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صفحــات پیــِش رو حاصــل تــالیش اســت بــرای گریــز از ســکون، بــرای بــاز یافــن 
ریشــه های گیاهــی کــه بــا گذشــت ســه ســال و انــدی از فروخفن شــان در خــاک 
فرامــویش، امیــد بــه رس بــرآوردن دارنــد تــا هنــال چشــمک دوبــاره پــا بگیــرد و جوانــه 
بزنــد. در مــدت فقــدان حضــور نرشیــه در دانشــکده، تالش هــای فــراواین بــرای تــداوم 
فعالیــت دانشــجویی  شــکل گرفتــه اســت کــه شــاخص ترین نقــش آن، کنــار هــم قــرار 
گرفــن جمــع کثیــری از دانشــجویان رشــته ی عــکایس دانشــکده ی هرنهــای زیبــای 
دانشــگاه هتــران و همــدل شــدن آنــان بــرای بــه مثــر نشســن هرچــه باشــکوه ترش 
نــام رشــته ی عــکایس هرنهــای زیبــا در قالــب ســاالنه ی عکــس  تــداوم  در جهــت 

دانشــجویان عــکایس دانشــگاه هتــران اســت.

انتقــادی و  پایــه ی خــود  بــر  ادامــه ی راه چشــمک را  کــه در تالشــیم  آن جایــی  از 
ایــن  بــر  همــواره  آن  تــداوم  بــرای  و  بنــا هنیــم،  آن  محتــوای  دانشــجویی تر شــدن 
دو اصــل ثابت قــدم باشــیم، مشــاره ای کــه پیــِش رو داریــد را بــه ســاالنه ی عکــس 

داده ایــم. اختصــاص  هتــران  دانشــگاه 

ســاالنه  مخاطبیــن  همــه ی  از  کــه  بــود  رویکــرد  همیــن  شــکل گیری  جهــت  در 
تــا در بســرتی کــه برایشــان فراهــم آورده ایــم،  در ســه دوره ی گذشــته خواســتیم 
نقطه نظرهــای خــود را در هــر قالــیب اعــم از نقــد و پیشــنهادات اجرایــی، بــه رشــته ی 
حتریــر در آورنــد و نیــز در تکمیــل همیــن رویکــرد بــود کــه گفتگوهایــی را بــا دبیــران 
اجرایــی و دبیــران علمــی ســه دوره ی پیشــین ســاالنه و نیــز اســاتید دانشــکده شــکل 
دادیــم تــا هــم بــا نگاهــی دوبــاره بــه عملکــرد اجرایــی ایــن رویــداد دانشــجویی، بــه 
نقــد عملکــرد هــر دوره بــا توجــه بــه گــذر زمــان از آن هــا برپدازیــم و هــم بــا انتقــال 
جتربیــات دانشــجویان فعــال حــارض در هــر دوره ی ایــن رویــداد، ســندی مکتــوب از 
جتــاریب در دســت داشــته باشــیم کــه چــراغ راه بــرای برگزارکننــدگان دوره هــای بعــدی 

ســاالنه ی عکــس هســتند.

باشــد کــه حاصــل تالش مــان بــا همــه ی کاســی ها و خامی هایــش، نقطــه ی رشوعــی 
باشــد بــرای ادامــه ای متــداوم و پــر بــار...

 نفیسه صاحل آبادی

سخن سـردبیر
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نوشــن از جشــنواره ی دانشــجویی عکــس دانشــگاه هتــران، آن هــم در آســتانه ی 
اســت.  لذت خبــش  بســیار  دشــواری،  عیــن  در  برگــزاری اش،  ســالگرد  هشــتمین 
دشــوار اســت چــون برگــزاری و عــدم اســتمرار آن، ناگفته هــای بســیاری دارد کــه 
فــراز و فرودهایــش  بــا همــه ی  آن دوران،  یــادآوری  امــا  نیســت.  بــروزش  مجــال 
شــیرین اســت. آن قــدر شــیرین کــه گــذر ایــن هشــت ســال، حــرت تکــرار آن جتربــه 

را کهنــه نکــرده اســت.

گام هــای آغازیــن جشــنواره را در رشایطــی برداشــتیم کــه بــا گذشــت ســه دهــه از 
ورود رشــته ی عــکایس بــه دانشــگاه هتــران، خــأ رویــدادی دانشــگاهی بــا محوریــت 
بــود و  افتــاده  تعویــق  بــه  هــرن  دانشــگاه  بــود. جشــن عکــِس  عــکایس محســوس 
امیــدی بــه برگــزاری دوســاالنه نبــود. بزرگ تریــن و مهم تریــن معضــل مــا، ایجــاد بــاور 
بــه امــکان برگــزاری یــک رویــداِد بــزرگ، در اذهــان دانشــجویان، اســاتید و مســئوالن 
ســوی جریــاین  از  هــم  آن  ایــران.  رسارس  دانشــجویان  ســطح  در  رویــدادی  بــود. 
دانشــجویی. در اجنمــن علمــی دانشــجویی عــکایس بــه عنــوان شــورای سیاســتگذار، 
برنامه ریــز و مجــری جشــنواره طــی دو ســال بــا اجــرای برنامه هــای مختلــف شــامل 
نشســت های ختصــی و کارگاه هــای آمــوزیش، برگــزاری رویــدادی وســیع تر را متریــن 
کــرده بودیــم. بــا فعــاالن حــوزه ی هرنهــای جتســمی جلســایت مشــرتک داشــتیم تــا 
اولیــن جتربه مــان در برگــزاری جشــنواره، کمــرت دچــار لغــزش شــود. مــا در اجنمــن 
شــش نفــر بودیــم. بــا هدف هــا و انگیزه هــای مشــرتک. همــه مصمــم بودیــم تــوان 
فکــری و اجرایــی یــک هنــاد دانشــجویی را آن طــور کــه شایســته اســت، نشــان دهیــم. 
هنــادی مســتقل کــه بتوانــد وضعیــت موجــود را رصــد، راهکارهــا را بــرریس و بــه دور 
رویکــردی  چنیــن  اگرچــه  کنــد.  اختــاذ  را  الزم  تصمیم هــای  مصلحت اندیــی  از 
همــواره در تقابــل بــا متامیت خواهــی ســطوح مدیریــی در دانشــگاه بــوده اســت 
و بــه تبــع آن هزینه هایــی را حتمیــل می کنــد امــا عــزم مــا اســتوار بــود. هرچــه بــه 
آبان مــاه نزدیک تــر می شــدیم، تعــداد کســاین کــه باورمــان می کردنــد و همراه مــان 
می شــدند، بیشــرت می شــد. اگرچــه کــم نبودنــد دســتان گــرم و یاری دهنــده ی کســاین 
کــه از آغــاز بــه اتــکای بودن شــان پــا بــه عرصــه گذاشــتیم. بــه هــر روی جشــنواره پــس 
از ماه هــا تــالش در 28 آبــان  1390 بــا هفتــه ی عکــس آغــاز شــد و بــا رومنایــی از کتــاب 

آثــار برگزیــده در 31 اردیبهشــت  1392 پایــان یافــت.

 حرست یک تکرار
آن قــدم  نیــز در  بــه همــوار شــدن راهــی کــه دانشــجویان دیگــر  امیــدوار بودیــم   
بســرتی مناســب  بگذارنــد و ضعف هــا و کاســی های جشــنواره ی خنســت را در 

کننــد.  جــران 
هرگــز بــاور منی کردیــم نقطــه ی آغــاز جشــنواره، نقطــه ی پایانــش باشــد. شــورخبتانه 
بــرای  انتظارهــا  تــا  اجنمــن، قربــاین تنگ نظری هــا شــد  اعضــای جدیــد  تالش هــای 

شــکل گیری جریــاین دیگــر بــه درازا بکشــد.

بقــا و تــداوم هــر فعالیــت نظام یافتــه ای نیازمنــد نقــد اســت و جشــنواره نیــز از ایــن 
قاعــده مســتثین نبــود. بــه لطــف نرشیــه ی چشــمک ایــن مهــم میــر و مجموعــه ای 
بــرای  بســرتی  امــا  گــردآوری شــد.  ویژه نامــه ای  در  پیرامــون جشــنواره  نقدهــا  از 

اســتمرارش هرگــز مهیــا نشــد.

پنــج ســال گذشــت تــا رویــدادی بــا ابعــاد و رویکردهایــی متفــاوت امــا خویشــاونِد 
همــان جشــنواره شــکل بگیــرد. اکنــون می بایســت چهارســالیگ ســاالنه ی عکــس را 
جشــن بگیریــم. نــگاه پرسشــگر را ارج هنیــم و بــر اهمیــت نقــش دانشــجویان در 
شــکل گیری آن تاکیــد کنیــم. امیــد کــه در بســرتی ســامل تداومــش را شــاهد باشــیم.

محمد محمدامیین
دبیر اجرایی جشنواره ی دانشجویی عکس دانشگاه هتران
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»مالل پادزهر خویب برای وحشت است.«)دوموریه،12:1938(

هرنی َولیس، َچرِتتون

1856 م، رنگ روغن روی بوم

نقایش، 24x36 سانی مرت

موزه ی تِیت لندن

فلســفه و عــکایس عنــوان اولیــن نشســت اولیــن ســاالنه ی دانشــجویان عــکایس 
دانشــگاه هتــران بــود کــه بــا حضــور فرشــید آذرنــگ برگــزار شــد. هــر فــرد پیگیــر عکایس 
معــارص ایــران و عالقــه منــد بــه آن، او و آرائــش را مــی شناســد و بــا کتــاب عکــس 
فرامــویش و ترجمــه ی روان یــیک از مهــم تریــن کتــب نظــری تاریــخ عــکایس یعــین 
اتــاق روشــن نیــز آشناســت امــا حضــور و فعالیــت عمــده  و اثرگــذار وی در عــکایس 
ایران ســال ها در جایگاه اســتاد و هدایت دانشــجویان در کالس های نقد عکس 
و کارگاه هــای مســتند و آزاِد دانشــگاه آزاد بــوده اســت. تســلط او بــر فلســفه و 
آشــنایی عمیــق وی بــا عــکایس، بــه خصــوص عــکایس در آکادمــی، دلیــل حضــور او 

در آن جلســه بــود. 

از  زیــادی  کــه خبــش  بودنــد  مفاهیمــی   )Self(و خــود ناامیــدی  مــالل،  مفاهیــم 
صحبــت هــای او را تشــکیل مــی دادنــد و همچنیــن بنیــان نظــری ایــن یادداشــت بــر 
آهنــا اســتوار اســت تــا نســبت آن بــا عــکایس معــارص ایــران مــورد بــرریس قــرار گیــرد. 

ارجاعــایت بــه برخــی از ســخنان وی در مــن پیــِش رو نیــز وجــود دارد. 

مفهــوم خــود از دیــدی کیل بــه معنــای هویــت شــخص بــه مثابــه ابــژه ی تفکــِر آگاهــی خاکسرت مالل؛ امید
فــرد از بیــرون اســت)Zahavi,2008:22(. ایــن خــود اســت کــه زنــدیگ مــی کنــد و 
امیــد بــه دیــدن کشــف هــای تــازه و حــی دســت یــایب بــه آهنــا مــی بنــدد و زمــاین کــه 
بــا تکــرار گذشــته و عــدم مشــاهده ی امیــدش روبــرو مــی شــود، مــالل را جتربــه مــی 
کنــد. شــاید بــه ســاده تریــن شــکل مفهــوم مــالل ایــن باشــد کــه فــرد نتوانــد آچنــه کــه 
مــی خواهــد را اجنــام دهــد یــا مجبــور بــه اجنــام کاری باشــد کــه عالقــه ای بــه اجنــام 
آن ندارد)اسِونســن، 21:1994(. بِِکــت در اولیــن رمانــش ایــن وضعیــت را بــه خــویب 

تصویــر مــی کنــد:
»او، یب هیــچ هویــی، در باتــالق رخــوت و سســی فــرو رفتــه بــود. ...هشرهــا و جنــگل 
هیــچ کشــی  کــه  بودنــد  هایــی  ســایه  و  نداشــتند  هویــی  نیــز  موجــودات  و  هــا 
محــوری  و  هیــچ شــکل  او  ...هســی  کردنــد  مــی  ایجــاد  هیجــاین  نــه  و  نداشــتند 
نداشــت و مرکــز آن در همــه جــا بــود، هیــچ جــا در حاشــیه اش قــرار منــی گرفــت و 

)1992:121,Beckett(».بــود و رخــوت  از سســی  ناشــناخته  مــردایب 

انســان بــه واســطه ی مفهــوم خــود و واســطه شــدن آن اســت کــه جهــان اطــراف را 
جتربــه و درک مــی کنــد. بــرای هــر فــردی بــه خصــوص افــراد عالقــه منــد بــه هــرن، عــکا 
یس و مواجهــه بــا عکــس هــا واســطه ای بــرای جتربــه ی جهــان اطــراف نیــز اســت کــه 
بــه کمــک مفهــوم خــود بــرای دریافــت شــفاف تــری از جهــان اطــراف مــی آیــد. زمــاین 
کــه خــود نتوانــد بــه واســطه ی آن چیــز جدیــدی را کشــف کنــد و بــا آن آشــنا شــود، 
دچــار مــالل مــی شــود و زمــاین کــه ایــن رشایــط ادامــه یابــد، ایــن حــس مــی توانــد بــه 
بــروز حــس ناامیــدی دامــن زنــد؛ ناامیــدی از عــدم امــکان جتربــه ی بیشــرت و عمیــق 

تــر جهــان و متعلقــات آن. 

آذرنــگ در دقایــق ابتدایــی نشســت از خــود و اعتمــاد بــه ندایــی دروین، در انتهــا از 
ناامیدی)خطرنــاک بــودن امیــدواری( و در رسارس نشســت بــه مفهــوم مــالل اشــاره 
کــرد کــه ایــن مفاهیــم بــه حالــی بدیهــی بــا یکدیگــر مرتبــط هســتند و مــی تــوان 
رسپــای ارتبــاط آن هــا را بــا عــکایس بــه خصــوص عــکایس ایــران شــاهد بــود؛ البتــه کــه 
ســخنان بــه ظاهــر تلــخ وی، بــه خصــوص بیــان مــرگ عــکایس، بــه دلیــل دچــار ســوء 

برداشــت بســیاری شــد. 
»انســان تنهــا موجــودی اســت کــه مــی توانــد ملــول شــود. مــا نیــز همچــون همــه 
ی شــکل هــای حیــات، بــه یب عالقــیگ ادواری دچــار مــی شــویم، و احتمــاال تنهــا 
موجــودی مــی توانــد مــالل را احســاس کنــد کــه سیســتم عصــیب اش بــه انــدازه ی 
انســان توســعه  یافتــه باشــد. و از میــان انســان هــا نیــز تنهــا کســاین مســتعد مــالل 
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انــد کــه از نظــر قــوای ذهــین دســت کــم معمــویل باشــند. افــراد کــودن ممکــن اســت 
  )1983:23,Nisbet(».یب عالقــیگ را بشناســند ویل مــالل را تشــخیص منــی دهنــد
عــکایس امــروزه ی ایــران بــه طــور کل بــه جایــی رســیده کــه فرآینــد ایجــاد مــالل و 
نتایــج آن بــرای عکاســان و مخاطبــان جــدی عــکایس اصیــل مــی توانــد رخ دهــد؛ نــه 
عکاســاین کــه تــن بــه بــازار و مناســبات و بــازی هــای فرهنــیگ مــی دهنــد کــه نتیجــه  
چیــزی بیــش از یــک شــیرین کاری محــض کــه بــه منظــور ایجــاد پیچیــدیگ و منایــش 
یــک عمــق تصنعــی شــاید وام دار از فلســفه و مفاهیــم پیجیــده، نیســت. اکنــون 
کــه در عــکایس بــه خصــوص عــکایس ایــران عمــده ی فعالیتهــا بــه منظــور منایــش و 
دیــده شــدن شــکل مــی گیرنــد نــه تعمــق در جتربــه ی فــرد یــا همــان خــود کــه منــی 
تــوان نتیجــه ی آن را از ابتــدا پیــش بیــین کــرد، اوضــاع بــه گونــه ای تغییــر مــی کنــد 
کــه مخاطــب جــدی عــکایس از تکــرار و مواجــه بــا آثــاری کــه منــی تواننــد واســطه 
ای بــرای وی بابــت جتربــه ی دنیــا شــوند، دچــار مــالل مــی شــود؛ انــگار کــه مفهــوم 
خــوِد وی پیــش خــودش زیــر ســوال مــی رود. مواجــه بــا چنیــن اوضاعــی مــی توانــد 
بــرای مخاطــب جــدی عــکایس وحشــتناک باشــد و بــه قــول دوموریــه مــالل پادزهــر 

مناســیب بــرای ایــن حــس اســت.    
»شــاید اکنــون هــرن بایــد مــالل آور باشــد)که الزامــا بــه معنــای خــوب بــودن چنیــن 

هــرنی نیســت(.
مــا دیگــر نبایــد از هــرن انتظــار مشــغول کــردن مخاطــب بــه خــود و ایجــاد نقطــه ی 

 )2013:86,Sontag(».عطفــی را داشــته باشــیم؛ حداقــل از هــرن واال

وی بــا آن کــه در ابتــدای نشســت چنــان اذعــان منــود کــه منــی تــوان بــه راحــی درباره ی 
ارتبــاط میــان فلســفه و عــکایس صحبــت کــرد امــا ســخنانش را بــا طــرح یــک ســوال 
فلســفی بــه پایــان بــرد کــه بــه نظــر خویــش عــکایس مــرده اســت امــا آیــا امــکان اثبــات 
عــدم آن وجــود دارد؟ پاســخ ایــن ســوال شــاید در متــام طــول نشســت و ســخنان 
آذرنــگ پراکنــده بــود؛ حــی خــود بعــد از طــرح ایــن ســوال بــه گونــه ای ایــن ســوال 
را پاســخ داد؛ کــه تــا وقــی مــالل رشایــط موجــود یعــین مــرگ عــکایس یــا هــر مفهــوم 
دیگــر پذیرفتــه نشــود و از حیــات آن ناامیــد نشــد، منــی تــوان امــکان تولــد دوبــاره ی 
آن را متصــور بــود و بــه دنبــال راه حــیل بــرای احیــای آن گشــت. از ســویی دیگــر  بــه 
اعتقــاد او بــا آنکــه عــکایس مــرده ویل نبایــد آن را دفــن منــود. پــس مــرگ آن منــی توانــد 
ترســناک باشــد امــا بایــد چنیــن ســوال و مســئله ای را جــدی گرفــت و بــه آن فکــر 
کــرد؛ نــه بــه معنــای احیــای آن بلکــه بــرای امــکان دســت  یافــن بــه مفاهیمــی جدیــد. 
بــا آنکــه آذرنــگ در برابــر عــکایس ایــران و حــی جهــان فــردی ملــول اســت ویل اگــر 
مخاطــب هوشــیار باشــد و حواســش صیقــل خــورده، بــه خــویب در مــی یابــد کــه 
مــالل و ناامیــدی کــه وی از پوچــی نیســت بلکــه از امیــد و شــور و گرمایــی دروین 

نســبت بــه عــکایس رسچشــمه مــی گیــرد. حــس ناامیــدی وقــی رخ مــی دهــد کــه 
پاســخی بــرای نیازهــا و انتظــارات دروین فــرد یــا همــان خــود در دســرتس نباشــد. 
چنــان کــه مــی تــوان از ســخنان وی برداشــت کــرد کــه او ســال هــا مشــتاق مشــاهده 
ی آثــاری در عــکایس ایــران و حــی جهــان بــوده کــه فقــدان دریافــت واکنــش مثبــی 
نســبت بــه امیــدش باعــث شــده تــا دچــار مــالل شــود؛ مــالیل کــه از رس اجبــار بــا 
مواجــه بــا آثــار غیــر اصیــل)از منظــر فاصلــه داشــن بــا جتربــه ی شــخی عــکاس( 
رخ داده اســت. امــا هــر فــرد ملــول یــا کــی کــه بــا مــرگ عزیزش)عــکایس( روبــرو 
شــده، بــا متــام رخــوت و اندوهــی کــه در برابــر رشایــط واقــع دارد، کــور ســوی امیــدی 
در درونــش حــس مــی کنــد تــا رشایــط بــه نفــع خواســته اش تغییــر کنــد. تــا آن عزیــز 
دوبــاره بــه زنــدیگ برگــردد؛ نــه آنکــه همــه چیــز متــام شــده اســت و فــرد بــه دلیــل 

روبرویــی بــا مــرگ بایــد خــود نیــز بــه آن تــن دهــد. 

ایــران،  عــکایس  دربــاره ی  گــویش شــنوا  بــرای  نشســت  ایــن  در  آذرنــگ  ســخنان 
بیــدار کننــده بــود. افــراد زیــادی بــه دلیــل ظاهــر منفــی آن هــا و بیــان مــرگ عــکایس 
بــه مخالفــت برخواســتند ویل همیــن شــخصیت مبــارز او و ارصارش بــرای مــرگ 
)عــکایس(، ناخــودآگاه حکایــت از تولــدی دیگــر اســت؛ امیــدی کــه از جتــم خاکســرِت 
مــالیل کهنــه برمــی آیــد و جــان مــی گیــرد. مــالیل کــه امیدهــا و انتظاراتــش بــر بــاد 
رفتنــد ویل روزهــای جدیــد و جتــاریب کــه شــاید شــبیه مکاشــفه باشــند انتظــارش را 

مــی کشــند. 
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بــه هبانــه ی بــرریس و حتلیــل رونــد ســاالنه های عکــس دانشــجویان عــکایس دانشــگاه 
هتــران، گفتگویــی بــا آقایــان مهــرداد جنم آبــادی و مهــران مهاجــر، از اســتادان گــروه 
این جــا  در  کــه  گرفــت  صــورت  هتــران  دانشــگاه  زیبــا  هرنهــای  پردیــس  عــکایس 

ایــن مصاحبــه را خبوانیــد. می توانیــد مــن ویرایش شــده ی 
 

بــه عنــوان ســؤال اول، رونــد ارائــه و پذیــرش آثــار دانشــجویان رشکت کننــده 
تدریــس  شــیوه های  بــر  چقــدر  هتــران  دانشــگاه  عکــس  ســاالنه های  در 

کــرده اســت؟ تغییــر ایجــاد  اســتادان عــکایس تاثیرگــذار بــوده و احیانــاً 

مهرداد جنم آبادی:
خصــوص،  ایــن  در  کوشــش تان  و  می کشــید  کــه  زحمــایت  خاطــر  بــه  ابتــدا  در 
بســیار تشــکر می کنــم. بــه نظــرم مهم تریــن چیــز، عالقــه ای اســت کــه ایــن چنیــن 
مشــا دانشــجویان را بــه یکدیگــر نزدیــک کــرده. بــه یــاد نــدارم در متــام ایــن ســال ها 
رویــدادی به جــز ســاالنه  این گونــه دانشــجویان را بــه همــکاری بــا یکدیگــر بــرای اجنــام 
هــدیف مشــرتک جمــع کــرده باشــد. البتــه در این جــا هنــادی بــه نــام اجنمــن علمــی 
بــه  بایــد  ایــن را  اســت.  نظــرم کارشــان بســیار محــرتم  بــه  عــکایس وجــود دارد و 

برریس و حتلیل روند ساالنه های عکس 
دانشجویاِن عکایس دانشگاه هتران

خاطــر قــدرداین از کاری کــه مشــا می کنیــد، می گفتــم. ایــن ســؤایل کــه مشــا می پرســید 
ممکــن اســت بــه صــورت رمســی بــر روی دیــدن کار دانشــجویان تأثیرگــذار باشــد ویل 
در خصــوص شــکل تدریــس، بنــده بایــد عــرض کنــم کــه کار در یــک  کارگاه عکــس 
رویکــرد از پیــش تعییــن شــده ای نــدارد. خبــی از کارگاه عــکایس در واقــع دســتور 
زبــان اســت و خبــی دیگــر مکاملــه ای عکاســانه اســت کــه دانشــجویان و اســتادان 
بــا هــم خواهنــد داشــت و قاعدتــًا بــا شــناخی کــه آن هــا از ســلیقه ی معلم شــان پیــدا 
می کننــد، کالس بــه مســت و ســوی مشــخص خــود خواهــد رفــت. مــن پیــش از 
برگــزاری ســاالنه ها حــس کــرده بــودم مــا بــه گونــه ای عمــل می کنیــم کــه در نتیجــه ی 
آن حضــور انســان  در عکس هــای دانشــجویان بســیار کمرنــگ شــده اســت، ســپس 
بــا برگــزاری ســاالنه ی اول ایــن مســئله را بــه صــورت عارضــه ای در ایــن چنــد ســال 
اخیــر مشــاهده کــردم. در نتیجــه پاســخم بــه ســؤال مشــا مثبــت اســت، بلــه مــن از 
دیــدن رونــد کارهــای دانشــجویان مقطــع کارشــنایس و کارشــنایس ارشــد، بــه هســم 
خــودم بــه عنــوان یــک همشــاگردی و همــکار احســاس کــردم بایــد روایل را را پیــش 
بگیــرم کــه حضــور انســان در عکس هــا بیشــرت شــود. رشــته ی عــکایس در مدرســه ی 
هــرن و دانشــکده هرنهــای زیبــا شــکل گرفتــه امــا بــه هــر حــال این جــا کارگاه هایــی 
برگــزار می شــود کــه در آن هــا بــه شــکیل از عــکایس پرداختــه می شــود کــه بایــد مطابــق 
معیارهــای جهــاین یــک معنــا از عــکایس باشــد. در هنایــت بایــد بگویــم کــه در منایشــگاه 
اول چنین حی را جتربه کردم و بعد از آن کوشــیدم و از دانشــجویان درخواســت 

کــردم کــه انســان در عکس هایشــان حضــور پررنگ تــری داشــته باشــد.

مهران مهاجر:
درود بــه دوســتان، ایــن را در مقدمــه بگویــم کــه فکــر می کنــم تالش هــای عبــاس 
امیــری و دوســتانش در دانشــکده بــرای نرشیــه ی چشــمک و این کــه االن بــا همــت 
بــا فعالیت هــای اجنمــن علمــی و مشــخصًا  مشــا چشــمک در پیونــد نزدیک تــری 
ســاالنه قــرار گرفتــه، امــر مبــاریک اســت. خیــیل خــوب اســت نرشیــه ی چشــمک ایــن 
جریــان را کــه عمدتــًا فعالیــی اجرایــی اســت و نتیجــه اش را روی دیــوار می بینیــم 
مطــرح  و حبــث  ســخرناین  بــه صــورت  آن  در  شــده  برگــزار  احیانــًا رخدادهــای  و 
می شــوند و شــاید کمــرت در اذهــان مباننــد، بــه شــکل انتقــادی و مکتــوب ثبــت و 
دنبــال می کنــد. ایــن کار بــه همیــن نکتــه ای کــه آقــای جنم آبــادی بــه آن اشــاره کــرد، 
یعــین کوشــش در اســتمرار برگــزاری ســاالنه کمــک می کنــد. حــاال ســه ســال و بــه 
عبــاریت بــا کوشــش ارجمنــد محمــد محمدامیــین و دوســتانش در ســال 1392 مــدت 
طوالین تــری از برگــزاری ســاالنه ها می گــذرد. می توانیــم ایــن امیــد را داشــته باشــیم 
کــه ایــن ســه ســال بــه یس ســال برســد و همان طــور کــه آقــای جنم آبــادی اشــاره کــرد، 
ایــن تــداوم هــم موجــب شــور و نشــاط در کار عکایس مــان می شــود و هــم شــاید 
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پیونــد دوســی ها را محکم تــر می کنــد.    
ایــن  و  بــوده  تأثیرگــذار  ســاالنه  می کنــم  فکــر  بلــه قطعــًا  ســؤال تان،  بــه  پاســخ  در 
آینــه ای کــه پیــش روی مــا قــرار داده، بــه مــِن معلــم و مــِن دانشــجو کمــک می کنــد 
ایــن راه قطعــًا کاســی هایی  ادامــه ی راه اصــالح کنــم. در  تــا مســیر خــودم را در 
در شــیوه ی آمــوزش وجــود دارد کــه گاهــی اوقــات می کوشــیم ایــن کاســی ها را از 
طریــق مشــورت بــا یکدیگــر کمــرت کنیــم، گاهــی اوقــات هــم شــاید خودمــان بایــد 
در  مثــاًل شــاید  کنیــم،  نــگاه  ارائــه می دهــد  آینــه  ایــن  کــه  در جزئیــایت  و  برگردیــم 
ســاالنه ای عکس هــای منظــره  ی هشــری تبدیــل بــه شــیوه ی غالــب بشــود و شــاید 
هــم این گونــه نشــود، بــه ایــن جزئیــات و مســائل بایــد توجــه کــرد. مســئله ی دیگــری 
کــه توجــه مــن را جلــب کــرد و بایــد بــه آن توجــه داشــت، شــأن و مزنلــت عکــس 
در شــکل به واقــع تکیــن خــودش اســت. بــه هــر حــال گرایــش غالــب در ســاالنه و یــا 
موضوعــات دیگــر منایشــگاهی، منایــش عکــس بــه شــکل گروهــی و مجموعه عکــس 
اســت، مــن احســاس می کنــم بــه ویژیگ هــای تک عکــس در ایــن ســال ها کمــرت توجــه 
شــده و بــه خاطــر همیــن در کارگاهــی کــه ســال دوم بــا دانشــجویان عــکایس دارم، 
ســعی می کنــم در مترین هــا تأکیــد بیشــرتی روی آن بکنــم. جنبــه ی دیگــری از ایــن 
تأثیــر را شــاید بــه صــورت غیرمســتقیم در مشــورت گروهــی اســتادان بتــوان دیــد، 
به خصــوص حــاال کــه جمــع مدرســین گــروه عــکایس نســبت بــه چهــار ســال پیــش 
تنــوع بیشــرتی پیــدا کــرده . همیــن تنــوع کمــک می کنــد تــا شــیوه های متنوع تــری در 

کار عــکایس و  منایــش عکس هــا بــه وجــود بیایــد.

افــرادی خــارج  ایجــاد شــد حضــور  از ســاالنه ی ســوم  کــه  تغییــرایت  از  یــی 
از دانشــگاه بــه عنــوان خبــی از گــروه داوران بــود. مشــا تأثیــر ایــن تغییــر را 

چگونــه می بینیــد؟ و در کل نــگاه مشــا بــه آن مثبــت اســت یــا منفــی؟

مهرداد جنم آبادی:
در آغــاز مــن از کســاین بــودم کــه تأکیــد داشــتند بایــد بــه همــان صــورت ســاالنه ی اول 
و دوم، داوری توســط مدرســین داخــیل گــروه عــکایس اجنــام شــود ویل بــا اتفــایق کــه 
در ســاالنه ی ســوم افتــاد، نظــرم بســیار تغییــر کــرد و عمیقــًا موافــق هســتم کســاین 
خــارج از دانشــگاه هتــران در گــروه داوری باشــند. البتــه بایــد تأکیــد کنــم ایــن افــراد 
بایــد بــه گونــه ای انتخــاب شــوند کــه بــه شــیوه ای بــا عــکایس دانشــکده ی هرنهــای 
زیبــا آشــنایی داشــته باشــند یــا این کــه بــه حلــاظ حرفــه ای در جایگاهــی باشــند کــه 
فعالیت شــان مثمرمثــر واقــع شــود. بــه نظــرم ســال گذشــته جتربــه ی خیــیل خــویب بــود 
و بــا توجــه بــه تنــوع افــرادی کــه در گــروه داوران بودنــد، همچــون آقــای جنــف شــکری 
کــه محصــل همیــن دانشــکده بــوده یــا خــامن غزالــه هدایــت و آقــای مهــدی وثوق نیــا 

 دانشــگاه 
ِ
کــه از مدرســین همیــن دانشــکده بودنــد و بقیــه ی دوســتاین کــه از خــارج

آمــده بودنــد، ترکیــب مناســیب شــکل گرفــت و بــا موافقــت هــم اجنــام شــد.

مهران مهاجر:
آقــای  و  مــن  دادنــد  را  پیشــنهاد  ایــن  منوچهــرزاده  رامیــار  آقــای  کــه  موقعــی 
جنم آبــادی مخالفــت کردیــم، فکــر می کنــم شــاید ایــن مخالفــت برخاســته از نوعــی 
محافظــه کاری بــرای حفــظ ســنت ســال های گذشــته بــود و فکــر می کردیــم بایــد بــه 
همــان شــکل ادامــه بدهیــم، ویل بــه هــر حــال ایــن پیشــنهاد قبــول شــد و فکــر کنــم از 
چنــد جهــت نتیجــه هبــرتی داشــت و باعــث شــد ایــن حصــار بســته، بــاز شــود. آمــدن 
داوراین از خــارج دانشــگاه، افــرادی کــه از هرنمنــدان یــا عکاســان تثبیت شــده بودنــد 
بســیار مغتنــم بــود، چــه افــرادی ماننــد آقــای باربــد گلشــیری از خــارج از دانشــگاه، 
چــه آقــای مهــدی وثوق نیــا و خــامن غزالــه هدایــت کــه از بدنــه ی دانشــگاه بودنــد و 
چــه حضــور آقــای جنــف شــکری کــه از دانشــجویان قبــیل همین جــا بــوده اســت. 
ویل حضــور آقــای باربــد گلشــیری از دو جهــت مهــم اســت: یــیک این کــه ایشــان 
خــارج از محیــط دانشــگاهی و دانشــگاه بودنــد و دیگــر این کــه بــه عنــوان هرنمنــدی 
تثبیت شــده در فضــای هــرنی ایــران کار می کردنــد و هرچنــد پروژه هــای ایشــان 
خــارج از حــوزه ی عــکایس اســت ویل در عیــن حــال بــا عــکایس نزدیــک اســت و 
ارتبــاط دارد. بــه نظــر مــن ایــن انتخاب هــا اتفــایق معنــادار هســتند و کمــک می کننــد 
شــور و شــوق دانشــجوها هم بیشــرت شــود، زیرا کارهایشــان توســط افرادی خارج از 
دانشــگاه دیــده می شــود. قاعدتــًا دانشــجویان از دیــدن چهره هــای تکــراری خســته 
می شــوند و در هنایــت شــاید دو نفــر را حتمــل کننــد. شــاید گزینــش آثــار بــه ایــن 
شــیوه کیفیــت باالتــری در انتخــاب و ارائــه ی آثــار بــه وجــود بیــاورد و حضــور افــرادی 

بــا اعتبــار هــرنی باالتــر از بیــرون دانشــگاه بــه ایــن امــر کمــک می کنــد.

بــه رویکــرد  بــا توجــه  کــه  بــود  انتقــادی مطــرح شــده  یــی از ســاالنه ها  در 
دانشــجویی ســاالنه، چــرا یــک نفــر از دانشــجویان بــه عنــوان عضــوی از گــروه 

داوری انتخــاب نشــد؟

مهرداد جنم  آبادی:
باید به این نکته توجه کنید که ترکیب و انتخاب داوران توسط خود دانشجویان 
رشــته ی عــکایس مشــخص می شــود و معلم هــا ایــن ترکیــب را مشــخص منی کننــد. 
البتــه منایشــگاه اول کــه در ســال 1392 برگــزار شــد و محمــد محمدامیــین مدیــر 
انتخــاب عکس هــا  از داوران در  یــیک  بــه عنــوان  بــود، رؤیــا نوری نــژاد  اجرایــی آن 
حضــور داشــت. ایــن چیــزی اســت کــه در واقــع مشــا انتخــاب می کنیــد، نــه مــن و 
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آقــای مهاجــر. در صــورت متایــل برگزارکننــده مــا تنهــا عضــوی از گــروه داوری هســتیم 
و بایــد تصمیــم بگیریــم و ببینیــم کــه کارهــا چگونه انــد و آیــا شایســته ی انتخــاب 
شــدن هســتند یــا نــه. مثــاًل ممکــن اســت دانشــجویی نگاهــی متمایــل بــه شــیک 
از عــکایس داشــته باشــد، خــب طبعــًا بــه آن مســت بــرود و دانشــجوی دیگــر هــم 
همین طــور. اســتمرار ایــن اتفــاق باعــث قــوام آن خواهــد شــد. در هنایــت بایــد بگویــم 
که بله موافق هســتم، ویل مشــکیل که در این ســال ها دیدم این اســت که اعضای 
برگزارکننــده گاهــی اوقــات باعــث جبهه گیــری دیگــر دانشــجویان می شــوند. در ایــن 
چند ســال کالیس را داشــتیم که در هیچ یک از ســاالنه ها رشکت نکرده اســت. به 
هــر حــال دانشــجوهای خــویب در آن کالس بودنــد ویل جــای تعجــب اســت کــه چــرا 

نبایــد در فضایــی کــه متعلــق بــه خودشــان اســت حضــور داشــته باشــند.

بــه نظــر مشــا هبــر نبــود کــه نتایــج داوری هــا اعــالم می شــد؟ شــاید ایــن کار از 
کژبیین هــای بــه وجــود آمــده می کاســت و بــه دانشــجو نشــان مــی داد کــه چــرا 

عکس هایــش قبــول نشــده اســت.

مهرداد جنم آبادی:
فکــر منی کنــم اعــالم کــردن امتیازهــا اتفــاق خــایص را بــه وجــود بیــاورد، جــز ایــن کــه در 
آدم هــا نســبت بــه آن اتفــاق حساســیت بیشــرتی ایجــاد کنــد. داوری در همــه جــای 
دنیــا مبتــین بــر آرای کســاین اســت کــه بــه عنــوان گــروه داوران انتخــاب شــده اند، بعــد 
از آن دیگــر کــی از گــروه داوران ســؤال منی کنــد کــه مشــا بــه رشکت کننــدگان چــه 
منــره ای داده ایــد. فــرض کنیــم یــک نفــر 80 امتیــاز گرفتــه و قبــول شــده و دیگــری بــا 79 
امتیاز نتوانســته قبول شــود، این جا چه صحبی می شــود با داور داشــت؟ بنابراین 
بــه رأی داورهــا بایــد احــرتام گذاشــت. قاعدتــًا گــروه داوران توســط خــود دانشــجویان 
و یــا دبیــر برگزارکننــده ی ســاالنه انتخــاب می شــوند و نتیجــه ی تصمیم گیــری آن هــا 
هرچــه باشــد، قابــل احــرتام اســت. بــه هــر حــال مــن اعــالم شــدن نتایــج داوری را 

کار درســی منــی دامن.

مهران مهاجر:
مــن هــم بــا آقــای جنم آبــادی موافقــم چــون فکــر می کنــم نتیجــه ی اعالم شــده یــک 
نتیجــه ی جمعــی اســت. مســئله کل ایــن مجموعــه اســت و بــه نظــرم فــردی کــردن 
آن فایــده ای نــدارد، مضــن این کــه در هنایــت ایــن مســئله حــل خنواهــد شــد چــون بــه 
هر حال درست است که داوری دارای معیارهای مشخی است ویل در هنایت 
داوری، یــک داوری ذویق خواهــد بــود کــه درصدهــای آن را منی تــوان مشــخص کــرد. 
ممکــن اســت مــن عکــی بگیــرم کــه بــه نظــرم فوق العــاده اســت ویل آرای داوری 

مخالــف ایــن باشــد. البتــه منی خواهــم بگویــم کــه اصــول کیل در داوری وجــود نــدارد 
ویل در کنــار آن ذوق داوری هــم عمــل می کنــد و فکــر کنــم اگــر خبواهیــم ایــن مســئله 

را بیشــرت از ایــن بــاز کنیــم راه بــه جایــی خنواهــد بــرد.

تأثیــر اســتادان و دبیــران علمــی در مســائل اجرایــی ســاالنه ها ماننــد شــیوه 
چینــش آثــار، انــدازه ی انتخاب شــده بــرای آثــار و... چقــدر اســت؟ آیــا ایــن 
تصمیمــات بــار آمــوزیش دارنــد؟ و بــا توجــه بــه دانشــجویی بــودن ســاالنه ها 
آیــا هبــر نیســت خــود دانشــجویان در مــورد ایــن مســائل تصمیــم بگیرنــد و 

ــاً از اســتادان گــروه عــکایس کمــک بگیرنــد؟ یــا احیان

مهرداد جنم آبادی:
بــه نظــرم هــر دو گــروه اســتادان و دانشــجویان بایــد بــا هــم همــکاری و همفکــری 
کننــد. وقــی مــا کاری اجنــام می دهیــم بــه عنــوان یــک پــروژه ی عــکایس یــا هــرنی 
حتمــًا شــکیل از چینــش آثــار در ذهن مــان وجــود دارد امــا هبــرت اســت آن را بــا کــی 
کــه مدیــر هــرنی منایشــگاه اســت در میــان بگذاریــم. حداقــل در دوره هــای قبــیل 
در روز نصــب کارهــا آقــای مهاجــر و مــن حضــور داشــتیم و در صــورت نیــاز در 
خصــوص شــکل کیل منایشــگاه و جــا نشــاین کارهــا بــا دوســتان همفکــری می کردیــم. 
ایــن هــم شــاید بــه خاطــر جتربــه ی بیشــرتی اســت کــه ممکــن اســت معلم هــا داشــته 
باشــند. فکــر می کنــم دانشــجوی عــکایس هبــرت اســت از مدیــر هــرنی منایشــگاه کــه 
در چنیــن فضاهایــی  بیشــرت  ســابقه ی حضــور  و  می بایســت جتربــه  عیل القاعــده 
داشــته باشــد، مشــورت بگیــرد. ســال گذشــته منایشــگاه ســاالنه بــه شــکیل بســیار 
خــوب و حرفــه ای برگــزار شــد، کاری بــه هزینه هایــی کــه رصف آن شــد نــدارم، خیــیل 
خــوب اجــرا شــد و ســال های دیگــر هــم همین طــور بودنــد. مــن هیــج فــریق بیــن 
ســاالنه ها قائــل نیســتم و هــر ســه بــرای مــن یکســان هســتند، حــاال کارهــا در یــک 
ســایل کیفیــی دیگــر پیــدا کــرد ویل مــا دوبــاره برمی گردیــم بــه قاعــده ای کــه ســال اول 
و دوم اجنــام دادیــم؛ مهــم تنهــا اســتمرار در اجنــام آن اســت. پــس هــم دانشــجویی 
اســت و هــم آمــوزیش، ســاالنه ژوژمــاِن کار کالس نیســت کــه هرکــس هرطــور دلــش 
بیایــد و کارهایــش را نشــان دهــد. مــا می خواهیــم منایشــگاهی ترتیــب  خواســت 
بدهیــم کــه آینــه ای باشــد بــر آن چیــزی کــه در یــک ســال گذشــته در رشــته ی عــکایس 

دانشــکده ی هرنهــای زیبــا رخ داده اســت . نــه این کــه کار آمــاری اجنــام دهیــم. 
و در پایــان آچنــه اجنــام می شــود باعــث رسبلنــدی همــه ی ماســت، چــه آن کــس کــه 
کارهایــش در ســاالنه هســت و چــه کــی کــه کارش قبــول نشــده. ایــن ســاالنه ها 
بــه امس ایــن دانشــکده ــــ مدرســه ــــ اســت و امیــدوارم بــرای ســال های متمــادی بــایق 

مباننــد.



2021

مهران مهاجر:
فکــر می کنــم قاعدتــًا ایــن ســال ها رونــد ارائــه ی کارهــا بــا نظــر اســتادان همین جــا و یــا 
اخیــرًا بــا نظــر دبیــر علمــی شــکل گرفتــه اســت، البتــه جســته و گریختــه دانشــجویاین 
بــرای  ایــن کار را  یــا دبیــر علمــی مشــورت کرده انــد کــه  اســتادان  بــا  بوده انــد کــه 
ارائــه ی آثــار اجنــام بدهنــد یــا اجنــام ندهنــد. بــه هــر حــال فکــر می کنــم رویکــرد اصــیل 
منایشــگاه را دبیــر آن مشــخص می کنــد و ایــن ظرایــف هــم بــه دبیــر علمــی هــر دوره 

از ســاالنه بســتیگ دارد.

اما ممکن اســت در تعیین این ظرایف نظر دانشــجو درســت تر و یا غلط تر 
باشــد، آیــا هبــر نیســت بــه دانشــجویان ایــن فرصــت را بدهیــم کــه خودشــان 
نظــر می رســد دانشــجویان در  بــه  کننــد؟ چــون  آزمایــش  کارهایشــان را  و 
کالس هــا بــه رونــد پیرشفــت پروژه هــا توجــه دارنــد ویل بــه نــوع ارائــه ی آن هــا 
کمــر توجــه دارنــد و انــگار بــرای ایــن موضــوع یــک جــای خــایل بیــن واحدهــای 

دریس وجــود دارد.

مهران مهاجر:
بــه نظــر می رســد جتربــه ای الزم اســت تــا بــه ایــن شــیوه ی منایــش شــکل بدهــد و 
قطعــًا دبیــران علمــی و اســتادان دیــد گشــوده ای دارنــد و حتمــًا آرای دانشــجویان را 
دربــاره ی کارهــا مــورد توجــه قــرار می دهنــد، همان طــور کــه ســابقه ی ایــن مشــورت 
و همراهــی را در ســاالنه ها داشــتیم. ویل ایــن کــه هــر کــی خبواهــد شــیوه ی منایــش 
آثــار را انتخــاب بکنــد، انســجام و پیوســتیگ منایشــگاه ســاالنه را از بیــن می بــرد. بــه 

نظــرم هبــرت اســت از طریــق گفتگــو بــه جتربــه و نتیجــه ی موجهــی برســیم.

مهرداد جنم آبادی:
تنهــا پیشــنهادی کــه دارم ایــن اســت کــه دانشــجویان بــه همــراه عکس هایــی کــه بــه 
ســاالنه می فرســتند، شــکل پیشــنهادی بــرای چینــش کارهایشــان را هــم بفرســتند و 
انــدازه ی آثــار، جنــس کاغــذ و یــا مــوادی کــه الزم دارنــد و شــیوه ای کــه می خواهنــد 
کارهایشــان دیــده شــوند را ذکــر کننــد. فکــر کنــم االن دیگــر بیشــرت دانشــجویان ایــن 
موضــوع را می داننــد. در ســال های خنســت پــس از تأســیس رشــته ی عــکایس در 
دهــه ی 1360 دریس بــه نــام »فنــون عرضــه و منایــش عکــس« داشــتیم کــه بــه مــرور 
زمــان دیگــر ارائــه نشــد و آچنــه کــه در کالس تدریــس می شــد، بیشــرت مناســب کار 
یــک گرافیســت بــود. بــه تــازیگ دوبــاره ایــن درس بــه لیســت دروس دانشــجویان 
عــکایس اضافــه شــده امــا این کــه مــا مــدریس داشــته باشــیم کــه ختصــص ایــن کار را 
داشــته باشــد، بــه طــور دقیــق منی تــوان دربــاره ی آن گفــت. بــه هــر حــال تصمیم گیــری 

در مــورد شــکل و چینــش آثــار بیشــرت یــک کار جتــریب و ســلیقه ای اســت تــا یــک 
ختصــص. همچنیــن خبــی از ایــن کار بــه میــزان اطــالع خــود دانشــجویان از مــواد 
جدیــد مــورد اســتفاده در عــکایس برمی گــردد؛ مثــل اقســام چاپ هــا، کاغذهــا و... 
خبــش دیگــر بــه ایــن موضــوع بــاز می گــردد کــه مــا کــدام شــیوه را می توانیــم اجــرا 
نظــر  در  هــم  را  دارد  در کشــورمان وجــود  کــه  آن محدودیت هایــی  بایــد  کنیــم؟ 
بگیریــم. مثــاًل آیــا می توانیــم بــرای ارائــه ی یــک ویدئــو منایشــگر و یــا پروژکتورهــای 
مناســب هتیــه کنیــم؟ و یــا عکس هایمــان را بــه همــان شــیوه ی ســاالنه ی ســوم بــا 
آن هزینــه چــاپ کنیــم؟ بلــه، جــای چنیــن دریس خــایل اســت، همچنــان کــه جــای 
ســلیقه های جبــا و مناســب هــم خــایل اســت. متأســفانه در گالری هــا بــه جــای این کــه 
آمــوزش هبــرت شــدن بدهنــد، در واقــع عمدتــًا آمــوزش شــلختیگ می دهنــد و مــن آن 
چیــزی را کــه در ســاالنه ها می بینــم خیــیل آبرومندانه تــر از بســیاری از گالری هایــی 
بــا همیــن تعــداد  این جــا  از دانشــگاه کار می کننــد. حداقــل  بیــرون  اســت کــه در 
محــدود از معلم هایــی کــه دارد، ســعی می کنــد در حــد امــکان شــکل هایی متنــوع 
از عرضــه ی آثــار را انتقــال بدهــد... کالم آخــر این کــه بلــه، جــای چنیــن دریس خــایل 

اســت و در کنــار آن مــا بــه مــدرس مناســب آن نیــز نیــاز داریــم.

در هــر ســاالنه امــکان ارســال و ارائــه ی تک عکــس وجــود دارد. مشــا علــت 
عــدم توفیــق و قبــویل تک عکس هــا را چــه می دانیــد؟ آیــا ایــن امــر بــه خــود 
دانشــجویان برمی گــردد یــا بــه رویکــردی کــه بایــد عکس هــا حتمــاً در قالــب 

مجموعه عکــس ارائــه شــوند؟

مهران مهاجر:
مجموعه عکس هــا  پایــه ی  بــر  عمدتــًا  عــکایس  تاریــخ  کــه  می دانیــم  هــر حــال  بــه 
این کــه چــرا عــکایس و عکاســان  بــرریس  پایه ریــزی شــده و شــکل گرفتــه و واقعــًا 
قلــم  از  می طلبــد.  جداگانــه ای  فرصــت  خــود  دارنــد  مجموعه عکــس  بــه  متایــل 
طبیعــت هــرنی ویلیــام هــرنی فاکــس تالبــوت تــا یادداشــت نگاری های نــن گلدیــن 
ایــن یــک گرایــش غالــب در بیــن عکاســان بــوده اســت. امــا کار غلطــی اســت اگــر 
چشــمان مان را بــر روی تک عکــس ببندیــم، پاســخ بــه ایــن ســؤال ســخت اســت و 
منی شــود نتیجــه ی دقیقــی بــرای آن گرفــت. در ســاالنه ی ســوم تک عکــس نداشــتیم 
ویل در ســاالنه ی اول و دوم تک عکــس داشــتیم. شــاید بایــد در فراخــوان ســاالنه ها 
بیشــرتی را جلــب کنــد. چــه در  توجــه  تــا  بیشــرتی روی تک عکــس شــود  تأکیــد 
مقــام معلــم و چــه در مقــام دانشــجو فکــر می کنــم بــا ایــن کار قطعــًا شــاهد حضــور 

بــود. در ســاالنه ها خواهیــم  بیشــرتی  تک عکس هــای 
بــه  ارســایل  اکــر پروژه هــای  نکتــه شــکل گرفــت کــه  ایــن  بــه  بــا توجــه  ایــن ســؤال 



2223

ســاالنه ها کارهــای پایــان تــرم دانشــجوها اســت و در میــان آن هــا تک عکــس وجــود 
نــدارد. چــرا در میــان پروژه هــای کالیس دانشــجویان جــای تک عکــس خــایل اســت؟

مهران مهاجر:
بــه هــر رو در کارگاه هــای عــکایس متــام پروژه هایــی کــه دانشــجویان اجنــام می دهنــد 
در قالــب مجموعه عکــس اســت و ایــن البتــه ربطــی نــدارد بــه ایــن کــه یف النفســه 
قــوه ی  بایــد  هــم  خودمــان  بیــن  ایــن  در  نباشــد.  یــا  باشــد  ارزمشنــد  تک عکــس 
تشــخیص و داوری داشــته باشــیم. شــاید دو عکــس از مجموعه عکــی کــه داریــم 
نســبت بــه کلیــت مجموعــه مســتقل باشــند و عکس هــای به غایــت خــویب هــم شــده 
باشــند. بایــد خودمــان در درجــه ی اول، داوری ســختگیرانه ای نســبت بــه کارهــا 
اجنــام دهیــم و تشــخیص بدهیــم کدام شــان در قالــب مجموعه عکــس و کــدام در 
قالــب تک عکــس هبــرت ارائــه می شــوند. عــالوه بــر ایــن، بــه این کــه چــه کــی داور 

اســت و مــن بــا توجــه بــه دیــد او جلــو بــروم، فکــر نکنیــم.

مهرداد جنم آبادی:
بــا توجــه بــه جتربــه ای کــه در ایــن چنــد ســاالنه داشــتیم، در ســال های اول و دوم 
کــه تک عکس هــا نیــز حضــور داشــتند بــه نظــرم تبدیــل بــه نقطه ضعــف منایشــگاه 
شــده بودنــد، زیــرا در قیــاس بــا مجموعه عکس هــای خیــیل خــویب کــه در هــر دوره 
وجــود داشــتند، ضعیف تــر بودنــد. در ســاالنه ی ســوم تک عکس هــا بســیار کیفیــت 
نــازیل داشــتند کــه در هنایــت عکــی توســط داوران انتخــاب نشــد. در ســال گذشــته 
حتمــًا ایــن ســخت گیری اجنــام شــد تــا کارهایــی بــا کیفیــت خیــیل خــوب بــه منایــش 
گذاشــته شــود. در دانشــکده هــم پــروژه ی تک عکــس بــه دانشــجوها داده منی شــود، 
در نتیجــه بایــد در بعــی از کارگاه هــا بــه آن فکــر کــرد. مثــاًل می شــود در کارگاه 
پرتــره یــا کارگاه طبیعــت یــک کار بــزرگ بــه عنــوان پــروژه تــک عکــس داده شــود 
یــا دانشــجویان یــک عکــس بــزرگ دســتکاری شــده بــه صــورت کار خالقانــه اجنــام 
بــه خــود دانشــجویان برمی گــردد، تک عکــس  ایــن مســئله  بــه نظــر مــن  بدهنــد. 
مقــر  خودشــان  دیگــر  این جــا  نشــود؟  انتخــاب  چــرا  بفرســتند  خــوب  خیــیل 
هســتند چــون تک عکــس خــوب ندارنــد. بــه هــر حــال این جــا مدرســه ی هــرن اســت، 
مقتضیــایت دارد کــه بایــد بــا تک عکــی کــه مثــاًل در اجنمــن ســینمای جــوان ممکــن 
اســت مطلــوب باشــد، متفــاوت باشــد. مبنــای کار عــکایس در ایــن مدرســه بایــد 
چیــز دیگــری باشــد، تک عکــی کــه دانشــجویان این جــا می گیرنــد بایــد مثــل عکــس 
آندریــاس گورســیک باشــد. ایــن را مــن بــرای مثــال گفتــم. ایــن چیــزی نیســت کــه 
اســباب چــاپ و  اگــر  بگیرنــد، حتمــًا  نتواننــد  عــکایس هرنهــای زیبــا  دانشــجویان 
جتهیــزات مناســب را داشــته باشــند، می تواننــد اجنــام دهنــد. نبایــد این گونــه باشــد 
کــه مثــاًل دانشــجویی عکــی از مجموعــه ای کــه در خیابــان گرفتــه و کمــی هبــرت از 

دیگــر عکس هایــش اســت را بــه عنــوان تک عکــس انتخــاب کنــد و بفرســتد. قطعــًا 
آن عکــس حائــز رشایــط تک عکــس منی شــود.

 
مهران مهاجر:

این جــا بیــن نظــر مــن و آقــای جنم آبــادی کمــی اختــالف وجــود دارد. شــاید نتــوان بــه 
عکس هایــی کــه ایشــان درباره شــان صحبــت می کننــد تک عکــس گفــت، امــا یــک 
کار کــه عکــس بنیــان اســت و خــودش بــه تنهایــی مســتقل و کامــل اســت داســتانش 
فــرق می کنــد. مــن فکــر می کنــم کــه می شــود عکس هایــی از مجموعه هــا بیــرون 

آورد کــه به نســبت اســتقالل تصویــری نســیب داشــته باشــند.

نــگاه کیل مشــا نســبت بــه ســاالنه هایی کــه گذشــت چگونــه اســت؟ چــه 
ایــن  اگــر رویکــردی دارنــد،  آیــا  رویکــردی در ســاالنه ها وجــود دارد؟ 

رویکــرد بایــد ثابــت باشــد یــا جتربه گــرا؟

مهرداد جنم آبادی:
دارد.  وجــود  تفــاوت  عــکایس  منایشــگاه  و  عــکایس  مســابقه ی  بیــن  می کنــم  فکــر 
مســابقه ی عــکایس بــه ایــن شــکل اســت کــه موضوعــی از قبــل مشــخص می شــود 
و افــراد متناســب بــا آن عــکایس می کننــد و در هنایــت هــم عکس هایشــان را بــرای 
آن مســابقه می فرســتند، ویل منایشــگاه رویکــردی متفــاوت دارد. بــه همیــن خاطــر 
بدیهــی اســت کــه آثــار منتخــب ســاالنه ها شــبیه بــه هــم می شــوند، چــون محصــول 
کارگاه هــای مشــخص عــکایس هســتند. چــه چیــزی می توانــد آن هــا را متفــاوت کنــد؟ 
ایــن تنــوع را مشــا بایــد ایجــاد کنیــد. خوشــبختانه  تنــوع کاری خــود دانشــجویان، 
متنوع تــر  بــه گذشــته  نســبت  کارهــا  و  دارد می افتــد  اتفــاق  ایــن  مــرور زمــان  بــه 
صــورت  ارشــد  کارشــنایس  دفــاع  چنــد جلســه  گذشــته  هفته هــای  در  شــده اند. 
گرفــت کــه کارهــای پایــاین هیــچ کــدام از دانشــجویان شــبیه بــه هــم نبــود، ایــن یــک 
ایــن تنــوع را مشــا بایــد ایجــاد کنیــد، مثــاًل وقــی عــکایس طبیعــت  حســن اســت. 
اجنــام می دهیــد نرویــد ابتدایی تریــن و آشــکارترین موضوعــات را انتخــاب کنیــد. 
امیــدوارم  انتخــاب موضــوع.  نــه  تنــوع را رقــم می زننــد  کــه  دانشــجویان هســتند 

متوجــه منظــورم شــده باشــید.
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مهران مهاجر:
در ســاالنه ها قــرار اســت نگاهــی داشــته باشــیم بــه جتربه هایــی کــه در یــک ســال 
بــه صــورت  و  باشــند  اســتمرار داشــته  اگــر  بنابرایــن  اســت،  اجنــام شــده  گذشــته 
زجنیــره ای بــه هــم پیونــد زده شــوند و عکس هــا دارای یــک نــگاِه ســنجیده و آگاهانــه 
پیــدا  شــخصیت  هتــران  دانشــگاه  عکــس  ســاالنه ی  می شــوند  موجــب  باشــند، 
کنــد. کاری کــه در رشــته ی عــکایس دانشــکده ی هرنهــای زیبــا صــورت می گیــرد و 
شــباهت هایی کــه بیــن کارهــا وجــود دارد بــه نظــر مــن هیــچ ناشایســت نیســت، بــه 
ایــن  رشط کــه روی متایزهــا هــم تأکیــد کنیــم و بتوانیــم در بســرت ایــن شــباهت ها زبــان 
شــخی خــود را پیــدا کنیــم. از ایــن رو بــه نظــر مــن ایــن پیوســتیگ خــوب اســت و 
در کنــار ایــن پیوســتیگ بایــد بــه وجــه جتــریب در ســاالنه ها نیــز توجــه کــرد؛ ایــن وجــه 

گشــایی را در بســرت پیوســتیگ بــرای کارهــا فراهــم می کنــد.

چــرا تعــداد عکس هایــی کــه بــه شــیوه ی چــاپ دیجیتــال منایــش داده 
شــده اند نســبت بــه دیگــر شــیوه های عــکایس ماننــد عــکایس آنالــوگ 
و چــاپ دســی و... خیــیل بیشــر اســت؟ نظــر مشــا در مــورد این گونــه 

چیســت؟ یکسان ســازی 

مهران مهاجر:
یکسان ســازی شــاید واژه ی درســی نباشــد. اتفاقــًا یکسان ســازی امــکان انســجام 
کارهــا را فراهــم می کنــد و شــاید ایــن شــباهت ها کــه خبــی از آن برآمــده از نــوع 
و شــکل منایــش آثــار در ســاالنه ها اســت امــکاین از پیوســتیگ را ایجــاد بکنــد. این کــه 
چــرا کارهــای جتــریب ماننــد فتوگــرام وجــود نــدارد شــاید بــه خاطــر ایــن اســت وقــی 
ابــزار امــروز عــکایس را می بینیــم بازگشــت بــه شــیوه های قدیمــی و احیــا یــا کشــف 
پیچیــده  آن شــیوه های قــرن نوزدهمــی را ســخت و  جتربه هــای جدیــد در بســرت 
می یابیــم. هرچنــد ایــن کشــش بــه ســوی شــیوه های منســوخ و قدیمــی در عــکایس 
امــروز میــل و کشــی جــذاب اســت. متأســفانه بــا رشایطــی کــه مــا در ایــران داریــم 

ایــن جتربه هــا ممکــن نیســتند، مگــر این  کــه بــه همــت و کار فــردی اجنــام بشــوند.

مهرداد جنم آبادی:
همین طــور اســت، در واقــع پاســخ ایــن ســؤال بــه خــود دانشــجویان برمی گــردد. 
حداقــل تــا موقعــی کــه بنــده داور ســاالنه ها بــودم دانشــجویان کارهایــی بــا شــیوه  های 
جتربه گرایانــه منی فرســتادند. وقــی کــی بــه ایــن صــورت کار منی کنــد و  دانشــجویان 
انتظــار  می شــود  می کننــد، چطــور  محــدود  کالیس  پروژه هــای  بــه  تنهــا  را  خــود 
باشــند؟ ســال گذشــته  آثــار متنوع تــری در ســاالنه ها حضــور داشــته  کــه  داشــت 

دربــاره ی ایــن موضــوع بــا گــروه اجرایــی ســاالنه صحبــت می کردیــم، منایشــگاه ســاالنه 
عکــس براینــد یــک ســال کار و فعالیــت دانشــجویان عــکایس هرنهــای زیبــا بــرای 
منایــش عمومــی آثارشــان اســت. ایــن کارهــا را مشــا بایــد بکنیــد، هرکــس می توانــد 
طرحــش را بــرای مجریــان ســاالنه ارســال کنــد، همان طــور کــه در ســاالنه ی اول 
دو پــروژه ی ویدئــوآرت منایــش داده شــد. پــس اگــر این گونــه کارهایــی کــه مشــا اشــاره 

کردیــد، حضــور ندارنــد بیشــرت بــه خــود دوســتان دانشــجو مربــوط می شــود.

طــول  در  دانشــجویان  کــه  اســت  آثــاری  منایــش  رصفــاً  ســاالنه  اگــر 
تــرم حتصیــیل اجنــام داده انــد، فــرق آن بــا ارائه هــای کالیس پایــان تــرم 
دانشــجویان چیســت؟ بــه نظرتــان آیــا ایــن یــک ضعــف بــرای ســاالنه ها 

نیســت؟

مهرداد جنم آبادی:
کامــاًل بــا نظــر مشــا موافــق هســتم. منی خواهــم کاری کــه بــرای کالس و ارائــه ی پایــاین 
آن اجنــام داده ایــد را بفرســتید، ســاالنه محــل خــط خــوردن مشــق کــی نیســت. 
دانشــجویان قــرار اســت کاری کــه رشوع کرده انــد را بــدل بــه پــروژه ای قابــل عرضــه 
در منایشــگاه و یــا بیــرون کننــد. ایــن ســاالنه از ایــن حلــاظ متفــاوت اســت و مــن از 
دانشــجویان انتظــار دارم کارهایــی را کــه بــرای ایــن منایشــگاه می فرســتند، ادامــه 
بدهنــد و دربــاره ی آن فکــر کننــد. در واقــع ســاالنه یــک آزمایشــگاه پایــه باشــد بــرای 

حیــات و اســتمرار آن پــروژه.

مهران مهاجر:
مــن فکــر می کنــم اگــر یــک دانشــجو هســتم نبایــد خــودم را در چهارچــوب نــگاه 
مــن  بــه خــود  موضــوع  ایــن  از  کنــم. خبــی  محــدود  یــا فضــای کالیس  و  معلــم 
دانشــجو مربــوط اســت کــه چگونــه میــل و شــور گذشــن از ایــن مرزهــا را داشــته 
بــامش و طبعــًا در ســاالنه ها هــم محدودیــی در ایــن مــورد وجــود نــدارد و در کنــار ایــن 
موضــوع ایــن را هــم بایــد در نظــر داشــت کــه کیفیــت و معیارهایــی کــه در ســاالنه ها 
اجــرا می شــود، باعــث می شــود آثــار بــا کیفیــت خیــیل هبــرتی نســبت بــه ارائه هــای 
پایــان تــرم کالس هــا منایــش داده شــوند. مــن هــم فکــر می کنــم ایــن خــوب اســت کــه 

ســاالنه و ژوژمان هــا را جــدا از هــم ببینیــم.
نظــر مشــا در مــورد این کــه ســاالنه ی عکــس دانشــگاه هتــران حیطــه ی بزرگ تــری را 
شــامل بشــود، یعــین پذیــرش کارهــا هــم از داخــل دانشــگاه و هــم از بیــرون دانشــگاه 

باشــند، چیســت؟
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مهرداد جنم آبادی:
مــن مخالــف ایــن موضــوع هســتم. چــون دانشــکده ی هرنهــای زیبــا متــویل منایــش 
دادن عــکایس کشــورمان  نیســت و مهمــرت از آن، مــا همیشــه بــا محدودیت هــای 
مــایل روبــه رو هســتیم و همیــن کــه تاکنــون توانســته اید ایــن چنــد دوره را  بــه شــکیل 

مطلــوب برگــزار کنیــد بــه نظــر کار فوق العــاده ای اســت.

نظرتــان دربــاره ی گســرش ســاالنه چیســت؟ البتــه نــه بــه آن معنــا کــه 
آثــار دیگــران را در منایشــگاه بیاوریــم، بلکــه ســاالنه امــکاین باشــد بــرای 
ارتبــاط بیــن دانشــجویان خــارج از دانشــگاه یــا حــی ارتبــاط بین امللــیل 
بیــن دانشــجویان. بــه نظــر مشــا آیــا ایــن پتانســل در ســاالنه ها وجــود 

دارد؟

مهران مهاجر:
و حفــظ  یافــن  دادن،  شــکل  ســاالنه  اصــیل  هــدف  گفتــم  قبــاًل  کــه  همــان طــور 
شــخصیت عــکایس هرنهــای زیبــا اســت، بنابرایــن اگــر ایــن هــدف را فروتنانــه یپ 
بگیریــم حتمــًا بــا همیــن امکانــات ارتباطــی بــه روز و گســرتده ی مجــازی می تــوان 
ایــن مجموعه هــا را بــه دانشــگاه هایی در اروپــا یــا آمریــکا فرســتاد و نشــان داد. یس 
ســال اســت کــه عــکایس در ایــن دانشــکده دایــر اســت و مــا اکنــون ســه ســال اســت 
کــه شــکفن آن را می بینیــم و اگــر ادامــه پیــدا کنــد، واقعــًا تبدیــل بــه درخــی تنــاور و 
بــزرگ می شــود ویل اگــر خبواهــد شــاخه هایش پراکنــده بشــود، ســایه ی بــزریگ خنواهــد 

داشــت.

مهرداد جنم آبادی:
در تأییــد گفته هــای آقــای مهاجــر بایــد ســاالنه را بــا همیــن امکانــات محــدود حفــظ 
کنیــم و پیــش بریــم و شــاید در کنــار آن و در مســیری کــه داریــم و یــا زمــان دیگــر بــه 

آن فکــر کنیــم، بــه صــوریت کــه بــه خــود ایــن جریــان آســیب نرســاند.

بــا توجــه بــه گفته هــای مشــا بــه نظــر می رســد شــخصیت داشــن ســاالنه 
مســتلزم ایــن اســت کــه منایشــگاه دارای یــک رویکــرد مشــخص باشــد. 
آیــا هبــر نیســت هــر ســاالنه موضــوع خــایص را دنبــال کنــد؟ و ســؤال 
دیگــر ایــن اســت کــه آیــا کســب جتربــه در هــر ســاالنه بــه پیرشفــت آن 

کمــک می کنــد یــا نــه؟

مهران مهاجر:
مــن فکــر می کنــم قســمی از ایــن نــگاه و رویکــرد بــه واســطه ی معلم هــا و قســمی 
دیگــر بــه واســطه ی دانشــجویان شــکل می گیــرد و وجــود دارد. بــه نظــر مــن ایــن 
ســاخن و اســتمرار در عیــن توجــه بــه رویکردهــای جتــریب مهــم اســت. این جاســت 
کــه شــاید یــک مقــدار فضــا را بــرای مــا بازتــر بکنــد. ایــن نــگاه وجــود دارد و می شــود 

آن را در ســه ســال گذشــته مشــاهده کــرد.

مهرداد جنم آبادی:
من هم فکر می کنم موضوعی که بیش از همه  چیز اهمیت دارد کار چبه هاست. 
در ســاالنه هیچ وقــت تأکیــدی مثــاًل بــر روی قــاب کــردن کارهــا وجــود نــدارد. کار 
چبه هــا را ببینیــد، ایــن موضــوع خــودش بــا مــرور زمــان تغییــر خواهــد کــرد. زمــاین کــه 
مــن و آقــای مهاجــر در این جــا محصــل بودیــم عــکایس شــکل دیگــری داشــت، االن 
دانشــجویان بــه شــکل دیگــری عــکایس می کننــد و عکس هایشــان از مجموعه هــای 
هم دوره هــای بنــده فهمیده تــر اســت، چــون نســبت بــه مــا در موقعیــت زمــاین یس 

ســال بعــد قــرار دارنــد.

مهران مهاجر:
اصاًل نســبت به ده ســال پیش هم جهت و ســوی عکایس دانشــجوها تغییر کرده 

و هبرت شــده اســت.

مهرداد جنم آبادی:
منایــش و عرضــه ی کارهــا نســبت بــه ده یــا دوازده ســال گذشــته خیــیل هبــرت شــده 
چون شاهد امکانات بیشرتی در کشور هستیم. کاری به گراین و این جور مسائل 
نــدارم، االن حداقــل ده هــا نــوع چــاپ بــا قیمت هــای مختلــف در ایــران وجــود دارد 
و در کل همه چیــز رو بــه جلــو اســت. بــه نظــرم در ایــن دانشــکده عــکایس پیــش 
مــی رود و دانشــجویان نیــز حرکــی رو بــه جلــو دارنــد، فقــط خواهــی کــه از مشــا 
دارم ایــن اســت کــه ایــن حداقــل را حفــظ کنیــد. هبــرت اســت اجنمــن علمــی ســعی کنــد 
بــا دیگــر دانشــکده ها مــراوده داشــته باشــد تــا همیــن آثــار را بــه صــورت منایشــگاه 
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مجــازی بــه آن هــا نشــان دهــد، البتــه دانشــکده یــا دانشــگاهی کــه هم تــراز یــا هبــرت از 
خودمــان باشــد. ایــن کاری اســت کــه می توانیــد بکنیــد و نیــاز بــه صــر و حوصلــه 
دارد؛ بلندپــروازی عاقبــت خــویب نــدارد. هــر چنــد ســایل کــه این جــا هســتید آن را 
حفــظ کنیــد و بــه آینــدگان منتقلــش کنیــد. مــن هنــگام نوشــن اساســنامه ی ســاالنه 
تأکیــد کــردم کــه حتمــًا در شــوراهایی کــه بــرای برگــزاری ســاالنه تشــکیل می شــوند 
یــا اعضــای جدیــد اجنمــن علمــی حضــور داشــته باشــند  افــراد جدیــد  از  دو نفــر 
تــا شــیوه ها و رفتــار کاری تــان بــه دوره هــای بعــدی منتقــل شــود. بگذاریــد ســاالنه 
بــه آرامــی حرکــت کنــد و مــن بــه مشــا قــول می دهــم کــه یس ســال دیگــر نتیجــه ی 
متفــاویت خواهــد داشــت. در بــاور مــن گــروه عــکایس در دانشــکده ی هرنهــای زیبــا 
بــه مــرور شــخصیت متمایــزی نســبت بــه دیگــر گروه هــا پیــدا کــرده کــه همــه بــه 

خاطــر کوشــش های چنــد ســال اخیــر چبه هــای عــکایس اســت.

ســبک  می شــود  اشــاره  آن  بــه  ســاالنه ها  در  کــه  مهمــی  مســئله ی 
عکس هــای منایــش داده شــده در ساالنه هاســت کــه عــده ای می گویــد 
متعلق به شــکل و شــیوه ی همین دانشــگاه اســت و عده ای می گویند 

ایــن کارهــا تقلیــدی هســتند. نظــر مشــا در ایــن مــورد چیســت؟

مهرداد جنم آبادی:
بــامش چــون  ایــن را زمــان مشــخص می کنــد. مــن منی تــوامن پاســخگو  فکــر می کنــم 
بنــده نیــز ماننــد مشــا تنهــا یــک محصــل عــکایس در ایــن دانشــکده بــوده ام. تصــورم 
ایــن اســت کــه در ســال های اخیــر در دانشــگاه هتــران عــکایس آگاهانــه و فهمیــده ای 

اجنــام می شــود. بــا هــم نــگاه می کنیــم تــا ببینیــم بــه کجــا خواهیــم رفــت.

گفت و گوی نفیسه صاحل آبادی
 با مهرداد جنم آبادی و مهران مهاجر 

عکس خودکفا، هشر پرادا و آدم ناپیدا

ســاالنه ی عکــس دانشــگاه هتــران ســه ســال اســت کــه بــا منایــش عکس هــای منتخــب 
دانشــجویان و برنامه هــای ســخرناین و گفت وگــو، میزبــان عالقه منــدان بــه عــکایس 
بــوده و زمــاین کــه ایــن مقالــه را می نویــم در آســتانه ی برگــزاری چهارمیــن دوره 
اســت. عکس هــای بــه  منایــش  در آمــده در ایــن ســاالنه ها می تواننــد بازتــایب باشــند 
عــکایس  دانشــجویان  اخیــر  ســال های  گرایش هــای  و  موردعالقــه  موضوعــات  از 

دانشــگاه هتــران و نیــز دروازه ای بــرای آشــنایی بــا عــکایس دانشــجویی.

و حتلیــل عکس هــای ســه دوره ی  بــا دســته بندی  کــرده ام  نوشــته ســعی  ایــن  در 
از گرایش هــا، موضوعــات  ســاالنه ی عکــس دانشــگاه هتــران، تصویــری روشــن تر 
عــکایس  فضــای  در  حــارض  محدودیت هــای  نیــز  و  زیبایی شــنایس  موردعالقــه، 

ارائــه کنــم. دانشــگاه هتــران 
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هشر

اگــر خبواهیــم یــک موضــوع اصــیل بــرای آثــار انتخــاب کنیــم، ایــن موضــوع چیــزی 
بــا برریس هــای به عمل آمــده حــدود  جــز »هشــر« نیســت، مشــخصًا هشــر هتــران. 
65 درصــد از عکس هــای ایــن ســه دوره ی ِ ســاالنه ـــــ حــدود 14 مجموعــه از ســال 
اول )70 درصــد(، 16 مجموعــه از ســال دوم )64 درصــد( و 9 مجموعــه از ســال 
ســوم )60 درصــد( ـــــ بــا منظــره ی عمومــی هشــری در ارتبــاط هســتند. جــدا از بعــی 
اســتثنائات، مثــاًل مجموعــه ی شــب نوشــت حوریــا رجــب زاده در منایشــگاه ســال 
یــا  دوم،  ســال  منایشــگاه  در  گروهــی حمیــد خرمــی  مجموعه پرتره هــای  یــا  اول، 
مجموعــه ی چبه هــای پارکینــگ پروانــه بــاران عطایــی از وقت گــذراین نوجوانــان در 
منایشــگاه ســال ســوم، حضــور آدمیــزاد در ایــن عکس هــای هشــری بســیار کمرنــگ 
اســت و بیشــرت تصاویــری از خــاک، آســفالت، ســیمان و رنــگ می بینیــم تــا انســان.

مهدی فروغی، هتران-ناسازه، از عکس های ساالنه ی اول

حضــور کمرنــگ انســان کــه در تعــداد پاییــن مجموعه هــای پرتــره )تنهــا حــدود 4 
مجموعــه از میــان 60 مجموعــه( مشــهود اســت، می توانــد دالیــل مختلفــی داشــته 
باشد. ییک از مهم ترینشان احتمااًل چالش های کار با انسان ها در حوزه ی عکایس 
اســت. در رشایــط حــارض فرهنــیگ، بــرای عــکایس از انســان ها حداقــل بایســی از ســه 
خــوان گذشــت. خــوان اول ایــن اســت کــه به ســخی می تــوان کســاین را یافــت و آن هــا 
را متقاعــد کــرد تــا اجــازه دهنــد از آن هــا بــرای پــروژه ای عــکایس شــود )حــی نزدیــکان 
و اعضــای خانــواده(. خــوان دوم ایــن اســت کــه حــی اگــر اجــازه ی عــکایس صــادر 
شــود، به نــدرت کــی رایض اســت عکــی از خــودش کــه مطابــق نــگاه خــودش 
نیســت، در فضــای عمومــی منتــرش شــود. و خــوان ســوم، گــذر از فضــای سانســور 
حکومــی اســت کــه منایــش متفــاوت آدم یــا آدم هــای متفــاوت از خــود در فضــای 
عمومــی را برمنی تابــد. ایــن فضــا حــی می توانــد نوعــی اختــالل خودسانســوری را در 
یپ داشــته باشــد، بــه ایــن صــورت کــه در غیــاب سانســورچی، خــوِد دانشــجو یــا داور 

نقــش او را به جــا می آورنــد.

حمید خرمی، بدون عنوان، از عکس های ساالنه ی سوم



3233

افــزون بــر ایــن، بــا توجــه بــه فضایــی کــه در آن بــوده ام، حــس می کنــم دانشــجویان 
بــه جامعــه نزدیــک کننــد )حداقــل در  عــکایس متایــل چنــداین ندارنــد کــه خــود را 
بــا  تعامــل  دردرسهــای  و  اخــالیق  پیچیدیگ هــای  پیــه  و  دانشــجویی(  پروژه هــای 
دیگــران را بــه تــن خــود مبالنــد، به ویــژه وقــی حــس کننــد کــه زحمات شــان در هنایــت 
دیــده منی شــود. بنابرایــن انتخــاب هشــر به مثابــه ی آســفالت، ســاختمان، داربســت، 
جرثقیــل، بــرج میــالد، ماشــین، تابلــو، چــراغ راهنمــا، دیوارنوشــت، زمیــن بــازی، 
گودبــرداری، مرکــز خریــد، کیوســک، فــرودگاه و مــرتو، شــاید هبرتیــن تدبیــر بــرای 

دوری از ایــن مســئله باشــد.

امیرحسین کردوین، مکان های موازی، از عکس های ساالنه ی اول

غزالــه  یافــت.  بیــن  ایــن  در  می تــوان  را  نوآوری هایــی  و  شــاخص  کارهــای  البتــه، 
رضایــی در مجموعــه ی خــود کــه در منایشــگاه ســال اول بــه منایــش در آمــد، هتــران 
را همــراه یــک فــرم قرمــز دایــره ای تصویــر کــرده اســت، لکــه ای کــه می توانــد بــه 
زنانــیگ ارجــاع داشــته باشــد. به طــرزی کمابیــش مشــابه، امیرحســین کــردوین یشء 
قرمزرنــگ دیگــری را وارد کادر عکس هایــش کــرده کــه از نظــر فرمــی ایــن بــار نــه 
دایــره بلکــه خطــی اســت کــه بــه عمــق مــی رود. حبیبــه خامتــی بــرای تصویــر کــردن 
بانــک  اطالعــات،  فنــاوری  و  ارتباطــات  وزارت  از جملــه  دولــی،  ســاختمان های 
مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران و وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی ایــران، کــه 
احتمــااًل عــکایس از آن هــا ممنــوع اســت، شــیوه ی نامتعــاریف را پیــش گرفتــه اســت. 
او جــای نشــانه رفــن مســتقیم بــه مســت ســاختمان ها، از انعــکاس آن هــا درون آب 

عــکایس کــرده اســت.

غزاله رضایی، بدون عنوان، از عکس های ساالنه ی اول
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فضای خصویص

بعــد از فضــای عمومــی هشــر، فضــای خصــویص بیشــرتین تعــداد آثــار را بــه خــود 
اختصــاص داده اســت. دو مجموعــه از ســال اول )عکس هــای افــروز مصالیی پــور 
و نســیم حقیقــی(، دو مجموعــه از ســال دوم )مجموعــه ی اتاقــک سوراخ ســوزین 
یــاوری( و ســه مجموعــه از ســال ســوم  امیرهــادی شــیرازی و مجموعــه ی رضــا 
)مجموعه ی خوابگاه آرام مرداین، مجموعه ی یادداشت های 22 سالیگ امیرهادی 
شــیرزادی و مجموعــه ی موقعیت هــای ناجــور کاویــان امساعیــیل( به نوعــی بــا فضــای 

خصــویص و جتربــه ی خــاص عکاســان بــا ایــن فضاهــا رس و کار دارنــد.

سیده نثا حسیین، خالکویب، از عکس های ساالنه ی سوم

نســیم حقیقــی بــا تک عکــس خــود وضــع کــودیک و بزرگســایل را کاویــده و بــا یکدیگــر 
قیــاس کــرده و امیرهــادی شــیرزادی بــا یادداشــت های 22 ســالیگ بــه حلظــات گــذرای 
زنــدیگ اش واکنــش نشــان داده اســت. رضــا یــاوری بــا عکس هایــش از اتاق هــای 
خــایل، پــژواک قصه هــا و حــس پنهــان موجــود در ایــن فضاهــای خصــویص را منتقــل 
کــرده اســت، عکس هــای افــروز مصالیی پــور از رادیاتورهــای قدیمــی و دیوارهــای 
پوســیده نشــان از تاریــیک زنــدیگ دارنــد و کاویــان امساعیــیل بــا عکس هــای شــبانه و 
بــه  از فوکســش به شــکیل جســورانه وقت گــذراین جوانــان به حاشــیه رفته را  خــارج 

تصویــر کشــیده اســت.

از عکس های ساالنه ی سوم 
کاویان امساعییل، موقعیت های ناجور
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امیرهادی شیرزادی، اتاقک سوراخ سوزین، از عکس های ساالنه ی دوم

آرام مرداین، خوابگاه، از عکس های ساالنه ی سوم

دو مجموعــه ی اتــاق سوراخ ســوزین از امیرهــادی شــیرزادی در ســاالنه ی دوم و 
خوابــگاه از آرام مــرداین در ســاالنه ی ســوم، فضــای زنــدیگ در خوابــگاه پرانــه را 
امیرهــادی  اســت.  بــه زنــدیگ در خوابــگاه متفــاوت  آن هــا  نــگاه  تصویــر کرده انــد. 
خوابــگاه  تاریــک  و  یب پنجــره  فضــای  عــکایس،  دانشــجوی  عنــوان  بــه   شــیرزادی 
غیراستانداردشــان را، کــه نتیجــه ی مترکززدایــی عمدتــًا ســیایس از خوابگاه هــای کــوی 
دانشــگاه اســت، بــه فضــای اتــاق تاریــک )کمــرا ابســکورا( تشــبیه کــرده اســت، چــرا 
کــه در آن جــا »تفــاویت بیــن آفتــاب ظهــر و مهتــاب شــب منی دیدیــم.« بــه هــر حــال، 
نــوری مســتقیم گرفتــه شــده اند،  بــا فــالش  ایــن مجموعــه کــه غالبــًا  عکس هــای 
به حلــاظ فرمــی نشــان چنــداین از »تاریــیک« ندارنــد. در ســوی دیگــر امــا، آرام مــرداین 
مشــتاقانه جتربه هــای جدیــدش در خوابــگاه را بــه تصویــر کشــیده اســت، »جایــی کــه 

بــا چمش به هــم زدن وضعیــت تغییــر می کنــد.«
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پرتره

بســیار  دانشــگاه هتــران  تعدادشــان در ســاالنه های عکــس  کــه  پرتــره،  پروژه هــای 
ایــن ســاالنه هســتند. حوریــا  معــدود اســت، از جملــه ی چشــمگیرترین کارهــای 
رجــب زاده در مجموعــه ی شــب نوشــت کــه در منایشــگاه ســال اول بــه منایــش در 
آمــد، عکس هایــی از عابــران پیــاده در محیــط شــبانه ی هشــر هتیــه کــرده تــا از ایــن 
طریــق »عنــر اتفــاق در عــکایس خیابــاین« را بــه »ظرایفــی بــرای بیــان پرتــره« بــدل 
کنــد. طبــق بیانیــه ی ایــن مجموعــه، نورهــای رنــیگ مغازه هــا روی تــن و چهــره ی 
افــراد و کیســه های پالســتییک در دســت آن هــا، تــالیش اســت بــرای »ثبــت کنــش 

هتاجمــی تبلیغــات بــر چهره هــا و واکنــش مخاطبــان نســبت بــه آن.«

مجموعــه ی انســیه امیری فــر بــا عنــوان ســلف پرتره تصاویــری کلــوزآپ از چهــره ی 
نزدیــکان و خــود هرنمنــد اســت کــه در منایشــگاه ســال دوم بــه منایــش در آمدنــد. 
مجموعــه،  ایــن  تصاویــر  پاییــن  کنرتاســت  و  نــرم  نورپــردازی  روشــن،  مایه هــای 
تضــاد چشــمگیری بــا جزئیــات بــاالی عکس هــا دارنــد: همــه ی چروک هــا، زخم هــا 
را  تصویرشــده چشــمان خــود  افــراد  همــیگ  پیداســت.  روی صــورت  موهــای  و 
بســته اند. شــاید بســته بــودن چمش هــا را بتــوان نشــاین از رشم فرهنــیگ از هویدایــی 

تلقــی کــرد.

انسیه امیری فر، سلف پرتره، از عکس های ساالنه ی دوم

حوریا رجب زاده، شب نوشت
از عکس های ساالنه ی اول
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مجموعــه ی دیگــر ســاالنه ی دوم، پرتره هــای جمعــی حمیــد خرمــی از مــردم حــارض 
در محیط هــای رنگارنــگ رســتوران و کافه هــای پرزرق وبــرق اســت. ایــن پرتره هــای 
شــبانه از دگرگوین هــای فرهنــیگ اقشــار مختلــف هشرنشــینان هتــراین خــر می دهنــد.
از مجموعه هــای ســاالنه ی ســوم،  نثــا حســیین،  در مجموعــه ی خالکــویب ســیده 
پرتره هایــی از مــردان جــوان و میانســال در محیــط خصــویص زندیگ شــان می بینیــم، 
مــرداین کــه همــیگ خالکــویب روی تــن دارنــد. عکس هــای منــای بــاز حســیین، اطالعــات 
مشــهد،  یــادگاری  عکــس  می دهنــد:  دســت  بــه  فرهنــیگ  نشــانه های  از  فــراواین 
لپ تــاپ، گــویش، کیبــورد خاک خــورده، جعبــه ی پیــزا، گربــه ی خانــیگ، پوســرت فیلــم، 

نشــانه های مذهــیب، دســتگاه خپــش نــوار کاســت، بطری هــای مــرشوب.

حمید خرمی، بدون عنوان، از عکس های ساالنه ی دوم

آثار دیگر

عکس هــای متفــاوت دیگــری نیــز در میــان آثــار بــه  منایــش  در آمــده در ایــن ســه ســال 
دیــده می شــوند. برخــی مناظــری خــارج از هشــر را ثبــت کرده انــد کــه در هــر یــک 
بــه  نوعــی رد حضــور انســان پیداســت، از جملــه عکس هــای مجموعــه ی هــادی 
از  مبــرش  اســت، عکس هــای زهــرا معصومــی  ایــن  عنــوان طبیعــت  بــا  آزادخبــت 
ســاحل دریــا و عکس هــای مجموعــه ی ســجاد آورنــد بــا عنــوان جنــگ، جنــگ اســت. 
مهــدی ضیایــی در مجموعــه ی خــود بــا عنــوان راه رویکــردی فرمالیســی را اختــاذ 

کــرده کــه معمــواًل مترکــز اصــیل عکس هــای دانشــجویان دانشــگاه هتــران نیســت.

رضا یاوری، بدون عنوان از عکس های ساالنه ی دوم
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شــده اند.  کار  مســتند  تصویــری  روایت هــای  ســیاق  بــه   مجموعه هــا  برخــی 
مجموعــه ی فریــده ابطحــی بــا عنــوان ســاکنان فعــیل، بــه ویالهــای نوســاز مشــال رشق 
هتــران پرداختــه کــه هنــگام عــدم حضــور ســاکنان اصــیل، ســاکناین جدیــد می یابنــد: 
کارگــران غالبــًا افغانســتاین کــه بــرای حفاظــت و نگهــداری از ایــن رسمایه هــا در آن جــا 
نوبــه ی خــود  در  کــرده  انتخــاب  ابطحــی  کــه  اگرچــه موضوعــی  زنــدیگ می کننــد. 
جدیــد و جالــب توجــه اســت امــا در عکس هــای او کمــرت ردی از انســان هایی کــه در 
ایــن نقــاط زنــدیگ می کننــد و حنــوه ی هبره گیــری آن هــا از امکانــات جدیــد پیداســت.

سجاد آورند، جنگ، جنگ است، از عکس های ساالنه ی سوم

بــاران عطایــی نیــز در مجموعــه ی خــود موضوعــی کمــرت پرداخته شــده را انتخــاب 
بــا  جــوان  دخــرتان  او  مجموعــه ی  در  نوجوانــان.  زنــدیگ  ســبک  اســت:  کــرده 
موهــای رنــیگ و ســبک پوشــش خــاص را می بینیــم کــه متامــًا بــا ارزش هــای مذهــیب 
دیکته شــده ی حکومــی در کتــب دریس در تضــاد هســتند و بیشــرت مدهــا و ســبک 
زندیگ جوانان غریب از نیمه ی دوم ســده ی بیســتم به این ســو را یادآوری می کنند. 
نوجوانــان عکس هــای عطایــی ســیگار می کشــند، آجبــو می نوشــند و موســیقی راک، 

متــال و رپ گــوش می دهنــد.

عبــدهللا حاجی پــور در پالســکو ۱۳۹۵ بــه حاشــیه ی یــیک از تأثیرگذارتریــن حــوادث 
ســال های اخیــر ایــران پرداختــه اســت: آتش ســوزی و ختریــب ســاختمان پالســکو. 
او در عکس هــای خــود، کــه به شــکل موزاییــیک در ردیف هــای 6 در 14 )مجموعــًا 
84 عکــس( عرضــه شــده اند، از یــک منظــر، افــرادی را بــه تصویــر کشــیده کــه از 
رس کنجــکاوی از الی روزنه هــای پــرده ی آیب بــه محــل ریــزش ســاختمان می نگرنــد.

باران عطایی، بدون عنوان، از عکس های ساالنه ی سوم
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افــروز مصالیی پــور در مجموعــه ی 22 هبمــن، کــه در منایشــگاه ســال دوم بــه منایــش 
تصویــر  بــه  را  در هشــر  مــردم  گردهمایــی  معــدود فرصت هــای  از  یــیک  آمــد،  در 
مــرامس 22 هبمــن، مردمــی را می بینیــم کــه  از  او  اســت. در عکس هــای  کشــیده 
تفریــح وار و بــه  ســیاق پیک نیک هــای ســیزده به در، روی چمن هــای یب حــال میــدان 

آزادی نشســته اند، ســلفی می گیرنــد و خــوش می گذراننــد.

نســیم  اول،  ســال  از  یــاوری  رضــا  عکس هــای  از جملــه  دیگــری،  مجموعه هــای 
انزاعی تــری دارنــد.  از ســال ســوم، فرم هــای  پویــا کریــم  از ســال دوم و  حقیقــی 
در  پنهــان،  گوشــه های  مجموعــه ی  در  تاج الدیــین  مــژگان  همچــون  کریــم،  پویــا 
عکس هایــش یپ جلوه هــای بازتــاب نــور روی ســطوح و اشــیا گوناگــون می گــردد.

افروز مصالیی پور، 22 هبمن، از عکس های ساالنه ی دوم

برخــی نوآوری هــای دیگــر را نیــز می تــوان مشــاهده کــرد. مهرعــیل رزاق منــش در 
مجموعــه ی جاده هــا، جــاده را به شــیوه ای متفــاوت تصویــر کــرده اســت. او فوکــوس 
گونــه  ایــن  و  کــرده  متمرکــز  به جــای جــاده روی شیشــه ی خــودرو  را  عــدیس اش 
تکنیــک  از  اســتفاده  بــا  عبــدهللا حاجی پــور  اســت.  داده  بدیعــی شــکل  فرم هــای 
ثانیــه  عکــس جنــگ طــی هشــت  کتــاب  از  پنــج صفحــه  )ثبــت  اکســپوژر  النــگ 
نوردهــی( تصاویــری درهم ریختــه و مشــوش از کتــاب جنــگ ســاخته کــه شــباهت 
بیشــرتی بــه واقعیــت جنــگ دارنــد. معیــن هبرامــی در مجموعــه ی هســته ی پنهــان 
متاشــا بــا ثبــت جزئیــات روی صفحــه ی منایــش و انعــکاس خفیــف بــه  منایــش  در آمــده 
در آن )کــه عکس هــای شناخته شــده در تاریــخ عــکایس را منایــش می دهــد( »فضــای 
چندالیــه«ی عــر »تولیــد نامحــدود اطالعــات« را نشــان داده اســت. افــزون بــر 
ایــن، نیلوفــر محمودیــان بــا مجموعــه ی انفــکاک و صبــا جواهریــان، بــا آثــار خــود 

مفاهیــم جدیــدی از همنشــیین عکس هــا شــکل داده انــد.

 

پویا کریم، بدون عنوان، از عکس های ساالنه ی سوم
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نیلوفر محمودیان، انفکاک، از عکس های ساالنه ی دوم

عبدهللا حاجی پور، کتاب جنگ، از عکس های ساالنه ی دوم
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عکس خودکفا، هشر پرادا و آدم ناپیدا

بــا نــگاه بــه عکس هــای ســه ســاالنه ی خنســت دانشــگاه هتــران می تــوان کمبودهایــی 
را حــس کــرد. از آن جایــی کــه غالــب کارهــا موضوع محــور هســتند و در فضــای 
مســتند و هــرن معــارص عرضــه می شــوند، اجــازه دهیــد ایــن انتقــاد را وارد بــدامن: 
پررنــیگ  نقــش  ایــن ســاالنه ها  در  فلــز  و  آســفالت، خــاک، ســیمان  کــه  همان قــدر 
دارنــد، نقــش انســان ها ناچیــز اســت. اگــر چــه طــی ســه ســال درصــد مجموعه هایــی 
کــه بــه موضــوع هشــر پرداخته انــد رونــد نــزویل داشــته، امــا شــیب ایــن رونــد نــزویل 
بســیار ناچیــز بــوده، طــوری کــه گویــی اطوارهــای هشــر پــرادای هتــران همچنــان میــان 

غالــب عکاســان و داوران خریــدار دارد.

معین هبرامی، هسته ی پنهان متاشا، از عکس های ساالنه ی سوم

مســئله ی مهــم دیگــر ایــن اســت کــه اکــر آثــار خــایل از توضیــح هســتند، حــی مــکان 
و به ویــژه زمــان عکس هــا قیــد نشــده اســت. هــرن امــروز، هــرن گفت وگوســت. در 
رابطــه بــا آثــار بایســی حــرف زد و تفســیر و تکمیلشــان کــرد. دوران مدرنیــم هــرن، 
کــه عکــس را قامئ بــه ذات و مســتقل تلقــی می کــرد، گذشــته اســت. امــا انــگار غالــب 
دانشــجویان )و در ســطحی بزرگ تــر، هرنمنــدان( همچنــان بــا چنیــن تصــوری کار 
می کننــد: عکس هــا نیــازی بــه همراهــی مــن ندارنــد، اگــر هــم نیــازی بــه آوردن متــین 
باشــد، آن مــن چیــزی جــز تفســیر یک طرفــه ی عــکاس یــا کیوریتــور از مفاهیــم کیل 

)برشیــت، حقیقــت، هــرن و اخل( نیســت.

از  اطالعــی  کوچیک تریــن  آمــده حــی  منایــش  در  بــه   آثــار  از  بســیاری  متأســفانه 
موضــوع، انگیــزه و حنــوه ی کار بــه مخاطــب نداده انــد. برخــی مجموعه هــا، از جملــه 
کارهــای امیرهــادی شــیرزادی، فریــده ابطحــی، حوریــا رجــب زاده و آرام مــرداین بــا 
توضیحات نســبتًا روشــنگری همراه هســتند و همین ســبب می شــود که بتوان در 
رابطــه بــا آن هــا حــرف زد. حــی توضیحــات یــیک دو خطــی مفیــد، مثــل مجموعــه ی 
»کتــاب جنــگ« عبــدهللا حاجی پــور، می توانــد حداقــل مــا را از شــیوه ی کار عــکاس 
مطلــع کنــد. امــا اکــر قریــب بــه اتفــاق مجموعه هــای بــه  منایــش  در آمــده همیــن 
توضیحــات مختــر را هــم دریــغ کرده انــد، و جــای آن کــه بــا ارائــه ی اطالعــات در 
رابطــه بــا موضــوع و حنــوه ی کار، بیننــده را در نقــش مفــر و رشیــک قــرار دهنــد، از 
آن هــا انتظــار غیب بیــین و پیشــگویی دارنــد، یــا خوانــش یک طرفــه ی تفســیر عــکاس.
اکــر کارهــا بــا شــکل معــارص هــرن در جهــان فاصلــه  همچنیــن، از منظــر هــرنی، 
دارنــد کــه حبــث روی آن مقالــه ای دیگــر می طلبــد. به طــور خالصــه، نقــش کارهــای 
از  نــایش  تــا حــد زیــادی  ایــن  یــا بینارســانه ای بســیار کمرنــگ اســت، کــه  تلفیقــی 
حنــوه ی آمــوزش هــرن در دانشــگاه )کــه همچنــان بــر آموزه هــای قدیمــی مدرنیســی 
هــرن اســتوار اســت( و عــدم ارتبــاط دانشــجویان عــکایس بــا ســایر اشــکال هــرنی مثــل 

نقــایش، حجــم، تصویرســازی، فیلمســازی و ادبیــات اســت.
در هــر صــورت، در رشایــط حــارض عــکایس ایــران، بایــد گفــت کــه ســاالنه ی عکــس 
رویــدادی  می توانــد  کــه  اســت  ایــران  عــکایس  در  مهمــی  اتفــاق  دانشــگاه هتــران 
جریان ســاز باشــد، بــا ایــن امیــد کــه طــی ســاالنه های آیت خــالء کمبودهــا پــر شــود.
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یادداشی به هبانه ی ساالنه های عکس دانشجویان دانشگاه هتران

منطِق گفتگو
یــک روِش تفکــر  بــه مزنلــه ی  تفکــر و هــرن رسشــی گفتگومحــور دارنــد و گفتگــو 
فلســفی و کنــش هــرنی اســت. مهم تریــن امــکاین کــه گفتگــو فراهــم می کنــد، ایجــاد 
شــکاف و تناقــض در میــان قطعیــت و یکپارچــیگ اندیشــه هایی اســت کــه بــر زبــان 
در  ناپیــدا  تناقضــات  ظهــوری خویــش،  امکانــاِت  میاجنــی  بــه  گفتگــو  می آوریــم. 
خلــوت اندیشــه را در حضــور زبــان بــه آشــکاریگ می رســاند و ســاحی را بــرای جتــیل 
»حقیقــت« و هســی مهیــا می ســازد. بــه گفتــه ی افالطــون »بگــذار هنــوز شــتاب 
نکنیــم تــا عقیــده ای از جانــب مــن یــا از ناحیــه ی تــو، بــر دیگــری غلبــه پیــدا کنــد. بلکــه 
دســت در دســت هــم بگذاریــم و دوشــادوش هــم پیــش رویــم تــا چیــزی را کــه بیــش 
از همــه مطابــق »حقیقــت« اســت، شــکار کنیــم و آشــکار ســازیم.« بــه همیــن رو، 
کنــش هــرنی یف ذاتــه جنبــی علیــه جزم اندیــی و قطعیت گرایــی اســت کــه ســاحی 

بــه منظــور پیدایــش »حقیقــت« می گشــاید.

تقلید، تکرار و خلق مدام
زبــان هــرن، زبــان محــاکات )می مســیس( اســت. متامــی هرنهــا در حکــم محاکات انــد 
و هرنمنــد محاکات گــر اســت. از منظــر افالطــون، محــاکات همــان تصویرســازی و 
ارائــه ی نســخه بــدل از اشــیا بــه نظــر می آیــد کــه بــه عــامل پدیدارهــا تعلــق دارد و از 
عــامل هشــود عقــالین و معرفــت حقیقــی فاصلــه ی بســیار دارد. محــاکات از واقعیــت 
محســوس، هــرن را در مقولــه ی عــامل پنــدار و توهــم قــرار می دهــد امــا ارســطو هــرن را 
یپ آمِد خرد انســان دانســته اســت، یعین آن را به برداشــت عقالین انســان از جهان 
و واقعیــت مرتبــط کــرده، بــه همیــن دلیــل هــم از نظــر او بایــد محــاکاِت هــرنی را 
در »بازآفریــین« و بازســازِی خبردانــه جــای داد، و نــه در رونویــی و نســخه برداری 
مکانیــیک. هــرن »ســاخن« اســت؛ یعــین کنــی عقــالین و هدفمنــد و معنــادار. از ایــن 
رو، زبــان هــرن بــا زبــان پویســیس هــم نســبی برقــرار می کنــد. زبــان پویســیس چیــزی 
را از نیســی بــه هســی در مــی آورد و هــرن، خلــِق نیرویــی اســت کــه ســبب می شــود 

آچنــه موجــود نیســت، وارد ســاحت وجــود شــود و پدیــدار شــود.
 

و  هــرن  تقلیــدی در  و  )ناتورالیــم(  از ســاحت رئالیــم خــام  فــراروی  بــه منظــور 
ظرفیــت  بســِط  هــرن،  در  تولیــدی  و  رئالیــم حقیقت گرایانــه  امکانــاِت  فــرآوری 
و  دریافــت حقیقــت  کــه  اســت، چــرا  و قطعــی  پیش نیــاِز الزم  وجــودی هرنمنــد 

طبیعــِت زیبایــی بــه گشــودیگ و هسولــت زیبایــِی واقعیــت و طبیعــت نیســت. بــه سعادت امری جمعی است
گفتــه ی افالطــون »آســان ترین راه هــا ایــن اســت کــه آینــه ای بــه دســت بگیــری و بــه 
هــر مست وســو و جانــیب بگــرداین، بدیــن وســیله هــم می تــواین نــور خورشــید را تولیــد 
کــین و هــم افــالک و ســتارگان را و حــی خــودت را و ســایر جانــداران را و همــه ی آچنــه 
کــه برســاخته ی طبیعــت یــا دست ســاِز صنعــت اســت. همــه ی چیزهــا را می تــواین 
از طریــق آینه گــرداین در برابــر آن هــا خلــق کــین.« هرچنــد پیمــودن فاصلــه ی میــان 
رئالیــم خــام و جهــان پدیــداری تــا عــامل دیــدارِی حقیقــِت اشــیا، بســیار دشــوار بــه 
نظــر می رســد، امــا کمرتیــن خاصیــت آن کیمیاگــری اســت؛ یــک حرکــت تبدیــیل از 

ســازوکار و زبــان محــاکات بــه مراتــِب زایــش و آفریننــدیگ و زبــان پویســیس.

از هــم نیســتند و در واقــع  امــوری مجــزا  البتــه زبان هــای محــاکات و پویســیس 
دو رشــته ی تنــگ در هــم تنیده انــد. بــه بیــان دیگــر، زبــان پویســیس خــود نوعــی 
محاکات اســت که کار هرنی را از مرحله ی پســت تر به مرتبه ی اعیل می برد و آن 
محــاکات از یــک »حقیقــِت« کیل در پــس پشــت واقعیــت عیــین و عــامل محسوســات 
اســت. از ایــن رو، »تقلیــد« نوعــی از »تولیــد« و »تولیــد« هــم نوعــی از »تقلیــد« 
اســت. تقلیــد اگــر محــاکات از »حقیقــت« باشــد، جایــگاه هرنمنــد بــه مقــام یــک 
آفرینش گــر زبردســت ارتقــا می یابــد و بــه اصالــت هــرن نزدیــک می شــود. امــا تولیــد 
اگــر بازتولیــِد واقعیــت باشــد، هرنمنــد بــه جایــگاه مقلــد و گرته بــرداِر فرودســت تــزنل 
می یابــد و اصالــت هــرنی در آن فــرو می کاهــد. بدیــن ســان، تقلیــد خبردانــه و تکــرار 

حقیقت جویانــه در ســاحت هــرن و کنــش هــرنی ســویه ای خــالق و ایجــایب دارد.

قوه ی ختیل و نوآوری
قــوه ای  ختیــل  اســت.  هــرنی  نــوآوری  محرکــه ی  نیــروی  خیــال،  و  ختیــل  قــوه ی 
خالقــه در آدمــی اســت و می توانــد منشــأ آفرینــش و نوآوری هــای هــرنی باشــد. 
محمدرضــا شــفیعی کدکــین می گویــد »آیــا یب  نیــروی خیــال و یب  تــرف خیــایل در 
مفاهیــم هســی، می تــوان شــعری رسود؟ ایــن پرســی اســت کــه هــر کــس انــدک 
آشــنایی بــا جوهــِر شــعر داشــته باشــد، در پاســخ آن خواهــد گفــت نــه! زیــرا اگــر از هــر 
شــعِر مؤثــر و دل انگیــزی، جنبــه ی خیــایل آن را بگیریــم، جــز ســخین ســاده و عــادی 
کــه از زبــان همه کــس قابــل شــنیدن اســت، چیــزی بــایق منی مانــد.« قــوه ی ختیــل و 
خیــال امــوری انســاین اند و رشق و غــرب نــدارد. دو نیــروی ختیــل و نــوآوری مرزهــای 
مشــرتک غیرقابــل تفکیــک دارنــد، بــه همیــن دلیــل هدایــت یــیک باعــث بــروز و رشــد 
بــه ســوی  قــوه  میــان مهــم می منایــد هدایــت دو  ایــن  آچنــه در  دیگــری می شــود. 
»حقیقــت« اســت. چــرا کــه متایــل انســان بــه درک حقیقــِت موجــود در جهــان منشــأ 
آفرینش هــا و نوآوری هــای او بــوده اســت. اگــر ختیــل را خبــی از اندیشــه بدانیــم و 
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نــوآوری را نیرویــی بــرای آفرینــش جهــان، بدیهــی اســت کــه بــدون ختیــل آفرینــش 
مجــددی هــم پدیــد منی آیــد. بــه گفتــه ی کانــت، »بــا اســتفاده از ختیــل می توانیــم، 
حداقــل در تفکرمــان، آچنــه را طبیعــت بــه مــا می خبشــد بگیریــم و آن را بــه طبیعــِت 
دیگــری مبــدل ســازیم. مــا در حکــم موجــودات طبیعــی مــادی، مقیــد بــه قوانیــن 
طبیعــت و در حکــم فاعل هــای اخــالیق مقیــد بــه قانــون عقــِل عمــیل هســتیم، ویل 
در حکــم موجــودات دارای قــوه ی ختیــل بــه هیــچ یــک از آن هــا مقیــد نیســتیم و 
بنابرایــن قــدرت خالقــه داریــم.« از ایــن رو، تأمــل زیباشــناخی را همچــون کانــت 
می بایــد از هــر نــوع تعّیــن شــناخی و اخــالیق مــرا دانســت و آزادی قــوه ی ختیــل را 

بــه رمسیــت شــناخت.

در این جــا مــرزی میــان خیــال و قــوه ی ختیــل حضــور دارد. خیــال برخــالف ختیــل کــه 
از جتربــه و ادراک حــی طرحــی نــو می آفرینــد، تنهــا یــک حالــت حافظــه اســت کــه 
صــور حــی را بــدون رعایــت زمینــه و مضمــون اصــیل، تداعــی و تکــرار می کنــد. از 
ایــن رو، از بنــِد زمــان و مــکان آزاد اســت. خیــال در خــود می مانــد و راه بــه جایــی 
منی بــرد و بســط منی یابــد، امــا نیــروی ختیــل می توانــد عقــل را بــا حــس و فهــم متحــد 
نــو را شــکل دهــد. بنابرایــن، ختیــل نیرویــی اســت کــه می توانــد  ســازد و معنایــی 
انســان را بــه شــناخت و معرفــت نزدیــک کنــد. در خیــال تصاویــِر ذهــین ارتباطــی 
تصــادیف و دل به خواهــی بــا یکدیگــر دارنــد، امــا در ختیــل ایــن تصاویــر بــه گونــه ای 
ترکیــب می شــوند کــه درک و دریافــت تــازه ای را ســبب شــوند. ختیــل پــس از جتزیــه 
و پراکنــدن عنــارص، دســت بــه بازآفریــین می زنــد. بازآفریــیِن چیــزی کــه اجــزای آن از 
حقیقــت گرفتــه شــده اســت ویل آفرینــی کــه شــکل می گیــرد، شــکل جدیــدی از 
واقعیــت اســت. یعــین ایماژهــای جدیــدی بــه وجــود مــی آورد کــه محصــول فعالیــت 
خالق انســان اســت. در چنین صوریت زندیگ همراه با خلق مدام، کشــف حقیقت 

و شــادی پیوســته اســت و هــدف آفرینــش معرفــت بــه هســی و وجــود اســت.
بدیــن ترتیــب، نــوآوری یعــین مواجــه شــدن بــا معرفــت حقیقــی، و مواجــه شــدن بــا 
حقیقــت یعــین گــذر از خیــال و هدایــت نیــروی ختیــل بــه مســت حقیقــت. بنابرایــن 
ایــن نســبت، رابطــه ای مســتقیم و بــدون اهبــام اســت. خیــایل کــه از ایــن طریــق رشــد 
کنــد و نگاهــش بــه حقیقــت باشــد و دریافت هــای حقیقــی خــود را بــه جامــه هــرن 
در آورد، پدیــد آورنــده ی هــرنی پویــا و باطــراوت می شــود. چنیــن هــرنی جامعــه ی 
خــود را بــه ســوی شــادی و مهم تــر از همــه بــه ســوی شــناخت و معرفــت می بــرد و 
آن را از خمــودیگ در مــی آورد. مهــم آن اســت کــه خواســِت نــوآوری و ختیــل، کشــِف 
 حقیقــت باشــد. زمــاین کــه خواســت ها در ســطح واقعیت هــای روزمــره و 

ِ
مــداوم

امــور نفســاین بــایق می ماننــد، آچنــه کم کــم در هــرن رو بــه فرامــویش می گــذارد معنــای 
حقیقــت و تــالش بــرای درک آن اســت.

از جانــیب دیگــر خالقیــت هــرنی محصــول تعــادل میــان امــر عیــین و ذهــین اســت و 
ایــن تعــادل تنهــا در قلمــرو فــرم هــرنی قابــل حصــول اســت. بــه همیــن رو، شــناخت 
و آگاهــی نســبت بــه امکانــات بیــاین فــرم هــرنی الزم و بایســته اســت. شــلینگ، 
فیلســوف آملــاین، بــه دوگاین آپولوین/دیونوســویس اشــاره می کنــد کــه اشــاره دارنــد بــه 
میــل آشــکار و آگاهانــه بــه مســت فــرم و نظــم کــه مشــخصه ی جوهــر آپولــون اســت 
در تبایــن بــا انگیــزه ی خــالِق یب اختیــار، ناخــودآگاه و پنهــاین کــه دیونوســوس مظهــر آن 
مشــرده می شــود. او می گویــد »رمــز شــعر راســتین ایــن اســت: مســی و هشــیاری 

نــه در دو زمــاِن متفــاوت بلکــه در آِن واحــد.«

در این جا ذکر این نکته الزم است که قوه ی ختیل محدود به هیچ یک از گونه ها، 
ژانرهــای عــکایس، و دوگاین هــای رئالیــم/ ایده آلیــم، عیــین/ ذهــین، فیگوراتیــو/ 
انزاعــی، عکس گرفــن/ عکس ســاخن و غیــره منی شــود و فراتــر از همــه ی این هــا 
مــا، خــأ و فقــدان قــوه ی ختیــل  بــه گمــان مــن در فضــای کنــوین  عمــل می کنــد. 
بــه  اجتماعــی(، رسدســی، خیابــاین و هشــری  عــکایس مســتند )حــی مســتند  در 
عنــوان یــیک از رشیان هــای حیــایت عــکایس بیــش از ســایر گونه هــای عــکایس هــرنی 
احســاس می شــود. دقیقــًا مســئله ی اســایس ایــن اســت کــه آیــا عکس هــای اوژن 
آتــژه، الکســاندر رودچنکــو، واکــر اَِونــز، رابــرت فرانــک، یل فریدلنــدر، ویلیــام کالیــن، 
و گــری وینوگرانــد بــا امکانــات فــین آن زمــان بــدون قــوه ی ختیــل و خلــق مــدام امــکاِن 
بیــروین خلــط  بــا واقعیــت  اگــر واقعیــت هــرنی و عکاســیک را  حضــور می یافــت. 

نکنیــم، پاســخ روشــن و آشــکار اســت.

مخلــص کالم آن کــه، فضــای کنــوین مــا بــه ســبب فقــداِن منطــق گفتگــو، خلــق مــدام 
و نــوآوری و آشــنایی زدایی در زبــان و قــوه ی ختیــل و خیــال )قــوه ی ختیــل در هرنمنــد 
و مخاطــب و منتقــد کمیــاب اســت(؛ در رجن اســت. چنیــن خــأ و فقــداین نســبی 
مســتقیم بــا رشایــِط ســیایس، اقتصــادی، فرهنــیگ و اجتماعــی و محدودیت هــای 
نــایش از آن دارد. بدیــن ترتیــب، مســائل و فقدان هــای مــا امــوری تاریخی انــد و 
بــرای حــل آن هــا راه میانــری وجــود نــدارد و منی تــوان از تاریــخ بیــرون پریــد و بــه 
همیــن رو، نیازمنــد کنــش و مقاومــی جمعــی اســت. بــه  هــر حــال این چنیــن کــه 
می بینیــد، »...ره تاریــک و لغــزان اســت... زمیــن دل مــرده، ســقِف آمســان کوتــاه، 

غبارآلــوده مهــر و مــاه، زمســتان اســت.«

پویا کریم
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ساالنه ی عکس؟ عکس های دانشگاه هتراین؟ 

بــه عنــوان یــک دانشــجوی دانشــگاه هــرن، کــی کــه دارای مجــوز حضــور در آکادمــی 
اســت و در عیــن حــال از دانشــگاه هتــران فاصلــه دارد، بــه اعتبــاری بــا دانشــجوی 
هــرن دانشــگاه هتــران معــارص هســتم. بــه ایــن معنــا کــه بــا او زیســت می کنــم امــا 
از فاصلــه ای دورتــر او را نظــاره می کنــم. همان طــور کــه دانشــجوی هــرن دانشــگاه 
هتــران محــِق بــه چنیــن ادعایــی اســت در ارتبــاط بــا مــن. تقریــر ایــن ســطور بــدان 
جهــت بــود تــا دوســت مــن در دانشــگاه هتــران بدانــد در ایــن مــن تــالش بــه دوری 
از غــرض ورزی اســت. امیــد اســت کــه دریافــت، توصیــه باشــد )پنــدی نیســت( و 

نــه مــالل!

اجــازه بدهیــد در بــادی امــر از دوگانــه ی صــورت و محتــوا )کــه البتــه واقفیــم از وجــوه 
رمــزگاین ســخن می گوییــم و نــه از تقابل هــای رمــزگاین( بــه تســامح، »صــورت« را 
ماحصــِل ثبــت تــا کرانه هــای توصیــف بــدامن. توصیــف تصویــری در وجهــی از فــرم 
داللت گــر کالیــو بــل، اگــر محتــوا، تضمیــن معنــا باشــد در وجهــی ســاختاری یــا پســا 

ســاختاری. حــاال می پــردازم بــه جریــان ســاالنه عکــس دانشــگاه هتــران.

الف: عیب ِمی جمله بگفیت،
در ســاالنه ی اول بایــد یب تعــارف عــرض کنــم، آثــار از نظــر صــوری بســیار شــبیه بــه 
هم انــد. منــای بــاز، مرکزیــت ســوژه ها، تکــرار زاویــه دیــد و حــی رنگ مردیگ هــا نیــز مــا 
را بــه یــاد آچنــه می انــدازد کــه همیشــه »عکــِس دانشــگاه هتراین« خوانــده می شــوند. 
فاجعــه آن جــا کامــل می شــود کــه بــزریگ در دفــاع، ایــن حادثــه را طبیعــی قلمــداد 
کــرد، چــرا کــه بــه بــاور ایشــان طبیعــی اســت از اســاتید یکســان، شــاگرداین شــبیه بــه 
هــم ســاخته شــود. ایــن دفــاع در همیــن حلظــه بــه معــیِن مــرگ اثــر هــرنی اســت در 
ُزهــداِن هرنمنــد. کــودیک کــه نــه هــرن، بلکــه فرهنــگ زاده می شــود. نــوزادی مــرده! 
فرزنــد خلــِف آکادمــی هــرن، رصفــًا مقلــدی اســت کــه امــر فرهنــیگ را بازتولیــد می کنــد 
و بایــد توجــه داشــت کــه هــرن از اســاس تولیــد اســت، ولــو از مجــرای بازتولیــد. بــا ایــن 
تفســیر می تــوامن دور اول را »شــاگردان حــرف گــوش کــن آکادمــی« بــدامن. بــا ایــن حــال 
بایــد بــه ایــن اندیشــید کــه کاشــِت هــر دانــه ای در خــاک اســت و هیــچ جریــاین موفــق 

خنواهــد بــود مگــر بــه لطــف اســتمرار.

در ســاالنه ی دوم جریــان کمــی متفــاوت اســت. آثــار چنــدان یک دســت نیســتند و عیب ِمی بگفیت هرنش نیز بگو
شــاهد اولیــن بارقه هــای گسســِت صــورت و همین طــور گاهــًا محتــوا هســتیم. بــا 
ایــن وجــود کمــاکان انعــکاس، عنــِر مزاحــم بــری و فضــای منفــِی غالــب )امســش 
را می گــذارم »عــکایِس ندیــدن«(، و برش هــای جســورانه، صــورِت تکــرار شــونده ِی 
شــاگردان مقیــد اســت. مؤکــدًا بایــد گفــت کــه صحبــت از نقــد جریــان، صحبــت 
از نقــد شــخص یــا حــی جمــع اشــخاص نیســت. در این جــا ســخن از هم افزایــی و 
همفکــری ای اســت کــه یــِک بــه  عــالوه یکــش دو منی شــود، بلکــه دو و خــورده ای 
بیشــرت اســت. بــه بیــان دیگــر تــوان هیــچ دو انســاین در کنــار هــم، بــا دو انســان منفــرد 

برابــر نیســت.

در ســاالنه ی ســوم گسســِت صــوری به وضــوح قابــل رؤیــت اســت و البتــه کمــاکان 
بــه چــمش می خورنــد،  اول  مشــابه عکس هــای ســاالنه ی  بــا صــوریت  عکس هایــی 
تــو گویــی این هــا از همــان ســاالنه ی اول بــه ایــن  یــیک نشــت کرده انــد. محتــوا در 
کلیــی واحــد و انســجامی بیشــرت اســت و بایــد دقــت داشــت کــه ماهیــِت اساســًا 
هراکلیتــویِس عــکایس هــر دو نــگاه مشــابه را تفکیــک می کنــد تــا نتــوان از هیــچ رودی 

دو بــار گــذر کــرد!

جدی تریــن نقــد بــه ســاالنه ی ســوم را بــه گمــامن از آقــای حمیــد ِســِوری در گالــری 
آریــا شــنیدم؛ اشــاره بــه مفهــوم دانشــجو. دانشــجویی کــه بــر وضعیــت غالــب نشــده 
و وضعیــت او را از مفهــوم خــودش هتــی کــرده! دانشــجویی کــه بســیار یب شــباهت 
بــود.  بــه آن کــه ســابقًا، در برهه هــای مختلــف و بزنگاه هــا جریــان ســاخته  اســت 
دانشــگاه را رصــد  از  بیــرون  نیــک می دانســت  دانشــگاه در گذشــته  دانشــجوی 
می کنــد و بــا آن تعامــل دارد. مختــر آن کــه دوســت و هم قطــاِر مــن بایــد بــه دو 

چیــز عطــِف توجــه داشــته باشــد:

1- همــواره تکــرار صــورت بــه حشــو و کلیشــیگ، و تکــرار محتــوا و اندیشــه بــه تولیــد 
معنــا، جریان ســازی و شــکل گیرِی مکتــب می اجنامــد.

اثــر دانشــجویی از کیل گویــی می پرهیــزد و رادیــکال اســت. بــه ایــن معــین کــه   -2
تیزبین است و دریک عمیق و ریشه ای دارد و به حتلیل منطقِی محیط می پردازد 

. )Sentimental( و نــه عاطفــی
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ب: هرنش نیز بگو.

 اگــر از کشــوری دیگــر نیامــده باشــید، نیــک آگاهیــد کــه در جامعــه ی مــا کاِر گروهــی 
در هــر ابعــادی )بیــش از یــک نفــر( هــویل اســت بــس عظیــم! و از ســوی دیگــر جــز 
تــداوم کار گروهــی، هم افزایــی یب معــین اســت. یعــین همــان یک هــای بــه عــالوه یــیک 
کــه از دو بیشــرت می شــوند. اثبــات ایــن مدعــی اســتقرایی اســت تاریخــی، آن  هــم 
تاریخــی نزدیــک. چمش برهــم زدین صــد ســاله در چــمش غــوِل تاریــخ، از قیــام مرشوطــه 
ایــن  و... مؤیــد  تــاالر قندریــز و خــروس جنیگ هــا  و  ادیب  تــا حلقه هــای شــعری و 
مدعــا اســت. هــر جــا کســاین اختــالف آرا را پذیرفتــه و زحمــت ایــن هســل ممتنــع 
را بــر جــان خریده انــد، یب حاصــل نبــوده. چبه هــای پردیــس هرنهــای زیبــا هــم از ایــن 
قاعــده مســتثنا نیســتند. در ایــن عمــر انــدک ســه ســاله، دانــه ای کــه کاشــته اند حــاال 
ریشــه دوانــده و جوانــه زده. بــا همــه ی انتقادهایــی کــه همیشــه بــر هــر جریــاین وارد 
اســت، راهــش را پیــدا کــرده و دارد به حــق، رسیعــًا رشــد می کنــد. ســال بــه ســال 
بــرای شــاکله ی  صــورت و جایگاهــش هبــرت شــده، و فرزنــدی ناخلف تــر می شــود 
از متاشــاِی فرزنــدی کــه اصطالحــًا »روی  پــدر عــادیل می توانــد  دانشــگاه. و کــدام 
پــای خــودش ایســتاده« ناراحــت باشــد؟ خواننــده ی آگاه می دانــد کــه ایــن، دعــوت 
ارزمشنــد دانشــگاه هایمان نیســت،  بــه دانــش و جتربــه ی معلمیــن  بــه یب توجهــی 
بلکــه توجــه بــه معنــای دانشــجوی هــرن اســت! هــرنی کــه همیشــه فرزنــد ناخلــف 
آپاراتــوس بــوده و دانشــجویی کــه تــا یــک دهــه قبــل پرسشــگر و مطالبه گــر بــود. ایــن 
متریــن کار گروهــی اســت و آمــوزش اســتقالل بــه شــکیل غیرمنفعــل. تأثیرپذیــری 
و تأثیرگــذاری. شــنیدن و شــنیده شــدن. دیالــویگ کــه گویــا سال هاســت دیگــر بیــن 
دانشــگاه و دانشــجو وجــود نــدارد. نظــر بــه آچنــه گفتــه شــد، تــداوم ســاالنه عکــس 

رشوع مکتــب و جریــان اســت، بــه دو رشط زیــر:

1- در مقــام مؤلــف در مفهومــی رادیــکال )بنیادیــن( بــه کار دانشــجو، یعــین پرســش 
و مطالبه گــری، بــرپدازد.

2- ســخن دیگــری را بشــنود و چناچنــه مســتدل و یب غــرض بــود بــه کار بنــدد، یعــین 
بــه نقــد پشــت نکنــد.

محمد آشیاین

نفیســه صاحل آبــادی: ایــده ی ســاالنه ی عکــس دانشــگاه هتــران از دل یــک 
پیشــینه ی اجرایــی وســیع تر بــه نــام جشــن عکــس دانشــگاه هتــران در ســال 
۹۰ ایجــاد شــد. چــه رویکردهایــی موجــب ادامــه ی آن بــه شــکل متفاوت تــری 

در قالــب ســاالنه ی عکــس دانشــجویی شــد؟

صیاد نبوی: خبش زیادی از چیسی و چرایی ساالنه در پروپوزال ساالنه )موجود 
در اینســتاگرام ســاالنه( نوشــته شــده اســت. عیل رغــم این کــه جشــن عکــس ســال 
۹۰ اتفــاق مهمــی محســوب می شــود و جتربــه ای بــود کــه بــه مــا قــوت قلــب اجنــام 
چنیــن برنامه هایــی را مــی داد، ویل ســنگ بــزریگ بــود کــه نتوانســت تــداوم پیــدا کنــد. 
بــه همیــن دلیــل ماهیــت ســاالنه و جشــن عکــس بــا هــم متفــاوت اســت. در ســاالنه 
اســتمرار ایــن رویــداد نســبت بــه برگــزاری هــر دوره بــه شــکل فــردی مهم تــر اســت. 
قــرار اســت به  جــای یــک جشــن وســیع، یــک کار دانشــگاهی سلســله مراتیب اجنــام 
بدهیــم و در طــول برگــزاری به مــرور آن را هببــود ببخشــیم. همچنیــن ایــن حبــث از 
یــک خودانتقــادی هــم رشوع شــد. رویدادهــای مشــابه را در دانشــگاه های دیگــر، 
مثــل جشــنواره ی نقــره ی دانشــگاه هــرن، بــرریس کــرده و ســعی کردیــم نقــاط قــوت و 
ضعــف آن هــا را پیــدا کنیــم. حیــن ایــن بــرریس بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه عــدم وجــود 
ایــن جشــنواره ها مشکل ســاز شــده  در  آثــار  ارســال  رویکــرد مشــخص در خبــش 

ساالنه ی عکس دانشگاه هتران، اهداف و رویکردها
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اســت. بــه همیــن خاطــر دریافــت آثــار بــه چنــد دلیــل از جملــه ارتبــاط دانشــجویان 
بــا یکدیگــر، دیده شــدن بیشــرت ژوژمان هــا و همچنیــن جــدا شــدن از رونــدی کــه 

گالری هــا طــی می کننــد، محــدود بــه دانشــجویان عــکایس دانشــگاه هتــران شــد.

رضــا یــاوری: مــن وقــی وارد دانشــگاه و بــه دنبــال آن عضــو اجنمــن علمــی شــدم 
بــود، حضــور  کــرده  برگــزار  را  عکــس  کــه جشــن  اجرایــی  نیــروی  از  هنــوز خبــی 
داشــت. بــه همیــن دلیــل بــه فکــر اجنــام چنیــن رویــدادی، ویل بــه شــکیل متفــاوت و 
جدیــد افتادیــم. در قــدم اول بــه بــرریس رویدادهــای مشــابه پرداختیــم. در ادامــه 
حتقیقــی دربــاره ی بیســت دانشــگاه  برتــر آمریــکا ــــ در رشــته ی عــکایس ــــ اجنــام دادم و 
در خــالل ایــن حتقیــق متوجــه شــدم همــه ی ایــن دانشــگاه ها یــک منایشــگاه ســاالنه 
یــک فایــل یپ دی اف روی  نتیجــه را در قالــب  از خــود دانشجوهایشــان دارنــد و 
ســایت قــرار می دهنــد. ایــن الگوبــرداری یــیک دیگــر از دالیــیل اســت کــه باعــث شــد 
ارســال آثــار بــه دانشــجویان عــکایس دانشــگاه هتــران محــدود شــود. از دیگــر دالیــل 
شــکل گیری، جمــع آوری اطالعــات از آثــار تولیــدی دانشــجویان بــود. در آن زمــان 
نقــدی وارد بــود مبــین بــر این کــه ایــن آثــار تولیــدی، بســیار شــبیه بــه رویکــرد اســاتید 
مرجــع ایــن دانشــکده اســت ویل اطالعــات دســت اویل بــرای ســنجش ایــن ادعــا 
در دســت نبــود. بــه همیــن دلیــل قــرار بــر جمــع آوری آثــار دانشــجویان در کتــاب و 

منایــش تعــدادی از آن هــا در قالــب منایشــگاه شــد.

شــد چــون  گرفتــه  چبه هــا جــدی  ژوژمان هــای  ســاالنه،  برگــزاری  بــا  آذری:  هــادی 
دانشــجویان افقــی بــرای منایــش آن داشــتند و آن افــق، ســاالنه بــود. در کنــار برگــزاری 
انتخــاب  در  بودنــد.  برخــوردار  زیــادی  اهمیــت  از  هــم  نشســت ها  منایشــگاه، 
ســخرنان ها دقــت زیــادی می شــد چــون آن هــا وارد فضــای دانشــگاهی می شــدند و 
شــاید توســط دانشــجویان الگــو قــرار می گرفتنــد. بنابرایــن بــرای انتخــاب آن هــا رصفــًا 
بــه اعتبــار امســی توجــه منی شــد. همچنیــن جــای خــایل چنیــن رویــدادی بــا توجــه بــه 

محوریــت نانوشــته ی دانشــگاه هتــران حــس می شــد.

نفیســه صاحل آبــادی: رویکــرد هــر دوره ی ســاالنه چقــدر بــا اهــداف دبیرعلمی 
آن ســال هم مســیر بود؟

هــادی آذری: مــا در حــال حــارض رویکــرد مشــخی در ســاالنه هایی کــه برگــزار شــد، 
نداریــم. بنــا بــر عملکــردی کــه تیــم اجرایــی هــر ســال مثــاًل در تعییــن هیئــت داوری 
یــا نشســت ها دارنــد، ممکــن اســت نگاه هــا تغییــر کنــد ویل موجــب شــکل گیری 
رویکــرد خــایص منی شــود. وقــی از اهمیــت اســتمرار ســاالنه حــرف می زنیــم منــوط 

بــه وجــود اساســنامه ای مــدون اســت. در ایــن ســه ســال اساســنامه ای نداشــته ایم 
کــه بــر اســاس آن عمــل کنیــم. همچنیــن حبــث آرشــیو کــه از اهــداف مهــم مــا بــود 
نیــز بــه دلیــل عــدم وجــود ســایت، ناقــص اجنــام شــده اســت. رونــد انتخــاب دبیــر 
اجرایــی و دبیــر علمــی نامشــخص اســت و بــه همیــن دلیــل مســئولیت آن متوجــه 
کــی نیســت. بــه طــور مثــال مــن بــا اتفــایق کــه در ســاالنه ی ســوم افتــاد موافــق 
نیســتم چــون از نظــر مــن احنــرایف از اهــداف اصــیل ســاالنه بــود. در ایــن دوره فضــای 
بیرون دانشــگاهی کــه بســیار مبتــین بــر منایــش اســت وارد فضــای دانشــگاهی شــد. 
در حــال حــارض بایــد آسیب شــنایس صــورت بگیــرد نســبت بــه این کــه ســاالنه قــرار 
اســت رونوشــی از چیــزی کــه بیــرون ایــن فضــا اتفــاق می افتــد باشــد یــا فضایــی 

دانشــجویی، الرتناتیــو و مســتقل؟

رامیــار منوچهــرزاده: مســئله ی قابــل توجــه ایــن اســت کــه دبیرهــای علمــی دوره ی 
اول و دوم از فضای داخل دانشکده بودند و تدریس می کردند و همین موضوع 
باعــث آشــنایی آن هــا بــا ایــن رویکردهــا می شــد. بــرای مــن کــه از فضــای خــارج از 
دانشــکده آمــده بــودم، ایــن عــدم آشــنایی معضــیل بــود کــه عــدم وجــود اساســنامه 
ایــن برداشــت را داشــتم کــه ســاالنه جریــاین  آغــاز  نیــز آن را تشــدید می کــرد. در 
دانشــجویی اســت کــه توســط اســاتید نیــز حمایــت می شــود. ویل بــا گذشــت زمــان 
متوجــه شــدم کــه فضــای دانشــکده، فعالیــت دانشــجویی را بــه مســی کــه دخلواهــش 
اســت ســوق می دهــد. و ایــن در تضــاد بــا رویکردهــای مــن بــود. بــه همیــن دلیــل 
وقی صحبت از احنراف دوره ی ســوم می شــود، از زاویه ی دید اســاتیدی اســت که 
در همیــن فضــا حــارض هســتند. در صــوریت کــه بــرای مــن ایــن فرصــی بــرای جهــش 
و حرکــت ســاالنه بــود کــه شــاید موجــب روشــنگری یــک مجموعــه شــده باشــد. 
جدایــی بیــش از حــد فضــای دانشــگاهی و خــارج از آن در مقولــه ی هــرن ســؤایل بــود 
کــه همیشــه و از زمــان دانشــجویی در ذهنــم وجــود داشــت. ایــن رویکــرد باعــث از 
دســت رفــن فرصت هــا و افــت ســطح انتظارهــا می شــود. ســاالنه ی ســوم شــاید 
باعــث عــوض شــدن معیارهــا شــده باشــد امــا از نظــر مــن اســتاندارد یــک معیــار 
ثابــت دارد و ایــن مشــکِل سیســتم دانشــگاهی اســت کــه بــا بســته نگــه  داشــن 
فضــا موجــب شــکاف و دوگانــیگ می شــود. ایزوله کــردن فضــای دانشــکده باعــث 
می شــود کــه دانشــجو بعــد از فارغ التحصیــیل دچــار یــک چالــش شــود و نتوانــد 
وارد ایــن فضــا شــود. در صــوریت کــه هنایــت آمــال یــک دانشــجوی هرنهــای زیبــا، 
هرنمنــد شــدن اســت. ایــن فاصلــه یــک جایــی بایــد از بیــن بــرود. رویکــرد دیگــری 
کــه داشــتم ایــن بــود کــه شــور و انــرژی یــک رویــداد بــرای مــن اهمیــت زیــادی دارد. 
زمــاین کــه ایــن مســئولیت را قبــول کــردم، فراخــوان منتــرش شــده بــود. اولیــن کاری 
کــه اجنــام دادم تــالش بــرای افزایــش مشــارکت بــود. بــه همیــن دلیــل از تیــم اجرایــی 
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درخواســت کــردم تــا همــه ی مخاطبیــن را دعــوت بــه مشــارکت کننــد. همچنیــن 
مخالفت هایــی کــه در انتخــاب تیــم داوری و نشســت ها وجــود داشــت، موجــب 
تبدیــل ســاالنه ی ســوم بــه جزیــره ای ایزولــه شــد تــا مــا بتوانیــم کار خــود را اجنــام 

دهیــم.

ســاالنه ی  در  کــه  اتفــایق  بــرای  باشــد  واژه ی هبــرتی  شــاید  شــکاف  نبــوی:  صیــاد 
ســوم افتــاد. شــکایف کــه مــا از دوره هــای قبل تــر نیــز بــه آن فکــر می کردیــم. اساســًا 
در رونــد برگــزاری ســاالنه مــا بــا دو رویکــرد مواجــه هســتیم: اول این کــه آیــا ایــن 
رویــداد نگاهــی عیــین اســت بــه جریــاین کــه در دانشــکده اتفــاق می افتــد؟ یــا نگاهــی 
آرتیســتیک؟ ایــن حبــث اصــیل اســت کــه در دوره هــای بعــد نیــز در رونــد داوری و 
غیــره تأثیــر خواهــد گذاشــت. مثــاًل اگــر جریــان بــه مســت رویکــرد اول بــرود طبیعتــًا 
در انتخــاب داور از داخــل دانشــگاه تأثیــر خواهــد داشــت و ورود افــرادی خــارج 
از دانشــکده بــه تیــم داوری باعــث احنــراف آن می شــود و از نقــدی درســت، حــی 
پــس از چنــد ســال، جلوگیــری می کنــد. شــاید ایــن امــکان باشــد کــه ترکیــیب از هــر 
دو رویکــرد شــکل بگیــرد. مثــاًل بعــد از منایشــگاه ســاالنه، دبیــر علمــی از کارهــا چنــد 
منایشــگاه جــزیئ برگــزار کنــد یــا این کــه تیــم داوری از دانشــکده باشــد ویل ســخرنان ها 
هیچ کــدام از دانشــکده نباشــند تــا فرصــی اضافــه بــرای دانشــجوها شــکل بگیــرد. 

هــادی آذری: رویکــرد مــا در ســاالنه دانشــجویی بــود و اتفاقــًا توســط کســاین اجنــام 
می شــد کــه بــه جریان هــای بیــرون ایــن فضــا و گالری هــا نقــد داشــتند. ســاالنه ی 
بــه فضــای دانشــگاهی  ایــن جریــان  نظــر کــه ســعی در وارد کــردن  ایــن  از  ســوم 
داشــت، قابــل حبــث بــود. از طــریف ایــن تفــاوت و شــکاف در دوره ی ســوم، هــدف 
دیگــر شــکل گیری ســاالنه، یعــین بــرریس شــکل های مختلــف نگریســن دانشــجویان 
را در حاشــیه قــرار داد. در نتیجــه دانشــجویاین کــه ســاالنه را برگــزار می کننــد بایــد بــا 

همفکــری بــه ایــن نتیجــه برســند کــه چــه هــدیف را می خواهنــد دنبــال کننــد. 

صیــاد نبــوی: ســاالنه ی ســوم شــکل رضبــه  داشــت و ایــن رضبــه بــه خــود ایــن رویــداد 
صدمــه وارد می کنــد. اگــر ایــن تغییــرات بــه شــکل آرام تــری صــورت بگیــرد نتیجــه ی 
مثــاًل در نشســت های ســاالنه ی ســوم، نشســت کارگاه  هبــرتی خواهــد داشــت. 
تصویــر هتــران جنبــه ی تبلیغــایت داشــت و جــای صحبــت راجع بــه لــزوم ایــن شــکل 

از چــاپ خــایل بــود. 

مشــکات طالیب: این موضوع از این نظر که دانشــجو در بســرت دانشــگاه و ســاالنه 
ایــن حنــو از ارائــه را نیــز جتربــه کــرده، مســئله ی مهــم و خــویب اســت.

نفیســه صاحل آبــادی: انتخــاب دبیــر علمــی بــه مســت شناخته شــده تر بــودن 
افــراد )دبیرعلمــی( رفتــه اســت. آیــا ایــن رویکــرد فعالیــت دانشــجویی را زیــر 

ســایه ی دبیــر علمــی منی بــرد؟

هــادی آذری: دو دوره ی اول رونــد ســاده تر بــود ویل از دوره ی ســوم بــا جدی تــر 
شــدن ایــن فراینــد، طبیعتــًا بــه فــردی نیــاز بــود کــه توانایــی مدیریــت کــردن فضــا را 

داشــته باشــد.
 

مشــکات طالــیب: بــا تنظیــم اساســنامه رویکــرد از فعالیــت انفــرادی دبیــر علمــی و 
دبیــر اجرایــی بــه مســت شــورای سیاســت گذاری رفتــه اســت. یــک عضــو بــه عنــوان 
دبیــر علمــی شــناخته می شــود و ســه عضــو دیگــر دانشــجو هســتند و تصمیمــات 

در داخــل ایــن شــورا گرفتــه می شــود.

حســین مس فــروش: در دوره ی اول و دوم مــا بایــد از بیــن گزینه هــای موجــود 
طــریف  از  و  نکردنــد  قبــول  دالیــیل  بــه  بنــا  مطرح تــر  اســاتید  می کردیــم.  انتخــاب 
افــرادی کــه انتخــاب می شــدند بایــد ربطــی بــه دانشــگاه می داشــتند؛ یعــین یــا در 
یــا فارغ التحصیــل هرنهــای زیبــا بودنــد. و گزینه هــای  این جــا تدریــس می کردنــد 
مــا مشــخصًا محدودتــر بــود. بــه همیــن دلیــل تنــوع در انتخــاب دبیــر علمــی خیــیل 

نبــود.  امکان پذیــر 

نفیســه صاحل آبــادی: از آن جــا کــه ســاالنه بســری جــدی بــرای منایــش آثــار 
تولیــدی دانشــجویان اســت، آیــا بــا برگــزاری مســتمر آن تغییــری در شــکل 

عــکایس دانشــجویان رخ داده اســت؟

هــادی آذری: بــه صــورت جــدی خیــر. مــن در نشســی کــه در اختتامیــه ی ســاالنه ی 
اول برگــزار شــد بــه ایــن نکتــه کــه کارهــا شــبیه بــه هــم هســتند، اشــاره کــردم. در آن 
زمــان کارهــای محمدرضــا میرزایــی زیــاد دیــده می شــد و بســیاری از مجموعه هــای 
تولیــدی متأثــر از آن کارهــا بودنــد. در آن زمــان اســاتید نیــز بــا دیــدن مجموعه هــا بــه 
ایــن نکتــه یپ بردنــد کــه چــرا بســیاری از ژانرهــا ماننــد پرتــره در کارهــا دیــده منی شــوند. 
ویل بــرای ایــن پرســش هیچ وقــت راه حــیل پیــدا نشــد تــا این کــه در ســاالنه ی دوم 
نیــز همیــن موضــوع تکــرار شــد. بنابرایــن مــا هنــوز بــه ســازوکاری درســت در رونــد 

آمــوزیش خــود نرســیده ایم.
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رامیــار منوچهــرزاده: قــدم اول بــرای درســت کــردن ایــن ســازوکار ایــن اســت کــه 
هــدف مشــخص باشــد. قــرار اســت رویکــرد فــین داشــته باشــیم یــا فایــن آرت؟ وقــی 
کــه رویکــرد مشــخص نیســت، اتفــایق کــه می افتــد ایــن اســت کــه هرکــس بــه صــورت 
فــردی و بــا ذهنیــت خــاص خــودش کالس هــا را اداره می کنــد. از طــریف دایــره ی 
اختیــارات در بعــی از مــوارد از خــارج از حیطــه ی اســاتید اســت. عــدم وجــود 
رویکــرد مشــخص باعــث می شــود کــه اســاتید مرجــع از افــرادی کــه محــدوده ی 
کاری شــان بــه ذهنیــت آن هــا نزدیک تــر اســت بــرای تدریــس یــا ســخرناین دعــوت 
کننــد و بدیــن ترتیــب رویکــردی کــه بیشــرت مطلــوب آن هاســت را قالــب کننــد. بــه 
عنــوان مثــال مــن کــه عــکایس صحنه پردازی شــده اجنــام می دهــم بعــد از مدت هــا 
وارد فضــای دانشــگاه شــدم. چــون ایــن نــوع از عــکایس انــگار خــط قرمــزی بــرای رونــد 
ایــن دانشــکده اســت. منونه کارهایــی کــه از دانشــجویان قبــیل رس کالس هــا نشــان 
داده می شــود باعــث الگوســازی بــرای دانشــجویان می شــود و بالطبــع نیــز پروژه هــا 
شــبیه بــه هــم می شــوند. بــه همیــن خاطــر اگــر داورهــای ســال دوم کارهــای ارســایل 

ســال ســوم را داوری می کردنــد بــاز همــان کارهــا انتخــاب می شــدند.

هــادی آذری: نکتــه ی قابــل تأمــل ایــن اســت کــه اگــر یــک دانشــکده  رویکــرد خــایص 
را بــه شــکل اعــال اجنــام دهــد، راه درســی را رفتــه اســت؛ ماننــد دوســلدورف. ویل 
در این جــا حــوزه ی اختیــارات در بعــی از مــوارد در دســت اســاتید نیســت. زیــر 

ســاخت ایجــاد یــک رویکــرد مشــخص ســخت اســت.
 

مشــکات طالــیب: مــن بــه عنــوان دانشــجوی در حــال حتصیــل دیــدگاه متفــاویت دارم. 
از ســاالنه ی ســوم بــه بعــد شــاهد تغییــر رویکــرد اســاتید و بازتــر شــدن فضــا هنــگام 

انتخــاب یــا اجنــام پروژه هــا بــوده ام. 

تأثیــر  حســین مس فــروش: مــن هــم موافقــم. جریــان ســاالنه روی دانشــجویان 
بیشــرتی گذاشــته تــا اســاتید. همــه بــه فکــر فــرو رفتــه بودنــد و ایــن پرســش بــرای 
دانشــجویان مطــرح شــده بــود کــه چــرا کارهــا شــبیه بــه هــم اســت. بــه همیــن دلیــل 
بعــد  آن در ســال های  نتیجــه ی  کــه کاشــته شــده و  اســت  بــذری  ایــن  نظــرم  بــه 

می شــود. مشــخص 

صیــاد نبــوی: از نظــر مــن نبایــد ســاالنه را در ســه دوره بــرریس کنیــم، زیــرا ســال اول 
رصفــًا اعــالم وجــود ایــن جریــان بــود و جهت گیری هــای اصــیل از ســال بعــد رخ داد. 
ایجــاد یــک تغییــر بــزرگ در دو دوره امکان پذیــر نیســت و راهــی اســت کــه نتیجــه ی 
آن در طوالین مــدت مشــخص می شــود؛ کمــا این کــه ایــن ســه ســال باعــث ایجــاد 

دیالــوگ میــان دانشــجویان و اســاتید شــده، چیــزی کــه مــا قبــل از ســاالنه شــاهد آن 
نبودیم.

نفیســه صاحل آبــادی: آیــا ورود داوراین خــارج از فضــای دانشــگاه و تغییــر در 
حنــوه ی داوری از انفــرادی بــه مشــارکی، تاثیــری روی خروجــی کارهــا داشــته 

اســت؟ آیــا انتشــار نتیجــه ی داوری کمــی بــه ایــن جریــان خواهــد کــرد؟

صیــاد نبــوی: هنگامــی کــه در ســاالنه ی دوم داور بــودم، منــرات داورهــا خیــیل بــا 
هــم تفــاوت داشــت. جــای نشســی در رابطــه بــا این کــه داوران دلیــل امتیازدهــی بــه 
مجموعه هــا را اعــالم کننــد به شــدت خــایل بــود. انتشــار نتایــج داوری اگــر در قالــب 
اصــویل اتفــاق بیفتــد بســیار کمک کننــده خواهــد بــود ویل چــون بــه داوران از قبــل 

اعــالم نشــده بــود، بعــی مخالــف بودنــد.

رضــا یــاوری: البتــه ایــن حبــث از ســاالنه اول نیــز مطــرح بــود ویل بعــی از اســاتید 
مخالفــت کردنــد. هــدف مــا قضــاوت خــود تیــم داوری بــود کــه در کنــار قضــاوت 

کارهــا اتفــاق نیفتــاد.

رامیــار منوچهــرزاده: از نظــر مــن حبــث داوری در ســاالنه خیــیل مهــم نبــود چــون 
اگــر هــر داور دیگــری هــم بــود بــاز همیــن آثــار انتخــاب می شــدند. بــه ایــن دلیــل 
کــه کارهــا در طــول ســال زیــر نظــر اســاتید بــا رویکــرد مشــخص و ثابــت خودشــان 
تولیــد شــده اند. ارصار مــن بــرای ورود اشــخایص غیــر از اســاتید دانشــگاهی بــرای 
شکســت آرا بــود. این کــه اســاتید بــرای حــی پنــج ســاعت بــا رویکــرد خــارج از ایــن 
فضــا همــراه شــوند و دانشــجویان جریــان هــرنی را از زوایــای دیگــری هــم ببیننــد و 
آثارشــان توســط افــرد بیشــرتی مــورد قضــاوت قــرار بگیــرد. دوره ی ســوم ســاالنه بــا 
تغییــر تیــم داوری نیــز همــراه بــود در آن زمــان بــه دالیــل مختلــف به شــدت بــا ایــن 
موضــوع مخالفــت شــد. در صــوریت کــه دوره ی چهــارم برخــورد بــا ایــن موضــوع 

نرم تــر شــد و دلیــل اصــیل آن خواســت شــخص دانشــجو بــرای ایــن تغییــر بــود.

مشــکات طالــیب: اتفــاق بســیار مهمــی کــه بــه دنبــال تغییــر تیــم داوری در ســاالنه ی 
ســوم رخ داد، ورود ایــن تغییــر بــه مــن اساســنامه بــود. بدیــن ترتیــب ایــن ســنت 
بــرای ســال های بعــد هــم ادامــه پیــدا خواهــد کــرد و نتیجــه ی آن بعــد از چنــد دوره 
حتمــًا قابــل مشــاهده خواهــد بــود. در جلســه ی داوری ســال ســوم چیــزی کــه مــن 
مشــاهده کــردم ایــن بــود کــه رأی هــای آقــای باربــد گلشــیری و جنــف شــکری کامــاًل 
مجموعه هــا را جابه جــا می کــرد. حبــث بســیاری روی مجموعــه حانیــه ســلطاین از 9 
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دی 96 شــد. خیــیل از مجموعه هــا حــذف یــا اضافــه شــدند؛ اتفــایق کــه در ســال های 
گذشــته و بــا انفــرادی بــودن فراینــد داوری رخ منــی داد. از طــریف عــدم انتشــار نتایــج 
داوری نوعــی ســلب مســئولیت از دانشــجو نیــز هســت. دانشــجو بــا آگاه شــدن 
از منــرات و آرا بــه دنبــال پیــدا کــردن جــواب ایــن ســؤال مــی رود کــه چــرا اثــر مــن 
در دانشــگاه و بــا قضــاوت اســاتید، قابــل قبــول و یــا حــی خــوب اســت ویل ممکــن 
اســت از زاویــه دیــد جریــان خــارج از دانشــگاه ضعیــف باشــد. و ایــن یعــین ایجــاد 

دغدغــه بــرای دانشــجو. 

نفیسه صاحل آبادی: روند انتخاب نشست ها به چه صورت بود؟

رامیــار منوچهــرزاده: جلســات و نشســت های دوره ی ســوم بــا رویکــردی کــه مــن 
در ذهــن داشــتم انتخــاب شــد و آن بازگردانــدن محوریــت دانشــگاه هتــران و تبدیــل 
ســاالنه بــه جشــین بــود کــه شــور و هیجــان دانشــجویی در آن وجــود داشــته باشــد. 
بــه ایــن شــکل کــه ســاالنه در دیــد همــه مــورد توجــه قــرار بگیــرد و بــا شــناخته تر 
شــدن آن در فضــای خــارج از دانشــگاه بتوانــد جریان ســاز شــود. در قــدم اول بــرای 
انتخــاب ســخرنان ها آمــاری گرفتیــم از افــراد گــروه ســاالنه کــه چــه افــرادی را در 
ذهــن دارنــد یــا دوســت دارنــد بــه ایــن فضــا بیاینــد. در قــدم بعــدی تــالش کردیــم 
افــرادی کــه انتخــاب می شــوند بــا هــم اختــالف  نظــر داشــته باشــند تــا حبــث هبــرتی 
شــکل بگیــرد. زیــرا از نظــر مــن در ایــن نشســت ها هــدف اصــیل یادگیــری نیســت 
بلکــه هــدف ایــن اســت کــه دانشــجو بفهمــد می توانــد ماننــد افــراد مطــرح یــا اســاتید 
دانشــگاه فکــر نکنــد؛ می توانــد نظــری کامــاًل متفــاوت داشــته باشــد. در انتخــاب 
محــل برگــزاری نشســت ها نیــز تغییــری صــورت گرفــت. نشســت ها و منایشــگاه 
داخــل ســاختمان جتســمی برگــزار شــد تــا توســط مخاطبــان اصــیل ایــن رویــداد یعــین 

دانشــجویان جتســمی، بیشــرت دیــده شــود.

صیــاد نبــوی: در دوره ی اول رویکــرد مــا هــم ایــن بــود کــه از افــرادی دعــوت کنیــم کــه 
جــای آن هــا در دانشــگاه خــایل اســت. مثــل آقــای آذرنــگ یــا آقــای ششــجواین. حــی 
نشســت آقــای کالری و خــامن هنگامــه گلســتان شــاید بــار آمــوزیش نداشــت ویل از 

نظــر تاریخــی مهــم بــود و نوعــی تاریــخ شــفاهی محســوب می شــد.

هــادی آذری: رویکــرد مــن بــرای ســال دوم فرصــت دادن بــه افــرادی بــود کــه ایــده 
دارنــد ویل کمــرت دیــده شــده اند. مثــاًل آقــای آیدیــن رحیمــی پــورآزاد، دربــاره ی کتــایب 
کــه چــاپ کــرده بودنــد حــرف زدنــد و یــا آقــای ایمــان صــادیق کــه دربــاره ی رابطــه ی 
عــکایس و روانشــنایس صحبــت کردنــد. حــی مــن ایــن پیشــنهاد را دادم کــه آقــای 
عراقچیــان، کــه فارغ التحصیــل همیــن دانشــکده هســتند، دربــاره ی عــکایس خــری 
حــرف بزننــد. از دیگــر کارهایــی کــه متأســفانه اجنــام نشــد، دادن فرصــی بــه خــود 

دانشــجویان بــود.
 

صیــاد نبــوی: این جــا تعــداد قابــل توجهــی پایان نامــه داریــم کــه بعــد از دفــاع دیگــر 
اســتفاده ای از آن هــا منی شــود و جایــی انتشــار منی یابنــد. همچنیــن دانشــجویاین را 
داریــم کــه ســخنوران خــویب هســتند و مــدت زیــادی راجع بــه موضــوع مشــخی 
حتقیــق کرده انــد. ویل از ایــن پتانســیل ها اســتفاده منی کنیــم. در ســاالنه ی دوم ســعی 
شــد بــه ایــن خبــش هبــا داده شــود. مبحــی کــه جــای آن در دوره ی اول و ســوم خــایل 

بــود.

حســین مس فروش: در ســال دوم تعداد نشســت ها از دو به ســه افزایش یافت. 
نشســت هایی کــه صبــح برگــزار می شــد حالــی ماننــد ورکشــاپ داشــت. همان طــور 
کــه در مــن بیانیــه ی ســاالنه ی دوم هــم آمــده اســت رویکــرد بــه مســت دادن فضــا بــه 
افــرادی بــود کــه کمــرت بــه آن هــا هبــا داده می شــد. در همیــن راســتا یــیک از برنامه هــا 
برگــزاری نشســت هایی بــا حضــور افــراد فارغ التحصیــل و بــا محوریــت پایان نامه هــا 

بــود کــه متأســفانه ایــن اتفــاق نیفتــاد. 

نفیســه صاحل آبــادی: در ســه دوره ی برگــزاری هنــگام چینــش آثــار متوجــه 
عــدم دخالــت دانشــجو هنــگام نصــب بوده ایــم. آیــا ایــن رونــد بــا رویکــرد 
دانشــجویی ســاالنه هم راســتا بــوده اســت؟ چــرا مشــارکت دانشــجو در طــی 

ایــن رونــد کمرنگ تــر بــوده اســت؟ 

برگــزاری  حنــوه ی  بــا  دانشــجویان  آشــنایی  ســاالنه  اهــداف  از  یــیک  نبــوی:  صیــاد 
منایشــگاه بــوده اســت. این کــه همــه ی کارهــای ســاالنه کامــاًل دانشــجویی باشــد حبــث 
متفــاویت اســت. کمــا این کــه حیــن نصــب آثــار اگــر صاحــب اثــر حضــور داشــت بــا 

اســاتید وارد دیالــوگ می شــد و بعــد تصمیــم هنایــی گرفتــه می شــد. 
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هــادی آذری: ورود بــه هــر سیســتم آمــوزیش بــا قبــول اســاتید آن همــراه اســت. 
مســئله ی مهــم ایــن اســت کــه هــر دانشــجو بفهمــد از هــر اســتادی چــه چیــزی را 

بایــد یــاد بگیــرد.
 

حســین مس فــروش: نکتــه ای کــه دربــاره ی ارائــه کارهــا وجــود دارد ایــن اســت کــه 
در ســاالنه های قبــیل، دانشــجویان هنــگام ارائــه ی اثــر خــود هیــچ ایــده ی مشــخی 
در ذهــن نداشــتند. مثــاًل هنــگام ارســال کار شــیوه ی ارائــه را می نوشــتند »بزرگرتیــن 
حالــت ممکــن.« در چنیــن فضایــی اســاتید بایــد حنــوه ی ارائــه ی اثــر را مشــخص 
می کردند و دانشــجویی که ایده ی اولیه ای نداشــت، با این نظر موافقت می کرد.

رضــا یــاوری: همان طــور کــه آقــای نبــوی اشــاره کردنــد، ســاالنه خبــی از پروســه ی 
آمــوزیش اســت. مــن در ســاالنه ی اول کــه اثــر خــودم را ارائــه کــردم هیــچ ایــده ا ی 
بــرای انــدازه ی چــاپ کارهــا نداشــتم و بــا مشــورت آقــای نبــوی ایــن کار اجنــام شــد. 
طــی ایــن فراینــد خیــیل از دانشــجویان حنــوه ی چــاپ و ارائــه ی اثــر هــرنی بــرای منایــش 

در منایشــگاه را یــاد گرفتنــد.

نفیســه صاحل آبــادی: هنــگام بــرریس کارهــا در ســه دوره ی برگــزاری ســاالنه 
آثــار جتریب تــر مثــل آنالــوگ یــا ویدئــوآرت بســیار کــم بــه چــم می خــورد. دلیــل 

آن را چــه چیــزی می دانیــد؟

صیــاد نبــوی: هــدف مــا دقیقــًا همیــن بــوده کــه دانشــجو بــه ایــن ســؤال برســد. 
این کــه چنــد منونــه کار ویدئــوآرت ببینــد و از خــود برپســد مــن کــه ویدئــوآرت کار 

کــردم امــا چــرا بــرای ســاالنه نفرســتادم؟ 

هــادی آذری: از نظــر مــن اول بایــد پایــه ی عــکایس خــود را قــوی کنیــم و بعــد رساغ 
اینستالیشــن و یــا ویدئــوآرت برویــم.

صیــاد نبــوی: ایــن حبــی اســت کــه چــه هبــرت خــود دانشــجویان در مــورد آن در همیــن 
نرشیه بنویسند.

حســین مس فــروش: دلیــل اصــیل ایــن ســؤال بــه رویکــرد کالس هــا در هــر تــرم 
برمی گــردد. شــاید دلیــل نبــود آنالــوگ ایــن باشــد کــه دانشــجوها در ترم هــای اول 
آنالــوگ کار می کننــد و خــب کارهــا هنــوز شــکل نگرفتــه و ضعیــف اســت. و بعــد از 

آن هــم بــا رونــد کالس هــا بــه مســت دیجیتــال می رونــد.

رامیــار منوچهــرزاده: اصــواًل بســرت ایــن شــکل از کار در هرنهــای زیبــا وجــود نــدارد. 
وقــی محیــط فراهــم نیســت ارائــه نیــز منی توانــد شــکل بگیــرد و قاعدتــًا از حــوزه ی 

توانایی هــای دبیــر علمــی یــا دبیــر اجرایــی خــارج می شــود.

و  فراخــوان  در  تک عکــس  ارســال  بــودن  آزاد  دلیــل  نفیســه صاحل آبــادی: 
بعــد انتخــاب بســیار کــم آن هــا چیســت؟ آیــا دانشــجویان فهــم درســی از 

ندارنــد؟ تک عکــس 
 

صیــاد نبــوی: مــن موافــق حضــور تک عکــس هســتم ویل نــه بــا آن مفهومــی کــه 
دانشــجویان بــا آن برخــورد می کننــد. تک عکــس می توانــد بــا ســازه و یــا یــک مــکان 
ترکیــب شــود و اثــر هــرنی مســتقیل محســوب  شــود، مثــل کارهــای جــف وال. ایــن 

طبیعــی اســت کــه دانشــگاه مــروج تک عکــس نباشــد.

تــرم  طــول  در  دانشــجو  از  عمدتــًا  دانشــگاهی  فضــای  در  منوچهــرزاده:  رامیــار 
مجموعــه می خواهنــد زیــرا مجموعــه یــک رونــد تکامــیل دارد و ملــزم بــه نظــارت 
مســتقیم اســتاد اســت و نظــارت اســتاد در ایــن شــکل از کار هبــرت اجنــام می شــود. 
عــکایس  از  شــکیل  بــا  بــرود  کامــل  روایتگــری  بــه  کــه  تک عکــی  خلــق  طــریف  از 
صحنه آرایی شــده پیونــد می خــورد کــه رویکــرد دانشــگاه اصــاًل بــه ایــن ژانــر نیســت. 
وقــی رویکــرد اصــیل عــکایس منظــره ی هشــری اســت، تک عکــس در آن یب معنــا 
اســت. البتــه نــگاه خــود دانشــجو یب تأثیــر نیســت، مثــاًل در ســاالنه ی ســوم کارهــای 
حســین داوودی می توانــد در قالــب تک عکــس گنجانــده شــود. عــدم وجــود شــکل 
درســت تک عکــس متأثــر از رویکــرد دانشــگاه اســت و خروجــی ســاالنه متفــاوت بــا 

ایــن رویکــرد نیســت. چــون از دل آن بیــرون می آیــد.

در  دانشــجویان  متوجــه ضعــف  ســاالنه  برگــزاری  بــا  نفیســه صاحل آبــادی: 
خبــش فــین آثــار شــده ایم. آیــا ایــن موضــوع بــا رویکــرد دانشــگاه مرتبــط اســت؟

آقــای  الــرزی و در ســاالنه ی ســوم  آبنــوس  هــادی آذری: در ســاالنه ی اول خــامن 
نیمــا علیــزاده دربــاره ی چــاپ آثــار صحبــت کردنــد. هــر دو نفــر بــه ضعــف بســیار 
آثــار ارســایل بــرای چــاپ اشــاره داشــتند و دانشــجویی کــه در ایــن فضــا هنــوز قــادر 
نیســت فایــل مناســب ارســال کنــد، بــا چــاپ فاخــر کرومالوکــس در ســاالنه ی ســوم 
دچــار توهــم هرنمنــد شــدن می شــود، در صــوریت کــه چــاپ عکس هــا در ســاالنه 
خبــی از ایــن پروســه ی آمــوزیش اســت. ارائــه ی کارهــا نــه بایــد بــه شــکیل نــازل باشــد 

نــه بــه شــکیل آن قــدر فاخــر.



6869

بــا  این کــه  اول  اســت.  توجــه  قابــل  نکتــه  دو  ایــن حبــث  در  رامیــار منوچهــرزاده: 
فارغ التحصیــل شــدن و ورود دانشــجویان جدیــد، نوعــی جریــان ســیال فکــری بــه 
وجــود می آیــد کــه ایجــاد یــک قاعــده ی مشــخص را غیــر ممکــن می کنــد. دوران 
دانشــجویی بــرای مــن هبرتیــن دوران جتزیــه و حتلیــل هــرن و اثــر هــرنی بــود. دانشــجو 
اثــر هــرنی  ارائــه ی  بــا حبــث  اثــر خــود در چنیــن اشــل و تکنیــک چــایپ،  بــا دیــدن 
آشــنا می شــود. موضوعــی کــه جــای آن در کالس هــای دانشــگاه خــایل اســت و نبــود 
اســاتیدی کــه بــه حبــث فــین مســلط باشــند، کامــاًل حــس می شــود. عــدم آشــنایی 
دانشــجو بــا فراینــد و تکنیــک چــاپ باعــث عــدم توانایــی او در ارائــه ی فایــل درســت 
برای چاپ می شــود. از طریف ارائه ی کار دانشــجو به شــکیل که در ســومین ســاالنه 
شــاهد آن بودیــم باعــث بــاز شــدن زوایــای دیگــری بــرای او می شــود. ایــن جریــان 
موجــب تشــخص دادن بــه دانشــجو و جــدی گرفتــه شــدن کار هــرنی او می شــود و 

در ایــن صــورت اســت کــه می توانــد رویکردهــای دیگــر را عــوض کنــد.

عــکایس  کــه چــرا دانشــجوی  اســت  بــه همیــن موضــوع  مــن  نقــد  آذری:  هــادی 
آمــاده کــردن فایــل  بــا مشــکل  بــار  اولیــن  بــرای  بــرای ســاالنه،  ارســال کار  هنــگام 
مواجــه می شــود و بــه دنبــال همیــن مشــکل، ارائــه ی ایــن اثــر در قالــب ایــن شــکل 
از چــاپ تناقــض ایجــاد می کنــد. ایــن حنــوه ی ارائــه در ســاالنه ی ســوم بایــد بــرای 
دانشــجو دغدغــه ایجــاد کنــد. بایــد ایــن پرســش ایجــاد شــود کــه جــای خــایل آمــوزش 
ایــن تکنیــک در دانشــگاه خــایل اســت. اتفــایق کــه شــاهد آن هســتیم، درگیــر شــدن 
بــرای  ایــن پرســش و درخواســت  اســت و  اثــر  ارائــه ی  بــا حنــوه ی  ســطحی رصفــًا 

ایجــاد نشــده. دانشــجویان 

صیــاد نبــوی: از نظــر مــن بیــن ارائــه ی خــوب و ارائــه ی فاخــر تفــاوت وجــود دارد. 
در ســاالنه ی ســوم بعــی از کارهــا بــا ایــن شــکل از چــاپ عــوض شــدند. ویل در 
دوره هــای اول و دوم دانشــجویان می توانســتند بــا حضــور خــود در محــل چــاپ 
از فراینــد عمــل آگاه شــوند و ایــن رونــد تبدیــل بــه فراینــدی آمــوزیش شــود. وارد 
شــدن شــکل های مختلــف چــاپ اتفــاق خــویب اســت ویل بــا طــرح ایــن ســؤال کــه آیــا 
در ســال های بعــد نیــز امــکان تکــرار آن هســت یــا نــه، باعــث لوکــس شــدن ســاالنه 
می شــود آن هــم در صــوریت کــه در دانشــگاه های خــارج از کشــور ایــن رویدادهــا بــا 

رویکــردی کامــاًل دانشــجویی برگــزار می شــوند.

بــه هیــچ عنــوان فــین نیســت و  این جــا  رامیــار منوچهــرزاده: رویکــرد اســاتید در 
فایــن آرت اســت و وقــی ایــن نگــرش غالــب اســت پــس حبــث ارائــه ی اثــر هــرنی بــه 
شــدت اهمیــت پیــدا می کنــد. وقــی اســاتید ایــن دانشــکده رویکــرد فایــن آرت دارنــد 
ارائــه ی اثــر شــاید تــا هفتــاد درصــد کار را شــکل دهــد در صــوریت کــه بــه هیــچ عنــوان 
در ایــن خبــش آمــوزیش بــه دانشــجو داده منی شــود. چــه اشــکایل دارد دانشــجو در 
بســرت دانشــگاه بــا ایــن شــکل از ارائــه ی اثــر هــرنی آشــنا شــود وقــی سیســتم چیــزی 
بــه او اضافــه منی کنــد؟ حــی اگــر مشــکل فــین نیــز داشــته باشــد، در ایــن اشــل اســت 

کــه مشــخص می شــود و می توانــد جنبــه ی آمــوزیش داشــته باشــد.

نفیســه صاحل آبــادی: آیــا ســاالنه می توانــد محــیل بــرای ارتبــاط دانشــجویان بــا 
فضــای بیــرون از دانشــگاه نیــز باشــد؟

رامیــار منوچهــرزاده: در این جــا اهبامــی کــه بــه وجــود می آیــد ایــن اســت کــه وقــی 
صحبــت از فضــای بیــرون و فضــای دانشــگاهی می شــود، منظــور دقیقــًا چیســت؟ 

و ایــن اهبــام دلیــیل بــرای رسدرگمــی دانشــجو بعــد از فارغ التحصیــیل اســت.

هــادی آذری: فضــای خــارج دانشــگاه فضایــی اســت کــه جریــان دانشــجویی هــرن 
بــا آن مشــکل دارد و بایــد ســعی کنــد آن را تغییــر دهــد. اگــر خبواهیــم دانشــجو 
را وارد همیــن فضــا بکنیــم، بــه جــای اصــالح آن، دوبــاره آن را بازتولیــد می کنیــم. 
بنیادی تریــن خطایــی کــه ممکــن اســت صــورت بگیــرد ایــن اســت کــه دانشــجو را 
وارد همیــن فرآینــد معیــوب بکنیــم.  دانشــجوی عــکایس در دانشــگاه بایــد بــا خــود 
فراینــد عــکایس درگیــر شــود و بــه هیــچ عنــوان چنیــن قاعــده ای وجــود نــدارد کــه 

دانشــجو بعــد از فارغ التحصیــیل بایــد هرنمنــد شــود.

رامیــار منوچهــرزاده: در این جــا اهبامــی بــه وجــود می آیــد، ایــن کــه وقــی صحبــت 
ایــن  دقیقــًا چیســت؟  منظــور  دانشــگاهی می شــود،  و فضــای  بیــرون  از فضــای 
اهبــام دلیــیل بــرای رسدرگمــی دانشــجو بعــد از فارغ التحصیــیل می شــود. نکتــه ای 
کــه این جــا فرامــوش می شــود ایــن اســت کــه کســاین کــه از فعالیــت آن هــا بــه عنــوان 
فضــای بیــرون دانشــگاه یــاد می شــود، دارای حتصیــالت دانشــگاهی هســتند و اگــر 

نقــدی بــه آن هــا وارد اســت، بــه فضــای دانشــگاهی برمی گــردد.
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نفیســه صاحل آبــادی: چــه اهــداف و آرزوهایــی داشــتید کــه موفــق بــه اجنــام 
آن نشــدید؟

پیــدا  کــه  اســپانری  آن زمــان  کــه خــب  بــود.  مــورد کتــاب  اولیــن  نبــوی:  صیــاد 
کــرده بودیــم گفــت بایــد مقــاالیت ترجمــه و بــه مــن کتــاب اضافــه شــوند کــه خــب 
در آن زمــان بــا توجــه بــه محدودیــت زمــان امکانــش نبــود. نکتــه ی بعــدی ارائــه ی 
پایان نامه هــا بــود. دیگــر ایــده ی مــن بــرای اولیــن دوره ی ســاالنه ایــن بــود کــه بــه 
صــورت ســاخت یــک ویدئــو بــه آقــای شــفائیه تقدیــم شــود کــه اجنــام نشــد. همچنیــن 
این کــه اگــر پــول دریافــی از اســپانر ســاالنه اضــایف آمــد، آن را پس انــداز کنیــم و 
مثــاًل بــرای خریــد دوربیــن الرج فرمــت دیجیتــال بــرای دانشــگاه اســتفاده کنیــم. یــا 
ایــن پــول بــرای نشســت های ماهیانــه ی اجنمــن علمــی پس انــداز شــود. ایــن رویکــرد 

خیــیل آرمــاین اســت ویل چیــزی بــود کــه مــن بــه آن فکــر کــردم.

هــادی آذری: مــن بــه شــخصه دوســت داشــتم خبــی جنــیب بــا محوریــت ســاالنه 
برای همه ی دانشــجویان عکایس وجود داشــته باشــد تا این ســوءتفاهم برای بقیه 
پیــش نیایــد کــه دانشــجویان ایــن دانشــکده رویــدادی مختــص بــه خودشــان برگــزار 
می کننــد. مثــاًل در خبــش جنــیب از دانشــجویان قدیمــی عــکایس همــراه بــا ارائــه ی 
اثــر هرنی شــان در ایــن چنــد دهــه ی گذشــته دعــوت کنیــم، کــه خــب بــا آن موافقــت 
یــک موضــوع  بــه  دو روز،  مثــاًل  بیشــرتی،  مــدت زمــان  در نشســت ها  و  نشــد. 

اختصــاص داده شــود کــه بشــود نــگاه عمیق تــری بــه آن موضوعــات داشــت.

رامیــار منوچهــرزاده: خیــیل از ایده هایــی کــه در ذهــن داشــتم متأســفانه بــا فضــا و 
زمــان موجــود همخــواین نداشــتند. به ویــژه این کــه مــن بیانیــه و فراخــوان قبــل از 
انتخاب من به عنوان دبیر علمی منترش شــده بود. تنها تغییری که من توانســتم 
اجنــام دهــم افزایــش مشــارکت و تغییــر تعــداد مجموعه هــا از دو بــه ســه بــود. انتظــار 
داشــتم انتخــاب تیــم داوری بــا اختیــار بیشــرتی اجنــام شــود کــه امکان پذیــر نبــود. 
هــدف مهــم دیگــری کــه در ذهنــم داشــتم مربــوط بــه شــکل ارائــه ی کارهــا بــود. 
کاش ایــن فرصــت بــود کــه یــک ســال بــا هرکــدام از ایــن افــراد منتخــب بــه صــورت 
فــردی بــرای شــکل ارائــه کار می کــردم و اشــکال مختلفــی ماننــد چــاپ کاغــذ، چــاپ 
ســیلک و چــاپ روی کرافــت و بــا ابعــاد متنــوع داشــتیم. یــا مــن هــم بــا ایده هایــی 
کــه دانشــجو بــرای ارائــه ی کارش در ذهــن داشــت، آشــنا می شــدم. گــردآوری بانــک 
اطالعــایت از دانشــجویان ورودی ســال 1362 بــه بعــد از اهــداف دیگــری بــود کــه بــا 
توجــه بــه اســتقبال کــم هــم از طــرف فارغ التحصیــالن هــم دانشــگاه، بــه شــکل کامــل 
اجنــام نشــد ویل لیســی حــدودًا دویســت نفری جمــع آوری شــد. در آخــر ســاالنه ی 
ســوم بــرای مــن اتفــاق شــیریین بــود. از متــام دانشــجویان و تیــم اجرایــی ســاالنه کــه 
مــن را بــا ایــن فضــا آشــنا کردنــد تشــکر می کنــم. هیجــان و چالش هــای مــا باعــث 
شــکل گیری حرکــی شــد کــه حــی در فضــای خــارج از دانشــگاه هــم منــود پیــدا کــرد.  
ســاالنه ی ســوم از ایــن نظــر حرکــی مثبــت و رو بــه جلــو را بــه دنبــال داشــت کــه بــه 
فضــای دانشــگاهی نشــان دهــد می شــود فعالیــت کــرد و می شــود کار بــزریگ اجنــام 

داد.

گفت و گوی نفیسه صاحل آبادی با
دبیران علمی و اجرایی سه دوره ساالنه ی عکس
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۱۳۹۸ برگــزار شــد. در  آذر  یکــم  تاریــخ هفدهــم ایل بیســت و  ســاالنه ی ســوم در 
آغــاز امــر بــه دنبــال انتخــاب دبیرعلمــی بــه قصــد داشــتیم تــا برخــالف دو ســال 
گذشــته کــه دبیــران علمــی از اســاتید داخــل دانشــگاه انتخــاب می شــدند، شــخی 
خــارج از دانشــگاه انتخــاب شــود. پــس از گفتگوهــا بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه آقــای 
منوچهــرزاده از جهــات مختلفــی از جملــه این کــه فارغ التحصیــل عــکایس هرنهــای 
زیبا هســتند، مناســب ترین گزینه اســت. انتخاب شــخی غیر از اســاتید دانشــگاه 
هتــران بــه عنــوان دبیرعلمــی بــا وجــود مزایــای بســیار، مشــکالیت را نیــز بــه همــراه 
داشــت کــه عــدم وجــود اساســنامه ی مــدون بــر آن می افــزود؛ از جملــه عــدم آگاهــی 
شــخْی خــارج از دانشــگاه بــه اهــداف و رونــد برگــزاری ســاالنه. بــا ایــن حــال ورود 
دیدگاهــی خــارج از ایــن فضــا بــا توجــه بــه محــدود بــودن ارســال آثــار بــه دانشــجویان 
عــکایس هرنهــای زیبــا بعــد از دو دوره برگــزاری کامــاًل احســاس می شــد. بــه دنبــال 
ایــن تغییــر، ایده هــای تازه تــری در رونــد برگــزاری ســاالنه از جملــه داوری پدیــد آمــد 
و دو داور خــارج از دانشــگاه بــه ترکیــب اضافــه شــدند؛ افــرادی کــه لزومــًا در حــوزه 
عــکایس فعالیــت منی کردنــد. آقــای باربــد گلشــیری و جنــف شــکری بــه دنبــال ایــن 
تغییــر در کنــار آقــای مهــرداد جنم آبــادی، مهــدی وثوق نیــا و خــامن غزالــه هدایــت بــه 
تیــم داوری اضافــه شــدند تــا مجموعه هــای ارســایل دانشــجویان بــا دیــدی متفــاوت 
از اســاتیدی کــه همیــن دانشــجوها را تربیــت می کننــد، مــورد قضــاوت قــرار بگیرنــد. 
ایــن تغییــر شــاید مهم تریــن اتفــاق دوره ی ســوم بــود کــه اثــر آن در طــوالین مــدت و 

در دوره هــای بعــدی و بــا تــداوم ســاالنه قابــل مشــاهده اســت.

نگاهی به برگزاری سومین ساالنه

در ایــن دوره بــا حضــور کارگاه تصویــر هتــران، حامــی اصــیل ســومین دوره ی ســاالنه، 
شــکل چــاپ و حنــوه ی ارائــه ی آثــار نیــز دچــار تغییــر شــد. آثــار قبول شــده بــه روش 
نظــارت  بــا  نیــز  کارهــا  و چینــش  ارائــه  حنــوه ی  شــدند.  ارائــه  کرومالوکــس  چــاپ 
مســتقیم کارگاه تصویــر هتــران اجنــام گرفــت کــه انتقادهایــی از جملــه عــدم مشــارکت 
صاحبــان اثــر در هنــگام چینــش را بــه دنبــال داشــت. همچنیــن حبث هایــی در مــورد 
هزینــه ی ســنگین ایــن شــیوه ی ارائــه و ارتبــاط آن بــا ذات دانشــجویی مطــرح شــد 
کــه در ایــن مــورد بایــد توجــه داشــت ارزش کار دانشــجویی کــه به طــور حرفــه ای و 
آکادمیــک در ایــن حــوزه فعالیــت و حتصیــل می کنــد، هبرتیــن شــیوه ی ارائــه ی اثــر 
اســت. چــه بســا کــه ایــن اتفــاق بــه جــای این کــه چندیــن ســال بعــد و در محیــط 
برگــزاری  محــل  داد.  رخ  دانشــگاهی  محیــط  در  بیفتــد،  دانشــجو  بــرای  گالــری 
نگارخانــه ی  ایــران و  تــاالر  بــه  نگارخانــه ی هتــران  از  نیــز  آثــار  منایــش  نشســت ها و 
جتســمی تغییــر یافــت. ایــن تغییــر بــه دو دلیــل صــورت گرفــت. اول این کــه واقــع 
بــودن ایــن دو محــل در ســاختمان جتســمی باعــث بیشــرت دیــده شــدن کارهــا و 
این کــه محدودیــت در نصــب  از نشســت ها شــد و دلیــل دوم  اســتقبال بیشــرت 
کارهــا باعــث رقابــت بیشــرت بیــن دانشــجویان و ارتقــای کارهــای ارســایل بــود. ایــن 
هنــگام  کارهــا  دیــدن  بــرای  دســرتیس ســخت تر  از جملــه  انتقادهایــی  نیــز  تغییــر 
به دســت آمده  اســاس جتربه هــای  بــر  داشــت.  همــراه  بــه  را  نشســت ها  برگــزاری 
تغییــر  بــه دو نشســت در روز  از ســه  تعــداد نشســت ها  از دو دوره ی پیشــین، 
کــرد. محتــوای پنل هــا نیــز بــر اســاس نیــاز و دغدغــه ی مخاطــب برنامه ریــزی شــد. 
همچنیــن یــیک از نشســت ها، مشــرتک بیــن چهــار دانشــگاه هتــران، هــرن، ســوره و 
آزاد برگــزار شــد تــا عــالوه بــر ارتبــاط بیشــرت بیــن دانشــجویان، فرصــی باشــد بــرای 
شــنیدن یب پــرده ی مشکالت شــان. از اتفاق هــای مثبــت ایــن دوره توجــه بیشــرت بــه 
گرافیــک محیطــی بــود کــه موجــب جلــب نظــر بیشــرت دانشــجویان رشــته های دیگــر 
بــه ایــن رویــداد شــد. همچنیــن چــاپ کتــاب ســومین دوره ی ســاالنه ی عکــس اتفــاق 
مهــم دیگــری بــود کــه بــه موضــوع آرشــیو کمــک زیــادی کــرد. در انتهــا بیشــرت ایــن 
تغییــرات بــا وجــود حبث برانگیــز بــودن و انتقادهایــی کــه بــه همــراه داشــتند، موجــب 
بــاز شــدن فضــای ایــن رویــداد شــدند. تغییــرایت کــه تــداوم آن هــا تأثیــر مثبــت بیشــرتی 
در رونــد عــکایس هرنهــای زیبــا می گــذارد و در دوره هــای بعــد بــا انتقــال جتربیــات، 

موجــب برگــزاری هرچــه هبــرت ایــن رویــداد دانشــجویی خواهــد شــد.

مشکات طالیب
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ساالنه اول

ایــن منایشــگاه بــه دنبــال ارائــه منایــی یب واســطه از عــکایس پردیــس هرنهــای 
زیبــا اســت کــه در فضایــی غیــر رقابــی، بیشــرت بــر اســاس منطــق آکادمیــک 

شــکل گرفتــه اســت تــا یــک منطــق اقتصــادی.
از آجنایی که در برگزاری این منایشگاه، منایش واقع بینانه ی آثار معیار قرار

گرفتــه اســت، متاشــای آثــار مــی توانــد فرصــت مغتنــم و ارزشــنمدی باشــد 
کــه مجــال آشــنایی و بازخــواین فعالیــت هــای اجنــام شــده ی دانشــجویان در 
ســال گذشــته را فراهــم ســازد. امیــد کــه ایــن رویــداد، انگیــزه ای پژوهــی را 
بــه فعــل درآورد کــه از رهگــذر آن بتــوان بــه نقــد و بــرریس علمــی و مســتندی 

از فضــای موجــود پرداخــت.
ایــن منایش،خنســتین صفحــه ی کتــایب اســت کــه هرســاله قــرار اســت بــریگ 
تنهــا در صــورت  یــک مســیر طــوالین کــه  بــر  آن ورق خبــورد. رسآغــازی  از 
اســتمرارش مــی توانــد معنــا یابــد. بایــد دیــد، پالــود، واکاوی کــرد و ارج هنــاد. 

مگــر نــه اینکــه احیــای ســنت عکاســانه، هبرتیــن رفتــار آکادمیــک اســت.

به اساتید عکایس دانشگاه هتران
به پاس ....و وجودشان
صیاد نبوی
اسفند 139۵

بیانیه دبیر علمی
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امیرحسین کردوین/ مکان های موازی/ از عکس های ساالنه اول

حوریا رجب زاده/ شب نوشت/ از عکس های ساالنه اول
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سارا عباس پور/ بدون عنوان

از عکس های ساالنه اول

سحر خزایی/ خانه هرنمندان/ از عکس های ساالنه اول



84

غزاله رضایی/ بدون عنوان/ از عکس های ساالنه اول

نگار لطیفیان/ بدون عنوان/ از عکس های ساالنه اول

ساالنه دوم



ســاالنه عکــس دانشــگاه هتــران، بــه همــان انــدازه کــه اتفــایق بــرای اکنــون اســت، 
اتفــایق اســت بــرای آینــده؛ متعلــق بــه اکنــون از آن جــا کــه ظرفیــت هــا، ضعــف 
هــا و بالقــویگ هــای مــا را پیشــاروی مــان قــرار مــی دهــد؛ و متعلــق بــه آینــده از 
آن جــا کــه در صــورت تــداوم و پیونــد خــوردن بــا اتفاقــایت از ایــن دســت، مــی 
توانــد نــگاه آینــدگان را بــه مــا بیافکنــد و بــه آن هــا امــکان اندیشــیدن و ســخن 
گفــن در مــورد وضعیــی خــاص را بدهــد؛ ایــن کــه مــا چــه مــی کردیــم، چــه مــی 
گفتیــم و چگونــه مــی نگریســتیم. ســاالنه حــارض مدعــی اســت کــه آینــه تقریبــا 
متــام منایــی اســت بــر عــکایس در دانشــگاه هتــران چــرا کــه آثــار بــه منایــش درآمــده 
بــه قضــاوت ۹ معلــم عــکایس ایــن دانشــکده گذاشــته شــده انــد. بنابرایــن آن 
چــه بــر دیــوار رفتــه و شــباهت هــای احتمــایل، نــه برآمــده از نگاهــی خــاص در 

انتخــاب بلکــه از چیســی و چگونــیگ آمــوزش عــکایس اســت.

ســاالنه عکــس دانشــگاه هتــران تــالیش اســت بــرای مرکزیــت خبشــیدن مجــدد 
ایــن  منایــی.  آماتوریــم و هــرنی  از دوگانــه  بــرای گــذار  تــالیش  بــه دانشــگاه؛ 
بــدان معــین نیســت کــه دانشــگاه متــام و کمــال از ایــن دوگانــه مــری باشــد؛ 
بلکــه در رشایــط فعــیل دانشــگاه بــا متــام حدودهــا و ثغورهایــش، تنهــا فضایــی 
اســت کــه چنیــن بالقــویگ را ذاتــا در خــود حمــل مــی کنــد؛ البتــه نــه بــه نــام و نــه 
بواســطه ســاختمان هــای عریــض و طویلــش؛ بلکــه بــه واســطه جــان هــای پــاک و 
مشــتایق کــه هــر ســال در معــرض یکدیگــر قــرار مــی گیرنــد و در صــورت تربیــت و 
هدایــت صحیــح، امــکان گشــایش هــای بســیار را خواهنــد یافــت. از دیگــر ســو، 
رصف منایــش ایــن آثــار در دانشــگاه، معنــا یــا ارزش خــایص بــه ایــن آثــار منــی خبشــد؛ 
ایــن آثــار نــه هــرنی انــد و نــه آماتــوری؛ نــه در اوج انــد و نــه در حضیــض؛ آن هــا 
کوشــش هایــی هســتند دانشــجویی بــا متــام کاســی هــا و بالقــویگ هاشــان کــه تنهــا در 
صــورت پیگیــری مجدانــه و فائــق آمــدن بــر خصلــت هــای نکوهیــده انســاین، امــکان 

بــدل شــدن بــه چیــزی فراتــر از آن چــه هســتند را در خــود دارنــد.

بیانیه دبیر علمی

ســاالنه حــارض هــم چنیــن فرصــی اســت بــرای مکاملــه؛ مکاملــه بــا آن هایــی کــه کمــرت 
فرصــت ســخن گفــن داشــته یــا شــاید حــرف تــازه ای در چنتــه داشــته باشــند. بــه 
همیــن خاطــر ســاالنه حــارض بــه همــان انــدازه کــه دربــاره آثــار اســت، دربــاره نشســت 
هــا نیــز هســت. جالــب آن کــه خــود تــالش بــرای برگــزاری ایــن ســاالنه بــه مــا نشــان 

داد کــه چقــدر از فقــدان ختصــص و تبحــر
در حــوزه هــای مختلــف عــکایس اعــم از فــین و نظــری رجن مــی بریــم. نتیجــه عمــیل 

ایــن وضعیــت ایــن اســت کــه همــیگ مــان
مــی توانیــم از همــه چیــز حــرف بزنیــم امــا یب آن کــه نقــد مــا بــه عیــاری گرفتــه شــود. 

در چنیــن رشایطــی، بــه نظــر تنهــا بــا ســخن
گفــن از ایــن وضعیــت اســت کــه مــی تــوان از آن فــراروی کــرد و جنــس ایــن ســخن 

نــه از جنــس ســتایش و نــه از جنــس مالمــت
بلکــه از رِس آگاهــی بایــد باشــد. امیــد کــه اتفاقــایت از ایــن دســت مــا را بــه ســنجیده و 

آگاهانــه ســخن گفــن پیرامــون عــکایس
در عر عرت آن رهنمون سازد.

هادی آذری ازغندی
دبیر علمی دومین ساالنه عکس دانشجویان دانشگاه هتران
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امیرهادی شیرزادی/ اتاقک سوراخ سوزین

از عکس های ساالنه دوم

نیلوفر محمودیان/ انفاک/ از عکس های ساالنه دوم
حبیبه خامتی/ بدون عنوان/ از عکس های ساالنه دوم



9293

هادی آزادخبت/ حاشیه/ از عکس های ساالنه دومفریده ابطحی/ ساکنان فعیل/ از عکس های ساالنه دوم



ساالنه سوم

ایــران، ســومین دوره  در یس وپنجمیــن ســالگرد دانشــگاهی شــدن عــکایس 
عــکایس  دانشــجویان  و  اســاتید  همــت  بــه  هتــران  دانشــگاه  عکــس  ســاالنه  
دانشــکده ی هرنهــای زیبــا برپــا می شــود. بــا تالش هــای مســتمر چهــار نســل 
از دانشــجویان دانشــکده هرنهــای زیبــا، خبــش مهمــی از تاریــخ عــکایس در 

صحنــه ی هــرن معــارص ایــران رقــم خــورده اســت.

بــرای  دانشــجویی  دانشــگاه هتــران، حرکــت خودجــوش  عکــس  ســاالنه های 
ســازمان دهی و جمع بنــدی دســتاوردهای دانشــجویان مقاطــع مختلــف در 
یک ســاله ی گذشــته از خــالل منایــش آثــار و برگــزاری پنل هــای مختلــف اســت. 
اســاتید دانشــکده و دانشــجویان برگزارکننــده به يکســان در انگیزه هــا، امید هــا 

و آرزوهــای هنفتــه در چنیــن رویــدادی هسیــم هســتند.

تفاوت هــای نگــریش بیــن نســل ها و خواســته های متناقــض پیــش  رو، بزرگریــن 
چالــش برگزارکننــده و دبیــر هــر دوره اســت. از طــریف اســاتید دانشــکده غالبــًا 
خواســتار منایــش کنرتل شــده و محــدود بــه اصــول و قواعــد دانشــکده هســتند 
ارتباطــات  گــرو   در  آینــده ی حرفــه ای خــود  دانشــجویان  دیگــر  از طــرف  و 
فرادانشــگاهی می پندارنــد و چمش انتظــار هیجــان و تکاپــوی بیشــرتی در ایــن 

ســاالنه ها هســتند.

تــالش مــن بــر آن بــوده کــه فراتــر از تفــاوت آرا و دیدگاه هــا، میــان خواســته ی 
اســاتید و انتظــارات برحــق نســل جدیــد پــل بــزمن. بــه همیــن دلیــل، از هشریــور 
مــاه امســال، بــه صــورت هفتــیگ جلســات منظــم و مســتمری بــا گــروه اجرایــی 
ســاالنه برگــزار شــد و بــا نزدیــک شــدن بــه روز افتتاحیــه، به مــرور ایــن امــکان 

فراهــم آمــد کــه بــا خواســته های آن هــا بیشــرت آشــنا شــوم.

بــه هزینه هــای رسســام آور برگــزاری چنیــن ســاالنه ای  بــا توجــه  از همــه  اول 
)هیــچ گونــه کمــیک از طــرف هنــاد دانشــگاه اجنــام منی گیــرد( مهمــرت از هــر چیــز 
پیــدا کــردن اســپانر و حامیــاین بــود کــه مــا را در برگــزاری هبــرت برنامــه یــاری 

بیانیه دبیر علمی



از هبرتیــن  یــیک  تــا  فراهــم شــد  امــکان  ایــن  مختلــف  پیگیری هــای  بــا  کننــد. 
کارگاه هــای فــین چــاپ عکــس در کشــور متامــی آثــار را بــا چــاپ و قــایب مطابــق 

آمــاده ســازد. اســتاندارد های جهــاین 

موضوعــات  بــا  گفتگومحــور  پنل هــای  و  هــا  کارگاه  برگــزاری  بعــدی  چالــش 
جــذاب و موردعالقــه ی دانشــجویان بــود تــا بــه غنــا و شــکوفایی فضــای ســاالنه 
و بــار آمــوزیش آن کمــک کنــد. موضــوع بســیار مهــم بعــدی، بــه مثــر نشســن 
و هتیــه ی بانــک اطالعــایت فارغ التحصیــالن عــکایس در طــول یس وپنــج ســال 
اخیــر بــود تــا در روز اختتامیــه کنــار دانشــجویان امــروز قــرار بگیرنــد. خبــش 
اســاتید  از دایــره ی  بــود کــه خــارج  از هرنمنــداین  ُپرچالــش دیگــر هبره گیــری 
دانشــگاه در گــروه داوری قــرار گرفتنــد. ناگفتــه پیداســت چنیــن امــکاین بــرای 
شــنیدن آرا و نظــرات هرنمنــدان و اســاتیدی غیــر از اســاتید دانشــکده  فراهــم  

گردیــد. 

دســت آخــر اینکــه بــرای اولیــن بــار امــکاین فراهــم آمــد تــا بــا کمــک نــارش معتــری 
کتــاب ســاالنه بــه شــکل نســبتًا شــکیل و در خــور نــام دانشــجو همزمــان بــا 
اســاتید دانشــکده،  از دســتاوردهای نســل جــوان و  تــا  ســاالنه چــاپ گــردد 

ســندی ارزمشنــد برجــا مبانــد.

نتیجــه ی همــه ی تالش هــا و فعالیت هــای متمرکــز ایــن چهارماهــه را می تــوان 
در مشــارکت و شــوروحال امروز دانشــجویان دید. این مســیری  پر از چالش 
و هیجــان و امیــد اســت کــه بــا اعتمــاد بیشــرت بــه دانشــجویان و گــوش دادن 

بــه خواسته هایشــان امکان پذیــر شــده اســت.

در پایــان از اســپانرهای ســاالنه و همــه دوســتاین کــه یب دریــغ بــا کمک هــای 
مــایل و معنــوی خــود بــه برگــزاری هبــرت ایــن دوره کمــک کردنــد، تشــکر می کنــم. 
هم چنیــن، ســپاس یب حــد مــن نثــار متــام چبه هــای عزیــز دانشــکده کــه بــه مــن 
اعتمــاد کردنــد و برگــزازی ایــن دوره از ســاالنه را بــه مــن ســرپدند؛ شــک نــدارم 

کــه آینــده قطعــا از آن آن هاســت.

رامیار منوچهرزاده



9899

آرام مرداین/ خوابگاه/ از عکس های ساالنه سوم

امیرهادی شیرازی/ بدون عنوان/ از عکس های ساالنه سوم



100101
از عکس های ساالنه سوم

باران عطایی/ بدون عنوان

از عکس های ساالنه سوم

پویا کریم/ بدون عنوان



102103

حسین داوودی/ ایران سه ثانیه

از عکس های ساالنه سوم

مشکات طالیب/ منطقه 22

از عکس های ساالنه سوم

مســعود زراعتکار/ بدون عنوان

از عکس های ســاالنه ســوم

سجاد آورند/ جنگ جنگ است/ از عکس های ساالنه سوم



104105

کاویان امسعییل/ موقعیت های ناجورسیده ثنا حسیین/ بدون عنوان/ از عکس های ساالنه سوم

از عکس های ساالنه سوم



106

معین هبرامی/ هسته پنهان متاشا

از عکس های ساالنه سوم

***




