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عناوین و مصاایی  عاایای قاو  و هناری ی        چالش

هاای عاایای   عاایی معاصر ایران با تمرکز بر یویاالنه

 *(1387) و یازیهم (1383)نهم 

 2زایه مترجممحمد قدایایی  ،**1اعظم  حیمی  هبر

 رانیا تهران، هنر، دانشگاه ،یعکاس ارشد کارشناس. 1

 ایرانتهران، روه آموزشی عکاسی، دانشگاه هنر، استادیار گ .2

 ( 12/11/94، تاریخ پذیرش نهایی: 28/8/94)تاریخ دریافت مقاله: 

 دهیچا
معاصسر در   ۀفکسر عکاسسان  هسا و ت  عکس   ۀبرای عرض عکاسی  مهمهای  یکی از آوردگاه ،عکاسی  ۀو دوساالن  های ساالنه نمایشگاه

و نقسد و   هسا  عکس   بسا مسرور   ،عکاسسی ایسران   ۀنهمین و یازدهمین دوساالنهای مطرح در رویکرد ،این پژوهشدر  کشور است.

ایسن پسژوهش   مهسم  هسای   از یافته تحلیلی است. -روش تحقیق در این مقاله توصیفی .اند هشدها شناسایی  آن نظرهای پیرامون

امسا   اسست   ها در فراخوان ایسن دو دوره ککسر شسده    . شرطِ داشتنِ رویکرد خالق برای عک 1توان به این موارد اشاره کرد:  می

ی ها عک  بخشی از در. 2  شود و مصداق مشخصی برای آن یافت نمیاست معنای واضح و درستی از رویکرد خالق ارائه نشده 

تمهیسدات  از  ،عکاسسی  ۀبرای رسیدن به نگساه خسالق و کشسم امکانسات تساز      ،عکاسی ایران  ۀبرای نهمین دوساالن شده پذیرفته

عکاسان  نیز در یازدهمین دوساالنه. اند هایی ساده و معمولی برگزیده شده عک  ،بخش دیگر در و گرافیکی استفاده شده است

ی هنری عکاس اینکه موضوع تیجهن .اند های جذاب خلق کرده هایی با موضوع با هدفِ داشتن رویکرد هنری و خالق، غالباً عک 

آگساهی   از ابهسا  در شسناخت و نبسودِ    شده نیست و این موضسوع  شناختهی درست بهها  این دوساالنه گان کنند و خالق نزد شرکت

هسای   ها و شناخت  دارد و لزو  بررسی می پرده برعکاسی ایران  ۀجامع تعاریم و مصادیق عکاسی خالق و هنری ۀزمین کافی در

 تاباند.    می را بربیشتر 

 یدیکل واژگان
 .عک  ایران ۀن دوساالنعک  ایران، یازدهمی ۀنهمین دوساالنعکاسی هنری،  عکاسی خالق، ،ایران 

 
بسه   «عکس  ایسران   ۀبررسی تطبیقی رویکردهای هنری نهمین و یازدهمین دوساالن»اول با عنوان  ۀکارشناسی ارشد عکاسی نگارند ۀنام از پایان برگرفتهین مقاله ا*

 دو  است. ۀراهنمایی نگارند
 .E-mail: azamrahimirahbar@gmail.com، 021-38241333، نمابر: 09019954551مسئول: تلفن:  ۀنویسند **

mailto:azamrahimirahbar@gmail.com
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  ____________________________________________________ مقدمه
بسه برگسزاری    1366از سسال   ،هنرهسای معاصسر تهسران    ۀموز

 13تاکنون  و پرداختهعک   ۀهای ساالنه و دوساالن نمایشگاه
 ۀنهمسین و یسازدهمین دوسساالن   اسست.   کردهنمایشگاه برگزار 

ی دارای رویکردهسای مشسابهی بسوده و عکاسس     ایسران  یساعک
 ،اما تاکنون است  قرار دادههنری و خالقانه را هدف عکاسان 

هسسا و نتسسای    در ایسسران پژوهشسسی در مسسورد ایسسن دوسسساالنه   
منساب  بسسیار    . البتسه ها صورت نگرفتسه اسست   رویکردهای آن

 ۀخسسالق در  سسوز ۀواژ .محسسدودی در ایسسن  سسوزه وجسسود دارد
ربرد بسسیار  هسا کسا   ا و نوشسته هس  هعکاسی در ایران، در مکالمس 

ته در نظر گرفها  عنوان رویکرد این دوساالنه به و داردوسیعی 
 .رود  ار میعکاسی به شممهم که از رویدادهای شده است 

 ،ری و خسالق عکاسسی هنس   ،های معاصر ایران اما در دوره 
زعم  به ،مختلمافراد و نهادها و  است تعاریم متعددی داشته

عکاسی هنری  .اند ها ارائه کرده خویش تعاریفی برای این واژه
مشسخ  و  شسود کسه تعریسم     و خالق به مواردی اطالق مسی 

 ایسران  هسای عکاسسی   دوسساالنه با توجه به اینکه  .عینی ندارد
از سراسر  اند،  رکتی فرهنگی و ر شدهصورت مستمر برگزا به

 را های بسیار متفساوتی  و آثار و نگاه کننده دارند کشور شرکت
کسه   هسستند  بهترین آوردگساهی  ،. به همین دلیلدارند بر در
عکاسسی هنسری و    ۀنشد نمود جریان تعریم ها در آن توان می

ای  ، دوسساالنه نهمین دوساالنه خالق را در کشور بررسی کرد.
 سببشده  انتخابهای  عک و  ههای هنری نا  گرفت با عک 

تعساریم عکاسسی و    ۀنظسر دربسار   اخستالف بحث و گیری  شکل
 3ر مفهسومی و هنس  2آرت فوتسو  1،چون فاین آرتهممفاهیمی 

   .ه بودشد
رویکرد هنری و خسالق را هسدف    یازدهمین دوساالنه نیز
گفت عکاسی هنری را دنبال  توان عکاسان قرار داده بود و می

و  داشتنداین دو دوره اهداف مشابهی  ،به این ترتیب .کرد می
ردهسای هنسری   شناسایی رویک. هی تعلق دارندجریان مشاببه 

مستن   ایسن  .ف ایسن پسژوهش اسست   اهداز ا ها در این دوساالنه
از برداشست   ،زمسانی  ۀرا در دو دور واقعیساتی  کنسد  تالش مسی 

هسا بسه    گیسری آن  سسو  و سمتعکاسی هنری و  ۀعکاسان دربار
لسسزو  . سسسازدن آشسسکار بسسود خسسالقهنسسری و سسسوی عکاسسسی 

ها و بررسی امکان شسبهه و ابهسا     گیری کاربرد این واژه شکل
از اهداف این پژوهش اسست.   دیگر یکی ،ها در کاربرد این واژه

 ۀمطالعس روش تحقیسق میسدانی و    به ها یافته ،در این پژوهش
ایسن   گساهی بسه دسست آمسده و     اسناد و رجسوع بسه کتابخانسه   

 شسده شدن و آگاهی بیشستر توصسیم    معلومات برای شناخته
و  تحلیسل  ،با اسستفاده از ایسن اطالعسات    نیز در مواردی است.

 بررسی صورت گرفته است.

 

  یتحق ۀنیشیپ
های دانشسگاه هنسر و دانشسگاه     نامه نامه در میان پایان دو پایان

 در ایسران  هسای عکاسسی   ینسال  تهران، موضوع خسود را بسه بسی   
 کارشناسی ۀدورمربوط به  ،نامه پایاناولین  .اند اختصاص داده

بررسسی آمساری و تحلیلسی    » بسا عنسوان   پور خانم سمیرا قاسم
گونه که در قسسمت   است. آن «عک  تهران ۀمین دوساالننه

عک  ایران  ۀنهمین دوساالن ،نامه آمده است این پایان ۀمقدم
 اسست  شده  تالش نامه بوده که ع مورد مطالعه این پایانموضو

با استناد بر مطالب موجود، بررسی آماری و تحلیلی بسر ایسن   
نمایشگاه انجا  گیسرد و گسامی در جهست شناسسایی عکاسسی      

   .باشدهای وارد بر آن  ها و کاستی معاصر ایران و پیشرفت
آقسای   کارشناسسی ارشسد   ۀدور  بوط بهرم ،دیگر ۀنام پایان

معاصسر ایسران بسا     بررسسی عکاسسی  »با عنوان  مهرداد افسری
هر مورد در است. « نهم( تال عکاسی )چهار  ینا نگاهی به بی

ابتدا اطالعاتی از تعداد آثار و داوران و نتسای  داوری   ،ینال بی
تحلیسل و   یس  های برگزیده در هر آورده شده و سپ  عک 

کارشناسی ارشد آقای رامیسار   ۀنام پایاندر بررسی شده است. 

های عکاسی  هایی به موضوع دوساالنه منوچهرزاده نیز قسمت
های مربسوط   مجلهچندین مقاله نیز در اختصاص یافته است. 

های مختلفسی از   شود که به بررسی جنبه یافت میبه عکاسی 
انسد کسه    هسای عکاسسی ایسران پرداختسه     ها یا دوسساالنه  ساالنه

از محمسود  « های عکاسی ایسران  نگاهی به ساالنه»توان به  می
از « عکس  ایسران   ۀاشتی بر یازدهمین دوسساالن یادد»مروتی، 

نسژاد،   از مهسدی مقسیم  « گناهیم ما بی ۀآری هم»هلیا دارابی، 
 و از فرهسساد فخریسسان« شسساید مسسا همگسسی گناهکسسار باشسسیم »
از « عک  ایران ۀهیاهوی بسیار، نقدی بر یازدهین دوساالن»

 زانیار بلوری اشاره کرد.

و  ها ، موضوعایران های عاایی  یویاالنه

  ویاریها
عکس  در ایسران از سسال     ۀهسای سساالنه و دوسساالن    نمایشگاه

دار  هنرهای معاصسر تهسران عهسده    ۀشکل گرفته و موز 1366
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 ... عناوین و مصادیق عکاسی خالق و هنری در  چالش

 
هسا   اول ایسن نمایشسگاه   ۀ. پسن  دور ها بوده اسست  برگزاری آن

 بسوده دوسساالنه  شسکل  بسه   ،ششسم  ۀو از دور ساالنهصورت  به
در  موضسوعی  ،ها دوساالنهها و  ن ساالنهای در هر دوره ازاست. 

بیشستر  در کسه   اعسال  شسده  در فراخسوان  نظر گرفته شسده و  
رویکردهسای   نیز های مختلم  در دوره است.ها آزاد بوده  دوره
در ایسن   .اسست  ها در نظسر گرفتسه شسده    ی برای عک متفاوت
 .بیشترین تکرار را داشته اسست  خالقو  یابداعرویکرد  ،میان

 ۀکامالً منظم نبسوده و بسا فاصسل   هم  ها برگزاری این نمایشگاه
ها هسم   این نمایشگاه نعنوا .شکل نگرفته استزمانی یکسان 

 .تغییر کرده است های مختلم ورهدر د
، 1367، 1366هسای   ترتیسب در سسال   بسه های عکاسی    هساالن
هسا   آنی موضسوع در تمسام   وبرگزار شده  1372و  1370، 1368

دو بخسش   ،و پسنجم  چهسار   ،سو  ۀدر دوراست. آزاد اعال  شده 
 .  عک  به نمایشگاه اضافه شده است ۀعک  و مجموع  ت

، 1373هسای   ترتیسب در سسال   بسه  ی عکاسسی هسا  دوساالنه
 1393و  1391، 1387، 1385، 1383، 1377، 1375

موضسسوع بسسه مسسستند  ،ششسسم ۀدوسسساالن در انسسد.  برگسسزار شسسده
بعسسدی  ۀو در دو دور شسسود اجتمسساعی و ابسسداعی تفکیسس  مسسی

عالوه بر اینکه ی  بخش   شود )هفتم و هشتم( نیز تکرار می
و  برگسزار شسده  با موضوع آزاد  دوساالنهنهمین   آزاد هم دارد.

عکاسسی را مسدنظر داشسته    ۀ نگاه خالق و کشم امکانسات تساز  
هسای دیگسر در    دوسساالنه  ۀدهم برخالف همس  ۀدوساالن 4.است

عساتی و  هشت بخش مختلم شامل مسستند اجتمساعی، مطبو  
نگساری،   منظسره خبری، خالقه، صنعتی تبلیغساتی، طبیعست و   

( (ص))میسرا  محمسدی   معماری، پرتره و یس  بخسش ویسژه   
یسازدهمین  »عنسوان  بسا   کسه  دورهیازدهمین  5.شود برگزار می

گذاری شسده، موضسوع آزاد بسا     نا  «ملی عک  ایران ۀدوساالن
کسسرده اسسست. موضسسوع  انتخسسابرویکسسرد هنسسری و خسسالق را 

و  بسسودهمسسستند اجتمسساعی و نوآورانسسه  دوازدهسسم ۀ دوسسساالن
و « خالقانسه » و دو رویکسرد  سیزدهم با موضوع آزاد ۀساالندو
 .شکل گرفته است« آرت فوتوگرافی»

 رانیا یعاای یهایویاالنه و هایاالنه. 1 جدول

 یو ه
 یال

 یبرگزا 
 رییب موضوع عنوان

 است نشده عنوان آزاد رانیا عک  ۀساالن شگاهینما نیاول 1366 اول

 است نشده عنوان آزاد رانیا عک  ۀساالن شگاهینما نیدوم 1367 دو 

 اهیسقلم یعل عک مجموعه و عک ت  بخش  دو در آزاد رانیا عک  ۀساالن شگاهینما نیسوم 1368 سو 

 انیصمد اهلل میس عک مجموعه و عک ت  بخش  دو در آزاد رانیا عک  ۀساالن شگاهینما نیچهارم 1370 چهار 

 رانیا عک  ۀساالن شگاهینما نیپنجم 1372 پنجم
 با) عک مجموعه و عک ت  بخش  دو در آزاد

 (یهنر و خالق یعکاس ییکارآ
 یناطق ا مد

 1373 ششم
 ۀدوساالن یالمللنیب شگاهینما نیاول

 عک 
 ییآقا یمجتب یابداع و یاجتماع مستند

 ییآقا یمجتب آزاد و یابداع و یاجتماع مستند رانیا عک  ۀدوساالن نیهفتم 1375 هفتم

 1377 هشتم
 عک  یالمللنیب شگاهینما نیهشتم

 رانیا
 ییآقا یمجتب آزاد و یابداع و یاجتماع مستند

 یجالل بهمن خالقانه و یهنر شیگرا با آزاد تهران عک  ۀدوساالن نینهم 1383 نهم

 رانیا عک  ۀدوساالن نیدهم 1385 دهم
 و یصنعت پرتره، ،یمعمار خالقانه، عت،یطب

 ژهیو بخش و یخبر ،یاجتماع مستند ،یغاتیتبل
 ییآقا یمجتب

 یعباس لیاسماع خالق و یهنر کردیرو با آزاد رانیا عک  یمل ۀدوساالن نیازدهمی 1387 ازدهمی

 یعباس لیاسماع نوآورانه و یاجتماع مستند رانیا عک  ۀدوساالن نیدوازدهم 1391 دوازدهم

 یعباس لیاسماع خالقانه و یفوتوگراف آرت کردیرو دو با آزاد رانیا عک  ۀدوساالن نیزدهمیس 1393 زدهمیس

 . 8، 1(، 1385) رانیعک  ا ۀدوساالن نیدهم ۀو خبرنام زدهمیس دوازدهم، ازدهم،ی یهادوساالنه فراخوان: مأخذ
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 یهایویاالنه ی  یابداع و قو  یعاای

 رانیا یعاای
 ۀدوساالن نیششم در بار نیاول یبرا ،«یابداع یعکاس» شبخ

 هسم  یالمللس نیبس  ۀدوساالن نیاول که 6شودیم گنجانده عک 
یمس  تکسرار  هسم  یبعسد ۀ دور دو در ،دوره نیا از پ  و هست
 در «خالق» ۀکلم ،ازدهمی و دهم نهم، یهادوساالنه در. شود
 .رودیم کار به مسابقه یکردهایرو ای هابخش ککر

 ی  یعاایا  یهنر -یفرهنگ یکا کریهادر کتساب  
 کساربرد  ران،یس ا در مسدرن  یعکاسس  بسه  مربسوط  بخش ،رانیا

بسرای نخسستین بسار در     را «یابسداع  یعکاسس » عبارت یرسم
 ۀخچس یتار»زمان با نمایشگاه  که هم استمعرفی کرده کتابی 
اولسسین  . ایسسن نمایشسسگاه،چسساش شسسده بسسود« یابسسداع یعکاسسس

در سسال  هنرهسای معاصسر    ۀمسوز  کسه  اسست  نمایشگاه عک 
در  .(102 :1393زاده،  متسسرجم)برگسسزار کسسرده اسسست  1356
 ۀکسه دربسار   یابداع یعکاس ۀخچیتاریعنی  این کتاب، ۀمقدم

عکاسی ابداعی بسه ایسن شسکل توصسیم      ،تاریخ عکاسی است
و هسم   اتیس واقع ۀنسد یهسم نما  ،یابسداع  یعکاسس » شده است:

 یادیبن یژگیهمان و نیاست و ا یشخص یهانگرش ۀندینما
 :1356)اسستاین،   «سسازد یمس  جدا رهنریغ از را هنر که است

پس  از  « خسالق » ۀشاید یکی از نقاط شسروع کساربرد واژ  . (2
کاوه گلسستان در نقسدی کسه     برگزاری همین نمایشگاه باشد.

 creative ۀرا ترجم« ابداعی» ،نویسد این نمایشگاه می ۀدربار
تسر عکاسسی    یا را ت« خالق»عکاسی  ،به نظر ایشان .داند می
« ابسداعی »ویژه که  به  نماید تری می مناسب ۀترجم ،«هنری»

 ان نارسایی است، بسدآهن  هسم هسست   گذشته از آنکه برگرد
 .(316 :1385 پور،  یزدی)

نهسم در ککسر شسرای      ۀدر دوسساالن  «نگاه خالقداشتن »
یکسی از  « خالقسه » ،دهسم  ۀها به کار رفته و در دوساالن عک 
 ۀدوسساالن فراخسوان  در  شسود و  های مسابقه اعسال  مسی   بخش

ر ککسسهسسا  بسسرای عکسس  «رویکسسرد هنسسری و خسسالق» ،یسسازدهم
 نسزد  «خسالق » ۀکلمس  معنای روشسنی از  با این  ال،  شود می

 7.برگزارکنندگان وجود نداشته است
رویکرد نداشتن تعریفی روشن از  به  ،یازدهم ۀدر دوساالن

هسای   . در نوشسته دشسو  بسیار توجه می و عکاسی خالقهخالق 
و  8چون کسامران عسدل  همعکاسانی  ،دوساالنه ۀقادی دربارانت

کساربرد نادرسستی   را بردن ایسن واژه   کار به 9 سن سربخشیان
برگزارکننسدگان ابتسدا    الز  اسست هسا   از نظسر آن  .درنس انگا می

تعریسسم روشسسنی از ایسسن واژه ارائسسه کننسسد و سسسپ  منتظسسر  
هسای   نوشسته  یار بلوری در یکی از. زانهای خوبی باشند عک 

تندی  چاش و  ۀکه در نشری یازدهم ۀدوساالن ۀدربار انتقادی

خواهان  ذف این کلمه از  ،شود در سایت عکاسی بازنشر می
جریانی بسه   ،به نظر ایشان زیرا  شود می عکاسی المعارفۀدایر

کسردن، هسیج جایگساه     عکاسسی  ۀاسم عکاسی خالق یا خالقانس 
شسده و مشخصسی در عکاسسی نسدارد و      تعریمنظری و عملی 

اسست   یتنها صفت و برچسب ،خالقیت و جریان نیست اصوالً
هر عملی اعم از عکاسی یا غیرعکاسی، هنر یا غیرهنر،  بهکه 

. شسود  مسی شناسانه اطسالق   شناسانه یا غیرزیبایی اثری زیبایی
های دوساالنه از  کنند برای بخش پیشنهاد می در ادامه ایشان
مثسل    دارنسد تری   که تعاریم مشخ استفاده شود هایی  واژه

stageمدرن یا  پستفاین آرت، 
 .(18-21 :1387 بلوری،) 10
کسه خواسستار    از ایسن دسست   با توجسه بسه ککسر مسواردی    

را مسئله باید این  ،خالق برای عکاسی بودندۀ نبردن واژ کار به
« خالقانسه »و « خالق» ۀمدنظر قرار داد که عالوه بر اینکه واژ

ای  ، کاربرد گستردهداردهای عکاسی جایگاه خاصی  نال در بی
 ها و مکالمسات  در نوشته عکاسی ایران ۀ وزبرای این واژه در 

مربسوط بسه     مهسم هسای    تسی یکسی از نشسریه     شود دیده می
ایسن   .نسا  دارد « خسالق عکاسسی  » ۀفصلنام ،عکاسی در ایران

عکاسسی خسالق و توجسه     بسودن  اهمیت  ائزنشان از موضوع 
 در ایران دارد. آنه خاص ب
 ،نشسریه همین مسئول  افشین شاهرودی، عکاس و مدیر 
نبسردن آن   کار بهخالق و ضرورت  ۀنداشتن تعریم برای واژبه 

طی گفتاری  است. ایشان کردهیازدهم توجه  ۀپ  از دوساالن
 همشسهری منتشسر شسده    ۀسسؤکه در سایت مرکز آموزش م

عکاسی مسا چنسد سسالی     ۀجامعکه ها  گفته با بیان این، است
اکثسر   و ؟سؤال است کسه خالقیست چیسست   این درگیر  است

 ،شود و مسابقات گروهی عکاسی هایی که برگزار می نمایشگاه
همسه   گیرنسد و  عکاسی خالقه در نظسر مسی   عنوان بهبخشی را 

گوید عک  خالقسه   ک  نمی اما هیج ،گویند عک  خالقه می
عکاسی خالق و تعاریم رای  آن را به چالش کشیده   چیست

قرار  «نوآورانه»معادل « خالق» ۀدهد برای واژ میو پیشنهاد 
 11.داده شود

دوازدهسسم در دو بخسسش  ۀدوسسساالنبایسسد گفسست  در ادامسسه
 با وجسود اما   گیرد شکل می« نوآورانه»و  «مستند اجتماعی»

 ۀدوسسساالندر بسسار دیگسسر  ،ی ککرشسسدههسسا انتقادهسسا و مخالفسست
و  هسستیم  «خالقانسه »ر بخشی با عنوان ضوشاهد  سیزدهم 

شسود   در فراخوان این دوره در توضیح بخش خالقانه ککر می
 در عکساس  هسای  توانسایی  بسه  رجسوع  ،که منظسور از خالقیست  

 کسه  اسست  بیسان  روش و بصری دهی سازمان ،موضوع انتخاب
بسا وجسود    12.شسود  تبدیل برانگیز ملأت تصویری به کار  اصل

 ۀدربسار سسیزدهم  ۀ دوساالن علمی های در یکی از نشست ،این
زمسان بسا    آرت کسه هسم   عکاسی خالقه، هنری و فوتسو  تعاریم
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برای و ثابت تعریفی مشخ   نبود، شود دوساالنه تشکیل می

خالقه در اظهارات کارشناسسان ایسن نشسست مطسرح     عکاسی 
قسراردادن  کسه  شود  از بیان آنان استنباط می  تی شود و می

در ایسن   آرت فوتسوگرافی بخش عکاسی خالقه در کنار بخش 
 13.اشتباه بوده است دوره

نمایشگاهی با نسا    ،هنرهای معاصرۀ ، موز1385در سال 
و در کتسابی   کسرد ای از عکاسان ایرانی برگزار  های نقره پنجره

هسای   در کنار فصل ،ها چاش شد که با همین نا  از این عک 
فصلی  بود،مل عکاسی مستند و خبری و... دیگر کتاب که شا

تعریفسی   . در این کتاب،های خالق اختصاص داد هم به عک 
از معسسدود تعسساریم و کسسه  14شسسدهاز عکاسسسی خسسالق ارائسسه  

شسود. در   توضیحاتی است که برای عکاسی خالق یافست مسی  
ها و نوشتارهای دیگر هم پرداختن به موضسوع عکاسسی    مقاله

هسا مشساهده    تعاریفی برای آن ۀدر ارائخالق و ابداعی و سعی 
نگسر   اما پژوهشی به شکل جام  و در بستری کسل  15.شود می

  سالی در   نگرفتسه اسست   شکلاین موضوع  ۀبه عکاسی دربار
 نیازی ضروری بوده است. ،با توجه به کاربرد بسیار آنکه 

 باا  یژانار  آ ت،نیفاا  و یهنار  یعاای

 رمشخصیغ فیتعا 
« عکاسسی هنسری  »، عکاسی معاصسر ایسران  شرای  کنونی در 
بسا وجسود کساربرد بسسیار،      عنوان واژه و سبکی در عکاسسی،  به
 هسا و اظهسارات   در نوشسته  نشسده اسست.   شناختهطور کامل  به

نمودهسسا و ، عکاسسسی هنسسری بسسا در ایسسران مختلسسم هسسای دوره
اسست و   شسده  رفتسه گو به کسار   خصوصیات متفاوتی توصیم

شسسدن و تسسأمین  روز بسسهالعسسات و بازیسسابی اطبسسه نیسساز  ،اکنسسون
 همچنسین  16.شود های دقیق در این  وزه ا ساس می آگاهی
تعریسم خساص و   ایسن موضسوع را مسدنظر قسرار داد کسه      باید 

و تعساریم   برای عکاسی هنری وجسود نسدارد   ای کنندهمحدود
و در برخسی   17آمده اسست تلم خممتفاوتی برای آن در مناب  

 18.توان تعریفی برای آن یافت های مهم نیز نمی المعارف رهیدا

آنسسل   20،عکاسسان مختلفسی مثسل مسن ری     19هنسر  ۀدانشنام
 24،هنسری کارتیسه برسسون    23،واکر اوانز 22،اوژن آتژه 21،آدامز

را عکاسسسان  27و جسسم وال 26ریچسسارد اودون 25،ایروینسس  پسسن
با توجسه بسه اینکسه در     28.است معرفی کردهآرت  فاینمشهور 

هسای متنسوعی از عکاسسی همچسون      شساخه  ،آثار این عکاسان
شسده و...   هسای دسستکاری   شده، عکس   پردازی مستند، صحنه

وسسیعی   ۀتوان گفت عکاسی هنری گسستر  می ،شود دیده می
. انر محدودی خالصه کسرد توان آن را به شیوه یا ژ دارد و نمی
نداشسستن تعریفسسی عمسسومی و کلسسی بسسرای عکاسسسی همچنسسین 

منساب  مختلفسی بیسان شسده     آرت یا عکاسسی هنسری در     فاین
 29.است

دار از عبسسارت  شسسبهه و بسسا توجسسه بسسه کاربردهسسای متنسسوع
 تعاریم و معانی مختلم وجود باو  در ایران «عکاسی هنری»
های مختلسم از   باعث برداشت خصوصیاتاین باید گفت  ،آن

هسای جسام  در    ژوهشنبود مناب  و پس با شود و  این مقوله می
بودن  موضوع به شکل کلی و مشکلبودن  این  وزه و پیچیده

عنسوان رویکسرد    بسه داوری در این  وزه، انتخساب ایسن  سوزه    
. رسسد  هایی به شکل عمومی صسحیح بسه نظسر نمسی     دوساالنه
هسای   کسه عکس   کرد هم توجه  موضوعاین به باید  همچنین

معیاری برای سنجش عکاسی  ،ها شده در این دوساالنه داوری
هنری نزد مخاطبان خواهد شد و ممکن است به سسردرگمی  

 بیشتری در این  وزه منجر شود.

 نیازیهمیا  و نینهما  یهنر یاریهای و

 رانیا یعاای ۀیویاالن

 رانیعاس ا ۀیویاالن نینهم یهنر یاریهای و
نگساه  فراخسوان،  آزاد بسوده و بسر اسساس     نهم ۀموضوع دوساالن

ما ا  عکاسی را مدنظر داشته است ۀات تازکشم امکانخالق و 
ای هنسری نسا     دوساالنه ،ها در بسیاری از نوشته این دوساالنه

عکاسی هنری ایران به  ساب تاریخ در  عطفی ۀنقطگرفت و 
تمسا   بسین  نسال در   تسرین بسی   مهم و (25 :1392، )نبوی آمد
آگاهانسه و عامدانسه    علت هم این است که .نامیده شدها  دوره

 نال تأکید شده بود این بی های بودن عک   و خالقانهبر هنری 
 .(166 :1386)منوچهرزاده، 

ایسن   نهسم،  ۀدبیسر دوسساالن   ،بهمن جاللیعالوه بر اینکه  
 ۀنمای عکاسسی معاصسر ایسران در شساخ     تما  ۀدوساالنه را آین

بسا   ، در ارتبساط (47 :1383 پسور،  )قاسسم  آرت دانسته بود فاین
جه خاصسی بسه   شده در آن، تو ارائههای  این دوساالنه و عک 

نظرهای  و اختالف 30شکل گرفتآرت و فوتوآرت  فاینعکاسی 
این مفساهیم ایجساد شسد کسه نشسان از تعساریم        ۀبسیار دربار

گرچسه ایسن    هسا بسود.   هسای گونساگون از آن   متعدد و برداشست 
تکرار  دوساالنهی راج  به ها ها و گفته مفاهیم بارها در نوشته

تعریم ای به این مفاهیم بود و  اما همگی تنها اشاره ،شده بود
شود و تنها در  دیده نمی ها و توجه دقیق و کارشناسانه به آن

 ۀآرت و فوتسوآرت در زمینس   فاین شده بوددو نوشته سعی  یکی
  بررسی شود. های دوساالنه و عک  عکاسی ایران

موضسسوع : »در ایسسن بسساره نوشسسته بسسود  محسسسن راسسستانی
برای عکاسی ایران و داشتن گرایش نمایشگاهی در  آرت فاین

تسوان   تسری نیساز دارد کسه نسه مسی      این زمینه به تحلیل جام 
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عکاسی خود پسذیرفت و نسه    ۀرا تی آن را برای  د و انداز به

 ۀپدیسسد ،آن زد و قسسدر مسسسلم ۀتسسوان دسسست رد بسسه سسسین مسسی
جزو ملزومات مکالمات امروزی و  ،وآرتآرت و گرایش فت فاین

مدرن است و جوامعی که بدان مجهزنسد، توجیسه تساریخی و    
لذا بدیهی است کسه   ند ظرفیت فرهنگی و کاربردی آن را دار

 «رنسد یبگ هسای خسود را   جسواب به این زبان سسخن بگوینسد و   
 .(12: 1383 ،یراستان)

نهسم توجسه    ۀساالنگرایش فوتوآرت در دوبه شمخانی محمد 
 ،ریم روشن و دقیقسی از آن ارائسه نکسرده بسود    و با اینکه تع کرده

دوساالنه را بسه ایسن   در این  ،(1 تصویر) اول ۀعک  برگزید فق 
بسه ایسن شسکل دیسده     و باقی آثاری را که  دی  دانستهگرایش نز

 تنهسا رای خلق آثار فوتوآرت دانسته بود که در تالش ب ،شدند می
 های مختلفسی از یس  واقعیست    دادن پالن ارچیدن و کنار هم قر

 تصساویر ) ندزی جز عکاسی معمول و مرسو  نیسست چی وهستند 
)چیسدن تصساویر در کنسار     اوج بیانگری این نوع عکاسسی  (.3 و 2

و  31در فتوکالژهسسای دیدیسسد هسساکنی  تسسوان  مسسیرا  همسسدیگر(
 .(17: 1383)شمخانی،  دید 33دوئین مایکلز 32های سیکوئن 

  

 یلف پرتره از محمد غزالی .1تصویر 

 (135 :1383هنرهای تجسمی،  ۀتویع ۀمؤیس)مأقذ: 
 از مونا یرتوه« گذ یم از کنا  هم می» .2تصویر 

 (98 :1383هنرهای تجسمی،  ۀتویع ۀمؤیس)مأقذ: 

 
 از آزایه کجو ی« بدون عنوان» .3تصویر 

 (148 :1383هنرهای تجسمی،  ۀتویع ۀمؤیس)مأقذ: 
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هسا   عکس   ۀاستفاد به ،نقدهای نهمین دوساالنه بیشتردر 

تا جایی کسه در بعضسی     بودشده  اشارهاز تمهیدات گرافیکی 
تصویرسسازی   هسای ایسن دوره   بیشستر عکس    ،ها   این نوشتهز ا

هسسای  در ایسسن دوره عکسس  .(5 :1383)توسسسلی،  شسسد نامیسسده 
هسای   کسه بسدون اسستفاده از روش    شسود  دیده میدیگری هم 

در  امسا   انسد  یوتری و ترکیب و تلفیق تصاویر ایجاد شسده کامپ
نشسده  هسا   بسه آن توجه چندانی های راج  به دوساالنه  نوشته

 صورت چیسدن تصساویر   بههای زیادی  عک  ،در این دوره. بود
فراخسوان ایسن   بسه  بسا توجسه    .(5و  4 تصساویر ) دشس  دیده مسی 

تواننسد آثسار    عکاسسان مسی   ،دوساالنه که در آن ککر شده بسود 
ه ئس ارای و تلفیقسی و دیجیتسال   صورت کوالژ، ترکیب  بهخود را 

را به خسود  زیادی سهم نیز ها  هایی با این ویژگی عک   کنند
 .(7و  6 تصاویراختصاص داده بودند )

 

  
 از مهریای افسری« بدون عنوان» .4تصویر 

 (31 :1383هنرهای تجسمی،  ۀتویع ۀمؤیس)مأقذ: 

 زایه  از  امین حائری« بدون عنوان» .5تصویر 

 (65 :1383هنرهای تجسمی،  ۀتویع ۀمؤیس)مأقذ: 

  
 از ابراهیم قایم بیات« بدون شرح» .6تصویر 

 (72 :1383هنرهای تجسمی،  ۀتویع ۀمؤیس)مأقذ: 

 از علی ایدی  می« ی  برابر فریا» .7تصویر 

 (28 :1383هنرهای تجسمی،  ۀتویع ۀمؤیس)مأقذ: 
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و  34کم بود در این دورهو خبری  های مستند سهم عک 

زمسانی نزدیس     ۀبم )با توجه به فاصل ۀزلزل ،در چندین عک 
در بعضسی از   .واقعه( بسه تصسویر کشسیده شسده اسست     به این 
ها هم موضوعی اجتماعی مانند فقر یا زنسدگی روزمسره    عک 

ها گنجانسده   بین عک  نیز چند عک  ورزشی .شود دیده می

های گن  و مبهم در بسین   چندین عک  با سوژهشده است. 
هسیج  تسوان   کسه نمسی   35شسود   های این دوره دیسده مسی   عک 
 ایجساد کسرد   ههنسری یسا خالقس   ویژگسی  ها و  ای بین آن رابطه

بسیاری  توان گفت تنوع   می ،و به این ترتیب (9و   8 تصاویر)
 شود. های این دوساالنه دیده می در موضوع عک 

 
 از شهمال مرتضایی« نام بی» .8تصویر 

 (165 :1383، هنرهای تجسمی ۀتویع ۀمؤیس)مأقذ: 

 
 از یا یوش یعیدی« بدون عنوان» .9 تصویر

 (99 :1383، هنرهای تجسمی ۀتویع ۀمؤیس)مأقذ: 
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 ۀیویااالن  نیازیهمیا  یهنر یاریهای و

 رانیا عاس
یسسازدهم رویکسسرد هنسسری و خسسالق را دسسستور کسسار   ۀدوسسساالن

اما هیج تعریم یا ویژگی خاصی بسرای    عکاسان قرار داده بود
در انتخساب موضسوع آزاد   این عکاسی قائل نشده و عکاسان را 

و   بحسث  ،نهسم  ۀماننسد دوسساالن   در ایسن دوره  36.گذاشته بسود 
تعساریم عکاسسی و توجسه بسه مفساهیمی       ۀنظر دربسار  اختالف

  از یس  در هسیج آرت و هنر مفهومی و فوتوآرت  فاینچون هم
در » .شسود  های راج  به دوساالنه دیسده نمسی   خبرها و نوشته

های منتخسب، همچنسان عکاسسی     شمار قابل توجهی از عک 
جالسب کسه توسس  عکساس دیسده شسده،       ای  به ثبست صسحنه  

 .(10 صویرت)( 77 :1387)دارابی،  «پردازد می
با موضوع  یهای چون عک هم های مشابه بسیاری عک  
شسود و   در ایسن دوره دیسده مسی    نیز یا فضاهای داخلی پنجره

هسای مشسابه در کنسار       تی در کتاب دوساالنه هم این عک 
در تعسدادی از  . (13و  12، 11 تصساویر ) رسد هم به چاش می

مپیوتری و مونتساژ و تلفیسق   های کسا  ها استفاده از روش عک 
 ۀدوسساالن  کمتسر از ویژگسی  این  البته 37 شود تصاویر دیده می

 .(14 تصویر) است نهم

  
 از شیوا قایمی« شده قریدا ی» .10تصویر 

 (101 :1387، هنرهای تجسمی ۀتویع ۀمؤیس)مأقذ: 

 از محموی حیطه« بدون عنوان» .11تصویر 

 (41 :1387، هنرهای تجسمی ۀتویع ۀمؤیس)مأقذ: 

 
 

 از آزایه صفیا ی چهر « بدون عنوان» .12تصویر 

 (42: 1387، هنرهای تجسمی ۀتویع ۀمؤیس)مأقذ: 

 از لیو طاهری  ای« بدون عنوان» .13تصویر 

 (43 :1387، هنرهای تجسمی ۀتویع ۀمؤیس)مأقذ: 



 70 

 1395، بهار 1، شمارۀ 21دورۀ   تجسمیهنرهای  -هنرهای زیبا 

 

 
 از بتول مختا ی« ما» .14تصویر 

 (105 :1387، هنرهای تجسمی ۀتویع ۀمؤیس)مأقذ: 

هسای ایسن    ککرشسده از عکس    هسای  با توجسه بسه ویژگسی   
از  پنداشت همسانیتوان گفت عکاسان تعریم و  دوساالنه می

 هسایی بسا   عک  زیرا  اند نداشته موضوع عک  هنری و خالقه
ای بسا رویکسرد هنسری و     هایی متفاوت بسرای دوسساالنه   ویژگی

 هایی گاه مستند، گاه تلفیقسی،  عک  :اند  ر گرفتهخالق در نظ
 انتزاعی. یطبیعت و گاه منظره،

گرفتسه در   شسکل با بررسی رویکردهای هنری  ،به این ترتیب
تسوان گفست ککسر رویکسرد هنسری و خسالق در        مسی این دو دوره 

ها کافی نیست و اختالف در تعساریم   کننده فراخوان برای شرکت
هایی بسسیار   گیری عک  باعث شکل ،ها ها از این کلمه و برداشت

 بسرای  تعریسم صسریح و هدفمنسد    ۀارائبنابراین، شود.  متفاوت می
عکسس  ضسسروری   ۀرویکردهسسای معاصسسر عکاسسسی در دوسسساالن  

قبل از برگسزاری دوسساالنه شسکل گرفتسه      بایدنماید. این کار  می
ویژه همسسو بسا آمسوزش     بهباشد و متناسب با شرای  اجتماعی و 

 دانشگاهی برای طرح در سراسر کشور فراخوان شود.

 ااری ی و باا  ییهاا یویاالنه  آثا ی  دیتقل

 قو  و یهنر
 ،نهسم و یسازدهم   ۀهای انتقسادی راجس  بسه دوسساالن     در نوشته

وجود تقلید در آثار به نمسایش گذاشسته شسده     ۀمطالبی دربار
نهسم بسه    ۀدوسساالن ۀ شود. در چنسدین نوشسته دربسار    دیده می

خودنبودن آثسار   فرهنگی ۀو در بستر و زمین «نبودنخودی »
شسود کسه در    و  تی این موضوع مطرح مسی  38شود اشاره می

ای خاص وجود ندارد و تقلیسد جزئسی از    نظریه ،عکاسی ایران
در  .(51 :1383)دشستی،   ایرانسی شسده اسست   هویت عکاسی 

وجود تقلیسد از آثسار عکاسسان بسزر      به یازدهم نیز  ۀدوساالن
در  ،یسازدهم  ۀاسماعیل عباسی، دبیسر دوسساالن   .شود میتوجه 
کنسد کسه عکاسسان مسا      گو با خبرگزاری مهر اظهار مسی و گفت

های  خواهند  رف اما می  هنوز درگیر مسائل ابتدایی هستند
تسوان   مسی  ،ایسن بسا وجسود    39.عکاسان غربی را بگوینسد بزر  

هایی با رویکرد هنری این ویژگی بسه   پرسید چرا در دوساالنه
تقلید  و علت اساسی  شود و ریشه شکل چشمگیری دیده می

الز  اسسست در ایسسن  هسسای دوسسساالنه چیسسست؟    در عکسس 
و  یابسسداختصسساص  شناسسسی بهسسا بخشسسی بسسه آسسسی دوسسساالنه
 یابی شود. ریشهعکاسی کشور ر دچنینی  این مشکالت

  ____________________________________________________ جهینت
تساکنون بسا    ،های عکاسی در ایران ها و دوساالنه بیشتر ساالنه

داشتن رویکرد  ،اما در این بین  موضوع آزاد برگزار شده است
ازجمله نهمسین   ها ها در اکثر دوره ابداعی و خالق برای عک 

این  این پژوهش از . هدفشود دیده می و یازدهمین دوساالنه
کاسی خسالق  تعریم مشخ  و قطعی برای ع ۀست که ارائنی

هنسر و عکاسسی، مفساهیم و     ۀدر  سوز    زیرارا الزامی بنمایاند
تسوان تعریفسی محسدود و     هایی وجود دارند کسه نمسی   اصطالح

کسه   این پژوهش ایسن بسود  هدف  .نگاشتها  مشخ  برای آن
بسیار و توجه به عکاسی خالق  کاربرد مشخ  شود با وجود

در ایران، این  نوع از عکاسسی، شساخه یسا جریسانی بسا بنیسان       
خسالق صسفتی    ۀنظری محکم و قطعی در عکاسی نیست. واژ

اما عکاسسی خسالق و     رود میاست که برای هر هنری به کار 
ما پُرکاربرد شسده و  تسی شساخه و     پرداختن به آن در کشور

شود و  های عکاسی در نظر گرفته می رویکردی برای دوساالنه
خسود عکاسسی    ۀاین خود باعث برداشت اشتباه عکاسان دربار

ما را به پدیسداری پرسشسی    ،فراگیرشدن این رویکردشود.  می
رسساند.   جدی در مسیر پیشرفت عکاسی هنری کشورمان می

عکاسسی   ۀتی انکارناپذیر در مسیر تجربس ضرور رویکرد آیا این
در ن هنری است یا صرفاً روگرفتی سطحی و مقطعی از جریا

 زمین است؟ مغرب ال گذار 
را هنسری  رویکسرد   عکاسی ایسران  نهم و یازدهم ۀدوساالن

 «هنسری »اما برداشت و تلقی عکاسان از   اند مدنظر قرار داده
 ۀ. در دوساالننبوده است معتبرها    از این دوساالنهی در هیج

تمهیسدات   بسود کسه بیشستر بسه     شکل گرفتسه  هایی نهم عک 
شدن  نزدی سعی در  ،به این طریقو  گرافیکی  متوسل شده

بسا  امسا   .داشستند  هسای نسوین   و با روش هایی متفاوت به عک 
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هسسای نمسسایش داده شسسده و انتقادهسسا و     توجسسه بسسه عکسس  

عکاسی نه در د های جدی گرایشگرفته،  شکل نظرهای اختالف
 ۀود. در دوسساالن درستی تعریم و نه آمسوزش داده شسده بس    به

عکاسان نتوانسسته بودنسد بسه تعریسم درسستی از       یازدهم نیز
 د و در بیشسسترهایشسان برسسن   در عکاسسی و عکس   « هنسری »

صسرفاً جسذاب از    های پرداختن به سوژه، ی این دورهها عک 
کند. با توجسه بسه اینکسه     خودنمایی میجهت مضمون یا فر  

نهم و یازدهم هسر دو رویکردهسای هنسری را دنبسال      ۀدوساالن
تسوان   داشستند، مسی  تأکید ها  بودن عک  هنریبر کردند و  می

عکاسسسی هنسسری در ایسسران صسسورت  زیسسادی بسسه گفسست توجسسه
انتخساب  . همراه نیستبا شناخت و اجرای دقیق  اما  گیرد می

تسا  هسا   دوسساالنه  بسرای  عنوان رویکرد بهعکاسی هنری عنوان 
 کننسسده شسسرکتعکاسسسان و   سسدی پیچیسسده و مسسبهم اسسست 

آن اهداف و مسیر خود را تعیسین و   باد کامالً همسو نتوان نمی
از طریق فراخسوان عمسومی در    آنان بیشتر   زیرامحدود کنند
 ویسژه بسه    طسور خساص و   بهو  کنند ها شرکت می این دوساالنه

طور کسه گفتسه    همان. پردازند نمی آرت فاینعکاسی هنری یا 

نهسم و یسازدهم کسه بایسد براسساس       ۀهای دوساالن عک  ،شد
با خصوصیات کامالً همخوان  ،گرفتند رویکرد هنری شکل می

انسد   توانسسته  و تعسداد کمسی از عکاسسان    این رویکسرد ندارنسد  
با داشتن خصوصیات عکاسی هنری  موفقی نسبتاً های    عک 

 .ارائه کنند ها در این دوساالنه
هسایی بسا    عنوان دوساالنه بهنهم و یازدهم که  ۀدر دوساالن

شاهد وجسود تقلیسد از آثسار     ،اند مطرح شده« هنری»رویکرد 
تسوان گفست در    مسی  ،ایسن عکاسان غربسی هسستیم. بسا وجسود     

 برداشت عکاسان از رویکرد هنری و خلق آثاری شبیه به آثار
سان با گسرایش بسه   ای وجود دارد. عکا عکاسان خارجی رابطه

شسدن بسه آثساری بسا      نزدیس  آثار عکاسان خسارجی سسعی در   
بسودن عکس  را در    هنسری  ،بنسابراین  .اند رویکرد هنری داشته

ۀ شسیو انسد و   بودن به آثار عکاسان خسارجی دانسسته   شبیهگرو 
له ئمسس انسد. ایسن    را تجربسه نکسرده   فسردی  معتبر و منحصسربه 

تمایسل بسه تقلیسد در      هسای عمیسق   ریشسه  کنندۀ بیانتواند  می
 باشد. معاصر ایران تری از عکاسی سطح گسترده

 

 ها نوشت  پی
1. Fine Art. 
2. Photo Art. 
3. Conceptual Art. 

اطالعسسات،  ۀعکسس ، روزنامسس ۀبسسه اسسستناد فراخسسوان نهمسسین دوسسساالن . 4
به چاش « عک  ایران ۀچهارمین دوساالن»که با عنوان  3/10/1382

 رسیده بود.
دهمسین نمایشسگاه    ۀامس اول خبرن ۀها بر اساس شسمار  موضوع دوساالنه. 5

 (.8 :1385عک  ایران ککر شده است ) ۀدوساالن
المللسی   های ششم و هفتم و هشتم عکاسی ایران به شکل بین دوساالنه. 6

ها و داورانی هم از کشورهای دیگر داشته  کننده شده و شرکت برگزار
 است.

ال کسه آیسا شسما    ؤنهم، در جسواب ایسن سس    ۀبهمن جاللی، دبیر دوساالن .7
 قوقاناه معیارهای دقیقی برای اینکه مشخ  کنیسد چسه عکسسی    

دهنسد کسه اصسالً شسما      است و چه عکسی نیست داریسد، پاسسخ مسی   
شود؟ راهی که شسما   توانید عک  خالقه را تعریم کنید. مگر می نمی
 :1383هاست )فغفوری،   توانید آن را تعریم کنید، ادامه دوساالنه می
18.) 

ناد به تصویر سایت خبرگزاری مهر در مصا به با کسامران عسدل   با است. 8
یسازدهمین دوسساالنه کسه در آرشسیو      ۀدربار ،24/10/1387در تاریخ 

 شود. هنرهای معاصر چاش و نگهداری می ۀموز
با استناد به تصسویر سسایت خبرگسزاری فسارس در مصسا به بسا  سسن        . 9

دوسساالنه کسه   یسازدهمین   ۀدربار 25/10/1387سربخشیان در تاریخ 
 شود.  هنرهای معاصر چاش و نگهداری می ۀدر آرشیو موز

10. Staged Photography. 
این مطلب از سایت مرکز آموزش و پسژوهش مؤسسسه همشسهری بسا     . 11

 13/10/1388، در تسسساریخ www. Hamshahritraining.irآدرس 
 برگرفته شده است.

شسده   عکاسی ایسران، منتشسر   ۀبر اساس فراخوان سیزدهمین دوساالن.  12
 در سایت انجمن عکاسان ایران.  

دی ضسب  و تکثیرشسده توسس  انجمسن      وی هسای دی  بر اساس نسخه. 13
 عک  ایران. ۀهای سیزدهمین دوساالن عکاسان ایران از نشست

ای از عکاسی اسست کسه بسا ا ساسسات، اصسول       عکاسی خالق، گونه» .14
 تصرف کهنی و  سی هنرمنسد   و  دخل ،طور کلی شناسی و به زیبایی

عین موضوع نیسست.   به عکاس آمیخته است و صرفاً ثبت و ضب  عین
عکاس برای بیان هرچه بهتر مکنونات کهنی خویش در ایسن شساخه   
از عکاسی، ممکن است به دخل و تصرف در تونالیته، کمپوزیسسیون،  

ی  ساس بپردازد و از نماهسای خساص، تمثیسل و کنایسه در      نوع ماده
خویش بهره ببرد یا از تکنیس  کسالژ، دو یسا چنسد بسار نسوردهی       آثار 

های یس  اثسر از    نگاتیم استفاده کند. این نوع از عکاسی، بیان ارزش
های کساربردی عکاسسی قسرار     شناسی را در مقابل شاخه زیبایی ۀجنب
هسای بسارز عکاسسی خسالق ایسن اسست کسه         دهد. از دیگر مشخصه می

هنری خاص این شساخه از عکاسسی    محصول نهایی آن تنها با قوانین
شود و فارغ از اهداف علمی، تجاری، کاربردهسای چساپی و    ارزیابی می

مشتری، کارگردانان هنری و عوامل تحریریسه در مطبوعسات    ۀخواست
ینسد تولیسد، از آن در   ااست  هرچند در نهایت ممکن است پس  از فر 
هسای   ره)پنجس « شسود تبلیغات، فتوژورنالیسم و سایر مسوارد اسستفاده   

 .(82 :1385ای،  نقره
 نا  برد: ها توان از این مقاله در این زمینه می. 15

، عکاسی خسالق،  «خالقیت یعنی چه؟»(، 1383) شاهرودی، افشین
19 ،10. 

، عکاسی خسالق،  «خالقیت در عکاسی»(، 1388شاهرودی، افشین )
 و... 16و  15، 19
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علمسی س    ۀ، مجلس «عکاسی خالق در ایران»(، 1385ستاری، محمد )

 .75، 25پژوهشی هنرهای زیبا، 
عکاسسی هنسری معاصسر در    »(، 1393زاده، محمسد )  خدادادی مترجم. 16

 .28 – 30، 30، عکاسی خالق، «بندی ایران و بحران مقوله
شسده بسر طبسق دیسدگاه هنرمنسد       عکاسسی خلسق   ،آرت کاسی فاینع. »17

بسازنمودی  آرت در مقابل عکاسسی   عنوان عکاس است. عکاسی فاین به
گیرد، همچون عکاسی خبری که گزارشِ بصری مسستندی از   قرار می
بسه معنسای    . همچنسین آورد های خاص فراهم مسی  ها و موضوع جریان

جای هدف کهنی عکساس و    واقعیت عینی به ۀدوبار ۀارائ ،واقعی کلمه
 ۀآن بسرای تبلیسم محصسول یسا ارائس      عکاسی تجاری که تمرکز اصسلی 

 fineم از عکاسی هنری، با معادلِ انگلیسسی  این تعری خدمات است.

art photographyپدیای انگلیسسی توسس  نگارنسده     ، از سایت ویکی
 ترجمه و نقل شده است.

 لم یی ر   در چنیید د فییب  art photography. در پییی فیی تعر ف بفیی   ییب    18
 The Focal Encyclopedia Of Photography ،Theعک سیی مم ننید   

New Encyclopedia Of Photography وDictionary Of 

Photography And Digital Imaging  وجی  دیدا   ی  ف بفایی         جست
 Dictionary Of Contemporaryمی  وجی د نید رد. در      فیر لممید در     

Photography    رت ت فییی فب تی ر  لییی ر بد  بمییی  ی  یییب  ،Nude 

Photography   د نسییعد  سییت و درEncyclopedia Of Nineteenth-

Century Photography    خشی  د Art Photography     خعصی   د د 
عک سییی »نیید د در ن دییع ر   یی  عنیی     دیید   سییت. مم نیینر  یسییر  یی فب  

لد در و الگ عک سی  ع می   ید  فشی   در سی فت     «  رت  نزنس  ست!  ت فر
 یییییی   در    1393  یییییی    3عک سییییییی د ت لیییییی   در فیییییی رف    

www.mohsen.akkasee.com      نعشییب دیید ،  یید نعیی د  ف بفاییی  ییب 
می    میا  دی ر  لیبد        لم ی ر    رت در  بخی  ن  ع و د فب  عک سی ت فر

  ست.

. در را داردو اعتبسار الز    اسست این دانشنامه هنر به شسکل مجسازی   . 19
-www.visual-artsالیسسسن بسسسه آدرس  آن ۀسسسسایت ایسسسن دانشسسسنام

cork.com   و  اسست ککر شده که بهترین سایت آموزش هنسر در وب
اندازی  راه ،2008این سایت آمده است که در سال  ۀدر قسمت دربار

میلیسسون بازدیدکننسسده از بسسین اسسستادان و     5/9شسسده و سسسالیانه  
عکس    5000ات سایت شامل بیش از دانشجویان هنر دارد و محتوی

تاریخ هنرهای  ۀاز آثار هنری کالسی  و معاصر و هزاران مقاله دربار
هسا و   ها و سسب   های هنری، دوره زیبا، ژانرهای اصلی نقاشی، جنبش

 اسست. هسا   هسا و گسالری    صدها بیوگرافی از هنرمندان و بررسسی مسوزه  
 در سایت هم ککر شده است. شده مناب  استفاده

20. Man Ray. 
21. Ansel Adams. 
22. Eugene Atget. 
23. Walker Evans. 
24. Henri Cartier-Bresson. 
25. Irving Penn. 
26. Richard Avedon. 
27. Jeff Wall. 

-www.visualالین هنرهای بصسری بسا آدرس    آن ۀبه استناد دانشنام .28

arts-cork.com  آرت کسه توسس     در ککر مشهورترین عکاسان فاین
 نگارنده ترجمه و نقل شده است.

 ...و« عکاسی هنسری »و « هنر عکاسانه»عنوان  غت فاین آرت که بهل». 29
، بسه نقسل   «شناخته شده، تعریم یا معنی مورد توافق عمومی ندارد...

-www.visualالین هنرهای بصسری بسا آدرس    آن ۀاز تعریم دانشنام

arts-cork.com   ( بسسسرای فسسساین آرت فوتسسسوگرافیFine Art 

Photography عکاسسی  »اسست یسا    کرده( که نگارنده ترجمه و نقل
خساص درآمسده، یس  ژانسر بسا        آرت که در فضای معاصر به اسم  فاین

هنسر معنسا    ۀزمینس سست کسه در   ا  تعاریم مشخ  نیست و رویکردی
نسژاد بسا آدرس    این مطلب از وبال  عکاسی محسن بایرا ، .«..یابد می

www.mohsen.akkasee.com و بسسا  1393آبسسان  21تسساریخ  در
عکاسسی  »و تیتسر  « آرت )فق ( بیزن  نیسست   عکاسی فاین» عنوان
 نقل شده است.« آرت  فاین

 ،«بنسدی  عکاسی هنری معاصسر در ایسران و بحسران مقولسه    » ۀدر مقال .30
، زمسسستان 30زاده محمسسد، عکاسسسی خسسالق، ش  خسسدادادی متسسرجم

معادل  Photography as a fine artهای     واژه28–30، ص 1393
معادل بسا   Photography as a art ۀهنر زیبا، واژۀ مثاب با عکاسی به
معسادل بسا عکاسسی     Art Photography ۀهنسر، واژ   مثابسه  عکاسی به
معادل با عکسس هنر یا عک ِ هنری دانسته  Photo Art ۀهنری و واژ
 شده است.

31. David Hockney. 
32. Sequence. 
33. Duane Michals. 

ای برای عکس  و گرافیس ، وقسای      (، دوساالنه1383عصاران، آزاده ) .34
 .11  :اتفاقیه

 .4-5: 29گناهیم، تندی ،  آری همۀ ما بی(، 1383نژاد، مهدی ) مقیم. 35
عکسس  ایسسران در کتسساب  ۀبسسه اسسستناد فراخسسوان یسسازدهمین دوسسساالن .36

ۀ توسع ۀ، مؤسس1387ماه  ملی عک  ایران، دی ۀیازدهمین دوساالن
 هنرهای معاصر تهران. ۀهنرهای تجسمی معاصر با همکاری موز

عک  ایسران،   ۀساالن(، یادداشتی بر یازدهمین دو1387دارابی، هلیا ) .37
 .71-79، 28نامه،  عک 

جز تعداد اندکی  اصسل کهنسی    محمد غفوری آثار دوساالنه نهم را به .38
: 1386دانسد )منسوچهرزاده،    نمسی  ،که در این جغرافیسا زیسسته باشسد   

ایسم از   ما توانسته» :نویسد نژاد هم در این باره می مهدی مقیم. (160
امسا آیسا در رسسیدن بسه       اهیمخود بسا عکاسسی روز جهسان بکس     ۀفاصل

 .(4-5 :1383نژاد،  )مقیم «ایم؟  خویشتن نیز توفیق یافته
. بسسسسه اسسسسستناد تصسسسسویر سسسسسایت خبرگسسسسزاری مهسسسسر بسسسسا آدرس    39

www.mehrnews.com کسسه چسساش و در آرشسسیو  24/10/1387، تسساریخ
 شود. موزۀ هنرهای معاصر نگهداری می

 منابع
هنرهسای معاصسر،    ۀ، مسوز تاریخچۀ عکاسسی ابسداعی  (، 1356استاین، دانا )
 تهران.

 ینسال  ایران بانگاهی به بسی  بررسی عکاسی معاصر(، 1385) افسری،مهرداد
 .، تهرانکارشناسی ارشد دانشگاه هنر ۀنام (، پایانچهار  الی نهم)

ملسی   ۀدوساالن)نقدی بر یازدهمین  (، هیاهوی بسیار1387بلوری، زانیار )
 .18-21، 141، تندی عک  ایران(، 
 .5، بانی فیلم، «باید جسارتمان را زیاد کنیم» (، 1383توسلی، بهارک )

هنسسری  - کارکردهسسای فرهنگسسی(، 1393زاده، محمسسد ) خسدادادی متسسرجم 
 ، مرکب سپید، تهران.عکاسی در ایران

یسران و  (، عکاسی هنری معاصسر در ا 1393زاده، محمد )  خدادادی مترجم
 .28 – 30، 30، عکاسی خالقبندی،  بحران مقوله

 .  8، 1(، 1385عک  ایران ) ۀخبرنامه دهمین دوساالن
عکس  ایسران،    ۀ(، یادداشستی بسر یسازدهمین دوسساالن    1387دارابی، هلیا )
 .71-79،  28، عکسنامه
 .51، 209، عک کدا  نظریه؟،  ۀ(، به پشتوان1383دشتی، گوهر )
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 ... عناوین و مصادیق عکاسی خالق و هنری در  چالش

 
(، عکاسی در کشسور مسا بسه رغسم دسستاوردهای      1383راستانی، محسن )

 .12، آفتابگرانبها فاقد بلوغ فرهنگی و سازمان اجتماعی است، 
علمسی س    ۀمجلس (، عکاسی خالق در ایسران،  1385) ستاری، محمد

 .75، 25، پژوهشی هنرهای زیبا
، عکاسسی خسالق  (، خالقیت یعنی چه؟، 1383شاهرودی، افشین )

19 ،10. 
، عکاسسی خسالق  (، خالقیت در عکاسی، 1383شاهرودی، افشین )

 و ... 16و  15، 19
 .17، ایرانهای مکرر!،  ینال تجربه (، بی1383شمخانی، محمد ) 

، وقای  اتفاقیهای برای عک  و گرافی ،   (، دوساالنه1383عصاران، آزاده )
11. 

 .18، ایران(، جدال قدیمی کهنه و نو، 1383فغفوری، گیسو )
، هنرمنسد  ۀ رف(، شاید، ما همگی گناهکار باشیم!، 1383خریان، فرهاد )ف

9 ،213-211. 
 ۀبررسسی آمساری و تحلیلسی نهمسین دوسساالن     (، 1383پور، سسمیرا )  قاسم

 .، تهرانکارشناسی دانشگاه تهران ۀنام ، پایانعک  تهران
 .4-5، 29، تندی گناهیم،  ما بی ۀ(، آری هم1383نژاد، مهدی ) مقیم

 .8، بانی فیلم(، نباید خطاهایمان را بپوشانیم، 1383محمدی، بهاره )

عکس  ایسران،    ۀ(، نگاهی به نمایشسگاههای سساالن  1374مروتی، محمود )
 .13-15، 104 عک ،

 –تحلیلی بر عکاسی هنسری بعسد از انقسالب    (، 1386منوچهرزاده، رامیار )
 .، تهرانکارشناسی ارشد دانشگاه هنر ۀنام ، پایانتهران

آثسار   ۀای  برگزیسد  های نقره نمایشگاه پنجره(، 1385)هنرهای معاصر ۀموز
 ، تهران.نگاه 17س   عکاسان معاصر ایران

، عک  تهسران  ۀنهمین دوساالن، (1383)هنرهای تجسمی ۀتوسع ۀمؤسس
 تهران.

هنرهسای   ۀهنرهسای تجسسمی معاصسر بسا همکساری مسوز       ۀتوسسع  ۀمؤسس
 ، تهران.ملی عک  ایران ۀیازدهمین دوساالن، (1387)معاصر

(، جریسان معاصسر در عکاسسسی هنسری ایسسران،    1392نبسوی، سسید صسسیاد )  
 .  20-27،  37و  36، عکسنامه

-21، 206، عکس  (، نگاه تازه، خسالق و متفساوت،   1383یداللهی، آرش )
17. 
 57تا  47های  بررسی آثار و نقد عکاسی سال(، 1385) پور، محسن یزدی

 .  ، تهراناسی ارشد دانشگاه هنرکارشن ۀنام ، پایانایران
http://www.visual-arts-cork.com/fine-art-photography.htm 
http://www.hamshahritraining.ir 
http://www.mohsen.akkasee.com 
https://en.wikipedia.org/wiki/Fine-art_photography 
http://www.13.nips.org.ir/ViewContent.aspx?PageID=17 
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