelor of Arts
Doctoral and postdoctoral (Habilitation) qualifications at Folkwang
University of the Arts

 -4در دوره های تحصیالت تکمیلی ،روی کدامیک از جنبه های عملی یا
نظری عکاسی ،بیشرت تاکید شده است؟
برخورد با رسانه عکاسی بهعنوان یک بیان برصی هرنی است .با این حال
تأکیدشان روی تئوری خیلی زیادتر است ،حتی در رشتههایی که عملی

هستند.
 - 5نحوه ارائه آثار و کیفیت ارائه آنها در دانشگاه چگونه است؟
دانشگاه دستگاه چاپ شیمیایی دیجیتال و همچنین امکان چاپ با پرینرت را
با قیمت ارزان در اختیار دانشجویان میگذارد .چاپ و نرش کتاب و برگزاری
منایشگاه یکی از جنبههای کلیدی آموزش است.
کارگاه تولید کتاب و از جمله کتاب عکس در دانشگاه وجود دارد و دانشجویان
شیوههای مختلف تولید کتاب را یاد میگیرند .استادان در پروس ٔه تولید کتاب
از طراحی تا تولید دانشجو را همراهی میکنند.
 - 6آیا تاکیدی بر ارائه آثار در فضای خارج از دانشگاه وجود دارد؟ دانشگاه
چگونه به این کار کمک می کند؟
دانشگاه در حال حارض با موزهها و مؤسسات محلی همکاری و تبادل دارد.
برای مثال با موز ٔه فولکوانگ همکاری میکند و دانشجویان ترم  3کارشناسی
ارشد باید یک منایشگاه گروهی در موزه برگزار کنند .داشنت منایشگاه در
موزه با این هدف انجام میشود که دانشجویان بتوانند راحتتر در ادامه با
گالریها و موزهها همکاری کنند .دانشگاه یک گالری و همچنین یک دپارمتان
خاص برای ارائ ٔه کارها بهصورت منایشگاه دارد.
 -7آینده شغلی فارغ التحصیالن پس از امتام دوره چگونه است؟ آیا مانند
ایران بیشرت فارغ التحصیالن به تدریس مشغول می شوند؟
اطالع کافی ندارم.
 -8نحوه تعامل اساتيد با دانشجويان چگونه است؟ اغلب هدايت گرند يا
منتقد؟
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اغلب هدایتگرند یا منتقد؟ اغلب منتقدند و بهندرت هدایتگرند.
 -9استادان تا چه ميزاىن ديدگاه هاى خود را به دانشجويان تحميل می كنند؟
اساتید تا چه ميزان از ساختارشكنى دانشجويان استقبال می كنند؟
استادان عالقهای به تحمیل دیدگاه خود ندارند .دانشجویان آزادانه انتخاب
میکنند و استادان همراهی میکنند.
-10سازوكار دانشگاه در مقابل كم كارى دانشجويان چيست؟
دانشگاه سازوکاری ندارد .منرهها از یک تا پنج طبقهبندی میشوند و اغلب
دانشجوها منر ٔه بین یک تا دو دریافت میکنند .به این معنی که منره اهمیت
زیادی ندارد و منر ٔه بین یک و دو به دانشجویان در ادامه برای گرفنت بورس
تحصیلی و پذیرش در مقاطع باالتر کمک میکند.
-11محتواى درىس دانشكده محل تحصيل شام بر چه اساىس تدوين شده و
تا چه ميزان در برابر برنامه هاى جديد انعطاف پذير است؟
محتوای درسی را استاد تعیین میکند و جلس ٔه اول هر ترم برنامهاش را معرفی
میکند .برنامه انعطافپذیر است و دانشجویان میتوانند برنامه را به کمک
استاد تغییر دهند.
 -12فعالیتهای فوق برنامه و جانبی عکاسی دانشگاه محل تحصیل شام به
چه صورتی است؟
بازدید از منایشگاههای داخل و خارج از کشور؛ و همچنین برگزاری منایشگاه
و همکاری با دانشگاههای خارج.
 -13نحوه تعامل دانشگاه با نهادهای عکاسی خارج از دانشگاه به چه
صورتی است؟
دانشگاه یک آژانس دارد و ازاین طریق با نهادهای خارج از دانشگاه ارتباط
دارد و از طریق ایمیل موقعیتهای شغلی ،منایشگاهی ،دستیاری عکاسان در
پروژهای مختلف را به دانشجویان اطالعرسانی میکند.
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در باب چالشهای آموزش
1
عکاسی در ایران

هادی آذری

مدرس عکاسی پردیس هرنهای زیبا دانشگاه تهران
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بیشک مشکالت جامع ٔه عکاسی و بهتبع آموزش عکاسی در ایران از کلیت نظام آموزشی جدا نیست اما
ازآنجاکه عکاسی در میان عالقهمندان به هرن از جایگاه ویژهتری نسبت به دیگر هرنها برخوردار است ،بهتبع
مشکالت آن نیز بیشرت به چشم میآید .اقبال کمنظیر عالقهمندان به هرن در دو دهه اخیر به رسان ٔه عکاسی
درنتیج ٔه سهلالوصولتر شدن عکاسی بهواسطه رشد چشمگیر فناوری دیجیتال و حامیت بسیاری از ارگانهای
دولتی و سازمانهای خصوصی در راهاندازی و برگزاری جشنوارهها و مسابقات درزمین ٔه عکاسی نیز مزید بر
علت گردیده تا هرن و فن عکاسی 1
قرش وسیعتری از جامع ٔه ایران را به خود متوجه و مشغول سازد؛ قرشی که
بیشک برای ساخت ،آفرینش و درک عکاسی نیازمند آموزش نظاممند است .قطعاً در نبود آموزش صحیح و
اصولی ،این فرصت و فضای ایجادشده نهتنها به رشد و واالیش این هرن کمکی نخواهد کرد بلکه روزبهروز
بیشرت آن را به رسانهای کممایه و بیجان بدل خواهدساخت که از آفرینش هرنی عاجز است .در ادامه به
بررسی برخی از علل این ناکامیها در شیو ٔه آموزش عکاسی خواهیم پرداخت و سعی خواهیم کرد تا با ارائ ٔه
راهکارهایی ،به چارهجویی در خصوص این مسئله بپردازیم.
 )1قدیمی بودن رسفصلها و منابع آموزشی
درحالیکه پیرشفتهای تکنولوژیکی مدتهاست که تاحد زیادی فناوری و دوربینهای دیجیتال را جایگزین
دوربینهای آنالوگ کردهاند لیکن دانشگاهها و آکادمیهای متولی آموزش عکاسی در ایران ،نتوانستهاند
خود را آنگونه که بایدوشاید ،با این تغییرات وفق دهند و عم ًال این وظیفه را بیشرت مؤسسات خصوصی در

سالهای اخیر به دوش کشیدهاند که علیرغم برخی
موفقیتها ،خالی از کاستی نیز نبوده است .درواقع
هنوز بسیاری از اساتید و مدرسین دانشگاههای
مطرح در حوز ٔه عکاسی به فناوری دیجیتال به دیده
تحقیر مینگرند و آن را ابزاری میدانند که هر کس را
یارای عکاسی با آن هست .در نتیجه شاهد آن هستیم
که رشح دروس و منابع آموزشی تا حد بسیاری هم
چنان بر فرایندها ،شیوهها و تکنیکهای آنالوگ مترکز
داشته و کمرت مباحث باب روز درزمین ٔه فناوری و
تکنیکهای پیرشفته در رسفصلهای آموزشی گنجانده
میشوند .هرچند یادگیری و آشنایی با شیوههای
آنالوگ بیشک یک رضورت برای عکاسان حرفهای
و آکادمیک محسوب میشود اما این قضیه نباید به
معنای مغفول واقعشدن دنیای دیجیتال که امکانات
و فرصتهای بسیاری را در پیش پای هرنجویان قرار
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میدهد ،تلقی گردد.
 )2عدم تخصص گرایی
یکی دیگر از مشکالتی که به نظرمیرسد در حال حارض دامنگیر آموزش عکاسی در ایران است ،مقوله عدم
تخصصگرایی در آکادمیهایی است که عهدهدار پرورش و تربیت عکاساناند .درواقع هرنجویان عکاسی
علیالخصوص در درو ٔه کارشناسی ارشد ،بهمحض ورود به دانشگاه با گسرت ٔه وسیعی از دانشها و حوزههای
مطالعاتی مواجه میشوند که هر یک بهتنهایی نیازمند سالها پژوهش و مامرست است؛ اما این تنوع و
چندگونگی مطالب آموزشی نهتنها به ارتقا سطح علمی و دیدگاه انتقادی دانشجویان کمکی منیکند بلکه آنان
را بیشرت رسگردان میسازد .به دیگر کالم ،دانشکدههای هرن هنوز تکلیفشان با خودشان روشن نیست؛ هنوز
مشخص نیست که فالن دانشگاه قصد دارد عکاس تبلیغاتی تحویل جامعه دهد یا عکاس هرنی؛ مشخص نیست
که دانشجو در طی سالهای تحصیلاش قرار است به یک منتقد بدل گردد یا تکنیسین؛ قرار است با تکنیک
و شیوههای عکاسی زیردریایی آشنا شود یا نظریات زیباییشناسی کانت و والرت بنیامین .همین مسئله باعث
میگردد فارغالتحصیالن رشت ٔه عکاسی از همهچیز بدانند اما بهقدر یک رسسوزن.
بهعنوان یک راهکار ،دانشگاهها میتوانند بر اساس امکانات و عالیق دانشجویان برای خود ،دوره و گرایشهای
تخصصی تعریف کنند و هر دانشجو بر اساس سلیقه و عالق ٔه شخصی خود ،یک تخصص کلی را در سالهای
تحصیل خود پیگیر شود .علیالخصوص دوره کارشناسی ارشد ،بیش از هر مقطع دیگری نیازمند این تخصصی
شدن است هرچند حتی میتوان از سال سوم کارشناسی نیز هرنجویان را به حوزههای تخصصی رهنمون کرد.
یعنی دو سال اولیه دور ٔه کارشناسی را به آموزش مفاهیم و مبادی عکاسی اختصاص داد و از ابتدای سال سوم
به بعد از دانشجویان خواست تا بر اساس عالقه شخصی کارگاههای تخصصی را انتخاب کنند .بهعنوان مثال اگر
کسی به جنب ٔه نظری و فلسفی عکاسی عالقه دارد ،دیگر لزومی ندارد که عکاسی لیزری یا تکنیکهای پیرشفت ٔه
عکاسی استودیویی آشنایی پیدا کند هرچند نباید فراموش کرد که آموزش و فراگیری مبانی عکاسی آنالوگ و
دیجیتال بر متام دانشجویان عکاسی الزامی است.
 )3عدم بهرهگیری از پتانسیلهای موجود در فضاهای آکادمیک
یکی دیگر از معضالت آموزش عکاسی در این مرزوبوم ،بسته¬بودن نظام آموزشی است یعنی اینکه هیئتهای
آموزشی یا مدرسین عکاسی در دانشگاههای مطرح اغلب به عدهای خاص و معدود محدود میشوند و
مدرسین جوانتر که بعضاً با رویکردهای متفاوت و نوینتری با عکاسی روبرو میشوند ،کمرت یا بعضاً هیچگاه
مجال ارائ ٔه دانستهها و آموختههای خود را در محافل جدی و آکادمیک پیدا منیکنند .درواقع این نسل جوان
که بیشرت دانشآموختههای هامن مدارس عکاسیاند ،ارتباطشان تا حد زیادی با محیط آکادمیک قطع شده

و به حاشیه میروند و همین مسئله رسخوردگی و
انفعال هر چه بیشرت آنها را به دنبال دارد .هرچند
شاید در ابتدا نتوان از این نسل جوان ،بهعنوان
اساتید متاموقت یا عضو هیئتعلمی بهره گرفت ،اما
بیشک میتوان از این دانشآموختگان مستعد و برتر
بهعنوان مدرسین پارهوقت یا دستیار استاد بهره گرفت
یا میتوان سمینارها و نشستهایی را ترتیب داد که
آنان بتوانند نگرشها یا نتایج پژوهشهای خود را با
دیگران به اشرتاک بگذارند.
اما جنب ٔه دیگر عدم بهرهگیری از پتانسیلها و امکانات
موجود به خود منابع آموزشی بازمیگردد .درحالیکه
هر از گاهی میشنویم که در حوز ٔه عکاسی بهخصوص
بخش نظری با کمبود منابع روبرو هستیم اما
متأسفانه از هامن منابع موجود و اندک نیز بهدرستی
بهره گرفته منیشود .چه بسیار کتابهایی که در حوز ٔه
عکاسی و نقد در سالیان گذشته با رصف زحمت و
هزینههای بسیار منترش گشته اما در کنج قفسههای
کتاب هرنجویان یا در قفسههای کتابخان ٔه دانشکدهها
خاک میخورند مگر شبهای امتحان که ممکن است
دانشجو باالجبار تورقی در آنها بکند .توجه داشته
باشید که این ادعا بههیچوجه مطلق گریانه نیست
و بیشک دانشجویان سختکوش و اهل مطالعه
را منظور ندارد؛ اما مگر نه اینکه وظیف ٔه آکادمی
و معلم اتفاقاً بر رس ذوق آوردن هامن دانشجویان
منفعلتر است؟ و اینجا دقیقاً هامنجایی است که
ُکمیت آکادمیهای ما در آن لنگ میزند.

 )4شیو ٔه پذیرش دانشجویان
هامنطور که پیشرت نیز بارها اشارهشده است ،بخشی از اشکاالت نظام آموزش فعلی متوجه شیو ٔه گزینش
دانشجویان هرن علیالخصوص رشت ٔه عکاسی است .بیشک رصف قبولی در آزمون منیتواند محکی خوبی
حداقل برای سنجش خالقیت هرنی باشد .رصف اینکه یک نفر دانش خوبی از تاریخ هرن ،ادبیات و ریاضی
داشته باشد منیتواند تضمین کند که الزاماً این فرد میتواند عکاس یا هرنمند خوبی نیز باشد ،هرچند بیشک
هرن بیش از هر رشت ٔه دیگر نیازمند دانش میانرشتهای است .پس مصاحب ٔه تخصصی یا ارجاع به سابقه و
فعالیتهای هرنی فرد میتواند سنج ٔه مناسب و کارآمدی برای گزینش دانشجویان رشت ٔه عکاسی در اختیار
متولیان امر قرار دهد.
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 )5انفصال و چنددستگی میان متولیان عکاسی
پیش از هر چیز باید متذکر شوم که ذات تکرث آراء و چنددستگی بیشک نه مذموم بلکه بسیار نویدبخش است
زیرا از دل همین تضادها و تقابلهاست که دیالکتیک اندیشه به حرکت درآمده و منشأ نظریات بدیع میشود؛
اما آنچه مانع شکلگیری چنین فضای بالندهای میگردد این است که این چنددستگی به موضعگیریهایی
خصامنه و دشمنی میانجامد که در آن هر گروه خود را یگانه متولی عکاسی دانسته و بهتبع نه به دنبال
ارتقاء و بهبود سطح عکاسی بلکه تنها در فکر پیدا کردن جایگاهی برای خود است؛ رشایطی که در حال حارض
تا حدودی بر فضای هرن این مرزوبوم سایه انداخته است .از مرزبندیهای خشک و غیرمنعطف میان عکاسان
تجاری -تبلیغاتی و عکاسان هرنی گرفته تا خصومت دیرین ٔه و نانوشت ٔه میان دانشکدههای هرن که امر تبادل
اطالعات و امکانات را بسیار دشوار و حتی ناممکن ساخته است .درحالیکه در یک فضای رقابتی اما دوستانه
با حفظ تفاوتها علیرغم اشرتاکات ،میتوان آیند ٔه روشنتری را برای عکاسی ایران متصور گردید.

پینوشت
الزم به توضیح است که این منت در سال  1392به رشته تحریر در آمد
اما بنا به دالیلی هیچگاه منترش نشد ،بااینحال بهرغم برخی تحوالت
به وجود آمده در فضای آموزش عکاسی ،بخش عمده آن هنوز از نگاه
نگارنده جای بحث دارد.

پژوهش برای عکاسی و
نسبت آن با آموزش

مواجه ٔه عکاسان با مسائل پیرامونی در همبستگی با دغدغههایشان ،به شیوههای مختلفی میتواند به
خلق یک پروژ ٔه عکاسی منجر شود .معموالً آنها یا در ارتباطی حسی-درونی و با تکیهبر تجربههایشان به
موضوعات خود نزدیک میشوند و یا عالوه بر تأثیرپذیری حسی ،پیش از عکاسی با روشی پژوهشی به کسب
اطالعات جدید دربار ٔه موضوعات عکاسی خود میپردازند .این گروه دوم خود به دو دسته تقسیم میشوند؛
گروه اول آنهایی هستند که با دریافت اطالعات تازه سعی میکنند پیشنگری خود را تثبیت کنند و گروهی
که با عدم پافشاری بر پیشنگری صلب و ثابت ،خود را بیش از پیش در معرض تحلیلهای چندجانبه میگذارند
واقعیت برساخته و یا ارجاع به آن ،بهسادگی منیتوان دست به عمل
و گامن دارند برای بازمنایی ریشههای
ِ
عکاسی زد .از حاصل کار هم ٔه این گروهها میتوان پروژههای موفقی را انتظار داشت؛ اما باید دید این روشها
و سعیها در سازوکار آموزش عکاسی در ایران به چه شکلی در جریان است و چگونه میتواند مؤثر باشد.
میدانیم که روش ورود دانشجویان عکاسی به دانشکدههای هرنی بر مبنای پذیرفته شدن در کنکور است،
هرچند که در سالهایی و در بعضی دانشکدهها شاهد یک مصاحبه عملی پس از آزمون تستی کنکور بودهایم
(نگارنده خود پس از چنین مرحلهای در مقطع کارشناسی رشت ٔه عکاسی پذیرفتهشده است) اما چنین روشی
فاصل ٔه زیادی با نحوه پذیرش دانشجو در دانشگاههای معترب هرنی در خارج از ایران دارد .دانشگاههایی که
دانشجو را بر اساس رشح انگیزه نامه ،منونه عکسها ،معرفینامه و رزومه متقاضی و در بعضی موارد پس
از مصاحبه میپذیرند .آیا چنین اختالفی خود سبب منیشود تا بخشی از عالقهمندان بالقوه عکاسی ،پشت

سد عظیم کنکور از تحصیل عکاسی بازمبانند؟ جز این
از بررسی کمی و کیفی فارغالتحصیالن رشت ٔه عکاسی
چه چیزی دستگیرمان میشود؟ بیآنکه بخواهیم هم ٔه
تقصیرات را بر شان ٔه وزارت آموزش عالی بیافکنیم و یا
اینکه تغییرات قریبالوقوع در روش پذیرش دانشجو
را انتظار داشته باشیم ،میتوانیم چنین مسئل ٔه را
عاملی مؤثر در فرآیند آموزش عکاسی بپنداریم.
غالب کارگاههای عکاسی در نظام آموزشی عکاسی
ایران ،رصفنظر از اینکه در کدام دانشگاه و دانشکده
باشند ،به پروراندن تواناییهای دیداری و نحو ٔه
نگریسنت دانشجو به موضوعات عکاسی میپردازند.
عموماً اساتید عکاسی به شکلی غیرمستقیم و
یا مستقیم در رشد و پرورش نگاه دانشجویان
نقشآفرینی میکنند؛ در این راستا ،آنها موضوعاتی

119

فصلنامه نقد عکس ،شامره 6

بهنام صدیقی – عکاس و مدرس عکاسی

را به شاگردان خود پیشنهاد میدهند (بهعنوان منونه به آنها میگویند دربار ٔه فالن موضوع یا مفهوم عکاسی
کنید)؛ در کالسهای خود ،عکسهای دانشجویان را بررسی و انتخاب میکنند و عکسهای عکاسان برجسته را
تحلیل (و کمرت نقد) میکنند .هم ٔه این تالشها ،در عین موردنیاز بودن (در جهت مشقهای عکاسی) بهعنوان
یک سازوکار آموزشی قابلاحرتام است .ناگفته مناند یادآوری این نکته که عالقهمندی و پیوند حسی دانشجویان
با موضوع پروژههای خود ،رشط اولیه رشوع کارشان است که میتوان فرض کرد که دانشجویان از این رشط
بیبهره نیستند( .مخصوصاً اگر خود موضوع عکاسیشان را برگزیده باشند) .از یک منظر خوشبینانه ،آنها از
نظر توجه درونی به موضوع عکاسی چندان کمبودی در خود احساس منیکنند( .البته اینکه در تشخیص آن
دچار اشتباه شوند ،خود مسئلهای دیگر است که نیاز به واکاوی مختص به خود را دارد) .حال پرسش این است
که آیا میتوان در دوران کنونی و هم ٔه مختصات¬اش تنها با شور و شوق و اتکا به دغدغههای فردی ،به بیانی
ویژه و تأملبرانگیز در روند یک فعالیت هرنی پرداخت؟ پاسخ به این پرسش میتواند مثبت باشد؛ اما چگونه
میتوان عالوه بر مطالعه و راهنامیی و مشاوره گرفنت از معلمین و عکاسان باتجربه ،از این ضمیر حسی بهره
گرفت و آن را در ابتدای راهی قرارداد که نتیجهاش در ابتدا ،رشد درونی فرد (دانشجو) و سپس بینندگان
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دانشکده هرنهای زیبا ،یحیی دهقانپور (نفر دوم از سمت چپ) در حال بررسی و انتخاب عکسهای یکی از دانشجویان1385 ،

عکسها را در پی داشته باشد؟ در اینجا نباید این
نکته را دور از ذهن داشت که اساتید عکاسی در ایران
همیشه در معرض این اتهام بودهاند که عکسهای
دانشجویانشان شبیه به عکسهای خودشان است؛ و
به نظر منیرسد آنها توانسته باشند راهکاری عملی
و روشمندانه برای رهایی از این اتهام ،آزموده باشند.
برای یافنت پاسخ پرسش مطرحشده ،با نگریسنت به
تغییرات گسرتده عکاسی ،نیاز است تا نسبت پژوهش
را با عکاسی و آموزش آن حداقل بهعنوان یک پیشنهاد
بسنجیم .چراکه میان دو نقط ٔه انتخاب موضوع یا
ایده و روش عکاسی ،تنها یک روش آگاهانه پژوهشی
میتواند زمینهساز تحول در نگرش و روشن شدنِ
سمت و سوی ایده و همینطور اجرای آن باشد.
درحالیکه در فضای کنونی عکاسی ایران کمرت
نظرگاهی روشمندامه در باب پژوهش و رضورت آن
برای پروژههای عکاسی مطرح میشود( ،بهاحتامل
زیاد این مسئله در سایر هرنهای تجسمی نیز وجود
دارد) چگونه میتوان اهمیت این موضوع را سنجید؟
در روند یک پروژ ٔه عکاسی چگونه پژوهشی موردنیاز
است؟ چه کسی میتواند با اطالعات اولیه و آگاهی
اندک به تجزیه و تحلیل و نقد مسائل و رشایط
بپردازد؟ چه برسد به اینکه برای اثبات حقانیت تحلیل
اش دست به عمل عکاسی بزند .در قرن حارض که
بهواسط ٔه رسانههای فراگیر و جمعی شاهد افزایش
اطالعات عمومی مردم هستیم؛ آیا عکاسان میتوانند
رصفاً به داشنت این نوع از اطالعات برای افزایش
آگاهیشان بسنده کنند؟ عکاسان با عکسهای خود
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چه چیزی را میخواهند نشان دهند که از تیررس دید سایرین دور است؟ ضمن اینکه آیا همه موضوعات
عکاسی وابسته به مسائل حاد جامعه است؟ یا اینکه جهان حارض مواد خام دیگری نیز برای بررسی و تدقیق
در خود دارد؟ اینجاست که نیاز به پژوهش میدانی و کتابخانهای در راستای گردآوری اطالعات آماری -تحلیلی
در ارتباط با پروژ ٔه عکاسی پدید میآید؛ تا بهتبع آن فرد بتواند به تحلیل شخصی اما مصداقی خویش نزدیک
شود .تحلیلی که به پیدایی مفاهیم کمرت پرداختهشده بیانجامد و مسیر مستدل و تازهای را در بهکارگیری
رسانه عکاسی بگشاید .در این نقطه عکاس به کاوش در زمینههای موجب شونده و علل تاریخی ،اجتامعی،
فرهنگی ،سیاسی و غیره در نسبت با پروژه موردنظرش نیاز دارد .چراکه اگر جز این روش را در پیش گیرد
آنگاه باید بر اساس پیشفرض و تجربههای شخصی به انتخابهای عکاسانه خود جهت داده و کار خود را
در معرض امکان و شانس قرار دهد .ضمن اینکه در برابر نقدهای زمینهای و اصولی چندان قابلیت دفاع از
انتخابهایش و یا حتی پذیرش آراء را ندارد .کاوش و جستجوها آنجا به اتخاذ روش اجرایی مناسب و بدیع
میانجامد که مفاهیم تازهای را در کانون توجه عکاس قرار دهد که پیش از پژوهش ،آنها را در نظر نداشته
است یا حتی منیتوانست متصور شود .البته هم ٔه این فرایند در صورتی است که او به ویژگی مفهوم گرایی
در عکاسی معارص قائل باشد؛ ویژگی که رسچشمه اصلیاش احساس مسئولیت فردی هرنمند در برابر تحریف
واقعیتها به دلیل در معرض قرار گرفنت ذهن انسان سد ٔه حارض در برابر انواع ترفندهای رسانهای است .این
مفاهیم جزءنگرانه در تقابل با مضامین کلی و کلیشهای متداول ،همچون نقش ٔه راه در دستان عکاس برای
اجرای اید ٔه اصلیاش به کمک او میآید .در اینجا الزم است برای روشن کردن اینکه این مفاهیم چه میتوانند
باشند چند مثال بیاورم ،برای منونه به این مفاهیم توجه کنید:
مستعمرگی ،دخل و ترصف ،بیاهمیتی ،همبستگی ،تأثیرپذیری ،پیشنگری ،آشکارسازی یا پنهانسازی ،بیدفاع
بودن ،همسایگی.
اینها برخی از مفاهیمی هستند که در قالب زبانی در یک منت بهکاررفتهاند؛ هامن مفاهیم منونهای که
میتوانند در پروژههای عکاسی (بسته به ایده و موضوع) موردتوجه و پژوهش بیشرت قرار گیرند( .ناگفته
پیداست مفاهیم نو نه در آغاز کار که پس از مراحل طاقتفرسای پژوهش ،اتود عملی ،تفکر و مشاوره به
دست میآیند ).بهعنوان منونه میتوانیم از خود بپرسیم چه مفاهیمی در الیههای زیرین بیعدالتی ،ظلم،
فساد ،هویت پارهپاره ،نابرابری و عدمتساوی حقوق بهعنوان مصادیق مسائل اجتامعی (در تالقی با واقعیتها)
پنهان است و آیا عشق ،نفرت ،صداقت ،دروغ ،خشونت ،محبت و ...بهعنوان مضامین برشی در ارتباط با
مسائل انسانی ،به مفاهیم دیگری در ریشههای خود نیز اشاره میکنند؟ در این رویکرد تا زمانی که پرسشها
را جلوی خود نگذاریم ،به جستجو و پژوهش احتیاجی نخواهد بود؛ زیرا از هامن ابتدا پاسخها را در فواصل

نزدیک به خود فراهم داریم؛ این امر به دلیل آن است
که عموماً بر اساس آگاهیهای موجود میتوانیم
عمق میدان دید خود را تنظیم کنیم؛ درصورتیکه این
عمق میدان قابلیت گسرتش فراوانی برای فاش کردن
آنچه در تصور نیامده است ،در خود دارد و پذیرفنت
چنین ژرفایی ،میل به کنشی فراتر از بسنده کردن به
واقعیت روبهرو را در ضمیر خود به
شاخ و برگهای
ِ
انتظار نشسته است.

اقتصاد عکاسی و راهحلهای جدید

عباس امیری

کارشناس ارشد عکاسی پردیس هرنهای زیبا دانشگاه تهران
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اکتسابی و از طریق واحدی درسی مثل اقتصاد عکاسی
چکیده
این مقاله به تحلیل راهحلهای موجود ،تحت عنوان اقتصاد عکاسی در دوره معارص میپردازد و سعی میکند به این قابلآموزشهستند.
پرسشها پاسخ دهد که :آینده شغلی دانشجویان و فارغالتحصیالن عکاسی به کدام سمتوسو میرود؟ آیا روشهای
قدیمی همچنان کارآمد هستند یا خیر؟ و درنهایت ،آیا با پیرشفتهای تکنولوژی ،میتوان راهحلهای خالقانهتری را کلامتکلیدی :اقتصاد عکاسی ،عکاسی ،تکنولوژی،
کارآفرینی ،کسبوکار کوچک
جستجو کرد و بهغیراز دانش عکاسی ،به چه مهارتهایی باید مجهز شد؟
با توجه به گذشت بیش از  051سال از ورود عکاسی به ایران ،هم چنان اشتغال و کسب درآمد از دانش عکاسی،
دغدغه دانشجویان است .راهحلهای سنتی هامنند معلمی در دانشگاه یا آموزشگاه ،شیوههای سنتی عکاسی از  .1مقدمه
مشرتیان ،فروش لوازم و تجهیزات عکاسی ،نویسندگی عکاسی و تأسیس رشکتهای بزرگ یا کوچک پروژه عکاسی بیگامن دغدغه اصلی هر فردی و مخصوصاً هر
تحصیلکرد ٔه عکاسی ،یافنت شغل مناسب است.
محور ،همگی دارای نقاط قوت و ضعفهای فراوانی هستند.
با توجه به مشکالت اقتصادی موجود در دنیا ،اغلب کشورها از امکان اشتغا لزایی مستقیم برای دانشجویان و دانشجویان بعد از ورود به دانشگاه خواسته یا ناخواسته
فارغالتحصیالن عاجزند .لذا از بهرتین شیوههای کنونی ،راهاندازی کسبوکارهای کوچک زودبازده است .این راهحل وارد معادله درآمدزایی میشوند؛ اما یک دانشآموخته
در اغلب کشورها آغازشده ،اما در کشور ما موردتوجه قرار نگرفته است .مهمترین دلیل عدم گرایش دانشجویان و عکاسی ،چگونه میتواند به درآمد موردنظر خود برسد؟
راههای فراوانی برای کسب درآمد وجود دارند که برخی
فارغالتحصیالن به راهاندازی کسبوکارهای کوچک ،نداشنت مهارتهای الزم کارآفرینی است.
برای راهاندازی کسبوکارهای کوچک از عکاسی ،نیاز به مهارتهایی بیش از دانش عکاسی است .مهارتهایی هم برای دانشآموختههای عکاسی شناختهشده و برخی
چون ارائه محتوا ،نحوه جذب مشرتی ،راههای ارتباطی اینرتنتی و مهارتهای فردی رضوری است .این مهارتها دیگر ،ناشناخته و دور از دسرتس هستند .راهحلهای

 .2شیوههای سنتی

 .2-1تدریس
شاید تدریس ،دم دستیترین شیوه سنتی کسب درآمد دانشجویان و فارغ التحصیالن محسوبشود .رصف ساعات
طوالنی در کالسهای درس دانشگاهها ،مؤسسات و مکانهای آموزشی بسیار طاقتفرساست .از طرف دیگر نیازمند
رصف ساعتها مطالعه ،جهت افزایش اطالعات الزم عکاسی است .یافنت مطالب تازه عکاسی و محتوای مفید جهت
تدریس ،کار مستمری است که باید انجام شود .فارغ از اینکه مدرس به مطالعات جدید میپردازد یا خیر ،منیتوان
چنین عامل مهمی یعنی ارائه محتوا را نادیده گرفت .در صورت بیتوجهی به اطالعات جدید ،دانش مدرس بعد از
مدتی متام میشود .چنین مدرسی هامن آهنگ تکراری ساعت زنگدار است.
بدون شک بیشرت اساتید و مدرسان رسمی دانشکده های عکاسی از اوضاع مالی بهرتی برخوردارند .اغلب مدرسان
تازهکار دانشکدهها به شکل ساعتی و حقالتدریس مشغول فعالیت هستند .چنین مدرسانی کمرتین هزینهها را
دریافت میکنند .حتی برخی از آنها به شهرهای مختلفی عزیمت میکنند .اغلب این مدرسان تالش میکنند که متام
ساعات هفته خود را رصفاً با تدریس پر کنند؛ اما بعد از چند سال به علت درآمد کم ،معموالً از ادامه همکاری مأیوس
میشوند .این راهکار جز برای اندک اساتید قدیمی در استخدام رسمی دانشکده ها ،بهتنهایی قابلاستفاده نیست.
البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که ساختار دانشگاه همیشه نیازمند استاد خواهد بود .هرچند نسبت درستی بین
تعداد بسیار زیاد مدرسان تازهکار و ظرفیت محدود کالسهای عکاسی وجود ندارد؛ اما ظاهراً تدریس ،اولین انتخاب
اغلب فارغالتحصیالن محسوب می گردد .یکی از مهمترین دالیل معلم شدن ،جایگاه اجتامعی مدرس با توجه به
مثلث استاد ،دانشجو و دانشکدههای عکاسی است .در این ساختار علمی ،مدرس به شکل مستقیم و ملموسی درگیر
فرآیند لحظهای عالقه خود ،یعنی عکاسی میشود.
درهرصورت تدریس به شکل جدید و ساعتی ،به علت عدم تأمین مالی مدرسان ،بهتنهایی روش قابل اتکایی محسوب
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کسب درآمد را میتوان به دودسته شیوههای سنتی و شیوههای جدید تقسیم کرد .ازجمله شیوههای سنتی میتوان
به تدریس ،عکاسی در آتلیه و فروش تجهیزات عکاسی اشاره کرد .از طرف دیگر شیوههای جدید در کنار بهرهگیری
از شیوههای سنتی ،به شکل مستقیم از تکنولوژی و اینرتنت متأثرند .هرروز با پیرشفتهای تکنولوژی ،گسرتدگی
شیوههای جدید بیشرت و متقاضیان آن نیز متنوعتر میشوند .درنتیجه شیوههای جدید می توانند زودتر و بهرت به
کارآفرینی و درآمدهای تازه منجر شوند .بدون تکنولوژی امکان کارآفرینی و ساخنت کسبوکارهای جدید امکان پذیر
نیست.
برای آنکه تصور بهرتی از دو شیوه کسب درآمد عکاسی یعنی شیوه سنتی و شیو ٔه جدید داشته باشیم ،بهرت است به
شکل دقیقتری به کنکاش در هر دو مورد بپردازیم.

منیشود.
 2-2نویسندگی
نویسندگی و تولید محتوای عکاسی نیز شیوهای سنتی
محسوب میشود .برخی از دانشآموختههای عکاسی از
طریق ترجمه ،تألیف ،نوشنت مقاله ،همکاری با نرشیات
راه درآمدی را در پیشگرفتهاند .این شیوه ،درآمد بسیار
کمرتی نسبت به تدریس دارد .هرچند برخی از عکاسان
با انتشار کتابعکس درآمدهای تقریباً مناسبی را تجربه
کردهاند .با این حال هنوز ،پرفروشترین کتاب عکاسی نه
یک کتاب تألیفی ایرانی ،بلکه ترجمه کتابی خارجی است.
کتاب نقد عکستری برت با  12نوبت چاپ و میانگین
هزار نسخه در هر چاپ تا سال ،4931پرفروشترین کتاب
عکاسی ایران محسوب میشود.
فروش کتاب عکاسی به درآمدزایی قابل قبولی منجر
منیشود؛ زیرا رشکای مالی هم چون نارش ،توزیعکننده
و فروشنده نهایی در سود کلی سهیم هستند .از طرف
دیگر نوشنت مقاالت علمی برای کنفرانسها یا مقاالت
مجالت عکاسی وضعیت درآمدی بدتری دارد .بیشرتین
سود حاصل از انتشار نرشیات عاید گردانند ٔه اصلی نرشیه
میشود .از طرف دیگر اغلب نرشیات عکاسی داخلی
هیچ گونه رتبه علمی ارزشمندی ندارند (به جز نرشیات
تخصصی علمی و پژوهشی دانشگاه ها و بعضی مراکز
مشخص) و همکاری با آنها تنها منجر به سودهی مستقیم
به گردانندگان اصلی آن منتهی می شود.
هر چند هیچ شکی در لزوم تولید محتوای عکاسی وجود
ندارد؛ یعنی مقاالت علمی و انواع کتابهای عکاسی،
برای رشد و توسعه دانش عکاسی کامال رضوری هستند.
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بااینحال از ارزش مرجعیت علمی و معروفیت تولید محتوای عکاسی باید به شکلی هوشمندانه (در جایگاهی که در
ادامه اشاره خواهد شد) استفاده کرد.
 .2-3آتلیه عکاسی
شاید یکی از ابتداییترین دالیل ابداع عکاسی واقعگرایی آن است .واقعگرایی که دلیل تولید میلیونها عکس از ابتدا
تاکنون به شامر می آید .آلن سکوال در کتاب بایگانی و تن در مورد دو نوع واقعگرایی سخن میگوید .از نظر سکوال
در واقع گرایی ابزاری ،عکسهای صنعتی را در فضایی عقالنی و حسابگرانه سفارش میدهند؛ و در همین فضاست
که این عکسها تولید ،عرضه و دیده میشوند؛ و دیگر واقعگرایی عاطفی در عکسهای خانوادگی که بیشرتین قدرت
عکاسی در همین واقعیت نهفته است.
اگر این دو نوع واقعگرایی را مالک تولید عکسها قرار بدهیم و شخص عکاس را اضافه کنیم ،متوجه چرخه بازار
خواهیم شد .به همین دلیل است که عکاسان اولیه با راهاندازی آتلیههای ثابت یا متحرک ،درآمدزایی را آغاز کردند.
در کتاب" نارصالدین،شا ِه عکاس" ،شاه ،گشایش نخستین عکاسخانه عمومی ایران را تاریخ بیست و پنجم ذی الحجه
 1285ق  1868/م در روزنامه دولتی ،اعالم کرده است .این تاریخ بهخوبی نشان میدهد که آتلیهها و کسبوکار
عکاسی در ایران ،همزمان با کشورهای اروپایی آغازشده است .هرچند در ابتدا بیشرت طبقه مرفه قادر به پرداخت
هزینههای عکاسی بودند .بااینحال این نوع کسبوکار هم چنان وجود دارد و یکی از گزینههای دانشآموختههای
عکاسی محسوب میشود.
در آتلیه میتوان انواع عکسهای پرتره ،مد ،خانوادگی ،عروسی و تبلیغاتی را ثبت کرد .حتی امکان تدریس خصوصی
عکاسی در چنین مکانی ب هراحتی قابلاجراست .برای راهاندازی آتلیه داشنت تجهیزات الزم و مهارتهای فنی عکاسی و
ویرایش عکس الزامی است .بااینحال ،دالیلی وجود دارد که بعضی از دانشآموختههای عکاسی از چنین کسبوکاری
دور میمانند .معموالً هزینههای محل شخصی یا اجارهای و خرید تجهیزات عکاسی ،بزرگترین مشکل در راهاندازی
این نوع کسبوکار به شامر میرود .همکاری با آتلیه داران نیز معموالً شکل دیگر این نوع کسب درآمد است که
بهصورت کارمزد ماهیانه یا پروژهای انجام میشود .میزان تسلط دانشآموختههای عکاسی به امور فنی ،مالک انتخاب
آنها در همکاری است .هرچند میزان دریافتی و تعداد آن نیز به رشایط مختلفی بستگی دارد که از حوصله این
نوشتار خارج است.
راه دیگر این شیوه کسب درآمد ،عکاسی در محل سفارش دهنده است .این مزیت میتواند شاخ ٔه کاری مناسبی
برای دانشآموختههایی باشد که توان فراهم کردن محیط شخصی مجهز را ندارند .بازاریابی و آشنایی با جدیدترین
ترفندهای عکاسی صنعتی و تبلیغاتی ،از ملزومات این نوع درآمد است.

 .2-4فروش لوازم و تجهیزات عکاسی
این نوع درآمد منوط به داشنت رسمایه اولیه قابلتوجه
است .اغلب کسانی که به این کار مشغولاند ،هیچگونه
تحصیالت عکاسی ندارند .راهاندازی چنین کسبوکاری،
رصفاً با داشنت رسمایه اولیه میرس است .امری که برای
اغلب دانشآموختههای عکاسی مقدور نیست.
 .2-5چاپ ،قاببندی و خدمات جانبی
خدمات چاپ تا قاببندی و مسائل جانبی نیز هرکدام
تخصص افرادی غیر از دانشآموختههای عکاسی است.
در تکنولوژی آنالوگ کار چاپ عکس فقط در اختیار
عکاسان متخصص فن چاپ بود .امروز با کم شدن عکاسی
آنالوگ و جایگزین شدن عکاسی دیجیتال ،چاپ عکس
کم شده است .بااینحال آن تعداد عکس چاپشده نیز،
توسط البراتوارهای شخصی چاپ عکس انجام میگیرد.
راهاندازی چنین کسبوکاری نیز نیاز به رسمایه اولیه
بسیار زیاد و فردی باتجربه فنی چاپ عکس دارد .این
کسبوکار برای دانشآموختههای عکاسی قابلاجرا
نیست .آنها اغلب مشرتی البراتوارهای چاپ محسوب
میشوند .هرچند تعداد انگشتشامر بهرتین البراتوارهای
چاپ عکس کشور ،توسط عکاسان اداره میشود.
قاببندی عکسها نیز تخصصی ویژه و در اختیار
افراد دیگری است .این کسبوکار نیز از حوصله
دانشآموختههای عکاسی خارج است.
 .2-6فروش عکس
معموالً منایشگاههای عکس محلی برای ارائه دستاوردهای
تصویری عکاس محسوب می شود .در کنار منایش
عکسها ،فروش عکس نیز وجود دارد .قیمتگذاری روی

• www.istockphoto.com
• www.smugmug.com
• www.devianart.com
• www.500px.com

حتی با نصب برنامه موبایل سایتی هامنند  www.depositphotos.comمیتوان به شکل آنالین فروش را
انجام داد.
در ایران نیز بعضی از سایتها کار فروش آنالین عکس را انجام می دهند؛ سایت هایی مثل:
• www. sib.ir
• www.tasaveer.com
• www.axmarket.com
• www. axbox.ir
• www. pic1.ir
• www.stockphoto.ir

برای فروش عکس در سایتهای ایرانی ،تنها یک شامرهحساب معمولی یا شامره کارت شتاب الزم است.
 .3-2کسبوکارهای کوچک
امروز منیتوان گسرتدگی استفاده از عکاسی را در سطح عموم نادیده گرفت .تغییرات بسیار زیاد دوربینهای عکاسی
و حتی اضافه شدن دوربین به تلفنهای همراه ،همگی نشان از تقاضاهای مخاطبین دارد .طبق آمار سایت مای لئو
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عکسها معموالً توسط عکاس یا عکاس و گالری دار انجام
میشود .درهرصورت مجموعه ارائهدهنده فضای گالری،
در سود فروش با عکاس رشیک است .اغلب گالریهای
کشور یا در اختیار بخش دولتی هستند و یا در اختیار
بخش خصوصی .معموالً بخش دولتی یا به شکل رایگان
و یا با نرخ مشخصی چه در صورت فروش یا عدم فروش،
هزینهای از عکاس دریافت میکنند .بخش خصوصی نیز،
قصۀ خاص خود را دارد .گالری داران رشایط و معیارهای
خاص خود را پیش میبرند .بااینحال فروش عکس در
منایشگاههای عکس نیز راهی برای کسب درآمد محسوب
میشود .معموالً عکاسان در کنار منایش عکسها ،کتاب
عکس منایشگاه را نیز به فروش میگذارند؛ یعنی ترکیبی
از فروش عکس و کتاب عکس.
البته این روش بهعنوان راه فرعی و نهچندان مطمنئ
محسوب میشود .همیشه امکان رضر و عدم برگشت
هزینههای انجامشده وجود دارد.
برای آنکه دانشآموختههای عکاسی بتواند شخصاً گالری
داشته باشد و وارد چرخه فروش شود ،باید جز رسمایه الزم
و دانش بازاریابی هرنی را نیز فرا بگیرد.
 .3تکنولوژی و عکاسی
با پیرشفتهای روزافزون ،راههای کسب درآمد نیز
متنوعتر شده است .در این میان عکاسی ،بهعنوان
بهروزترین هرن یا تکنیک ،پیشتازی خود را حفظ کرده
است .دسرتسی اغلب مردم به اینرتنت توانسته راههای
جدیدی جهت کسب درآمد دانشآموختههای عکاسی به
وجود آورد.
راهاندازی کسبوکارهای جدید ،تقریباً بدون نیاز

به فضاهای فیزیکی شیوههای سنتی ،از طریق فضای مجازی انجام میشود .مث ًال در شیوه سنتی تدریس عکاسی
فقط در فضای حضوری کالسی در ساعاتی خاص و تعداد مشخصی قابل انجام بود؛ اما در شیوههای مجازی اغلب
محدودیتهای دستوپاگیر سنتی حذف میشوند .مدرس میتواند در هر ساعتی ،از هر جایی ،با هر نوع مخاطبی
در ارتباط باشد .این بزرگترین مزیت برای ورود بسیار راحت به چنین فرایندی است .چندین راهحل برای این بخش
در ادامه مورد بررسی قرار میگیرد.
 .3-1فروش آنالین عکس
یکی از راهها ،فروش اینرتنتی عکس است .فارغ از گالریها ،چاپ و متام حواشی و فرآیندهای طاقتفرسای آن .هرچند
شکل سنتی ارائه عکس قابلاغامض نیست اما برای رشوع این شیوه ،راهحل مناسبی به نظر میرسد.
فروش اینرتنتی عکس توسط سایت واسطه در قبال کرس درصد مشخصی از قیمت نهایی ،فروش عکس انجام میگیرد.
شاید دانشآموختههای عکاسی ایرانی بتوانند از این روش استفاده کنند .البته این روش مستلزم تسلط حداقلی به
زبان انگلیسی و نیز داشنت حساب بانکی خارج از کشور است که روند فروش قابل انجام باشد .ازجمله این سایتها
میتوان به سایت های زیر اشاره کرد:

تا سال  2017تعداد  1272.1میلیارد تصویر در دنیا تولیدشده و هم چنان نیز در حال رشد است.
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میزان تولید عکس در شبکههای اجتامعی شکل دیوانه کننده تری دارد .طبق آمار سایت بیزینس سایدر تا سال 2013
روزانه  350میلیون عکس در فضای فیسبوک منترششده است.
این آمار خود گواهی بر گسرتدگی عالقه به عکاسی است .اغلب عکسهای منترششده در شکلها و ژانرهای
مختلف عکاسی هستند .بسیاری از این عکسها بدون رعایت اصول عکاسی گرفته میشوند .از طرفی نیاز به آموزش
مرصفکنندگان میتواند بهعنوان راهحلی جهت راهاندازی کسبوکار محسوب شود.
راهاندازی کسب کار کوچک آموزش محور اگرچه ادامه هامن شیوه سنتی است اما باتوجه به گسرتدگی و نامحدود
بودن مخاطبین ،شیو ٔه متفاوتتری محسوب میشود .این شیوه به دانشآموخته عکاسی کمک میکند تا به عنوان
بازاریاب اطالعات تخصصی(در اینجا) تبدیل شود.
در بازاریابی اطالعات تخصصی ،دانشآموخته عکاسی خواهد توانست محتوای تخصصی عکاسی را ب هراحتی تولید
و به فروش برساند .از طرف دیگر راهاندازی کسبوکار کوچک در این حوزه تنها با یک نفر آغاز میشود .نیازی به
کارمند و فضای فیزیکی نیست .محتوای تولیدی این نوع کسبوکار ،شامل فیلمهای آموزشی تصویری ،محتوای صوتی،
کتابهای  ،pdfکتابهای چاپی ،وبینارهای آموزشی ،فروش عکس ،مشاوره ،سمینارهای آنالین محسوب میشوند.
همچنین سقفی برای درآمد چنین کسبوکاری تعیین نشده و بسیار انعطافپذیر است.
در انتها باید این سوال را پرسید؛ آیا دانشکدههای عکاسی موظف به ایجاد مستقیم شغل برای فارغالتحصیالن
عکاسی است؟ تقریباً خیر .آیا دانشکدههای عکاسی میتوانند راهحلهایی برای افزایش مهارتهای کارآفرینی
دانشآموختههای عکاسی داشته باشند؟ مسل ًام بله.
به نظر می رسد بعد از گذشت سالها از تأسیس رشته عکاسی ،امروز نیاز به مهارتهای کارآفرینی در رشته های
هرنی مخصوصا عکاسی شدیداً احساس میشود .دانشکدههای عکاسی باید واحدی درسی با عنوان اقتصاد عکاسی

در دانشکدههای عکاسی تدوین و تدریس کنند .هرچند
معضل تأمین مدرس متخصص چنین واحد درسی
خود مشکل دیگری است .بااینحال باید ارتباطی بین
متخصصین بازاریابی و دانشجویان عکاسی به وجود آید.
دانشجویان در چنین کالسهایی میتوانند از طریق
کارگاههای عملی ،مهارتهای الزم را فرابگیرند و
کسبوکار خود را راهاندازی کنند .حتی تجربههای بعضی
از عکاسان موفق در رابطه با فروش عکس یا ورود به
بازار عکاسی و اشکال آن ،نیز در این واحد درسی قابل
ارائه ست.
نتیجهگیری
در این مقاله پس از بررسی شیوههای سنتی کسبوکار
دانشآموختههای عکاسی ،مزایا و معایب هرکدام
بررسی شد .اغلب شیوههای سنتی کسب درآمد
برای دانشآموختههای عکاسی مثل تدریس به شیوه
حقالتدریس ،فرسایشی است آنهم با اندک درآمدی.
شیوههای سنتی دیگر اغلب نیازمند رسمایه مالی زیادی
جهت راهاندازی کسبوکار عکاسی هستند.
با توجه به پیرشفتها و همهگیر شدن تکنولوژی باید
شیوههای جدید کسبوکار را به دانشآموختههای
عکاسی آموزش داد .یکی از بهرتین شیوههای کارآفرینی،
راهاندازی کسبوکار کوچک آموزش محور است .در این
شیوه ،دانشآموخته عکاسی با خلق سیستمی اینرتنت
محور؛ آموزش ،تولید محتوای تخصصی و فروش عکس
خود را راهاندازی میکند .برای آموزش مهارتهای
کارآفرینی جدید باید واحد درسی اقتصاد عکاسی در
برنامه درسی دانشکدههای عکاسی گنجانده شود.
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