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  تماشاي تماشا
  عكاسي براي تماشانقدي بر كتاب 

  *زاده محمد خدادادي مترجم

 چكيده
براساس  عكاسي براي تماشامند كتاب  ست با بررسي هدفاين متن در تالش انگارنده در 

معرفي كلي اثر و مؤلف، تحليل بيروني و خاستگاه اثـر و مؤلـف آن،    ةمحورهاي چهارگان
هاي  كاستيها و  هاي مختلف ارزش نقد و ارزيابي اثر از جنبهو تحليل دروني و جايگاه اثر، 

هـاي كـاربردي و شـكلي آن     يژگـي و بتوانـد سـيماي مناسـبي از و    كندكتاب را شناسايي 
متـون    ةنگر به ترجم دهد. در اين مسير، نگارنده در مقدمه با ترسيم ديدگاهي كلي  دست به

مـوردنظر   عكاسي ايران را در زمـان چـاپ كتـابِ    ةكلي جامع وضعيتعكاسي در ايران، 
ـ   نهادي مـي  تفصيل مندرجات كتاب را از منظرهاي پيش به ،شمارد. سپس برمي ا سـنجد و ب

ـ    هاي كتاب به اين نتيجه مـي  ارزيابي موارد مفيد و كاستي هـاي   وجود كاسـتي ارسـد كـه ب
كنـوني   ةهاي ترجمه، فوايد ايـن كتـاب بـراي جامعـ     اعم از ساختار كتاب و ايراد، موجود
شـرط   هاي آن اسـت؛ بـه   بسيار بيش از كاستي ،دانشگاهيِ كشور ةويژه جامع و به ،عكاسي

  راكز دانشگاهي و هنري معرفي شود.نحوي مطلوب به م كه به آن
  .عكس، نمايشگاه، تماشا، عكاسي، نقد ها: واژهكليد

  
  مقدمه .1

از  »هـاي عكاسـي   كتـاب   ةترجم«شده در جريان نشستي با موضوع  براساس اطالعات اعالم
 هنرهـاي معاصـر   ةعكس ايران در موز ةهاي تخصصي سيزدهمين دوساالن نشست مجموعه
هـاي مختلـف    عنوان كتـاب در زمينـه   185قريب به  1393تا  1350)، از سال 1393 (بهمن
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ساله، كميت  چهلجالب اين است كه درطي زمان  ة. نكت1عكاسي ترجمه و منتشر شده است
 1393در سه سال منتهـي بـه    فقطكه  اي گونه گرفته است، به  خود ها شكل تصادي به ترجمه
ت؛ روندي كـه كماكـان ادامـه دارد.    عنوان كتاب در اين حوزه ترجمه شده اس هشتادحدود 

زماني كوتاه نتايج مثبت و  ةهاي عمدتاً غربي در اين باز كتاب  ةعظيم براي ترجم ةاين هجم
هـا و   ورياتوان آشنايي با اطالعات توليدشده در جهان و شناخت فن منفي را درپي دارد. مي

عكاسانه   ةيستن و انديشهاي نوين نگر شيوه  ةهاي روز دربار هاي توليد عكس و نظريه روش
ديگـر، كيفيـت منبـع موردترجمـه و      مدهاي مثبت و مفيد دانست. درسويآ پي  را درمجموع
 ،شـده)  ترجمـه آن، ميزان آگاهي و تخصص مترجم، ساختار متن توليدشده (  ةاعتبار نويسند

تـوان از   هـدف را مـي    ةو ضرورت اسـتفاده از آن در جامعـ   ،سودمنديِ مطالب كتاب ميزان
براساس يك سنجه  فقطتوان  نمي ،وصف مدهاي مهم و شايد منفي اين كار سنجيد. بااينآ يپ

چراكــه  ؛طــور كلـي از آن بــازپس گرفـت   شــده را بـه  و معيـار اعتبــار يـك كتــاب ترجمـه   
كتاب در وزارت ارشاد اسالمي و   ةترجم  ةهاي مرتبط با حوز بايست اركان صورت مي دراين
يك  يكشاند. نگارنده بر اين باور است كه شايد حت  چالش نيز بههاي مرتبط ديگر را  سازمان
هاي خود منشأ اثر باشد و البته و صد البتـه بـا نقـد     كاستي اوجودمعيوب نيز بتواند ب  ةترجم

ساختارمند آن بتوان از ايرادهاي اثـر كاسـت و سرمشـقي سـودمند بـراي همـان متـرجم و        
هاي بعدي كتاب نيز مورداستفاده  تواند در چاپ مترجمان بعدي پديد آورد. اين دستاورد مي

هاي ناپيداي موضوع كتاب و سـاختار آن را در اختيـار    تواند افق تر مي قرار گيرد؛ از آن مهم
آن را دوچنـدان كنـد. بنـابراين قاعـده كتـاب        ةمند قرار دهد و ارزش مطالعـ  عالقه ةخوانند

  شود. مي بررسيآن   ةو ترجم عكاسي براي تماشا
  
 ي اثر و مؤلفمعرفي كل. 2

 1392نسخه انتشـارات سـمت در زمسـتان     هزاربه تعداد  است آن راكتاب در قطع وزيري 
مكـرر و    ة. صحافي كتاب از قابليت خوبي براي استفادداردصفحه  375رده است و كچاپ 

شـده از كيفيـت    و نـوع حـروف انتخـاب    ،بندي، انـدازه  تورق زياد برخوردار است. صحفه
البتـه   ــكيفيت الزم براي نگريستن   ي برخوردارند. تصاوير شاهد متن نيز از حداقلقبول قابل

آوردن  ،چنـين  برخوردارنـد. هـم   ـــ  متناسب با وضعيت چاپ و قيمت پشت جلـد كتـاب  
كنـد.   تر اين كلمات را فراهم مي كلمات التين اسامي خاص در پانوشت امكان تلفظ صحيح

توانسته مطلـب را تكميـل كنـد     م او ميعز هايي كه به نويسنده در درون هر فصل از پيوست
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  ةشكل يك گزارش از تجرب بهرا پژوهي  در پايان هر فصل نمونه ،چنين بهره گرفته است. هم
هنري در برگزاري نمايشگاه به آن افزوده اسـت. زبـان    شخصيِ يك يا چند عكاس يا مدير

  درك است. شده ساده و قابل كار گرفته به
و از  كند را بررسي ميگذاردن عكس  نمايش ه و بهئكليِ خود موضوع ارا كتاب در شكلِ

نگـرد. ازمنظـر    گيري نمايشگاه عكـس مـي   زواياي گوناگون عرضي و طولي به فرايند شكل
در چند جاي كتـاب، فكـر    ي(و حت را نمايشگاه ةگيري، فكر اولي مراتب شكل طولي، سلسله

يعني پايـان نمايشـگاه و مـراودات     ،تا انتهاي كار عكاسي با هدف برگزاري نمايشگاه)  ةاولي
هـا و   هـاي مختلـف انديشـه    دهـد. ازمنظـر عرضـي، گونـه     پس از آن موردمالحظه قرار مي

هـا را   هـاي مختلـف اجـراي آن    ارائـه بـراي كـار نمايشـگاهي و روش     هـاي قابـل   موضوع
نظر  قولِ افراد صاحب جريان تحقيق خود از تعداد متنابهي نقل گذارد. نويسنده در مي  قياس به

گـردان و منتقـد عكاسـي و     در اين حوزه، از عكاس و مدرس عكاسي گرفته تـا نمايشـگاه  
شده را  اي از اطالعات مستدل و تجربه مجموعه ،ترتيب  اين  دار بهره گرفته است. به مجموعه

  در اختيار خواننده قرار داده است.
 فقـط طالع مدوني در كتاب وجود ندارد. هيچ ا ،2خانم شرلي ريد ،كتاب  ةنويسند  ةدربار
كتاب است كه نويسنده تلويحاً خـود را مـدرسِ چنـد كارگـاه آموزشـي در سـه         ةدر مقدم

نيـز هـيچ    ،خانم الهـام محمـدنژاد   ،مترجم كتاب  ةكند. دربار دانشگاه در انگلستان معرفي مي
علمـي و    ةنش و تجربدا  ةاطالع مدوني در كتاب وجود ندارد. متأسفانه درج اطالعات دربار

  نيست. كه بايد الزامي ه در ايران چنانهاي منتشرشد عملي مؤلف و مترجم در كتاب
 

 بيروني و خاستگاه اثر و مؤلف آن تحليل. 3
  ةبراي ترغيب دانشجويان رشـت را كوتاه خود نبود منبع مشخص و مناسب   ةمؤلف در مقدم

  ةويژه دوران فراغت از تحصيل را انگيز هعكاسي به برگزاري نمايشگاه در دوران تحصيل و ب
عملي براي  ينما داند. او معتقد است اين كتاب درحكم يك راه اصلي تأليف چنين كتابي مي

ويژه دانشجويان عكاسي بـراي برگـزاري نمايشـگاه عكـس اسـت. در       و به ،عكاسان جوان
خوبي و  لتحصيل بها كتاب ضرورت برگزاري نمايشگاه براي دانشجويان فارغ  ةجريان مطالع

هـاي   عكاسـان مختلـف و گـروه     ةگيرد. يادآوري تجرب دفعات موردتوجه و بحث قرار مي به
هاي  د. البته مؤلف ضرورتشو اي براي تداوم خوانش كتاب مبدل مي عكاسي خود به انگيزه

 ،وصـف   شـود؛ بـااين   براي انتشار كتاب براي كشور خود (انگستان) متـذكر مـي  را ذكرشده 
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ويژه دانشجويان عكاسـي   شده در كتاب براي خوانندگان كتاب در ايران و به ت طرحاطالعا
  كننده و مفيد باشد. تواند تهييج مي

 ،طور طبيعي گذرد. به سال مي سيهاي ايران بيش از  عكاسي در دانشگاه  ةاز تأسيس رشت
ي درسـي در  ها زمان بود از كتاب هاي آغازين كه با جنگ تحميلي ايران و عراق هم در سال

هـا و مجـالت    رس كتـاب  عكاسي خبري نبود؛ تنها منـابع دردسـت    ةمقاطع دانشگاهيِ رشت
هاي  راهيِ آموزه هاي كشور بود كه با هم هاي دانشگاه خانه داخلي و خارجيِ موجود در كتاب

هـاي   سـال، كتـاب   سيشد. اما اكنون پس از گذشت  بازگشته تجميع مي اساتيد تازه ازفرنگ
و به چاپ رسيده است. به اين مجموعه شده هاي مختلف عكاسي ترجمه  زمينه متعددي در

ها نيز افـزود.   به آن را رسي آسان و امكان دست  هاي منتشرشده بايست حجم باالي مقاله مي
ها  ها و مقاله شده در كتاب بحث كميت را از بحث كيفيت مطالب ارائه بايدجا  هرچند در اين

در برخـي   يو حتـ  ــشده  هاي نوشته ها و كتاب ب بسياري از مقالهبسا مطال تفكيك كرد. چه
هـا و   تكرار مكـررات قبلـي هسـتند كـه بـا عبـارت       ــ عكاسي  ةشده در حوز موارد ترجمه

در  يافزايند. حتـ  اند كه معموالً چيزي بر مطلب قبلي نمي هاي ديگري ارائه شده بندي تركيب
سـفانه  أ. مت3شـوند  زمان منتشر مي همطور  به مواردي معدود دو ترجمه از يك كتاب خارجي

رسانيِ پيوسـته   منابع عكاسيِ مورداستفاده براي ترجمه در ايران هماهنگي و اطالع  ةدر حوز
  هاي ترجمه وجود ندارد. مدي بين مترجمان و بنگاهآو كار
نهادهاي دانشگاهي كه با هدف آموزش در سطح عالي  ةشد هاي چاپ بين، كتاب  اين در
 تري برخوردارنـد. بـر   تخصصي خود از اعتبار بيش  ةشوند در حوز ش كشور منتشر ميآموز
ايـن نهادهـا    ةهـاي عكاسـي منتشرشـد    ساله، كتاب سيحدوداً   ةاساس و براساس تجرب  اين

شوند. انتشارات سمت  دانشگاهي شناخته مي  ةهاي عكاسي در جامع مفيدترين كتاب  ةدرزمر
  ةطوالني و مفيد خود در عرص  ةبه پيشين علوم انساني) باتوجه (سازمان مطالعه و تدوين كتب
عكاسـي،   ةويـژه حـوز   هاي گوناگون و بـه  هاي متنوع درزمينه نشر دانشگاهي با انتشار كتاب

زمان با انتشار كتاب  . البته هم4و ارتقا بخشيده استكرده نشر حفظ   ةاعتبار خود را در عرص
. در 5عكاسي دست به كار چاپ و نشـر شـدند    ةحوز ها نيز در توسط سمت، خود دانشگاه

هـاي   ترجمـه و انتشـار كتـاب     ةتوان سهم بزرگ انتشارات سروش را درزمين ها نمي كنار آن
هـاي   هـا، مؤسسـه   بـرآن  . افـزون 6عكاسـي ناديـده گرفـت     ةتخصصي و دانشگاهي در حوز

هـاي عكاسـي    تـاب ها در ترجمه و انتشار ك انتشاراتي دولتي و خصوصي ديگر در اين سال
  توجهي داشتند. سهم قابل
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و امكان  ،سو يك روز آموزش عكاسي از وضعيتشده و  هاي منتشر زمينه از كتاب  اين  با
 ـــ  و در ايـن بحـث مشخصـاً دانشـجويان عكاسـي      ـــ كاربران عكاسـي    ةواسط ارتباط بي

  ةافتـه را در جامعـ  ني انتشار كتابي كه بتواند جاي خالي مطلبي ناگفتـه يـا قـوام    ،ديگر سوياز
تر را فراهم آورد،  هاي گسترده اي براي نگريستن به افق كنوني عكاسي ايران پر كند يا پنجره

هاي انتشـاريافته   تواند باشد. هرچند در تقابل با آمار كتاب اي نمي زده يقيناً كار ساده و شتاب
تبار علمي و هنري اين اع ــ اين جستار  ةبراساس آمار ذكرشده در مقدم ــعكاسي   ةدر حوز

شده  تنها كيفيت مطلب نگارش برانگيز است. اين تأمل نه شده كمي تأمل حجم از منابع ترجمه
بـه زبـان   را تر ضرورت ترجمـه و انتشـار مطلـب     كه بيش ،شود به زبان اصلي شامل ميرا 

 يهـاي تمـام   ه است: آيـا آورد   گيرد. پرسش ساده اين فارسي و سپس كيفيت ترجمه دربرمي
ضروري و مفيد  ،دانشگاهي  ةويژه جامع به ،عكاسي ايران ةشده براي جامع هاي ترجمه كتاب

چه دولتي و  ــها با كدام نهاد اجتماعي  مفاد اين كتاب ةاست؟ و تشخيص ضرورت و فايد
  7است؟ ــ چه غيردولتي

تار سـ ايـن ج نگارنـده در  سـاز اسـت كـه     مهم و سرنوشت نظرطرح اين پرسش از آن 
  ةويژه جامعـ  عكاسي و به  ةرا در وضعيت كنوني جامع عكاسي براي تماشااهد كتاب خو مي

  ند.كدانشگاهي اعتبارسنجي 
هـاي نظـري و كارگـاهي را     اي از درس عكاسي در دانشگاه مجموعه  ةكه رشت جايي ازآن
و نظري   ةتوان در دو حوزه از هم تفكيك كرد، حوز شود، انتشار منابع كتابي را مي شامل مي

هـاي تـاريخي،    تـوان بـه زمينـه    كـه مـي   اسـت نظري شامل چند زمينه   ةعملي. حوز  ةحوز
عملـي نيـز شـامل      ةشناسي، نقد و تحليل، و مرور آثـار عكاسـان اشـاره كـرد. حـوز      سبك
ـ      و روش ،شناسـي  هايي چون ابزارشناسـي، فـن   زمينه ة شناسـي بـراي عمـل عكاسـي و ارائ

هـاي   ي نظـري و عملـي كتـاب    هـا  اخير در حوزههاي  در سال ،بختانه . خوشستها عكس 
طيـف  علـت   بهاند. هرچند  و مورداستفاده قرار گرفته  گوناگوني تأليف و عمدتاً ترجمه شده

 ةويـژه در حـوز   به را، كتاب درسي دانشگاهيكشور  يسانيِ آن در تمام وسيع استفاده و يك
اي  برخورد سليقه ،وصف اين با .كردتوان با كتاب درسي دبستان و دبيرستان مقايسه  نمي ،هنر

تـوان ناديـده    گيري از منابع مختلف درسي نيـز نمـي   نوع بهره  ةدرباررا مراكز آموزش عالي 
هاي آموزشـي   ها نظام آن هاي گوناگون و تفاسير متفاوت درس  از شرحرا گرفت. اين وضع 

درس واحـد   هـاي متفـاوت اسـاتيد يـك     بسـا ديـدگاه   . چهاند آوردهو اساتيد مختلف پديد 
  .ستا  دست داده هاي مختلفي را به تأويل
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و  ،هـا  تر به فرايند توليد عكـس، روش  عملي بيش  ةهاي مرتبط با حوز برآن، كتاب افزون
عكس درقالب نمايشگاه  ةتر كتابي موضوع ارائ كم ،ميان  اين پردازند. در ابزارهاي عكاسي مي

در برخي منابع اين موضوع موردتوجـه  طور پراكنده  است. هرچند به را بررسي كردهعكس 
در كتـاب   »كار  ةپرداخت نهايي و عرض«با عنوان  15چه در فصل  قرار گرفته است. مانند آن

دانشـگاه هنـر در سـال     ةرضا نبوي منتشرشـد ة ترجم و مايكل لنگفوردة نوشت عكاسي پايه
  آمده است. 1388

از فرايند  را اي كامل جموعهتوانسته است م وضعيتيدر چنين  عكاسي براي تماشاكتاب 
در حـين   فقـط جزئيات و حواشي و نكات ظريفي كـه   يها در نمايشگاه با تمام عكس  ةارائ

جا فراهم آورد. كاري كه هيچ منبع ديگر فارسي با چنين وسـعتي   شوند، يك اجرا پديدار مي
ـ    روي، جاي خالي چنين كتابي كه افـزون  است. ازاين آن را انجام نداده كارهـاي   راه  ةبـر ارائ
گران و برگزاركنندگان نمايشگاه عكس نيز بهره گرفتـه   عكاسان و گزينش  ةاجرايي، از تجرب

ويـژه   مندان و به تواند منبع مفيدي براي عالقه شود. اين كتاب مي خوبي احساس مي است به
يكـي از   ،8پـرس  فوكـال  ةبرآن، انتشار كتاب توسط مؤسسـ  دانشجويان عكاسي باشد. افزون

مـيالدي بـر ارزش و    2014و بازنشـر آن در سـال    ،تبرترين انتشارات عكاسي در جهـان مع
  افزايد. اعتبار اين كتاب مي

  
 . تحليل دروني و جايگاه اثر4

  :استلحاظ ساختار متني داراي چند ويژگي  اين كتاب به
گانـه   مطالب كتاب را درقالب فصول شش يپارچه تمام نويسنده در متن با زباني يك ـ

 تا بتواند به نتايج موردنظر دست يابد.است ده كرم متصل به ه

هايي مستندگونه را براساس مناسـبت   كتاب، پيوست  ةگان هاي شش نويسنده در فصل ـ
مـتن هـر فصـل     ياهـ  ها و ارجاع قول ها از نقل موضوعي گنجانده است. اين پيوست

 مجزا هستند.

هـاي   اهدي براي تحقق يافتهش كهفصل آورده  آخر هر در هايي پژوهي نويسنده نمونه ـ
 شوند. هر فصل تلقي مي

 

  ها كاستي 1.4
كتاب پنداشته  عنوان كتاب است كه درواقع كليد درك كليت  ةاشاره ترجم قابل  ةنخستين نكت

 عكاسي بـراي تماشـا  هاي نويسنده انتخاب عنوان  به موضوع كتاب و آورده شود. باتوجه مي
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 »عكس  نمايشگاه«يا  »نمايش عكس«عناوين  9نگليسيبه عنوان ا كمي نامناسب است. باتوجه
  ةاختصار مناسبت بهتري با مضمون كتاب دارنـد. هرچنـد عنـوان انگليسـي بـا جملـ       درعين
راهنماي عملي براي يافتن مكان و نمايش آثـار شـما، و هـر    «راه است:  اي هم دهنده توضيح

كه خود ايـن   است، درحالي كه در برگردان فارسي ناديده گرفته شده »موضوع مربوط به آن
صريح و مفيد به مطالب كتاب داشته باشد. به   ةتوانست اشار توضيح دركنار عنوان اصلي مي

مضمون و محتـواي كلـيِ كتـاب نيسـت، چـون        ةاين معني عنوان فارسي كتاب دربرگيرند
 كنـد  را بررسي ميبهتر تماشاي عكس  وضعيتعكس و  ةتر مطالب كتاب موضوع ارائ بيش
قصد برگزاري  عكاسان فقط به يدرآوردن. آيا تمام تماشا بهقصد  گرفتن به ه موضوع عكسو ن

  گيرند؟ نمايشگاه عكس مي
 »زمينـه  پـس «زبانان دارد. انتخاب عنـوان   اولين فصل كتاب عنوان نامتعارفي براي ما فارسي
تـوان   مطالب اين فصل مـي   ةكه با مطالع براي نخستين فصل كتاب كمي غريب است؛ درحالي

مناسبت بهتري دارد. او  »زمينه پيش«هدفي كه با عنوان  ،از اين فصل دريافترا هدف نويسنده 
نويسد. هرچنـد   هاي برگزاري نمايشگاه عكس را مي هاي الزم و ضرورت در اين فصل مقدمه

هاي الزم و ضـروري بـراي فرافكنـي     نام گرفته است، همان بنيان »زمينه پس«و اچه در نظر  آن
هـاي   و علـت   ، چيزي شـبيه بـه مفهـوم ريشـه    استر عكاسانه توسط عكاس (هنرمند) تصوي

نمـايش    ةتفكر دربار«، عنوانِ 2014كه نويسنده در چاپ دوم كتاب در سال  بنيادين. جالب اين
  .نهد مي را كنار »زمينه پس«گزيند و  را براي فصل اول برمي 10»(عكس)

      
  2014 جلد كتاب چاپ دوم سالرح ط  2008طرح جلد كتاب چاپ اول سال 
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تر بيان شود و از تكرار  و كوتاه ترتوانست مختصر برخي مطالب كتاب مي ،رسد مي  نظر به
هرچند بازتكرارِ مطالب موجب تمركـز بـر    .شودهاي بعد خودداري  همان مطالب در بخش

هـاي   دهتـوان از آور  مـي  ،مـثالً كنـد.   جهت طوالني مي شود، مطلب را نيز بي بحث اصلي مي
آوري  به جمع راجعرا نام برد كه موارد تكرارشده  154تا  145هاي  تقريباً تكراري در صفحه

هاي قبل و بعـد نيـز بـه آن مـوارد      كه در صفحه است، درحالي آوردهحاميان مالي و معنوي 
به آويختن تصوير  راجع 288و  287هاي  هاي صفحه طور آورده شود. همين اشاره شده و مي

  ديگر تكرار شده است. اي گونه به 167و 166و 165و  164و  163و  162هاي  فحهكه در ص
ها را توضيح دهد  پژوهي داخل فصل ها و نمونه ي در كتاب كه وجود ضميمه ا وجود مقدمه

 بـه  ؛توانست از داخل متن به انتهاي آن برود ها مي ضميمه ،حال . درعينرسد نظر مي بهضروري 
هـا بـا مـتن     ربطي برخـي از ضـميمه   شد و از بي انسجام دروني متن بهتر حفظ مي ،ترتيب  اين 

جاييِ شكلي، كل متن دچـار گسـيختگي    آيد با اين جابه  نظر شد. البته شايد به كاسته مي اصلي 
هـا   هـا در درون مـتن فصـل    پژوهـي  ها و نمونه اما در حالت فعلي نيز وجود اين ضميمه ،شود

  ها را خواند. ها را نخواند يا پس از پايان فصل آن توان آن د و مينماين چندان مرتبط نمي
 اين اما در ،نحو مطلوبي ترجمه شده است مضمون و مفهوم كليِ كتاب به ،رسد مي  نظر به

، »والتر بنيامين«جاي  ) به63 (ص» والتر بنجامين«هاي خاص مانند  ميان وجود برخي عبارت 
) 199 (ص» روالند بـارت «، »بشر ةخانواد«رت متعارف جاي عبا ) به96 (ص »آدم ةخانواد«
از نگـاه  «، »بالغـت تصـوير  «جـاي   ) به199 (ص» فصاحت تصوير«، »روالن بارت«جاي  به

متـر) در   نبود واحد سنجش (سـانتي  ،چنين هم و» چشم عكاس«جاي  ) به270 (ص» عكاس
ها  جم محترم با ناممتر نداشتنِ )، آشنايي كافي279 (ص 12×16تر از  عبارت تصويري بزرگ

تاباند. بايد توجه كرد مخاطب اصلي كتاب دانشـجويان   و اصطالحات رايج عكاسي را برمي
نظـري و تـاريخي دارنـد و      ةمندان جدي به عكاسي هستند. آنان كم يا بيش مطالعـ  و عالقه

هـا (عمـدتاً    هـا و عبـارت   شناسند. ايـن نـام   بسياري از مفاهيم و اصطالحات عكاسي را مي
دهنـد و بارهـا و بارهـا     شده)، واژگان تخصصي عكاسي در زبان فارسي را شكل مي جمهتر

و در فرهنگ  اند اند. بنابراين از حالت معناي صرف كلمه بيرون آمده مورداستفاده قرار گرفته
تـوان   جاست كـه نمـي   شوند. اين عكاسانه اسمي خاص با تاريخ و تباري مشخص تلقي مي

كه متـرجم بخواهـد عامدانـه دربرابـر      برابر كرد؛ مگر آن »عكاس نگاه«را با  »چشم عكاس«
گزيني كند. البتـه قصـد از بـازگويي     ها ازنو واژه ها و عبارت هاي قبلي و رايج اين نام ترجمه

بلكه قصد اين اسـت   ،مترجم محترم نيست  ةمعناي كاستن از كار ارزند اين موارد كوچك به
  آيند.  كار شده به هاي اشاره هاي بعدي چاپ شايد نكته كه در نوبت
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كـه از   درحـالي  ،رسـد  مـي   پايـان  گيريِ كوتاه بـه  كه كتاب با يك نتيجه موضوع ديگر اين
تـري انتظـار    تـر و جـامع   بنـدي مفصـل   شده در كتاب جمع مجموع شش فصل مطلب ارائه

نويسنده نتيجه را در سه پاراگراف بسته اسـت. او نخواسـته از مطالـب و     ،رفت. درواقع مي
شايد بر اين باور  .دهد  دست گيري به مند نتيجه شكلي نظام موضوعاتي كه طرح كرده است به

گيـري   هاي كتاب گويا هستند و مستقل از وجـود يـك نتيجـه    بوده كه خود مطالب و فصل
  توانند مفيد واقع شوند. امكاني كه چندان دور از ذهن نيست. مبسوط هريك مي

  
  ها سودمندي 2.4

دسـتي و سـادگي در خـوانش برخـوردار      شده) از كيفيت يـك  شده (ترجمه تهكارگرف زبان به
ر عكاسـان در  گـ يددانشـجويان و    ةشده در كتاب براي اسـتفاد  هاي عملي طرح است. آموزه

تـا   165هاي  توان به مطالب صفحه مي ،برگزاري نمايشگاه عكس بسيار مفيد است. ازجمله
هـاي فيزيكـي مكـان     ه و توجـه بـه ويژگـي   به مراحل اصلي در طراحي نمايشگا راجع 173

كه به موضوع مهم قـرارداد   142و 141هاي   به مطالب صفحه ،چنين نمايشگاه اشاره كرد. هم
هـاي   هاي اخير براسـاس آمـار و پـژوهش    . هرچند در سالاشاره داردبين هنرمند و گالري 

ي و كيفـي  كم نظرزاي ا هاي حرفه  هاي عكاسي در نگارخانه ، برگزاري نمايشگاه11دانشگاهي
توانسته اسـت جـاي خـود را     ،اثر هنري  ةمثاب به ،يافته و رقم فروش عكس يد روزافزونشر

توانـد اطالعـات    هـاي مـدون كتـاب مـي     تاحدودي در بازار فروش داخلي باز كند، آمـوزه 
بـرآن، مطالـب    منـد ايرانـي عرضـه كنـد. عـالوه      باره به عالقـه  ساختاري و مفيدي را در اين

هـا در   نامه و دعوت ،هاي معرفي نمايشگاه پستال كاتالوگ، كارت ةنمون  ةشده دربار گردآوري
  باشد. خش عكاسان و طراحان نمايشگاه عكسب تواند الهام نيز مي 229تا  220هاي  صفحه

خوبي توانسته  هنرمند و كالً امور چاپي به  ةمتن تبليغاتي و بياني  ةفصل چهارم كتاب دربار
توانـد در موفقيـت    اي تا چه حـد مـي   نكته باشد كه موارد فرعي و حاشيه گر اين است بيان

ـ   تر موردتوجه قـرار مـي   نمايشگاه عكس مؤثر باشد، موضوعي كه در ايران كم  ةگيـرد. نمون
هـاي كتـاب    از بهترين بخـش  »گالري ديجيتالي«) نيز با عنوان 250 پژوهشي اين فصل (ص

و  كند بررسي ميهاي مجازي  زطريق شبكهارا عكس   ةهاي عرض است كه جديدترين روش
  شمارد. ويژه درقالب كار گروهي برمي هاي مفيد و مثبت آن را به ويژگي

مناسب از   ةاستفاد ةدر فصل پنجم نيز با برشماري بسياري از نكات كليدي و مهم دربار
 هاي مختلف و چگونگي نصب آثار بر ديوار و معرفي تجهيزات پاسپارتو و قاب براي عكس
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گشـاي عكاسـان و    خوبي توانسته است راه ، به290تا  274هاي  الزم براي اين كار در صفحه
  دانشجويان جوان ايراني باشد.

و نمــايش  328  ةدر فصــل ششــم، موضــوع بررســيِ نورهــاي نمايشــگاه در صــفح
مند به برگزاري نمايشگاه را با  ، دانشجويان عكاسيِ عالقه331  ةخصوصي آثار در صفح

اي در ايـران از چنـين    كنـد، هرچنـد كـه عكاسـان حرفـه      ژه و خاصي آشنا مينكات وي
پـس از نمـايش   «موضـوع   بررسـي تر،  خوبي آگاهي دارند. شايد از آن مهم ترفندهايي به
تواند درحكم چراغ راهي بـراي   باشد كه مي 350تا  343هاي   در صفحه »خصوصي آثار

تـرين   مهـم   ةگارنده، اين مورد اخير درزمركاريِ دانشجويان عكاسي باشد. از ديد ن  ةآيند
اي  چراكه نبود دورانديشي براي تداوم كار هنري و حرفه ؛آيد مي شمار هاي كتاب به يافته

هاي جديِ مراكز آموزش عالي در كشـور اسـت.    دانشجويان يكي از معضالت و دغدغه
ـ كـار ر  تواند آگـاهي و شـجاعت دانشـجوي تـازه     خوبي مي هاي كتاب به آورده   ةا در ارائ
  هايش تقويت كند. عكس
  

  گيري نتيجه. 5
امـا   ،توان انتشار اين كتاب را بـا يـك پرسـش سـاده     تار آمد، ميسچه در اين ج براساس آن
  كشيد.   چالش اصلي به

 شد؟ اگر چنين كتابي منتشر نمي

مندان به تحصيل عكاسي در مقاطع دانشگاهي و تأسيس و گسترش  رشد عالقه آمار روبه
توانـد ضـرورت انتشـار     آموزش عالي علمي و كاربردي دركنـار مراكـز رسـمي مـي    مراكز 
ند. انتشار چنين كتابي در وضعيت اكنـون عكاسـي ايـران،    كهايي از اين نوع را موجه  كتاب

  ةدربـار  را موجود  ةتواند مطالب و اطالعات پراكند ويژه عكاسي هنري و نمايشگاهي، مي به
 منـدان و دانشـجويانِ   ساختار مدون اين كتاب بـه عالقـه   برگزاري نمايشگاه عكس درقالب

در را اطمينان  تواند فقدان يك مرجع قابل كتاب مي نظر،  اين  رشد عكاسي عرضه كند. از روبه
  ند.ك زيادي برطرف  اين زمينه تاحدود

هـاي   به سوابق نويسنده و مترجم مانند بسياري از كتاب اي راجع اما نبود اطالعات زمينه
ديگر كاستي مهمي است كه سطح توقع و انتظـار خواننـده را بـراي اسـتناد بـه        ةشد هترجم
ان و داسـتان  مـ ايـن كتـاب ر   ،دهد. بايد توجه كرد هاي كتاب درحالت تعليق قرار مي آورده

مورداسـتفاده قـرار گيـرد؛     ــ ها ويژه در دانشگاه به ــهاي آن  كوتاه نيست و قرار است يافته
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توانست  مترجم مي ،حال نويسنده و مؤلف است. درعين  ةاطالعاتي دربار  ةپس ناگزير از ارائ
هاي كار ترجمه را نيـز برشـمارد و بـراي نمونـه، داليـل       ها و پيچش خود سختي  ةدر مقدم

متـرجم محتـرم    ،چنين ها توجيه كند. هم براي وجود ضمائم در درون متن فصلرا نويسنده 
متني، ضمائم هر فصل را در  هدف انسجام مطالب درونداري، و با  توانست درعين امانت مي

  انتهاي آن فصل تجميع كند.
رسـيده    چـاپ  هاي كشـور بـه   آيد كتاب براي استفاده در دانشگاه مي  نظر كه به جايي ازآن
هـاي آموزشـي عكاسـي در     رساني يا اعـالم رسـمي بـه گـروه     تبليغ مناسب و اطالع ،است

گـوي   بايست پاسـخ  انتشارات سمت مي ة. مؤسس12هاي كشور صورت نگرفته است دانشگاه
ديگـر  شـود و   اين كاستي به اين كتاب محدود نميكه رسد  مي  نظر اين كاستي باشد. البته به

دانشـگاهي و هنـري     ةنحـو مطلـوب بـه جامعـ     عكاسي نيز به  ةشده درزمين هاي منتشر كتاب
  شوند. معرفي نمي

ها و رفـع   پوشي از كاستي با چشم ي تماشاعكاسي براكتاب   ،ازديد نگارنده ،وصف اين با
  ةآگـاهي و اسـتفاد   منظـور  بهكافي   ةهاي بعدي انتشار از اعتبار مطلوب و فايد ها در نوبت آن

  مندان ديگر برخوردار است. دانشجويان عكاسي و عالقه
  
  ها  نوشت پي

 

هـاي   نشسـت  هـاي نظـري عكاسـي) از مجموعـه     . گزارش نشست دوم (ترجمه و انتشـار كتـاب  1
ن انجمن عكاسان ايـرا  DVDكه آن را در قالب چهار  1393ماه  تخصصي دوساالنة سيزدهم بهمن

  منتشر كرده است.
2. Shirley Rread 

فرشيد آذرنگ  1380روالن بارت اشاره كرد كه در سال   ةنوشت اتاق روشنتوان به كتاب  . مثالً مي3
ريز آن را منتشر كرد و در همان سال نيلوفر معترف نيز آن را ترجمـه   آن را ترجمه كرد و نشر ماه

سـوزان    ةنوشـت  دربارة عكاسـي توان كتاب  ن، ميچني كرد و نشر چشمه نيز آن را منتشر كرد. هم
مجيد اخگر آن را ترجمـه كـرد و مؤسسـة چـاپ نظـر بـا        1389سونتاگ را نام برد كه در سال 

  نگـين شـيدوش نشـر حرفـة      بـا ترجمـة   1390چاپ رساند و در سال  هنرمند به  حرفة كاري  هم
ز سوزان سونتاگ را نيز با دو عنـوان  برآن، ظاهراً كتاب ديگري ا نويسنده آن را منتشر كرد. افزون

  با ترجمـة  نظر به درد ديگراناند؛ يكي، با عنوان  چاپ كرده 1393دو مترجم و دو ناشر در سال 
 درباب رنج ديگـران خواه كه نشر گمان آن را منتشر كرده است و ديگري، با عنوان  احسان كياني

  زهرا درويشيان و چاپ نشر چشمه.  با ترجمة
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  ده است اشاره كرد:كرسمت منتشر انتشارات توان به چند كتاب مربوط به عكاسي كه  مي مثالً، .4
 .سير تحول عكاسي، )1376(محمد  ،ستاري

 .فرشيد آذرنگترجمة ، ها نگاهي به عكس، )1382(جان  ،ساركوفسكي

 .شهرام نجاريانترجمة ، راهنماي نورپردازي، )1386(ويليام  ،تاكر شون

 .كنتراست، )1388(مرتضي  ،بخش جان

 .خواه مهرداد دعوتنرجمة ها)،  سازه (عكاسي از اي عكاسي حرفه، )1388(ديويد  ،ويلسن

 .زاده د نجفؤافترجمة ، جان استوديويي اسرار طبيعت بي تا)، (بي گري ،پروبلر

 .فرآيند نوردهي، )1390(مرتضي  ،بخش جان

)، ويراسـتار  1392رن بيسـتم ( ترين متون نظري عكاسي در ق اي از مهم : گزيدهعكاسي نظرية
  .مجيد اخگر، تهران: سمتترجمة  ليز ولز،

رضـا نبـوي را در سـال      مايكـل لنگفـورد و ترجمـة     نوشتة عكاسي پيشرفته. براي نمونه، كتاب 5
و  1388رضـا نبـوي را در سـال      مايكل لنگفـورد و ترجمـة    نوشتة عكاسي پايهو كتاب  1384
دانشگاه هنـر   1388كريم متقي را در سال   ت ادامز و ترجمةرابر  نوشتة زيبايي در عكسكتاب 

  رسانده است.  چاپ به
و جلد دوم  1363قاسم صافي در سال  ة) نوشت1(ج  هاي تاريخي ايران فهرست عكسكتاب 

؛ و 1368توسط قاسم صافي در سـال   هاي قديمي ايران عكس؛ كتاب 1364همين كتاب در سال 
زاده و  يوسـف زينـال    ةلـوپ النگـتن و ترجمـ     ةنوشـت  روزعكاسي مطبوعاتي و خبرهاي كتاب 

  .كرددانشگاه تهران منتشر  1390در سال  را عليرضا ارشادي
 1379محسـن مراثـي را در سـال      ةنوشـت  نقاشان بزرگ و عكاسـي دانشگاه شاهد نيز كتاب 

  كرد.  منتشر
سـت و كيفيـت در   كنترا ،كنتـرل كاري انتشارات گلدسته كتاب  دانشگاه هنر اصفهان نيز با هم

  منتشر كرد. 1392عليرضا واعظ كروني در سال   ةنوشترا  عكاسي
  منتشرشدة انتشارات سروش اشاره كرد:  توان به چند كتاب . براي نمونه، مي6

 ، ترجمة اكبر عالمي.ظهور)، 1364جاكوبسن، سي. آي. و آر. اي جاكوبسن (

 ذكاوت.، ترجمة عبدالعلي شيمي عكاسي)، 1364ايتون، جرج تي (

 .ظهور و چاپ رنگي)، 1364خطير، ضياءالدين (

 ، ترجمة پيروز سيار.بندي در عكاسي تركيب)، 1365مانته، هارولد (

 ، ترجمة پيروز سيار.رنگ در عكاسي)، 1369مانته، هارولد (

 .عكاسان و عكاسي)، 1365درساهاكيان، وازريك و بهمن جاللي (
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 .فيلمبرداري عدسي در عكاسي و، )1368(حسين  ،جعفريان

 : پيدايش عكاسي در شيراز.ها از گذشته)، 1369صانع، منصور (

 ، ترجمة پيروز سيار.دوربين عكاسي)، 1370آدامز، آنسل (

 ، ترجمة پيروز سيار.سرگذشت پيدايش عكاسي)، 1376ژام، آندره و ديگران (

  سيار. ، ترجمة پيروزها در عكاسي سياه و سفيد و رنگي صافي)، 1376الموره، ژان (
جاكه نگارنـده اطـالع دارد نظـارت     . منظور از نهاد مرتبط وزارت ارشاد اسالمي نيست، چون تاآن7

گيـرد و نـه    اين سازمان بر كل امور چاپي كشور، موارد، و مصالح كلي و كالن كشور را دربرمـي 
  مباحث تخصصي را.

8. Focal Press 

9. Exhibiting Photography: A practical Guide to Choosing a Space, Displaying your Work, 

and Evry thing in Between.  

10. Thinking about Exhibiting 

هـا در   بررسي تأثير نگارخانـه نامة مقطع كارشناسي ارشد عكاسي با عنوان  توان به پايان . مثالً، مي11
مژگـان   1391ل ) كه در سـا 1390تا  1380هاي بين  (سال دهي به تحوالت عكاسي ايران جهت
  راد در دانشگاه هنر دفاع كرد اشاره كرد. خادمي

علمـي دانشـگاه هنـر     . نگارنده خود در زمان نگارش اين مقاله مديرگروه عكاسي و عضو هيئت12
اي از آن در اختيار  ها از انتشار چنين كتابي مطلع شده است و نسخه است و فقط براساس شنيده

  ه است.دانشگاه محل خدمت او قرار نگرفت
  
  نامه كتاب
 .: دانشگاه هنركريم متقي، تهرانترجمة ، زيبايي در عكس، )1388(رابرت  ،ادامز

 .عبدالعلي ذكاوت، تهران: سروشترجمة ، شيمي عكاسي، )1364(جرج تي  ،ايتون

 .پيروز سيار، تهران: سروشترجمة ، دوربين عكاسي، )1370(آنسل  ،آدامز

 .زاده، تهران: سمت د نجفؤافترجمة ، جان استوديويي اسرار طبيعت بي، تا) (بي گري ،پروبلر

 .شهرام نجاريان، تهران: سمتترجمة ، راهنماي نورپردازي، )1386(ويليام  ،تاكر شون

 .اكبر عالمي، تهران: سروشترجمة ، ظهور، )1364( جاكوبسن آر. اي. و سي. آي. ،جاكوبسن

 .، تهران: سمتكنتراست، )1388(مرتضي  ،بخش جان

 .، تهران: سمتفرآيند نوردهي، )1390(مرتضي  ،بخش جان

 .، تهران: سروشر عكاسي و فيلمبرداريعدسي د، )1368(حسين  ،جعفريان

هـاي   (سال دهي به تحوالت عكاسي ايران ها در جهت بررسي تأثير نگارخانه، )1391(مژگان  ،راد خادمي
 .عكاسي، تهران: دانشگاه هنر ةكارشناسي ارشد رشت ةنام )، پايان1390تا  1380بين 
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 .، تهران: سروشظهور و چاپ رنگي، )1364(ضياءالدين  ،خطير

 .، تهران: سروشعكاسان و عكاسي، )1365(جاللي بهمن وازريك و  ،درساهاكيان

 .پيروز سيار، تهران: سروشترجمة ، سرگذشت پيدايش عكاسي، )1376(آندره و ديگران  ،ژام

 .فرشيد آذرنگ، تهران: سمتترجمة ، ها نگاهي به عكس، )1382(جان  ،ساركوفسكي

 .تهران: سمت، سير تحول عكاسي، )1376(محمد  ،ستاري

 .، تهران: دانشگاه تهران1ج ، هاي تاريخي ايران فهرست عكس، )1363(قاسم  ،صافي

 .، تهران: دانشگاه تهران2ج ، هاي تاريخي ايران فهرست عكس، )1364(قاسم  ،صافي

 .، تهران: دانشگاه تهرانهاي قديمي ايران عكس، )1368(قاسم  ،صافي

 .، تهران: سروشيدايش عكاسي در شيرازها: پ از گذشته، )1369(منصور  ،صانع

 .پيروز سيار، تهران: سروشترجمة ، ها در عكاسي سياه و سفيد و رنگي صافي، )1376(ژان  ،الموره

زاده و عليرضا ارشـادي،   يوسف زينالترجمة ، عكاسي مطبوعاتي و خبرهاي روز، )1390(لوپ  ،النگتن
 .تهران: دانشگاه تهران

 .رضا نبوي، تهران: دانشگاه هنرترجمة ، عكاسي پيشرفته، )1384(مايكل  ،لنگفورد

 .رضا نبوي، تهران: دانشگاه هنرترجمة ، عكاسي پايه، )1388(مايكل  ،لنگفورد

 .، تهران: سروشبندي در عكاسي تركيب، )1365(هارولد  ،مانته

 .پيروز سيار، تهران: سروشترجمة ، رنگ در عكاسي، )1369(هارولد  ،مانته

 .، تهران: دانشگاه شاهدنقاشان بزرگ و عكاسي، )1379( محسن ،مراثي

 )، ويراسـتار ليـز ولـز،   1392ترين متون نظري عكاسي در قـرن بيسـتم (   اي از مهم : گزيدهعكاسي ةنظري
 .مجيد اخگر، تهران: سمتترجمة 

 .، اصفهان: دانشگاه هنر اصفهانكنتراست و كيفيت در عكاسي ،كنترل، )1392(عليرضا  ،واعظ كروني

  .خواه، تهران: سمت مهرداد دعوتترجمة ها)،  سازه (عكاسي از اي عكاسي حرفه، )1388(ديويد  ،ويلسن
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