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سخن رسدبیر

همواره برداشنت خشت اول برای ساخنت
هر بنایی مهمرتین قدم در طی آن مسیر
و ساخنت آن سازه به حساب می آید؛ طی
روزهای گذشته نخستین جشنواره عکس
دانشجویی دانشگاه تهران در حالی برگزار
شد که هیچ پیشینه ی قبلی در این مورد
وجود نداشت .امری که به همت انجمن
علمی عکاسی پردیس هرنهای زیبا دانشگاه
تهران ،اساتید ،دانشجویان و همراهی
تعدادی از رشکت ها و گروه های فعال
در حوزه لوازم عکاسی در سطح کشور
برگزار شد .به همین بهانه نرشیه چشمک
به پاس قدردانی از زحامت متامی اساتید و
دانشجویان عکاسی ،در این ویژه نامه سعی
دارد آن اتفاق مذکور را یک بار دیگر مورد
بررسی و کنکاش خود قرار دهد تا ضمن
تحلیل و نقد احتاملی آن ،از زوایای دیگری
ره آورد این جشنواره عکس را بازمنایان سازد.
در پایان یک بار دیگر این اتفاق خوش را
به فال نیک می گیریم و امیدواریم که هم
چنان شاهد استمرار چنین جشنواره هایی و
ارتقای سطح کمی و کیفی آن باشیم.
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به نام خدا
ضمن تشکر از جناب آقای امیری رسدبیر محرتم نرشیهی
دانشجویی چشمک ،مقرر شد مطلبی در خصوص برگزاری موفق
جشنوارهی عکس دانشجویی بنویسم .بیتردید فعالیتهای
فوق برنامهای دانشجویی هامنند عکس ،که در دانشکدهی
هرنهای تجسمی پردیس برگزار شد ،تاثیر قابل توجهی در جهت
رشد کیفی آموزشی و ایجاد احساس بالندگی در دانشجویان و
اساتید خواهد داشت.
رشتهی عکاسی بر خالف دیگر رشتههای هرنی که برخی چند
هزار سال سابقهی فعالیت دارند ،سابقهی طوالنی ندارد.
اما رسعت گسرتش این رشتهی تخصصی نشان از اهمیت آن
و کاربرد گسرتدهی آن در جهان و کشور ما دارد .هرنمندان
عکاسی ایران همواره در مجامع بین املللی حضوری جدی داشته
و اغلب جایگاه ارزندهای را به خود اختصاص میدهند؛ دلیل
این موفقیت را نباید در ابزار و تکنولوژی پیرشفته دید ،گر
چه ابزار خوب از اهمیت زیادی در رشته عکاسی برخوردار
است و کشورهای پیرشفته شاید در مواردی از ابزار پیرشفتهتر
و جدیتری برخوردار باشند ،اما دلیل موفقیتهای هرنمندان
عکاس ایرانی به نظر بنده ،نگاه ویژه آنان است که نتیجهی
چند هزار سال سابقهی فرهنگ و هرن این رسزمین کهن است.
این سابقه و دانش زیباییشناسی خاص ایرانیان در طول تاریخ،
سینه به سینه و یا به شیوهی شاگرد استادی و اکنون به شیوهی
آکادمیک به نسلهای بعدی منتقل شده است .بیتردید آموزش

و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی رکن اساسی پیرشفت و ارتقا
دانش زیباییشناسی در جامعهی ما بوده است.
ب��ه وی���ژه در رشــت ـهی عکاسی ،علیرغم اینکه بیش از
دو دهــه نیست کــه در مقطع کارشناسی و کارشناسی
ارشــد در دانشکدهی هرنهای تجسمی دانشگاه تهران
اســـت ،مــوفــق شــدهایــم تــعــداد قــابــل تــوجــهــی عکاس
هرنمند آگـــاه را فارغالتحصیل مناییم و بــه نظر می
رســد ایــن فعالیت آمــوزشــی در رشــد و شکوفایی رشتهی
عکاسی در ای ـران بسیار بسیار حائز اهمیت بــوده است .
از جمله وظایف ما مدیران این مدرسهی هرنی این است که در
زمینه گسرتش هرن عکاسی و زیباییشناسی هرنی ،فعالیتهای
فوق برنامهای را نیز در کنار سیستم آموزش آکادمیک داشته
باشیم .در این راستا همت دانشجویان عضو انجمن علمی
عکاسی دانشکدهی هرنهای تجسمی و همکاران بنده در
دانشکدهی هرنهای تجسمی و پردیس هرنهای زیبا ،موجب
شد تا اولین جشنوارهی دانشجویی عکاسی علیرغم مشکالت
اجرایی که برپایی این گونه جشنواره در سطح دانشگاه دارد،
جشنوارهی عکس با کیفیت قابل قبولی برگزار شود .ضمن تقدیر
و تشکر از همه دست اندرکاران جشنواره ،امیدوارم در سالهای
آینده این گونه برنامهها را با کیفیتی به مراتب باالتر برگزار
کرد .

فواد رهنام  /نفر اول  /بخش اصلی
مجمو عه free damn
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محمدرضا میرزایی  /نفر دوم  /بخش اصلی
مجمومه انگار

سخندبیراجرایی

محمد محمدامینی  /دانشجوی کارشناسی عکاسی دانشگاه تهران

کافی است چشاممنان را لحظاتی باز نگه داشته و دور و بر را نگاهی بیندازیم .دیدن آنچه هست
و نباید باشد و آنچه نیست و لزوم هستیاش احساس میشود ،چندان دشوار نیست .اگر از عهدهی
دیدن برآییم ،دو انتخاب پیش رو داریم .بسنت چشمها که به عاقبت بخیری میانجامد ،یا تفکر و
تالش برای تغییر که منجر به رسوایی میشود.
اقشار مختلف جامعه در مواجهه با این رشایط ،رفتارهایی متفاوت دارند که بر اساس معیارهای
گوناگون ،بروز مییابد .در این میان قرش دانشجو در جامعهای کوچکتر به نام دانشگاه،
محدودیتها و امتیازاتی را تجربه میکند که فعالیتهایش را تحت تاثیر قرار میدهد .میزان و
نحوهی نظارت بر این فعالیتها که گاهی به اِعامل نظر میانجامد ،به گونهای است که بخش قابل
توجهی از نیروی اجرایی را معطوف میدارد .از این حیث طرحهای علمی و تخصصی از قدرت
اجرایی به مراتب بیشرت برخوردار است .اما امتیاز ویژهای که فعالیتهای دانشجویی از آن بهرهمند
ِ
میشود ،تاثیرات فرا دانشگاهی است که حاصل جایگاه اجتامعی ،فرهنگی و سیاسی دانشگاه در
جامعه است و این امر ،ارتباط اجتناب ناپذیر نهادهای حکومتی با دانشگاه به عنوان نهاد اصلی
.تولید علم را موجب میشود .از این رو دانشگاه در بسرت جامعه ،نقشی بسزا ایفا میکند
در این راستا ،انجمنهای علمی دانشجویی حضوری تعیینکننده دارد .هر چند گاهی با غفلت
دانشجویان و گاهی با بیمهری مسئوالن مواجه میشود .نهاد دانشجویی میاندیشد ،آنجا که
مصلحتنگری میشود .مطالبه میکند ،آنجا که مسامحه میشود .راهگشایی میکند ،آنجا که
مناقشات به بنبست میرساند.
یک سال و نیم از فعالیت انجمن علمی دانشجویی عکاسی میگذرد .بنیادش نهادیم که َمطلع
اندیشه ،محفل آگاهی و راهگشای فردا باشد .مسیرش را هموار و اعتالیش را جست و جو کردیم.
جلسات یک نشست-یک عکاس ،سلسله نشستهای کتابخوانی هرن و علوم اجتامعی ،کارگاه
عکاسی مستند و خربی ،کارگاه ویدئوآرت ،نرشیهی چشمک و جشنوارهی عکس.
نخستین جشنوارهی دانشجویی عکس دانشگاه تهران کوششی است در تکریم دانشجو .رویکردی
است در پاسداشت عکس و امیدی است به فردا .فردایی که بیتردید ترسیمگرش دانشجویان
خواهند بود.
قدر میدانیم آنان که همراهامن بودند و یاریمان کردند.
سپاس از همکاران خوبم در انجمن علمی دانشجویی عکاسی .مرضیه رشیدی ،مهسا شیرعلیبیگلو،
نفیسه میقانی ،زینب ربانی ،محمد مویدی ،هام ارشاد ،و هیئت تحریریهی چشمک .رشمسار حضور
بیدریغشان خواهم بود.
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نوشنت از جشنواره آسان نیست ،به رشح حالی طوالنی میماند .انگار که بخواهم  6ماه گذشته را به یکباره ورق بزنم که در این صورت باال و پایینهایش هموار میمنایاند در این
دریغ خیلیها منیگویم که از حوصله این منت
تورق سطحی .برای درک چگونگی فراز و نشیبهایش باید در منت آن بود.از سختیها و منیشودها ،یا از همفکریها و همراهی بی ِ
خارج است .آنچه پیشروست نوشتاریست که نگارنده نه به عنوان دبیر جشنواره ،که در هیئت یک دانشجوی عکاسی ،دربارهی نخستین جشنواره دانشجویی عکس دانشگاه تهران
مینویسد.
این جشنواره در رشایطی در دانشگاه تهران برگزار شد که رخوت و خوابآلودگی ،هرنهای زیبا را (دست کم در رشتهی عکاسی) فراگرفته است .عکس منیگیرم/منیگیریم .شاید بهرت
باشد بگویم آنطور که باید ،عکاسی منیکنم/منیکنیم .عکاسی از سوی دانشجویانش مورد بیمهریست که در عین حال برمنیتامبش/برمنیتابیمش .این بود که از آغازین روزهای
عکس ناکام دانشگاه هرن و یا
فعالیت در انجمن علمی عکاسی ،همواره خیال برگزاری جشنوارهی عکس را در رس میپروراندیم .جشنوارهی عکسی که بتواند جای خالی جشن
ِ
دوساالنهی عکسی که میرفت به فراموشی سپرده شود را تا حدی پر کند .رویاهایامن در نهایت 28،آبان  90به واقعیت بدل شد .واقعیتی که هر چند مخاطبانش آن را فراتر از انتظار
خواندند ،هنوز با استانداردهای سیاستگذارانش فاصلهی بسیار داشت.
اینجا زیستگاه من است ،جغرافیای ذهن من عنوانیست که دغدغههایامن ،البهالی کلامتش نشسته است.
دغدغهی اینکه محل زیست ما ،زیستگاه ما هست/نیست .زیستگاهی که با جغرافیای ذهنامن هم خوانی دارد/
ندارد .ترجامن برصی این واژهها به طرق مختلف محقق شد .از عکسهای بیواسطهی مستند ،تا صحنهپردازیهای
رویاگون که هر کدام جغرافیای ذهنی و گاه زیستی خالقانشان را بازمیمنایاندند .پذیرای عکسهای
دانشجویانی شدیم که جغرافیای ذهنهایامن همپوشانی داشت و حاصل ،منایشگاهی شدکه در نگارخانهی
تهران به منایش درآمد .نگارخانهای که ماهیت گالری بودنش از یاد رفته و مدتهاست در تاریکی به رس میبرد.
به عکاسی صحنهپردازی شده پرداختیم ،چراکه همنسلهایامن را فریفته است و نیز ما را .شیفته بازسازیهای
جف وال و داستان رساییهای پر طمطراق گرگوری کرودسون ،تالش کردیم این شیوه عکاسی را در زیستگاه
خودمان از نو تعریف کنیم .هر چند دانستیم عکاسی صحنهپردازی شده به معنای اصیل آن ،در اینجا بیرمق
مهسا شیرعلی بیگلو  /دانشجوی کارشناسی عکاسی دانشگاه تهران
است و در میان عالقهمندان عکاسی (و نه دانشجویان عکاسی)با اقبال کمی روبهروست ،تا آنجا که گاه به
درستی معنای آرایش و کارگردانی دقیق جزئیات صحنه درک نشده بود.با برگزاری نشستهای تخصصی بر
آن شدیم تا عالوه بر گپ و گفت در باب عکاسی ،دریچهای به دنیای بی انتهای رسانههای جدیدتر ،مثل
ویدئوآرت و اینستالیشن بگشاییم .اینبار عکس به عنوان کار ماده در بسرت زبانی غیر از عکاسی بهکار
گرفته میشود .زبانهایی که البته ماهیتشان چند جنسیتیست و عکس تنها میتواند بخشی از آن باشد.
با این حال عکس همواره محور اصلی توجه در این نشستها بود/نبود .این مهم ،هدفی بود که نشستها
بر اساس آن در نظر گرفته شده بود و دستیابی به این آرماندر برخی از نشستها با مشکل روبهرو شد.
منایشگاه تخصصی تجهیزات ،البته حاصل تالشهای آقای زینالزاده ،بخشی از جشنواره بود که بر
چند وجهی بودن این جشنواره صحه میگذاشت .حضور نرشیات و کتب مرتبط با عکاسی نیز مطابق
پیشفرضهایامن با استقبال خوبی مواجه شد .منایش ویدئوآرتهایی که به انتخاب آقای امیرعلی قاسمی
در کنار هم قرار گرفته بودند ،از دیگر بخشهای جشنواره بود که شاید آنگونه که باید ،به منایش درنیامد.
نخستین جشنواره را بدعت نهادیم به امید آنکه استمرارش را شاهد باشیم« .نخستین» به انتها رسید،
حال آنکه تداوم این تجربه دانشجویی نیازمند توجه بیشرت مسئوالن دانشگاه در کنار هم یاری و
همکاری بیش از پیش و خودباوری دانشجویان است .در آخر سپاس گزارم از آنها که به گرمی دست
مان را فرشدند و یاری مان کردند .نام منیبرم چرا که گاه اسمها به کار منیآیند .امید دارم کاستیها را
بر کمتجربگیهایامن ببخشایید .باشد که ما از تجربههایامن بیاموزیم و آموختههایامن را به کار گیریم.

در باب
نخستینتجربه
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داوری كار آسانی نیست .اگر معلم باشی و خوكرده به عمل داوری باز هم سخت است .خودت همیشه پیش روی ده و بیست
فردی من را روزی
داور ایستادهای .آنها خود داوراند و در انتظار روز داوری مینشینند .به یقین داوری گروهی آنها ،داوری ِ
كنار میزند.
باری در اولین جشنوارهی دانشجویی عكس دانشگاه تهران ،من هم یكی از پنج داور شدم .دوستان ،همین بچههای پرشور
دانشكده ،قرعهی فال را چنین كشیدند .شور آنان در هر دل مردهای شور میانداخت و چنین شد كه من نیز ه مراه شدم.
باری نخست عكسهای رسیده را جدا جدا دیدیم و جدا جدا گروهی را كنار گذاشتیم و گروهی را برگزیدیم .گزیدههای پنج نفر
یككاسه شد و آمادهی روز داوری.
روز داوری عكسها در دو بخش اصلی و ویژه (عكسهای صحنهآراییشده) داوری شدند .داوری نهایی روزی متام طول كشید،
بیآنكه خستگی یك روز متام بر تنمان مباند .پنج نفر بودیم (رویا نورینژاد ،حمید سوری ،مهرداد نجمآبادی ،امیرعلی قاسمی ،من
و جای خالی یحیی دهقانپور عزیز) و جمع دوستان پرشور كه شور زندگی را در مكان داوری میپراكندند .این پنج نفر همساز و ه مراه
بودند ،و چه خوب بود كه ما پنج تن به هم كمك كردیم تا بهرت ببینیم و بكوشیم ،تا دستكم به زعم خود ،بهرتینها را برگزینیم.
بارها چرخیدیم و بارها دیدیم و بارها پایین و باال كردیم و بارها پایین و باال شدیم .نتیجه آن شد كه پیش روی بینندگان ایستاد.
عنوان جشنواره یعنی «اینجا زیستگاه من است ،جغرافیای ذهن من» ،عكاسان را سوق میداد تا «اینجا و اكنون» را از صافی
ذهن خود بگذرانند .به گامنم این نكته ـ تا آنجا كه موقعیت كنونی اجازه میدهد ـ دست كم در برخی عكسهای به منایش
درآمده بازتاب یافته است .مجموعهی «آزادی» كار فواد رهنام با اشاره به حافظهی جمعی اكنونی ،و مجموعهی «زندگی روزمرهی
من  »...كار سپیده كیانی با متركز بر فردیت اكنونی ،در این راه پیش رفتهاند .مجموعهی «انگار» كار محمد رضا میرزایی هم
با شیوهی بیانی سلبی و كنایهآمیز راه خود را رفته است .این سه مجموعه هم در پرداخت موضوع و هم در بهكارگیری زبانی
روزآمد و معارص كامیاب بودهاند .اینجابودگی و اكنونزیستهگی در برخی كارها بر پایهی منطق غیاب شكل گرفته است .ویژگی
مجموعهگی ـ یعنی وحدت موضوعی ،وحدت درونمایهای و وحدت صوری ـ در بیشرت عكسهای عرضهشده دیده میشود .هر چند
داوران كوشیدند با حذف برخی عكسها از مجموعهها به زعم خود این ویژگی را تقویت كنند و مجموعهها را منسجمتر سازند.
برگزاركنندگان در بخش ویژه كوشیده بودند تا رویكرد عكاسان را نسبت به یكی از شیوههای رایج روز در دنیا ـ عكاسی
صحنهآراییشده ـ بیازمایند .این كوشش تا حدودی ناكام ماند .این ناكامی عمدتاً ناشی از دو علت بود .فقدان امكانات مادی و
فنی برای اجرای این شیوه از یك سو ،و بیتوجهی عكاسان به مفهوم دقیق و لوازم بیانی صحنهآرایی و ِخلط آن با هر شكلی از
دخل و ترصف و دستكاری در عكس ،تحقق آن را دشوار ساخته بود ،و حتا در مجموعههای راهیافته به منایشگاه ـ جز در یكی
دو مورد ـ نیز این كاستی دیده میشد.
باری این داوری تجربهای سخت و شیرین بود .شیرینیاش به كام ما ماند و سختیاش بر دوش برگزاركنندهها.

روز داوری

مهران مهاجر  /استاد و مدرس عکاسی دانشگاه تهران

محسا پورحسینی  /تقدیر شده ی هئیت داوران  /بخش اصلی
عنوان مجموعه چرخ خیاطی
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واژهی جغرافیا بیش از هر چیزی تصور فضا و محیط را به ذهن متبادر میکند ،ولی آنچه که در اغلب اين عکسها مشاهده
میشود بیزمانی ،فقدان هویت و منایش جغرافیایی نامعلوم است .جذابیت این عکسها بیش ازهر چیز وابسته به نوستالژیای
است که در آنها جریان دارد و من آن را بسیار پررنگ میبینم.
احساس تلخی به اشیاء ،اشخاص و موقعیتها در این عکسها دیده میشود .عکسهایی که تاریخ ندارند و دلتنگی
برای زادگاه بیرنگ آنهاست .زیستگاهی که برای ساکنانش مالل آور و فالکت بار شده است .این نوستالژی
زمانی بیشرت حس میشود که محرکی بروز مناید ،محرکی که پیوند دهندهی او با زمان یا مکانی از دسترفته است.
چیزهایی که در اطراف میبیند ،و او را درگیر بغرنجهایی چون مرگ ،آزادی ،تنهایی ،هویت ،رنج و جنسیت میکند.
هرگاه غم آنچه که گذشته است به رساغمان میآید ،همزمان میلی در ما به وجود میآید که به رساغ عکسهای سالهای دور
برویم .عکاسی خودش شاید به نوعی تالشی بیپایان است برای ثبت و نگهداشت لحظهای که در گذر است .عکسها همیشه
این نوستالژی را برایامن تشدید کردهاند ،به اشرتاکاش گذاشتهاند و محرکی شدهاند برای هم دردی و هم ذاتپنداریمان.
البته ممکن است این عکسها تکراری و پیشپاافتاده به نظر برسند ،چرا که در طول این سالها با انبوه تصاویری از این دست در
عکسهای خودمان ،دوستان مان ،منایشگاهها و مجلهها روبرو بودهایم و طبیعی است که حساسیت ما نسبت به چنین تصاویری
کم رنگ شده باشد .در هر حال همین است که هست ،محیط در طول این سالها هامن است و احساس ما نیز به آن همین .نه
می توان این حس را از میان برد و نه میتوان تسکین داد و تنها کاری که از دست مان بر میآید تکرار است.
گونهی دیگر مواجهه با این موضوع نگاهی عینی و جامعه شناختی است .این نگاه زیستگاه واقعی ما را مد نظر قرار میدهد ،بیشرت
جنبهی مستند اجتامعی دارد و با موقعیت تاریخی و فرهنگی معینی که در آن زندگی میکنیم ،پیوند دارد .چنین نگاهی بیشرت
حامل باری مطالعاتی است و فردیت در آن اهمیت کمرتی دارد .افراد ،شیوه زندگی و روابط آنهاست که بیشرت برجسته شده است.
گوناگونی در نگاه ،نشان دهندهی پتانسیل موضوع است و کنار هم دیده شدن این مجموعهها به جذابیت آنها میافزاید.
** قضاوت در خصوص این آثار در چارچوب قواعد زیباییشناسانه ،با نگاه به انسجام در مجموعه آثار ،مدرنبودن وتوانایی در
نگارش ،تفهیم و اجرای طرح پیشنهادی صورت گرفته است.

سپیده ساالروند  /تقدیر شده  /بخش ویژه
مجمومه اینجا جزیره بیست سالگی است
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ت و گویی با مهرداد نجمآبادی درباره ی نخستین جشنواره ی
گف 

عکسدانشگاهتهران

درباره ی فرایند داوری جشنواره که در ابتدا براساس پروپوزال ها صورت گرفت ،نظرتان را بفرمایید؟
فکر می کنم روند قابل قبول و درستی بود .کمرت پیش می آید که در مسابقات و منایشگاه های عکاسی که در حال حارض برگزار
می شود ،از ابتدا انتخاب و داوری براساس طرحی از پیش اعالم شده صورت گیرد.
نظر شام درباره ی ترکیب داوران و حضور یک داور دانشجو چیست؟
به نظر من ترکیب مناسبی بود .از آدم های دانشگاهی با سالیق مختلف و هم چنین آدم های بیرون دانشگاه؛ و مهم تر از این
دو ،حضور یک داور دانشجو که به نظرم بسیار خوب بود.
فکر منی کنید اگر این شخص از میان دانشجویان کارشناسی ارشد عکاسی انتخاب می شد بهرت بود؟
الزاما دانشجوی کارشناسی ارشد عکاسی ،عکاس بهرتی نیست .چرا که تعداد قابلت وجهی از دانشجویان کارشناسی ارشد ،دوره
مدت کارشناسی ارشد فرصت چندانی برای ارتقای کیفی عکاسی
کارشناسی را در رشتهی دیگری سپری کرده اند و در دورهی کوتاه ِ
خود ندارند .ضمن اینکه فکر می کنم دوستی که به عنوان داور از میان دانشجویان سابق حضور داشت یکی از بهرتین های
دانشکدهی هرنهای زیبا است.
فکر می کنید علت عدم حضور دانشجویان دانشکدهی هرنهای زیبا در میان برگزیدگان چه می تواند باشد؟
جدی نگرفنت عکاسی! البته فاکتور زمان هم باید موثر بوده باشد .زمان کوتاه بود ،یعنی بالفاصله پس از پایان ترم تحصیلی و در
آغاز تعطیالت تابستان فراخوانی داده شد و خواستند یک ماهه پیشنهادها را جمع کنند .شاید اطالع رسانی گسرتده تر هم می
توانست در جمع آوری آثار ،تاثیرگذار باشد .ولی با این همه آن چه جمع آوری و منایش داده شد خوب بود .میزان کاری را که
گردانندگان و دست اندرکاران این منایشگاه انجام دادند باور منی کنم .شکل و کیفیت ارائه ی آثار بسیار مطلوب و برایم تعجب
برانگیز و البته خوشحال کننده بود .هر چند من درجریان مسائل و مشکالت جانبی منایشگاه نیستم ،این که آیا تالش دوستانم
موجب شود که این حرکت تبدیل به یک جریان مستمر در این دانشکده شود برایم بسیار مهم است .این که آیا دوستان دیگرمان
در انجمن علمی عکاسی و اولیای دانشکده این حرکت را ادامه خواهند داد یا نه ،منی دانم .همه چیز را زمان به ما نشان خواهد
داد ،اما آن چه به وقوع پیوست ،آغازی درخشان است.
کیفیت آثار ارائه شده در منایشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟
مهم ترین موضوعی که به نظرم آمد عدم شناخت و درک صحیح از شکل و مفهوم عکاسی صحنه پردازیشده بود .در بیشرت
کارهایی که دیدیم شکلی از عکاسی دستکاری شده به جای عکاسی صحنه پردازی-شده انجام شده بود و به همین دلیل به سختی
سه یا چهار مجموعه عکس صحنه پردازیشده به منایش درآمد و کارهایی که دیده شدند نسبت به دیگر آثار از کیفیت بهرتی
برخوردار بودند .اما باید بگویم که با معیار جهانی این شکل از عکاسی بسیار فاصله داریم .فکر می کنم اگر دوستان مان در انجمن
عکاسی با عکاسان ایرانی که به کار عکاسی صحنه پردازی شده مشغول اند ارتباط نزدیک تری داشتند ،شاید آشنایی بیشرتی با این
شیوه از عکاسی وجود می داشت و شاید امکان بهرت برگزار شدن این بخش از منایشگاه ممکن میشد .به هر حال فکر می کنم به
زمان بیشرتی نیاز داشته باشیم تا این شکل از عکاسی به شکلی بهرت پی گرفته شود.
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و اما درباری بخش اصلی؟
در بخش اصلی عکس های بهرتی منایش داده شد .یعنی تعداد
عکس های خوب بیشرت بود .تصور می کنم عکس هایی هم
بودند که انتخاب نشدند ولی ارزش دیده شدن را داشتند .به
هر حال همیشه داوران بر مبنای شناخت شان از عکاسی و
سلیقه ی فردی انتخاب می کنند .متاسفم که باید اذعان کنم
با عکس هایی که از دوستان دانشکدهی خودمان رسیده بود
کارهایی که در کالس هایم انجام شده بودند با نگاهی سخت
گیرانه برخورد کردم .نه این که به آن ها رأی نداده باشم ،اما
شاید می باید با رواداری بیشرت از آن ها دفاع می کردم .برایم
سخت است یا شاید غیراخالقی ،شاید در مورد یکی دو نفر این
اتفاق افتاد .منی توانستم از کاری که در کالس خود من انجام
شده بود ،در حضور چند نفر دیگر دفاع کنم و همین ضعف
من موجب شد تا برخی عکس ها انتخاب نشوند که از این بابت
بسیار پشیامنم .البته این را هم بگویم که عکس های برنده رأی
قاطع داوران را داشتند.
فکر می کنید آثار حارض در منایشگاه بیشرت مربوط به چه
طیف آدم هایی بود؟
من آمار آنرا منی دانم .این چیزی است که باید دبیر جشنواره
اعالم کند .من هم دمل می خواهد بدانم که چند درصد محصل
عکاسی بودند ،چند درصد محصل هرن وچند درصد دانشجویان
رشته های دیگر بودند .بهرت است این ها به عنوان آمار در کتاب
منایشگاه بیاید.
فکر می کنید استمرار جشنواره به چه شکلی بهرت است؟
به گامنم بهرت است مستقل از یک بخش تجاری برگزار شود،
اما از طرفی می بینم در نبود آن بخش ،جشنواره به لحاظ
مالی تأمین منی شود .بنابراین باید یک راه مساملت آمیز و
محرتمی برای استمرار آن به همین شکل پیدا شود .اتفاقی که
افتاد ناگزیر بخشی از یک جشنواره بود نه یک منایشگاه مستقل
عکاسی .اگر چنین امکانی باشد که از پشتیبان های خصوصی
برای برگزاری ساالنهی منایشگاه کمک گرفته شود ،می توان آن
را به یک سنت و جریانی فرهنگی در عکاسی ایران بدل کرد .اما
اگر هم نشد فکرمی کنم دو بخش جشنواره به صورت مساملت
آمیز و محرتمانه ای می توانند در کنار هم ادامه داشته باشند.

این اتفاق می تواند با نام «هفتهی عکس» در دانشکده برگزار شود که چند روز آغازین آن به منایشگاه تجاری و مابقی به نشست
ها و سخرنانی های مربوط به منایشگاه عکس ،اختصاص پیدا کند.
در نگاه کلی تر به برگزاری جشنواره ،برای استمرار آن و جذب دانشجویان چه پیشنهاداتی دارید؟
برگزارکنندگان می توانند با برنامه ریزی روشن ،اصولی را تبیین کنند تا ساختار و روش برگزاری جشنواره با در نظر گرفنت اهداف
بلند مدت آن تدوین شود ،در این صورت با آمدن و رفنت من و شام چیزی تغییر نخواهد کرد .در خصوص جذب دانشجویان هم
منی دانم چه باید بگویم .هر نسلی ویژگی های خود را دارد .سی سال است که عکاسی ایران دانشگاهی شده اما چرا هیچ گاه
چنین اتفاق خجسته ای را در دانشگاه تهران شاهد نبوده ایم؟ آیا با رفنت محمد ،مهسا ،نفیسه ،زینب و همه ی دیگرانی که چنین
حرکتی را آغاز کردند باز هم دوستانی خواهند آمد تا هامن کار را انجام دهند؟ هیچ منی دانم! اما امیدوارم.
در نهایت تاثیرگذاری جشنواره را بر فضای عکاسی ایران چگونه دیدید؟
گامن منی کنم با یکبار برگزاری تأثیر چندانی بر فضای عکاسی کشور داشته باشد ،اما استمرار آن بی تردید تاثیرگذار خواهد بود.
باور دارم و بارها گفته ام که درسال های اخیر صورت کلی و شکل تولید عکس در دانشکده ی هرنهای زیبا کم کم به سمت و
سویی می رود که شاید بتوان جریانی نوپا را در آن بازشناسی کرد .پیش بینی من از تاثیرگذاری این منایشگاه نیز نیازمند استمرار
آن در سال های آتی است.
نقطۀ مثبت جشنواره کجایش بود؟
هر دو بخش آن خوب بود .هم بخش منایشگاه عکس و هم سخرنانی ها .هر دو فوقالعاده بودند .بخش تجاری جشنواره هم با
آن که از فن آوری روز عکاسی هیچ منی دانم به نظرم پرمخاطب بود.
چه چیزی باید یک جشنواره ی عکس دانشجویی را از دیگر جشنواره های عکس متامیز کند؟
منایشگاه عکس دانشجویی مکانی است برای تجربه کردن و آزمودن ،توان تبدیل فکر و اندیشه به تصویر عکاسی و یا برساخته
ای از آن؛ خواه عکس در تعریف معمول آن و چه در هم نشینی با دیگر رسانه ها .منایشگاه عکس دانشجویی آنجایی است که
بدون دل نگرانی از عدم توفیق اقتصادی در فروش آثار ،اندیشه مان را بدون هراس با دیگری به اشرتاک می گذاریم تا زمینه ای
باشد برای آغاز حیات حرفه ای مان.
و صحبت پایانی.
تنها آرزو می کنم که این حرکت ادامه پیدا کند .آن هم به همین شکل خوب اش .معموال ما ایرانی ها هر کاری را که بار اول
خوب انجام دهیم ،آن زمان که با اقبال روبرو شود ،همه کار می کنیم تا هامن نباشد که اول بود .امید دارم این چنین نباشد.

گزارشدانشجویی

حنانه پروین  /دانشجوی کارشناسی عکاسی دانشگاه تهران

 .1منایشگاه عکس
جشنواره فعالیت خود را با انتشار فراخوان مسابقهی عکس
آغاز کرد و در نهایت منایشگاه عکسی از آثار برگزیده در محل
نگارخانهی تهران به مدت یک هفته و در دو بخش برپا شد.
بخش اصلی با موضوع «اینجا زیستگاه من است ،جغرافیای
ذهن من» و بخش ویژه با عنوان «عکاسی صحنهآرایی شده».
در بخش اصلی آثار  18رشکت کننده و در بخش ویژه آثار
 4رشکتکننده برگزیده و به منایش درآمد .وجه متای ِز برپایی
این مسابقه قرار داشنت فیلرتِ«پروپوزال -طرح» در ابتداییترین
مرحلهی ارسال آثار و به این ترتیب تثبیت نقش «ایده» در
قدم اول مسابقهی عکس بود .چیزی که کمرت مورد توجه
برگزارکنندگان جشنوارههای داخلی عکس در کشور بوده و یا

شاید هرگز نبوده باشد؛ چه به دالیل نداشنت نگاه تخصصی
به برگزاری این جشنوارهها و خو ِد مقولهی عکس ،و یا حتی
تیمهای به اصطالح متخصص در شوراهای سیاستگذاری و
چه بابت فراگیر کردن رشکت در مسابقات و یا نگاه تبلیغاتی
به مقولهی عکس .به هر روی ،اینجا و در قدمهای ابتدایی
برگزاری مسابقهی عکس ،شاهد سیاست گذارانی دغدغهمند
حواشی آن بودیم؛ چنانکه از قید
برای اعتالی عکاسی و نه
ِ
«دانشجویی ِ» جشنواره برمیآید .نگاه متخصص به مقولهی
عکس نیز اضافه شدن «دانشگاه تهران» به عنوانِ جشنواره را
معنادار میکند .در قدم بعد در داوری ،چنانکه در مسابقات
دیگر هم به جهتی به آن توجه میشود ،باید به هامهنگی

ایده و فرم توجه شود .در نهایت آنچه به عنوان آثار برگزیده
در معرض بازدید قرارگرفت شامل «مجموعه عکس»هایی بود
به همراه رشحی بر مجموعهها .خوشحالیم که قیودی چون
«مجموعه عکس» و «ایده و طرح» برای نخستینبارها برجسته
شدند .آنچه شایان تقدیر است برگزاری جلسهی نقد و بررسی
بر آثار است که قید فراموششدهی «نقد» را پررنگ میکند که
در جای خود به آن خواهیم پرداخت .امید است که تنوع آثار
به واسطهی گسرتدهتر شدن رشکتکنندگان و تنوع داوران در
دورههای آتی بیشرت شود .
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آبانماه  1390نخستین جشنوارهی دانشجویی عکس دانشگاه تهران به مدت یک هفته در محل دانشکدهی هرنهای
زیبای این دانشگاه برگزار شد و اگر نه مهمرتین ،اما بیشک یکی از مهمرتین اتفاقات عکاسی سالهای اخیر کشور را
رقم زد .این جشنواره در بخشهای مختلفی چنان که در ادامه به خالصهی آن اشاره خواهد شد ،برنامهریزی شده بود.
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 .2نشستهای تخصصی هرن
پنج نشست با موضوعات عکاسی صحنهآرایی شده ،مارکتینگ
هرن ،ویدئو آرت ،اینستالیشن و جلسهی نقد و بررسی آثار
برگزیدهی جشنواره در حاشیهی برگزاری جشن عکس طی پنج
روز برنامهریزی شده بود .در این میان آنچه حلقهی پیوند
نشستها شد ،محوریت «عکس» و «رسانهی عکاسی» بود .هر
نشست با حضور چند تن از هرنمندان و یا فعالین عرصهی
مزبور و هر یک به نحوی شکل گرفته و اداره شدند .آنچه
رضوری به نظر میرسد در نگاه نقادانه به نشستها مورد
توجه قرار گیرد ،تفاوت انتظارات از «خطابه» و «کالس درس»
است .از آنجایی که این بخش از جشنواره درست دست روی
نیازهای روز و عام دانشجویان هرن گذاشته بود ،که کسب دانش
حول چنین تیرتهایی در دانشگاه برایشان میرس نبوده است،
بنابراین به صورت ناخودآگاه در تعداد قابل توجهی از مخاطبان
توقعی نابهجا از این نشستها پدید آمد که اینها «کالس
درس»اند .و اینچنین موضوعیت «خطابه» بودن نشستها در
ذهن مخاطبان تبدیل به توقعی برای درس گرفنت ،و آشنایی
حداکرثی و جامع پیرامون موضوعات طرح شده گردید .حال
آنکه باید بپذیریم گرچه خالء طرح تیرتهایی مشابه تیرتهای
پیشگفته در دانشگاههای هرن احساس میشود ،اما یک
«خطابه» ،یک «نشست» ،قابلیت پاسخگویی به متام این نیاز
را ندارد ،و اگر کدهای الزم برای پیگیری مخاطب را به وی
ارائه داده باشد ،گرچه شکلی کامل از موضوع را در ذهن او
نسازد ،وظیفهی خود را انجام داده است .اما پارامرتهای دیگری
میتوانست این جورچین ذهنی را منظمتر و به گونهای شکل
دهد که مخاطب استفادهی بیشرتی از مباحث طرح شده و
نفرات دعوت شده کند .از آن دسته است ادارهی سیستامتیکتر
جلسات توسط مجری با سواالت جدیتر و البته چرخاندن
جدیتر بحث میان افراد نشست و هرچه جدلیتر کردن آن،
نه تنها پرسش و پاسخ .چنانکه هر شخص مطابق با حوزهی
تخصص یا فعالیت خود مورد سوال قرار گیرد و و در آن زمینه
از وی توقع پاسخگویی وجود داشته باشد.از جملهی موارد
دیگرمیتوان به هامهنگی بیشرت در چینش افراد دعوت شده در
هر نشست و همچنین پررنگتر کردن وجه برصی در نشستها
برای تقریب بیشرت ذهن مخاطبان با موضوع اشاره کرد .که البته
تالش برای استفاده از تصاویر در حین نشست وجود داشت،
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اما جای توجه جدیتر و همچنین خالقهتری -که منونهی آن را
در منایش ویدئوآرتهای منتخب شاهد بودیم-وجود داشت .از
دیگر نقاط قوت نشستهای برگزار شده ،مخاطبان متخصص
و یا نیمهمتخصص و دانشجویان هرن بودند که در نشستها
حضور داشتند .این نقطه قوت میتوانست با برنامهریزی،
تبدیل به پلهای برای جهش کیفی نشستها شود که آن را
باید به «نخستین» بودن بخشید! از هرچه بگذریم درنهایت
نشستها جایی بودند برای جمع آمدن هرنمندان و فعاالن
عرصهی هرن برای بحث و تبادلنظر؛ برای «نقد» و بحثهای
«نظری» .عباراتی که نادر در میان هرنمندان شکل گرفته است.
نشستها بسرتی را فراهم آوردند تا هرنمندان مان بیایند و
رودررو صحبت کنند .باعث شدند تا آنها بتوانند و بلد شوند.
امید که این نخستین گام ،بی ره رو مناند.

فصلنامه نقد عکس  ،شامره 4

18

فصلنامه نقد عکس  ،شامره 4

19

 .3منایشگاه تجهیزات تخصصی عکاسی و فیلمربداری
منایشگاه تجهیزات تخصصی عکاسی و فیلمربداری از دیگر
بخشهای حاشیهای اما به ظاهر گسرتده و پر و پیامن
منایشگاه بود که با حضور واردکنندگان این تجهیزات
برگزار گردید .نقطهی قوت بالقوهی این منایشگاه توانایی
برای پاسخگویی به نیاز ابزاری و احتیاج به شناخت
فنی هرنمندان عکاس است .که البته این نقطهی قوت
میتوانست با برگزاری منظم و تخصصیتر کارگاههای
مختلف آشنایی با تجهیزات ،بالفعل شود .اما متأسفانه
آنچه مانع این مهم شد ،ضعف توجه به برنامهریزی این
بخش از جشنواره بود که در نهایت در تداخل برنامههای
زمانی نشستها و کارگاههای فنی ،ضعف اطالعرسانی
و عدم رضایت رشکتکنندگان در منایشگاه از تبلیغات
جلوهگر شد .و اینچنین استفادهی الزم برای عالقمندان
میرس نگردید .نگارنده معتقد است بذل توجه بیش از
اندازه به امر نشستهای تخصصی هرن -گرچه به دلیل
احساس خالء بزرگ در این زمینه -برگزارکنندگان را از
رسیدگی شایان به منایشگاه تجهیزات و حتی تا حدودی
از منایشگاه عکسها بازداشت .تا جایی که بودند کسانی
که از برپایی این دو منایشگاه یا حتی یکی از آن دو –
که در محلهایی به فاصلهی چند مرت از یکدیگر برگزار
شده بودند -اظهار بیاطالعی کردند .بنابراین الزم است
در جشنوارههای بعدی ،فرد یا افرادی برای برنامهریزی
هر چه دقیقتر برگزاری چنین منایشگا ِه به حق پرمایهای
برای عالقمندان ،جذب و مورد مشاوره قرار گیرند؛ تا در
کنار توجه به حوزهی نظری و تئوریک ،بخشهای دیگر
جشنواره فراموش نشود.
 .4منایشگاه عرضهی کتابهای تخصصی عکاسی و هرن،
منایش ویدئوآرتهای منتخب ایران و جهان و...
از دیگر بخشهای حاشیهای جشنواره که به دلیل دسرتسی
خوب و تخفیف نسبتاً مناسب مورد استقبال خوبی قرار
گرفت عرضه کتابهای تخصصی هرن بود .اما منایش
ویدئوآرتهای منتخب که در روزهای نخست به دلیل
مشکالت فنی میرس نشد ،ایدهای الزم و اجرای جالبی در
محوطه داشت که در روز آخر به مثر نشست .امید است
چنین کارهایی در حوزههای دیگر نیز برای آشنایی بیشرت
هرنمندان و اغنای قوهی برصی آنها صورت گیرد.
اما بعد؛
نخستین جشنوارهی دانشجویی عکس دانشگاه تهران در

بخشهای باال برگزار شد ،درحالیکه توجه بسیاری از
مخاطبان جدی هرن را به خود جلب کرد .چراکه نقاط
ضعف آموزشی در دانشگاه و نیازهای دانشجویان را
به خوبی موردشناسایی قرار داد ،و با قوهی دانشجویی
تالش خود را با وجود متام مشکالت برای برگزاری هرچه
تخصصیتر منایشگاه عکس و نگاه دلسوزانه به «عکس»
مبذول داشت .و در نهایت اجرای نسبتاً مناسبی را با توجه
به «نخستین» و «دانشجویی» بودن جشنواره به منصهی
ظهور گذاشت .جشنواره عباراتی را طرح و برجسته کرد که
جای خالی آنها همواره احساس میشد .گرچه پرداخت به
آنها زمان میبرد ،و تجربهی نخستین جشنواره قدم اول
را برداشت .نقطهی رشوعی که تاکنون در سطح گسرتدهای
چون یک جشنواره ،گذاشته نشده بود .میتوان ویژگیهای
جشنواره را در یک کلمه خالصه کرد؛ «دانشجویی».
«دانشجویی» چنانکه از آن توقع نگاه متخصص و دلسوز،
و اجرای خالقه میرود .و امید که تداومی داشته باشد با
چند گام به جلو.

معصومه آقایی  /دانشجوی کارشناسی ارشد عکاسی دانشگاه تهران

انجمن علمی دانشجویی عکاسی پردیس هرنهای زیبا نخستین جشنواره عکس دانشجویی دانشگاه تهران را در قالب هفتهی
عکس در تاریخ  ۲۸آبان تا  ۲آذرماه سال  1390در بخشهای مسابقه ،نشستهای تخصصی و جلسات نقد ،منايشگاهی از
عكسهای منتخب ،منايش ويدئوآرتهای منتخب ايران و جهان ،منايش و عرضه نرشيات و كتب منتخب تخصصی حوزه عكاسی و
هرن و منايشگاه تجهيزات عكاسی و تصويربرداری برگزار كرد.
اين جشنواره شايد جزء معدود جشنوارههای عكاسی ايران باشد كه با يك برنامه ريزی گسرتده به اصطالح پيش توليدی طوالنی
داشته است .دو مرحلهای بودن جشنواره يكی از متايزات مهم و البته هدفمند جشنواره عكس دانشگاه تهران با ساير جشنوارههای
عكس ايران است .رشكت كنندگان حدود سه ماه فرصت داشتند تا بر اساس موضوع جشنواره (اينجا زيستگاه من است جغرافيای
ذهن من) در دو بخش اصلی و بخش ويژه (عكاسی صحنه آرايي شده) پروپوزال و ايدههای تصويری تهيه كنند و تنها در صورت
پذيرش طرحها در مرحله اول عكسهای نهايی مورد داوری قرار میگرفت.
دو مرحلهای بودن بر نوع عكاسیای كه مورد نظر برگزاركنندگان جشنواره بود تاكيد می كند :عكاسی با تفكر و هدف قبلی نه
بی مقدمه و شكار لحظهها.
شايد بتوان مهمرتين بخش جشنواره را مسابقه و نشستهای تخصصی عكاسی دانست .اما بخشهای جانبی نيز در نوع خود
جالب توجه است .عرضهی كتابها و نرشيات هرنی با تخفيفی هرچند اندك و نيز توجه به ويدئوآرت و در نظر گرفنت سهمی
برای اين رسانهی هرنی در جشنواره شايستهی تقدير است .منايش ابزارها و تجهيزات حرفهای عكاسی و نورپردازی و برگزاری دو
شاپ كار با دوربنيهای قطع بزرگ و بكهای ديجيتال توسط رشكتهای حارض در منايشگاه نيز از ديگر بخشهای جنبی
ورك ِ
جشنواره بود.با توجه به معذوريتهای اقتصادی اغلب دانشجويان براي خريد چنني محصوالتی ،ديدن ابزارهای حرفهای عكاسی
از نزديك و آشنايی با طرز كار آنها حتی اگر به صورت ورك شاپی شتاب زده باشد هم ،برای دانشجويان عكاسی در دانشگاهی كه
البراتوار و تجهيزاتی قدميی (بخوانيد تاريخی) دارد خالی از فايده نخواهد بود.
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گزارشجشنواره

طی  5روز جشنواره  5نشست تخصصی برگزار شد.
عكاسی صحنه پردازی شده با حضور :گوهر دشتی راميار ،منوچهر زاده و زانيار بلوری
ماركتينگ هرن با حضور :آناهيتا قباييان ،شادی قديريان و بهنام كامرانی
ويدئو آرت با حضور :علريضا صحاف زاده ،ژينوس تقی زاده ،امريعلی قاسمی
اينستاليشن با حضور :هليا دارابی ،باربد گلشريی ،بهرنگ صمدزادگان
نقد و بررسی مجموعههای عكس برگزيده مسابقه با حضور :حميد سوری ،رويا نورینژاد ،بهنام صديقی ،نجف شكری
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برگزاركنندگان جشنواره هدف خود را از انتخاب موضوع نشستها اين طور بيان كردهاند (به نقل از بروشور جشنواره) :دنيای
هرنی كه همواره در پی وانهادن قالبهای قدميی و انتخاب شكلی نو برای بيانش است اين بار در دنيای معارص بر پهنه وسيع
تكنولوژی م یراند .اگرچه سال ها از آغاز دوران هرن جديد میگذرد ولی به هر روی در همني چند سال گذشته بود كه هرنمندان
ايرانی به اين هرن و امكانات و رسانههايش توجه كرده و بدان روی آوردهاند كه اين موضوع خود نشانگر لزوم شناخت هر چه
بيشرت آن است و تالش مستمر و گسرتدهای را در اين زمينه میطلبد.
نشستهای هفته عكس نخستني جشنواره دانشجويی عكس دانشگاه تهران به همني منظور برگزار میشود ،نقد و بررسی
مجموعههای عكس راه يافته به منايشگاه ،عكاسی صحنهپردازی شده ،بازار هرن ،ويدئوآرت و اينستاليشن مدخلهای برگزيده اين
جشنواره برای ورود به دنيای هرن جديد است.
اين موضوعات يا به قول برگزاركنندگان مدخلها برای اغلب دانشجويان هرن چندان ناشناخته نيست و شايد مهمرتين نقدی كه
میتوان به اين نشستها وارد دانست همني بازگويی مطالب كلی و تكراری درمورد موضوعات مورد بحث است .مطالب مطرح
شده اغلب هامن كلیگويیهايی بود كه همواره هنگام بحث در مورد چنني موضوعاتی در مجالت تخصصی و يا كالس های درس
بيان شده ،همراه با تك گويی مهامنان و مشاركت كم دانشجويان .شايد محل برگزاری نشستها (سالن آوينی) در گرم نشدن
فضای گفت وگوها موثر بوده باشد .برگزاری نشستها در محلی مثل تاالر آوينی فضايی بسيار خشك و رسمی ايجاد كرد و واضح
است كه در چنني فضای رسمیای بحث چندان گرم منیشود و گفت و گوی دو طرفه به كلی گويی تك نفره مهامنان تقليل میيابد،
خايل از شور و اشتياقی كه از جلسات دانشجويی انتظار میرود .شكی نيست برپايی جلسات در تاالر آوينی تالش برگزاركنندگان را
برای برگزاری جلسات به صورت درست و آبرومند نشان میدهد اما اگر همهی جلسات مانند جلسه آخر(نقد و بررسی عكسهای
مسابقه) در نگارخانهی تهران برگزار میشد(در فضايی كوچكرت و فاصلهای كم و همسطح بني دانشجويان و مهامنان) چه بسا با
جلساتی پر شورتر و البته مفيدتر روبه رو بوديم.
و اما مسابقه مهمرتين بخش جشنواره بود با مبلغی هيجان انگيز به عنوان جايزه و عنوانی كلی كه میتوانست اغلب موضوعات
را در بر بگريد :اينجا زيستگاه من است جغرافيای ذهن من .به همني سبب در ميان  24مجموعه به منايش درآمده (بهويژه
مجموعههای بخش اصلی) با تنوعی از موضوعات و ژانرها روبه رو هستيم .مستندنگاری ،عكاسی رسد ،عكاسی دست كاری شده
و حتی پرتره .كنار هر مجموعه ،متنی كوتاه از عكاس دربارهی اثرش قرارگرفته است كه به درك بهرت آثار كمك میكند .نوعی
نوستالژی و حسی از غم و اندوه تم مشرتك اغلب اين آثار را تشكيل میدهد.
جغرافيای ذهنی عكاسی در فضای اتاقش شكل گرفته است و ديگری در فضای كودكیای كه طی شده و يا در چهرهی جوانانی
در انديشهی آزادی .يكی در اشيای ساده و روزمره زندگی زيستگاه خود را بازشناخته است و ديگری در كوچههايی تاريك و يا بن
بست .انتخاب آثار برتر از ميان اين مجموعهها دشوار است .بهويژه كه همهی مجموعهها پس از دوبار عبور از صافی انتخاب
داوران كيفيت نسبتا قابل قبولی دارند .میدانيم نيت جشنوارههای دانشجويی تشويق و ترغيب دانشجويان است .با توجه به
مبلغ قابل توجهی كه برای جوايز جشنواره در نظر گرفته شده بود (حدود  9ميليون تومان) آيا بهرت نبود به جای اختصاص مبلغی
كالن (در حد مسابقاتی در سطح جهانی) به نفراتی محدود و اعالم تنها  3نفر به عنوان برنده ،مبلغی كمرت به تعداد بیشرتی از
رشکت کنندگان اعطا میشد تا از این طریق تعداد بیشرتی امکان تشویق شدن را پیدا کنند؟! انتظار میرفت که این جشنواره با
در نظر گرفنت سطح برگزاری (در سطح دانشجویی) امکان تشویق و حامیت از رشکت کنندگان (دانشجویان) بیشرتی را با کاهش
مبلغ جوایز فراهم میکرد.

در نهايت از ميان آثار برگزيده در منايشگاه ،فواد رهنام با
مجموعهی"آزادی" ،محمدرضا میرزایی با مجموعهی"انگار"و
سپیده کیانی با مجموعهی "زندگی روزمره من" به ترتیب جوایز
اول تا سوم بخش اصلی را به خود اختصاص دادند .هیئت

داوران اما هیچ یک از مجموعههای عکس ارسالی را شایستهی
دریافت جایزه ندانست و جهت تشویق دانشجویان ،جایزهی
بخش ویژه را به سپیده ساالروند (مجموعهی"اين جا جزيره
بيست سالگی است") و نوید ریحانی (مجموعهی "داالن")
اهدا کرد.

پی نوشت ها:

 .1مهسا شريعلی بيگلو ،مرضيه رشيدی ،نفيسه ميقانی ،زينب ريانی ،هام ارشاد ،محمد
محمدامينی اعضای انجمن علمی عكاسی و برنامهريزان جشنواره بودند.
 .2به عنوان مثال جشنواره آساهی شیمبون ژاپن هر ساله پانصد برگزیده از رسارس جهان
دارد.
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در جشنوارهای داخلی چون "فراخوان جشنواره عکس ایران" جوایز
نفرات اول تا سوم به ترتیب یک میلیون و دویست هزار تومان،
هشتصد هزار تومان و پانصد هزار تومان اعالم شده است.
در "سومین جشنواره عکس زنان و زندگی شهری"نفر اول :لوح تقدیر،
تندیس جشنواره و دو میلیون تومان جایزه نقدی ،نفردوم :لوح تقدیر،
تندیس جشنواره و یک و نیم میلیون تومان جایزه نقدی ،نفرسوم :لوح
تقدیر ،تندیس جشنواره و ده میلیون ریال جایزه نقدی ،به  ۷نفر از
عکاسان برگزیده لوح تقدیر و سیصد هزار تومان جایزه نقدی و در
بخش ویژه هم به سه نفر ،لوح تقدیر ،تندیس جشنواره و یک میلیون
تومان جایزه نقدی تعلق میگیرد.
در جشنوارههای خارجی چون "سی و چهارمین جشنواره عکس
کنوکه بلژیک" جایزهی نفر اول لنز طال و مبلغ  2000یورو ،نفر دوم
لنز نقره و مبلغ  1250یورو ،نفر سوم لنز برنز و مبلغ  650یورو است و
سه جایزهی  350یورویی ویژهی استعداد جوان و ویژهی کلوپ برگزار
کنندهی مسابقه در نظر گرفته شده ،همچنین دربخش زیر  25سال
جایزه ویژه نفر برگزیده  650یورو است.
یا در"جشنواره عکس پورت تالبوت  "2011چهار مدال طال از طرف
انجمن عکس آمریکا ،دوازده مدال طال ،نقره و برنز ازطرف فدراسیون
جهانی عکاسی ،هشت روبان افتخار از طرف فدراسیون جهانی
عکاسی ،بیش از شانزده مدال طال ،نقره و برنز از طرف انجمن عکس
تالبوت و دهها نشان افتخار برای بخشهای جنبی در نظر گرفته شده
و در مجموع بیش از  120جایزه اعطا میشود.
یا در " جشنواره جهانی عکس آل ثانی  2011قطر"مثال در بخش
"ویژه" از طرف فدراسیون جهانی عکاسی؛ یک مدال طال و 2500دالر
به یک نفر ،دو مدال نقره و  1500دالر به دو نفر ،سه مدال برنز
و1000دالر به سه نفر اهدا میشود .جشنوارهها در سطح جهانی
برگزار میگردند و تقریبا مبالغ جايزه بدون در نظر گرفنت مدالها
در سطح مبالغ جايزهی جشنوارهی عکس دانشگاه تهران است و البته
با اعطای جايزه به نفرات بيشرت سعی شده برای تعداد بيشرتی از
رشکتکنندگان انگیزه ايجاد شود.

گسرتهیبیانسان

سيامك حاجی محمد  /کارشناس ارشد عکاسی دانشگاه هرن

سهیال شمس اللهی  /کارشناس ارشد عکاسی دانشگاه تهران
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 کناری که می ایستی ،به متام سالن که نگاه می کنی همه جاپر از آدم است ولی آن ها هیچ جا دیده منی شوند؛ آن جا که
باید ،دیده منی شوند .برای متاشای چه چیزی به این جا آمده
ایم؟ این آدم ها آن جا نیستند .دیدنی ترین عرصه ها این جا
گسرته ای بیانسان است .انگار همگی با هم تصمیم گرفته اند
جهان هایی را در برابر چشامن مان خالی بگذارند؛ و پشت
رسمان بایستند .نگاه ها به کدام سو است؟ همه ی انسان ها
پشت نگاه ایستاده اند .گویی همگی از دیدن ،از دیده
این جا ِ
شدن خسته شده اند .آدم ها از آن جا که همیشه هستند فرار
کرده اند.
 بگذار ببينيم آنهايی كه اين گسرته را میخواهند كه هستند؟شايد جغرافيای ذهن عكاسان ،گسرتهای بیانسان است.گسرتهای
در وادی كالن شهرها كه ردپای ساكنانش را میبايست از ميان
سازهها ،درختان و اتومبيلهای بیرسنشني يافت .آنها همه چيز
را برای زيسنت در زيستگاهشان مهيا ساختهاند ،اما به راستی
كجايند؟خود ،نامرئی بودن را برگزيدهاند يا عكاسان نامرئی شان
كرد هاند؟
 آدم هایی که همگی آن سو ایستاده اند .حتی اگر هستندپشت دیواری از تصویر پنهان شده اند .ایستادن شان از آن
خودشان نیست؛ رسدیس هایی که اگر هستند در برابر سدی  1؛
و می توانی باور کنی که پشت دیواری ،پنجره ای کز کرده اند 2
 ،گم شده اند؛ در تاریکی  ، 3پشت آینه  . 4بعضی اوقات دارند
فرار می کنند از گوشه ای! پایی بریده ،رسی قطع شده که خود
را با نیروی متام از گوشه ی تصویر بیرون می کشد  . 5حتی در
نگاتیوها هم خوب می دانی که آدم ها کجایند :آن پشت! آری
هامن جا که خالء حضور تصویر همه جا را پر کرده است ،هامن
جا که نبودن منظره ،منایش متام و کامل حضور عکس است .6
شهر بیانسان عکس خواهد شد.

 .1از مجموعه ابراهیم سیسان
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 .2از مجموعه محمد افضلیان
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 .2از مجموعه پوریا هرنمند

 .3از مجموعه سهیال شمس الهی
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.4از مجموعه سپیده کیانی
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.6از مجموعه الهه عبدلله آبادی
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 .5از مجموعه مهسا پور حسینی
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 شايد اما خودشان خواستهاند كه شه ِر بی انسان عكس شود.اين روزها در خيابانمثل گذشته ها هيچ كس حضورش را به
دوربني هيچ عكاسی تحميل منیكند ،میگريزد .يعنی چه چيز
فراریشان داده؟چه چيز دوربني را ترسناك ساخته؟عكاسان هم
انگار در اين چند سال هراسناکی دوربني را شناختهاند .دارند به
حضورهاي بیحضور عادت میكنند .به سازههای بیصاحب،
درختان بیصاحب و اتومبيلهای بیصاحب .اما راست می
گويی ،يعنی چرا آنجايی كه حتی هستند ،حضورشان خالی
است؟ حتی جايی كه قصد عكس كردن شان ،نشان دادن شان
است...؟  7شبح وار انگار به عكسها چسبانده شدهاند ،خالی
اند؛ از بودن خالیاند.
 آری آن ها آن جا هستند ،ولی حضورشان! حضورشان را به بهایزندگی شان از کف داده اند؛ هم چون عکاسان که حضورشان به
بهای زیست ایشان بر دیوارها به فراموشی سپرده شده است.
آن چه خالی است ،زندگی ایشان است از بودن شان ،از انسان
بودن شان از جوهر هستی شان؛ ایشان بر بسرتی زندگی می
کنند که از خودشان خالی است .آدم هایی که پس از مرگ شان
در عکس ،تنها لختی بر دیوارها می زی اند .آدم هایی که خارج
از عکس ها ،به خاطره ای دور دست در بیابانی برهوت بدل
می شوند  ،8هامن جا که هرگز دیده منی شوند .ایشان کی اند؟
هستنده هایی که هر کدام به نحوی در زندگی روزمره ی خود
نیست شده اند .از ایشان چه چیزی باقی مانده؟ نه رد نوری ،که
اثری از دیگری بودن 9؛ از نبودن برای هست شدنِ آن ها که در
سالن های بیانسان ،با تصاویر هم آغوشی می-کنند.
از ایشان تنها اسباب بازی های شان به جای مانده ،10گاهی
زباله ای ،گاهی آب دهان .11

 .7از مجموعه مختار حسني زاده
 .8نگاه كنيد به آثار مختار حسني زاده

9. Otherness

 .7از مجموعه عباس امريی
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 .11از مجموعه محمدرضا میرزایی
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 .10از مجموعه محسن شاه مرادی

 آنانی كه اين ديگریهای تهی شده را بر ديوارها مینشانندچه؟ آنها همآغوشیهايی اين چنني را میخواهند؟ اين
جغرافيای ذهن آنهاست كه دوربني را هراسناك ساخته؟ كه
عكاسها و آدمها را از هم گريزان كرده؟ اينهايی كه من
میبينم بدل به خاطره منیشوند ،خاطره هستند .نگاه شان كن!
انگار متامی جغرافيای جهان ،برای آنهايی كه عكس میشوند،
آنهايی كه عكس میگريند ،آنهايی كه عكس میبينند شده
نگاهی مات 12يا پيكرهای مبهوت  ،13بنبستی بیانتها 14يا
نابودنی پرهياهو  ،15و يا ...اصال پس از اين شايدها ،بايدی هم
هست؟ اين زيستگاهها از چه بايد ُپر باشند؟ گسرتهی بیانسان
چه عيب دارد مگر؟

 .12از مجموعه سپيده ساالروند
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 .12از مجموعه و فواد رهنام
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 .13از مجموعه محمد افضليان
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 .14از مجموعه انسيه لشگری
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 .14از مجموعه نويد ريحانی

 .15از مجموعه هادی آذری
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 مگر این گسرته از چه باید پر باشد ،پرسش خوبی است!بیانسانی این زیستگاه هم عیبی ندارد! راستش را بخواهی این
عکس ها خالی نیست؛ این ها پر است از خالی بودن عکاس
از خود ،رضب در خالی ْ
بودن از متام آن ها که عکاسی شده-
اند .این ها پر هستند از خالی بودنی دو چندان؛ از حس عدم
حضوری مضاعف؛ از نبودن تک تک آدم هایی که در برابر
چشامنت منی بینی شان .این عکس ها پر است از همه ی آن
چه این آدم ها برای حضورشان بهانه ای بیش نیستند .یا اگر جور
دیگر ببینیم داستان را ،این آدم ها تزیینات صحنه اند برای همه
ی آن چه دور و َب ِر شان ریخته است  .16این است که تصویرها
همگی پر می شوند ،اما با خالیی فراگیر ،که از درون تک تک ما
رشوع می شود و در ذره ذره ی کوچه ها ،دیوارها ،درها و سایه
های زندگی مان می خلد .همین است که انسانی منی یابیم برای
نگاه کردن .همین است که یک لحظه درمی یابیم آن دیگری
که برای دیدن اش به آخرین روستاهای سیستان سفر کرده ایم،
خودمان هستیم .همین است که به خود اجازه می دهیم حضور
هر انسانی را در تصویر انباشته کنیم از شایدها؛ بایدی درکار
نیست .اما تا بخواهی می شود شاید یافت :شایدی برای خالی
بودن عکاس از خود ،شایدی برای خالی بودن عکس ها از عکس،
عکس ها از انسان و شهرها از عکس؛ و شایدی برای  ...هیچ
از خود پرسیده ایم که چطور این همه خالی بودن یک جا کنار
هم جمع شده است؟

می دانی! شاید زیاده روی باشد در خیال پردازی؛ ولی همین وجود عکس ها ،حضورشان در کنار هم و یک صدایی شان ،همه و
همه ،تأکیدی است بر یک «من هستم» ،اما دیگرگون؛ این حضور لختی است که چهره ی دیدنی خود را به بهایی گزاف از کف داده
است.این عکس ها با همه ی شایدهای شان ،با همه ی اماهای شان ،معنای حضور کوانتومی متامی آن کسانی هستند که تازه اندک
زمانی است جغرافیای خود را دریافته اند .شایدهایش دامن می زند به احتامالت اش؛ و می دانی دیگر نبودنی درکار نیست ،اما
انگار همه فریاد می زنند :بودن مان دیدنی نیست! ما می دانیم که هستیم ولی هرگز مجسم نشده ایم! کوانتوم بودن ،یعنی ذره
ای بودن در همه جا و در هیچ جا .یعنی احتامل بودن ،در همه جا :یک؛ کجا بودن :هیچ .یعنی خود را هم چون روحی رسگردان
یافنت ،شبحی حارض که لرزش خفیف اش را تنها بر پوست ات حس می کنی .یعنی هرگز؛ یعنی یک لحظه آفریده شدن و فراموش
شدن .یعنی نبودن ،گم گشتگی ،بی نقشی .یعنی به چشامنت خیره شده ،ولی هرگز نه تو او را ،و نه او تو را خواهد دید .یعنی
شک نکن ،از سلول من به سلول تو به غیر از آینه ای از الی میله ها راهی نیست .17
 میبينی؟ دور خودمان چرخيديم و باز ديديم كه پشت متام اين بايدها و شايدها ،پشت هر چه اينها را ،اين گسرتههای بیانسان را بر هر ديواری نشانده ،انگار يك تبانی است ،كه بر عليه هيچكس و هيچچيز نيست مگر انسان ها ،مگر حضور انسان ها
در عكسها و شهرها ،در جغرافیای ذهن ما .تبانی ناگفته و نانوشتهای ميان هر كس و هر چيز كه عكس را بر ديوار نشانده .آنها
همگی با هم اين گسرته را میخواهند ،اما نه يكباره .اين هراسها ،اين باور به ديدنی نبودنها را ذره ذره ريختهاند در كامشان،
در وجودشان .و اين چنني است كه عطای حضورشان را بخشيدهاند به لقايش و حضور هر از گاهیشان هم جسد وار شده در
عكس .اصال بيا و عكس را فراموش كن ،آدمهای شهرمان را ببني ،مگر نه اينكه اين حضورهای جسدوار مدام دارند دور و برمان ،هر
روز ،تكثري میشوند؟ عكاسها دارند اينجا راست میگويند ،عكسها هم .عكسها دارند حضورهايی كه جايشان ،سخاومتندانه يا
باالجبار بخشيده شده به سنگ و سيامن و آهن را نشانمان میدهند .باور كن دور و برمان پر شده از كامهايی كه هر روز دارند
تلختر میشوند از باور به ديدنی نبودن...
پانوشت:
 .16نگاه كنيد به آثار عباس امريی و مختار حسني زاده
 .17نگاه کنید به آثار سپیده ساالروند و فواد رهنام
.18اعداد درون منت مربوط به مجموعه عکس های این مقاله است.

خلوتلحظههاو
مکانها
فرشته دیانت  /عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

عکس ها تلقی ما را از چیزهایی که ارزش دیده شدن دارند
و چیزهایی که حق دیدن آن ها را داریم ،تغییر داده و به آن
وسعت بخشیده اند.
سوزان سونتاگ
منی خورد .و تصاویر درست برعکس آن چیزی است که هر روز از جلوی چشم مان عبور می کند .بنابراین به این تردید می افتیم
که انگار لحظه ای و تنها لحظه ای زندگی را از جریان انداخته اند .انسان ها را تار و مار کرده اند .گویی این اتفاق با هامهنگی
عکاس بوده است .شاید شاتر دوربین او همچون گلوله عمل کرده؛ گلولهای که بر قلب زمان فرود آمده و همه چیز را متوقف کرده
است .آری این کاری است که همیشه و همیشه عکسها کرده اند.زمان را ساکن کرده و دنیا را به ثبت رسانده اند.
از ثبت اولین عکس تاریخ چیزی بیش از یکصد و هفتاد سال می گذرد .در طول این مدت با تصاویر مختلفی از گوشه و کنار
جهان ،لحظات غیر قابل تصور ،عجایب گوناگون و  ...روبه رو بوده ایم .همه را دیده و به حکم عکس بودن شان باور کرده ایم.
با این وجود هنوز عکس ها برای مان جذاب اند .وقتی روبه روی شان می ایستیم ،مسحور قدرت شان می شویم .آن ها از دیدنی
های شان می گویند و ما می شنویم .می بینیم که در دام چه روزگارانی اسیریم .روزگار بی تفاوتی ،روزگار کشف عجایب تازه ،اما
از دل روزمره ی خود غافل مانده ایم .به طوری که گاه با دیدن عکس هایی از محیط عادی و هرروزه ی زندگی مان نیز به وجد
می آییم .و گاه در مورد باور آن ها به تردید می افتیم.
در مجموعه ی از پوریا هرنمند ،وقتی تصاویری از گوشه و کنار شهری که در آن زندگی میکنیم ،در قالب عکس ها برای مان به
منایش در می آیند ،متحیر می شویم .گویی این عکس ها متعلق به سیاره ی دیگری است .این سوال برایامن پیش می آید« :پس
آدم ها کجا هستند؟ این سکوت از کجا نشأت می گیرد؟ اگر آدم ها حضور ندارند پس چگونه این محیط شکل گرفته و اگر حضور
دارند چگونه در چنین محیطی خفقان آور بدون نشانه ای از کوچکرتین عنرص زندگی به رس می برند .نتیجه ی تالش هر روزه
شان رسیدن به چیست؟!»
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جغرافیای ذهن من ،آن چیزی است که از صبح تا شام ،از آغاز
تا پایان ،یا از تولد تا مرگ با آن مواجه ایم .در پس متام آمد و
شدها ،گفتگوها ،عادت ها و روزمرگی ها ،لحظه ها یا چیزهایی
هستند که ذهن را به خود مشغول می کنند .چیزهایی درباره
ی محیط زندگی مان ،شادی ها ،با هم بودن ها ،اندوه و تنهایی
و ...
شاید عکاسی یگانه راه منایش این لحظات نباشد ،اما بدون
شک ،بهرتین روش است .عکس ها با ثبت و منایش حقیقت و
فریا ِد سکوت شان ما را به عمق معنا برده و در میان باورهای
خودمان و عکاس رها می کنند ،چنان که گاه گشت و گذار بی
پایانِ این معنا برای مان متامی ندارد.
متام این مجموعه عکس ها را یک مفهوم واحد به هم پیوند می
زند :جغرافیای ذهن من .بیشرت این مجموعه ها ،عکس هایی
مستند از گوشه کنار شهرمان هستند .شهری که گویی در تنهایی
و سکوتی عمیق فرو رفته است ،و به جز خانه ها یا مجتمع
های مسکونی ،نشان دیگری از زندگی و حتی حضور انسانی
در آن به چشم منی خورد.عنارص و نشانه های زندگی در این
شهر از بین رفته و آدم ها برای همیشه درون خانه هاشان مأوا
گرفتهاند .آری اینجا جغرافیای ذهن ما است .جغرافیایی تازه از
محیطی شلوغ و پر رس و صدا ،از شهری صنعتی و رو به توسعه،
که مردمانش از اول روز برای فردایی بهرت تالش می کنند؛ می
خرند و می فروشند ،تعلیم می دهند و تعلیم می بینند ،تا آن
جایی پیش می روند که خسته از روزمرگی بازگشته در خانه
های النه کربیتی شان خزیده و گویی دیگر حوصلهی هیچ چیز
و هیچ کس را ندارند .اما آنچه در این مجموعه متفاوت به نظر
می رسد این است که در این عکس ها کوچکرتین نشانی از
شلوغی و هرج و مرجی که هرروزه با آن مواجه ایم به چشم

از مجموعه پوریا هرنمند
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از مجموعه انسیه لشگری
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استفاده از لنز واید و کادر افقی بر گسرتدگی فضا
افزوده و فقدان انسان و سکوت فضای حاکم را
پررنگ می کند.
درعکس های انسیه لشگری ،با تصاویری از کوچه
های بن بست ،خالی از انسان مواجه ایم که با
فریمی جزئی و بزرگرت از قسمتی که رو به ویرانی
است ،دل آدم را به درد میآورد .گاه با خود می
اندیشیم که این کوچه ها با خانه ها چقدر تنها
و غریبند .گویی سال هاست که مرتوک افتاده و
حتی صدای رهگذری به گوش شان نرسیده .شاید
آن چه پذیرش این مجموعه را برای مان سخت می
کند وجود خانه های مسکونی بدون منایش انسان
هاست و به نوعی گذر از آدم ها به ساختامن ها.
در این مجموعه و دیگر مجموعه ها عالوه بر خالء
انسان ،چشم مان کمرت به گیاه یا عنرصی که نشان
از حضور انسانی داشته باشند ،میخورد.
در مجموعه عکسهای هادی آذری با عنوان
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«نابودگی» این فقدان به اوج می رسد .این بار با عکس هایی
مواجه ایم که گویی بازمانده از دورانی یا روزگارانی دور است؛
از انسان هایی که می زیسته و اینک برای همیشه رفته اند.
محل کسب و کارشان نیز مانند کوچه ها و محله های شان
خاموش است .تاریک است .گویی گرد سکوت و نیستی بر
آنها پاشیده اند .به طوری که نیستی بیش از آن چه هست
به چشم می خورد .عکس های این مجموعه اگر چه از دل
زندگی روزمره و هرروزه ی ما انتخاب شدهاند ،اما به نوعی
ی
هوشمندی و ذکاوت عکاس در انتخاب موضوع و لحظه ِ
مناسب ،دیدن و واکاوی را برای مان دو چندان جذاب می کند.
در مجموعه عکس های محسن شاهمرادی نیز به نوعی ورود
صنعت در طبیعت به چشم می خورد .البته بدون حضور
انسان .شاید وجود نشانه های صنعتی برای به ترصف درآمدن
محیط طبیعی به دست او کفایت می کند .گویی در این
مجموعه ،عنارص صنعتی شهادتی است برای حضور انسان و
پیرشفت هایش در ساخت جامعه ای صنعتی.
در عکس های بی انسان ابراهیم سیسان نیز با شهری صنعتی

از مجموعه محسن شاهمرادی

فصلنامه نقد عکس  ،شامره 4

از مجموعه هادی آذری

از مجموعه ابراهیم سیسان
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روبه روایم که در آن مجسمه ها جای پیکره های انسانی را گرفته اند .مجسمه هایی که اگر چه بی جان اند اما گویی روحی در
پیکرشان دمیده شده و از ساخت و سازهای صنعتی ،متعجب و گویی در حال غرق شدن در دنیای سازه ها هستند.
این مجموعه عکسها به یادمان می اندازند که در پس تالش هر روزه ،شاید زندگی کردن را از یاد برده ایم .فراموش کرده ایم که
روح مان آزاد است و در پس این ساختامن ها و زندگی صنعتی اسیر گشته .صدای هر روزه و گوش خراش اتومبیل ها و حجم
صلب دیوارهای سیامنی ،صدا ،رنگ و شکل واقعی زندگی مان را تغییر داده اند .روح مان به جسم مان چسبیده است؛ دیگر میلی
برای رهایی ندارد ،زیرا که میان تیرآهن های برافراشته گم می شود .خاکسرتی شهر بر رنگ رویاهامان سایه افکنده .این عکس ها
به یادمان می آورند که طبیعت نیاز روح مان برای رسزندگی است .و اینکه مدت هاست که به جای رقص شاخ و برگ درختان،
تیرآهن های برج های خیالی مان جایگزین گشته اند.
در میان این مجموعه ها ،مجموعه عکس هایی از درون زندگی نیز به چشم می خورد .عکس هایی که بر خالف سکوت و سکون
عکس های مجموعه های قبل ،از درون خانه ها ،اجتامع انسان ها ،زندگی و با هم بودن شان به تصویر درآمده است .عکس های
عباس امیری ،آدم هایی است از قوم و نژاد و فرهنگی متفاوت که اگر چه از گوشه کنار همین کشورند ،اما متعلق به این کوچه
ها ،خانه ها و محله ها نیستند .رنگ لباس و وسایل و چیدمان شان حتی اگر به واقع نیز سکوت کنند ،سکوت فضا را بر هم می
زند .آن چه در میان در این مجموعه عکس ها بیش از همه جلب توجه می کند ،حضور و وجود تلویزیون در فضای گرم و پر
جنب و جوش داخلی است ،که گویا متام عنارص و افراد داخل خانه را گرد هم می آورد .و آن چه جذاب تر به نظر می رسد ،این
است که اگر چه بعضی از خانواده ها در رشایط بهرت اقتصادی به رس می برند ،و این را از سبک و نوع وسایل و مخصوصاً تلویزیون

از مجموعه سهیال شمس اللهی
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می توان فهمید ،ولی هنوز این عنرص فرهنگ ساز تغییری در
رسشت زندگی سنتی آنان ایجاد نکرده است و گویا تنها خود
و برنامههایش برای تغییر و ایجاد رسگرمی در محیط کفایت
می کنند .اما شاید در میان مجموعه های به منایش درآمده که
در برخی از آن ها رخوت و بیزاری به محیط را به منایش می
گذارند ،می توان از مجموعه ای مثال زد ،که هم ساختار منایش
آن و هم حس و حال آن با باقی مجموعهها متفاوت است و
آن اثری است به نام «خانه» از سهیال شمس اللهی که به صورت
ویدئو به منایش درآمد .عکسهایی از محل زندگی عکاس به
همراه جمله هایی که متاماً حس او نسبت به محیط زندگی
اش را بازگو می کند .عکس هایی که پیوست آنها با جمالت،
جذابیت باور و پذیرش موضوع را برای مان دوچندان سهل می
کند .می توان در پس متام لحظه ها با عکاس همذات پنداری
کرد و نسبت به تک تک اشیاء و وسائل خانه واکنش نشان داد.
گویی متام پیکر خانه و اسباب و اساس آن نیز راوی لحظه ها
بوده و ما را به متاشای خلوت عکاس و خصوصی ترین مکان
زندگی او می برند .این مجموعه ها گزیده ای از مجموعه عکس
های منتخب در جشنواره عکس دانشجویی دانشگاه تهران
هستند که برای نخستین بار صورت گرفته و ما را با خودشان به
خلوت لحظه ها و مکان ها می برند و پیام هایی نو از روزمرگی
میخوانند .تصاویری از زندگی که یادآورسخنی است از هرنی ر.
لوس ( بنیانگذار و نارش مجلهی الیف) :
«دیدن زندگی یعنی دیدن دنیا ،شاهد عینی رویدادهای
عظیم بودن .نظارهکردن چهره ی مستمندان و کردار گردن
کشان ،مشاهده ی چیزهای عجیب ماشین ها ،ارتش ها ،انبوه
جمعیت ،دیدن سایه ها در جنگل و بر رخسار ماه .دیدن آثار
برش -نقاشی هایش ،برج هایش و کشف هایش ،دیدن چیزهایی
که هزاران فرسخ با ما فاصله دارند ،چیزهایی پنهان در پس
دیوارها و در داخل اتاق ها ،چیزهایی که بروزشان مخاطره
انگیز است ،زنانی که مردان به آنها عشق می ورزند و بسیاری
کودکان .دیدن و آموخنت».

تناقضهاییکهبایدباآنساخت...
زانیار بلوری  /دانشجوی کارشناسی ارشد عکاسی دانشگاه تهران
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نوشنت بر اتفاقی که گذشته و ذکر معایب و مزایای آن ،نه به معنای تخطئهی کسی است و نه به معنای متجید .هدف
تنها این است که از تجربیات مان بیاموزیم ،نقاط قوت را پررنگ سازیم و بر کاستیهای مان فایق آییم.
منیدانم چه سعادتی است که در دوران دانشجویی هم در مقطع کارشناسی در دانشگاه هرن و هم کارشناسی ارشد
در دانشگاه تهران با دانشجویانی همراه شدم که هرچند تعدادشان کم بود ،اما دغدغههای شان از جنسی دیگر بود.
از خاطرات شیرین نرشیهی دانشجویی کالوتیپ و سه دوره جشن عکس در دانشگاه هرن که صد افسوس به خاموشی
گرایید ،تا تولد نخستین جشنواره عکس و نرشیهی چشمک در دانشگاه تهران ،افتخاری بود برایم تا در کنار هم نسالنم
خوبی حرکتهای دانشجویی نیز در همین است .پیش از هر چیز دست این دوستان را
بیاموزم و تجربه کنم ،که
ِ
میفشارم و به آنها خسته نباشید میگویم ،چرا که میدانم در این فضای رخوت و مدرکگرایی حاکم بر دانشگاهها و
پیچ پوچی میدهند
بروکراسی
بی هیچ اندکی چشم داشت مالی ،برای تولد نرشیهای یا جشنوارهای تن به
ِ
ِ
اداری پیچ در ِ
تا فقط لذت به رسانجام رسیدن اهداف شان را با دیگران رشیک شوند و این را در شوق چشامن شان به خوبی میشود
دید .هرچند به نظر میرسد متام اینها به خودی خود نتیجه را توجیه میکند ،اما به نظرم کافی نیست .کمی باید فراتر
رفت .ذات یک حرکت دانشجویی در نامی که با آن پیوند خورده باید تجلی یابد .دانشجو باید بر علیه قوانین و روند
موجود معرتض باشد و به نظرم این تنها هدفی است که هر حرکت دانشجویی را توجیه میکند.
نخستین جشنوارهی عکس دانشجویی دانشگاه تهران از این منظر متناقض عمل میکند .از طرفی تالش دارد تا خود را
از روند حاکم بر واریتهی جشنوارهای عکس سالیان اخیر عکاسی بیرون کشد و از طرفی باتالق سازش گری او را فرو
میبلعد .این تناقض نه تنها مختص به جشنواره عکس دانشجویی دانشگاه تهران نیست ،بلکه وصف حال هر حرکت
دانشجویی دیگر از این دست ،در این دوران است .علت قابل ریشه یابی است؛ نظارت رصیح نهاد دانشگاه ،عدم
خودباوری نسل جدید ،نتیجهگرایی رصف ،خط دهیهای رصیح نسلهای قبل ،ترس از آزمون و خطا ،عدم برخورداری
از دانش کافی و رخوت حاکم برفضا و بسیاری از مسائل دیگر که خود بحثها میطلبد .در هر حال این مسائل موجد
تناقضهایی است که فعال باید با آن ساخت.
از مهمرتین حسنهای جشنواره عکس دانشگاه تهران فراخوان مسابقهی بخش عکس آن است که در دو مرحله به اجرا
در آمد .نخست رشکت کنندگان به رشح مجموعهای که برای ارائه مد نظر دارند ،میپردازند و در صورت تایید ،ایدهی
خود را در مرحلهی دوم اجرایی کرده و آثارشان را ارائه میدهند .هدف از این کار که نخستین بار است در جشنوارهای
به اجرا در میآید روشن است( .البته باید خاطرنشان کرد که در سومین جشن عکس دانشگاه هرن نیز برای نخستین
بار از رشکتکنندگان خواسته شد تا همراه با مجموعهی خود متنی دربارهی اثر خود ارائه دهند ).در این حالت داوری
یک عکس تنها به سطح اثر و روابط صوری حاکم بر تصویر باقی منیماند ،بلکه داوری بر اساس هم خوانی ایده با
اثر و نتیجهی آن متمرکز است و این نیازی است که در عکاسی معارص به شدت احساس میشود .نیازی که در اکرث
جشنوارههای عکاسی نادیده گرفته میشود(.صد البته روشن است که جشنوارههای موضوعی اصال مورد بحث نیست،
چرا که هدف از این جشنوارهها نه عکاسی بلکه استفادهی ابزاری از آن برای مقاصد مورد نظر صاحبان آن است ).از
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معایب نخستین جشنواره عکس دانشجویی دانشگاه تهران نحوهی اهدای جوایز است .در چنین حرکتهایی نفرات برتر
(اول ،دوم یا سوم) و اختصاص جوایز نقدی ،آن هم با مبالغی چشم گیر و بسیار بیشرت از معمول جشنوارههای موجود،
در راستای هدف خاصی نیست جز مشارکت دادن رشکت کنندگانی بیشرت ،و این دامی است که باید هر جشنوارهی
دانشجویی از آن برحذر باشد و از جسنت از آن نرتسد .بسیار بهرت بود که این مبلغ بین متام رشکت کنندگان تقسیم میشد
و کمکی میشد برای دانشجویانی که در مرحلهی اول ایده های شان پذیرفته شده تا آثارشان را به بهرتین نحو دلخواه
به انجام رسانند یا به آثار بعدیشان بیندیشند .از طرفی در این جشنواره دیدیم که هر عکاس ایدهی خود را با کم و
کاستیهایی اندک و گاهی با متام و کامل به انجام رسانده بود .دیدگاهها متنوع بودند و نگاهها متفاوت و هر کدام از
آثار را میشد در نوع خود و با سنجهی خودشان سنجید .قطعیت در اعالم برتری سه نفر اول چندان زیاد نبود و با اندکی
تغییر در دیدگاه داوران نتیجه کامال متفاوت میشد .اگرچه در هر جشنوارهای گریزی از تاثیر دید داوران بر نتیجهی
نهایی نیست ،اما میشود آن را با حذف انتخاب چند نفر اول تا اندازهای تعدیل کرد .البته بد نیست تا در داوری نیز،
در صورت امکان ،به گونهای خود دانشجویان بیشرت رشکت داده شوند.
اما از اتفاقات خوب و به جای این جشنواره با اندکی کم و کاستی نیز باید یاد کرد:
 از برگزاری نشستهای تخصصی که با استقبال نسبتا خوبی مواجه شد. از فروش نرشیات و کتب عکاسی با تخفیف مناسب ،و نیز فروش تجهیزات عکاسی گران قیمت و خاصی که کاربردچندانی برای دانشجویان نداشت ،اما وجودش الزم بود؛ هم برای آشنایی و هم برای جذب اندکی کمکهای مالی.
 از چاپ کتاب آثار که نوعی تاریخنگاری عکاسی معارص ایران است و نیز محملی برای ارائهی آثار دانشجویان (کهامیدوارم برخالف اکرث جشنوارهها عملی شود!).
از شیرینترین خاطراتی که در زندگیام نقش بسته و باقی خواهد ماند ،تقدیر از یک عمر فعالیت هرنی احمد عالی
در دومین جشن عکس دانشگاه هرن است .برایم افتخاری خواهد ماند که نقشی هرچند کوچک در آن داشتم؛ از لبخند
رضایت احمد عالی از اینکه عکاسان نسلهای بعدی قدر فعالیتهایش را میدانند تا پیام دانشجویانی ساختارشکن
که بازهم قدردان متام کسانی هستند که راه را بر آنها هموار کردند .چقدر خوب بود این حرکت در این جشنواره و
جشنوارههای دانشجویی دیگر ادامه مییافت و امیدوارم در حرکتهای بعدی و توسط نسلهای بعد این نیکو به انجام
رسد .کاش میشد ،تا کسانی چون بهمن جاللی و تورج حمیدیان در میانمان بودند از تالششان تقدیر میکردیم .اما دیر
نیست ،هنوز هستند اساتید و پیشکسوتانی که هم نسالن ما قدردانشان هستند.
از متامی دست اندرکاران نخستین جشنوارهی عکس دانشجویی دانشگاه تهران صمیامنه تشکر میکنم و به آنها خسته
نباشید میگویم .امیدوارم چراغ این جشنواره در سالهای بعد روشن مباند ،که درد ما از عدم استمرار چنین حرکتهایی
است.

برزخ جشنواره

هادی آذری  /کارشناس ارشد عکاسی دانشگاه تهران
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برگزاری هر جشنواره و مسابقه ای ،فارغ از مرزبندی های جغرافیایی ،همواره حرف و حدیث هایی را به دنبال خواهد
داشت .بازبودن و عدم تعین ماهیت هرن ،خصوصا در فضای پسامدرن دهه های اخیر نیز به این قضیه دامن زده است.
هر مسابقه ای فارغ از اهمیت و جایگاه آن ،اکرثاً و نه همیشه ،رشکت کنندگان را به دو دسته ی اصلی تقسیم می
کند :راه یافتگان راضی و از قافله بازماندگان ناراضی .دسته ی نخست اغلب لب به تحسین و متجید نحوه ی داوری و
برگزاری خواهند گشود و دسته ی دوم لب به انتقاد .اما من در مقام نگارنده ی این سطور ،به دسته ی سومی تعلق
دارم ،یعنی پذیرفته شدگان منتقد .من در این جا از زبان کسی سخن می گویم که آثارش پذیرفته شده ،اما نسبت به
نحوه ی داوری این جشنواره و در کل نسبت به ماهیت داوری آثار هرن در این مرز و بوم سواالتی دارم .در ادامه بحث
خود را در دو قسمت پی خواهم گرفت.
()1یک روایت
پیش از هرچیز باید پاسخ منتقدین احتاملی این نوشته را بدهم که ممکن است بگویند که رشکت در هر جشنواره ای
یعنی پیشاپیش قبول و تصدیق صالحیت هیئت داوران و گردن نهادن به نحوه ی داوری و برگزاری .پاسخ من این است
که در حدود عرف و عقل ،بی شک مطلب فوق صحیح است اما رشکت در یک مسابقه الزاماً به معنای پذیرش هر
وضعیتی نخواهد بود.
بگذارید از یک اتفاق ساده و خوب رشوع کنیم :برگزاری نخستین جشنواره ی دانشجویی عکس در دانشگاه تهران؛
دانشگاهی که داعیه ی مادری دیگر دانشگاه ها را دارد .شکل پذیرش آثار متفاوت و تا اندازه ای بدیع به نظر می رسد؛
یعنی این که رشکت کنندگان باید در ابتدا طرحی از مجموعه ی مورد نظر خود را در قالب عکس و نوشته ارائه دهند
و در صورت پذیرفته شدن به تکمیل و اجرای آن بپردازند .این تاکید بر نوشته که می تواند مرتادف با هامن بیانیه یا
 statementعکاس باشد ،ویژگی بارزی است که می تواند سطح آکادمیک و میزان جدیت این رخداد را نشان دهد.
اما آن چه مشکل ساز می شود ،انگار هامن عنوان دانشجویی بودن این جشنواره است .هیئت محرتم داوری به جای
قضاوت پیرامون مجموعه هایی حساب شده و نهایی ،گویی در جلسه ی ژوژمان و یا اصالح پروژهی دانشجویان حارض
شده اند .انتخاب تعدادی عکس از میان یک مجموعه و بعضاً ساخنت مجموعه ای جدید ،که احتامالً روح عکاس هم از
آن خرب ندارد ،به روشنی موید این نکته است .اتفاقی که در دوساالنه ی نهم گاهاً یک مجموعه را به یک تک عکس
بدل می ساخت.
اما آن چه این مساله را در این جا برای من بغرنج تر می سازد ،دو مرحله ای بودن این مسابقه با فاصله ای تقریبا
دو ماهه است .یعنی باید پذیرفت برای نظر رشکت کننده گان با وجود دو ماه تفکر و تعمق (احتاملی) در مورد آثار
ارسالی خود ،هیچ احرتامی قائل نبوده ایم .در واقع ،وقتی از مجموعه ای فکرشده صحبت می کنیم ،این مجموعه یا می
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تواند نظر هیئت داوران را جلب کند ،یعنی به لحاظ صوری و محتوایی قابلیت ارائه شدن را دارد که پذیرفته می شود
و یا فاقد کیفیت الزم است که در این صورت باید از گردونه ی رقابت حذف شود ،نه این که به سلیقه ی هیئت داوران
جرح و تعدیل گردد .این درست شبیه این است که به کارگردانی در فالن جشنواره گفته شود " برای این که فیلمت بهرت
شود ما سه چهار پالن از فیلمت را حذف کرده ایم" .البته باید پذیرفت که گاهاً ممکن است حذف یک یا دو فریم با
هامهنگی عکاس ،آن هم یک عکاس دانشجو ،به بهبود و یک دست تر شدن مجموعه کمک کند ،اما حذف نیمی از یک
مجموعه بی شک رشکت کنندگان را با عالمت سوالی بزرگ مواجه می کند .عالمت سوالی که گاه با جواب قاطع کسی
چون مهرداد میرزایی پاسخ داده می شود و گاه با نوشته ای این چنینی که احتامالً جز خودم ،رسدبیر ،هیئت انتخاب
و ویراستار ،خواننده ی دیگری نخواهد داشت .با این وجود مجددا خاطر نشان می کنم که مجموعه ی عکس کلیتی
را شکل می دهد که هرچند به احتامل بسیار ضعیف ،عکاس ممکن است روی هر فریم آن فکر کرده باشد .البته در
جوامعی که همواره اقلیتی به جای اکرثیتی می اندیشند ،چنین داستانی ،قصه ای ا ست مکرر.
()2برزخ داوری
داوری آثار هرنی ،همواره امری است بغرنج .زیرا هرن بر خالف دیگر رشته ها امری کیفی و سلیقه ای بوده و با مرت،
ترازو و کولیس سنجیده منی شود .اما آن چه این مساله را غامض تر می سازد ،نوعی خالء نوشتار انتقادی است که ما
در این فضا و برهه ی تاریخی با آن دست به گریبانیم .به یاد دارم که پیشرت از دوستانم در عرصه ی موسیقی شنیده
بودم " :یک نوازنده ی خوب الزماً مدرس خوبی نیست" و حال می توانم بنا به تجربیات هرچند اندک خود چند گزینه
ی دیگر را نیز به آن اضافه کنم که "یک عکاس خوب الزاماً داوری خوب"" ،یک منایشگاه گردان خوب الزاماً عکاسی
خوب" و "یک مدرس خوب الزاماً منتقد خوبی نیست" .در واقع باید پذیرفت که مقوله ی داوری می بایست در نسبتش
با نقد و نوشتار سنجیده شود .چه بسا بسیاری از عکاسانی که آثارشان را دوست داریم ،نسبت به آنچه انجام دادهاند
و درون مایه های آثارشان بی اطالع بوده و بیشرت به شکلی شهودی دست به خلق زده اند .این جا درست هامن نقطه
ای است که آفرینش هرنی راه خود را از نقد جدا می سازد .داوری و قضاوت آثار هرنی ،پیوندی ناگسستنی با حوزه ی
نقادی دارد ،یعنی با بیرون کشیدن جنبه های بدیع و پنهان یک اثر ،تعیین ارتباط آن با تاریخ هرن و یافنت جایگاه آن در
هرن معارص .آنچه می تواند یک مدرس ،هرنمند ،دانشجو و یک منایشگاه گردان را به داوری خوب بدل می سازد ،سبقه
و میزان مامرست او در امر نقادی و قلم زدن در عرصه ی هرن است .مادامی که مساله ی نقد و نقادی در هرن این مرز
و بوم ،امری طفیلی و رسرسی گرفته شود ،تاریخ برای هرن این خاک تکرار می شود.
با یک نگاه گذرا و اجاملی به پیش خوان کتاب فروشی ها می توان فهمید که از حجم وسیع کتب و مقاالتی که در
زمینه ی هرن به چاپ رسیده (چه در قالب نگارش یا ترجمه) ،تنها بخش کوچکی به مساله ی نقادی و آن هم نقادی
هرنی اختصاص دارد .هم چنین ،در میان هزاران جشنواره و مسابقاتی که در سال های اخیر برگزار شده ،تنها دو مسابقه
ی نقد عکس را به خاطر دارم؛ یکی جشنواره نقد عکس دانشگاه هرن و دیگری دانشگاه فردوسی .عالوه بر این ،جای
خالی پژوهش های آکادمیک در زمینه ی تاریخ عکاسی معارص ایران خصوصا پس از انقالب به ایجاد درکی سطحی از
عکاسی معارص ایران دامن زده است .تاریخی که بیشرت به شکلی شفاهی ،تکه پاره و عموماً دیده نشده ،گویی قرار
است سینه به سینه به نسل های آینده منتقل شود .در چنین خالیی ،هر مجموعه و هر تالشی ،پتانسیل آن را دارد که
بدیع و نوآورانه قلمداد شود.

نگاهی آماری به جشنواره عکس
دانشگاهتهران
عباس امیری  /کارشناس ارشد عکاسی دانشگاه تهران
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جشنواره عکس دانشگاه تهران در حالی به پایان رسید که
آمار دقیقی از آثار ارسالی و منتخب آن ارائه نشده است.
در این نوشتار قصد دارم به تحلیل آماری مجموعه آثار به
منایش درآمده در این جشنواره بپردازم.
.1آثار .جشنواره عکس دانشگاه تهران در دو بخش ویژه
و اصلی برگزار شد 4 .مجموعه در بخش ویژه (جدول)1
و  19مجموعه در بخش اصلی (جدول  )2رشکت داشتند.
این آثار از سوی دانشجویان مقاطع کاردانی /کارشناسی
و کارشناسی ارشد رشته های مختلف دانشگاه های کشور
ارسال شده بود .بر اساس جدول شامره  ،3پردیس هرنهای
زیبا دانشگاه تهران با  14مجموعه در دو بخش ،بیشرتین
تعداد آثار راه یافته به این جشنواره را به خود اختصاص
داده و بعد از آن دانشگاه هرن تهران ،واحدهای دانشگاه
آزاد اسالمی و دانشگاه جامع علمی -کاربردی قرار دارند.
نتایج داوری مجموعه ها بدین رشح است :نفر اول؛ فواد
رهنام با مجموعهی«آزادی»،نفر دوم؛ محمدرضا میرزایی با
مجموعهی«انگار»و نفر سوم سپیده کیانی با مجموعهی
«زندگي روزمره من» .هیئت داوران اما هیچ یک از
مجموعههای عکس ارسالی را شایستهی دریافت جایزه
ندانست و جهت تشویق دانشجویان ،جایزهی بخش ویژه
را به سپیده ساالروند با مجموعهی«اين جا جزيره بيست
سالگی است» و نوید ریحانی با مجموعهی «داالن» اهدا
کرد.
با تامل در نفرات برتر این جشنواره قصد دارم در ادامه
کارنامه دانشکده های عکاسی را دقیق تر مورد بررسی
قرار دهم .سوال من این است که دستاورد دانشکدههای
عکاسی کشور از جشنواره عکس چه بود؟ اگر نگاهی
دقیقتر به جدول شامرهی  4بیندازیم ،می توانیم مشاهده
کنیم که از  15مجموعه جشنواره عکس فقط یک مجموعه
که متعلق به دانشگاه هرن تهران است توانسته موفق به
دریافت جایزه جشنواره گردد؛ یعنی مقام اول بخش اصلی.
اما سهم دانشکده عکاسی دانشگاه تهران چه بوده؟
هیچ .با آنکه یک مجموعه از مقطع کارشناسی عکاسی
و  7مجموعه از مقطع کارشناسی ارشد عکاسی در میان

مجموعه ها دیده می شود اما هیچ کدام از  8مجموعه نتوانست مقامی در شان اولین دانشکده عکاسی کشور با
آن اساتید و امکانات کسب کند .تنها یک مجموعه از کل مجموعههای عکس دانشگاه تهران (آن هم نه از دانشکده
عکاسی) در بخش ویژه تقدیر شد .اما مشکل کجاست؟ آیا نوک پیکان اتهام را باید به سمت دانشجویان کارشناسی و
کارشناسی ارشد دانشکده عکاسی نشانه رفت؟ یا اساتید دانشکده؟ یا سیستم آموزشی عکاسی دانشکده؟در واقع می
توان گفت ره آورد جشنواره عکس دانشگاه تهران نواخنت زنگ خطر برای خود دانشکده عکاسی دانشگاه تهران است؛
یعنی اگر چه بیشرتین تعداد مجموعههای عکس راهیافته به جشنواره از آن دانشکده عکاسی دانشگاه تهران است اما
عدم کسب حتی یک مقام ،نشان از وجود مشکالتی در این مجموعه(دانشکده عکاسی)دارد بنابراین نیاز است کنکاشی
جدی در وضعیت موجود جهت رسیدن به نتایج مطلوبتر توسط اصحاب این دانشکده صورت گیرد .دانشکدهای که
عکاسان خارج از دانشگاه و عالقهمندان عکاسی به آن چشم دوختهاند و انتظار بیشرتی از آن دارند.
در این بین ،دانشکده اصفهان با یک مجموعه نیز رشکت داشت که آن هم ناموفق بود .طبق آمار بهرتین نتایج نه از آن
دانشکده های قدیمی عکاسی ،بلکه از آن واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی است .در واقع واحدهای دانشگاه آزاد با چهار
مجموعه در هر دو بخش رشکت داشتند که یک مجموعه موفق به کسب مقام دوم بخش اصلی و دیگری تقدیر شده
بخش ویژه ،موفقتر از دیگر دانشکدههای عکاسی عمل کرده اند( البته این دو مجموعه متعلق به دانشجویان دانشکده
عکاسی دانشگاه آزاد هرن و معامری تهران نیستند بلکه متعلق به دانشجویان دیگر رشتههای تحصیلی دانشگاه آزادند).
از دیدن این نتایج سوال دیگری پیش می آید آیا کسب رتبه و دریافت جایزه ،عاملی جهت ارزیابی موفقیت سیستم
آموزشی یک دانشکده عکاسی محسوب می شود یا نه؟ به نظر می رسد رصاحتا اینگونه نیست و مالکهای زیادی برای
ارزیابی وجود دارد ،نه رصفا نتایج یک جشنواره عکس .اما نکته قابل تامل این است که در جشنواره عکس دانشگاه
تهران ،در رشایطی یکسان مجموعه عکسهایی از چندین دانشکده عکاسی و غیر عکاسی رشکت داشتند و نتیجه
داوری(در سیستم داوری این جشنواره سه استاد و یک دانشجو از دانشکده عکاسی دانشگاه تهران حضور داشتند) تا
حدودی نشان از عدم موفقیت دانشکدههای عکاسی کشور دارد( .منودار شامره )5
جدول شماره 1

نام مجموعه

مقطع تحصیلی

دانشگاه

 1سپیده ساالروند

اینجا جزیرهی بیست
سالگی است

کارشناسی پژوهشگری علوم
اجتماعی

دانشگاه تهران

 2غزاله غضنفری

شما در اشتباهید «بت
های ذهنی»

کارشناسی ارشد طراحی صنعتی

دانشگاه هنر اسالمی تبریز

3

نویدریحانی

داالن

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد
علوم و تحقیقات اهواز

4

نازنین
ظفرصادقیان

زنگ آخر(جام زهر
فارغالتحصیلی)

کارشناس گرافیک

دانشگاه آزاد اسالمی

بخش ویژه

بخش اصلی

نام مجموعه

مقطع تحصیلی

دانشگاه

1

ابراهیم سیسسان

تندیس ها

کاردانی فیلم سازی

دانشگاه جامع علمی-
کاربردی

2

اشکان زهرایی

جهان های موازی(سگ شرودینگر)

کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی

دانشگاه تهران

3

الهه عبداله آبادی

سکوت

کارشناسی ارشد عکاسی

دانشگاه هنر

4

انسیه لشگری

کوچه های بن بست

کارشناسی ارشد عکاسی

دانشگاه تهران

5

پوریاهنرمند

کودکی ای که گذشت

کارشناسی ارشد عکاسی

دانشگاه تهران

6

سهیالشمس الهی

خانه

کارشناسی ارشد عکاسی

دانشگاه تهران

7

عباس امیری

زندگی روزمره در ایران مدرن(با تاکید بر خانواده های
جنوب ایران :خوزستان)

کارشناسی ارشد عکاسی

دانشگاه تهران

8

فاطمه بیگ مرادی

خزان

کارشناسی ارشد عکاسی

دانشگاه تهران

9

هادی آذری

نابودگی

کارشناسی ارشد عکاسی

دانشگاه تهران

10

ولی اله سابقی سارویی

عکس های هوایی تهران

کارشناسی ارشد عکاسی

دانشگاه هنر

11

مینا ممیز

داستان تهران

کارشناسی عکاسی

دانشگاه تهران

12

مهساپورحسینی

چرخ خیاطی

کارشناسی طراحی صنعتی

دانشگاه تهران

13

محمدرضامیرزایی

انگار

کارشناسی زبان ایتالیایی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد
تهران شمال

14

فواد رهنما

اینجا زیستگاه من است و آزادی جغرافیای ذهن من

کارشناسی ارشد عکاسی

دانشگاه هنر

15

سپیده کیانی

زندگی روزمره ی من که دختر جوان هنرمند ایرانی
هستم

کارشناسی ارتباط تصویری

دانشگاه هنر سمنان

16

محسن شاهمرادی

جغرافیای ذهن من اینجا زیستگاه من است

کارشناسی سینما

دانشگاه جامع علمی-
کاربردی

17

محمد افضلیان

پنجره

کارشناسی طراحی صنعتی

دانشگاه علم و صنعت

18

مختارحسین زاده

دنیای تاریک

کارشناسی مدیریت بازرگانی

دانشگاه پیام نور

19

منصورشمسی

اینجا زیستگاه من است

کارشناسی عکاسی

دانشگاه هنر اصفهان
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 . .2عکاسی بیرون از حصار دانشکدههای عکاسی .نتیجه دیگری نیز
از رتبههای کسب شده در جشنواره عکس به دست میآید .وقتی
از میان دانشکدههای عکاسی تهران ،هرن ،اصفهان ،سمنان ،آزاد هرن
و معامری(دانشکده عکاسی) تنها یک مجموعه قادر به دریافت
رتبه در جشنواره دانشجویی عکس میشود ،بهنظر میرسد باید
تغییری در نحوهی عملکرد دانشکدههای عکاسی و خود رشتهی
عکاسی (رسفصل دروس ،نگرشها و…) صورت گیرد یعنی انتظار
می رود رشته آکادمیک عکاسی ،از این حالت کم تاثیر در جریان
عکاسی به جایگاهی تاثیرگذارتر ارتقاء یابد .اگر بخواهیم تعداد آثار
دو بخش و جوایز دریافت شده توسط دانشکدههای عکاسی را با
جوایز دریافت شده توسط سایر رشتهها و دانشکدههای غیرعکاسی
مقایسه کنیم خواهیم دید عالقه مندان به عکاسی بسیار پرکارتر و
مشتاقتر از دانشجویان عکاسی عمل کرده اند؛ امری که نشان می
دهد عکاسی حرفه ای در حصار دانشکده های عکاسی نیست .این
امر شاید در بین عالقمندان عکاس غیر دانشجو نیز قابل مالحظه
باشد .شاید تعداد آثار ارسالی به جشنوارههای داخلی و خارجی یا
منایشگاههای عکسی که توسط عکاسان به اصطالح غیرآکادمیک در
گالریها برگزار می شود ،دلیل قانع کنندهتری باشد .هر چند کیفیت
آثار این منایشگاهها خود محل بحث دیگری است.
در انحصار نبودن عکاسی به دانشکدههای عکاسی ،شاید نتیجه
این نکته است که تا چندی پیش این دانشکدهها تنها راه ورود
عالقهمندان به دنیای عکس محسوب میشدند اما امروزه با امکاناتی
چون دوربینهای دیجیتال ،فتوشاپ ،وب سایتها ،گالریهای
مجازی و کتابهای فراوان ،برج عاج بودن دانشکدههای عکاسی از
بین رفته است .بنابراین شاید تنها چیزی که همچنان میتواند در
اختیار دانشکدههای عکاسی به شکلی انحصاری باشد؛ سبکها و
خالقیاتهای تازه ی منتج از فضای آموزشی دانشگاهیست ،یعنی
اینکه دانشکدههای عکاسی بتوانند جریان ساز باشند و همیشه
رسمشق های جدیدتری خلق کنند امری که تاکنون رصد نشده است.
البته باید کنکاشی در دانشکدههای عکاسی سایر کشورها نیز صورت
گیرد تا مشخص شود آیا آنجا نیز رشد و پیرشفت عکاسی بیرون از
دانشکدههای عکاسی بیشرت از درون دانشکدههای عکاسی است یا
نه .تنها در این صورت است که می توان حکمی دقیقتر و شفافتر
در خصوص موفقیت یا عدم موفقیت دانشکدههای عکاسی کشور
صادر کرد.
در هر صورت نفس برگزاری اولین جشنواره عکس توسط انجمن
علمی عکاسی پردیس هرنهای زیبا دانشگاه تهران و همت و تالش
دانشجویان عکاسی قابل تقدیر است .امیدوارم که با استمرار این
جشنواره عکس هم چنان شاهد رشد عکاسی آکادمیک ایران باشیم.

جدول شماره 3
دانشگاه

تعداد آثار کاردانی/
کارشناسی

رتبه

تعداد آثار کارشناسی
ارشد

رتبه

1

دانشگاه تهران

4

جایزهی بخش ویژه

7

----

2

دانشگاه هنر

-------

----

3

رتبه اول بخش اصلی

3

جامع علمی -کاربردی

2

----

-------

----

4

هنر تبریز

---------

----

1

-----

5

هنر سمنان

1

رتبه سوم بخش اصلی

--------

-----

6

هنر اصفهان

1

----

--------

-----

7

پیام نور

1

----

--------

-----

8

علم و صنعت

1

----

--------

-----

9

آزاد اسالمی واحد تهران شمال

1

رتبه دوم بخش اصلی

---------

------

10

آزاد اسالمی واحد علوم و
تحقیقات اهواز

----------

------

1

جایزهی بخش ویژه

جدول شماره 4
دانشگاه

تعداد آثار کاردانی /کارشناسی

رتبه

تعداد آثار کارشناسی ارشد

رتبه

1

دانشگاه تهران

4

جایزهی بخش
ویژه

7

----

2

دانشگاه هنر

-------

----

3

رتبه اول بخش
اصلی

3

هنر اصفهان

1

----

-------

----

دانشگاه هنر
دانشگاه اصفهان
دانشگاه تهران

نمودار شماره 5

کارشناسی ارشد

کارشناسی

