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شما  مسؤلي گفته باشيد كه فالن مشكل را دارم، و آن مسؤل، به اي رفته به  اداره آيا، پيش آمده است كه به

  ا همان روز، و بدون اشكال تراشي انجام داده باشد؟گفته باشد كه از اين جريان متأسف است و كار شما ر
آيا، پيش آمده است كه در تهران، براي كاري روزمره، اعم از اتوموبيل راندن، خريد، تفريح و يا هر كار ديگري، 

  ي كارهايتان، حتي تفريحتان، بدون اشكال و درد سر برگزار شده باشد؟ از منزل خارج شده باشيد و همه
ي شخصي باشد، موضوع   ما، كسي بخواهد كار مثبتي انجام دهد، حتي اگر اين كار با سرمايهاگر در مملكت

  .همين سادگي برگزار نخواهد شد به
وي، . رييس خود بدهيد اي ابتكاري، بايد گزارشي نوشته و به دولت باشيد، براي انجام پروژه اگر شما، وابسته به
ي ايرادات را برطرف كنيد، كه اين ديگر  اگر همه. گيرد ري از آن ميخواند و چند ايراد ابتكا گزارش شما را مي

  .ي رييس است ي شما نيست و پروژه پروژه
زيرا در غير اين صورت، شما از نظر . اگر كارتان بدون ايراد باشد، رييس حتماً جلوي آن را خواهد گرفت

ين صورت، اين بار ايرادات رييس، در ا. تر از خودش جلوه خواهيد كرد رييس، آدمي با هوش و با جربزه
سرش  در رفته آن به آيد و باز هم طرح و فكر، از كف با لياقت شما به صورت شمارش معكوس پيش مي به

  .آيد خواهد آمد كه بر سر هر طرح و فكر درست و حسابي مي
از وضع اگر شما، خدايي نكرده، مثالً طرح كتابي تصويري . طور ديگري است در بخش خصوصي، وضع به

  :ي شخصي عكاسي كنيد، اين به سرتان خواهد آمد خواهيد از اين شهر با سرمايه موجود تهران داريد و مي
گوييد كه، آقا من  مسؤلي مي به. شما كمكي بكند تواند به فالن اداره، كه احتماالً مي رويد به روز اول مي

گوييد،  مي. ما ربطي ندارد اهد گفت كه بهشما خو ايشان، به. خواهم تعدادي عكس از شهر تهران بگيرم مي
نه، آن طور نيست . شما نگاه خواهد كرد اين بار، مسؤل طور ديگري به. ام يك معرفي نامه از شما بگيرم آمده

اي  گويد، حتماً كاسه كند، اوالً با خودش مي چشمان شما نگاه مي مسؤل، در حالي كه تيز به. كنيد كه تصور مي
كند كه چرا خودش، و در سرويس خودش اين كار را نكند؛ و كار و فكرشما را   دوم، فكر مي.زير نيم كاسه است
كند كه اگر شما اين  و، سوم فكر مي. و بعد، همان پيش خواهد آمد كه در باال صحبت شد. از آن خود نسازد

تادي بودي؟ اين است كه اين فكر نيف ايشان خواهد زد كه چرا تو به كار را بكنيد، رييس او، حتماً سركوفتي به
  .ي ايشان نگذاريد اداره بزرگ تحويل شما خواهد داد، تا شما باشيد كه ديگر پايتان را به» نع«اين بار يك 

سرخود هم كه نبايد يك (اين ترتيب، مجبور خواهيد شد كه دوربين را برداريد و برويد سرخود عكاسي كنيد  به
ولي، براي امتحان هم كه شده، يك بار . ر شهر تهران ممنوع نيستظاهراً، عكاسي كردن د). كارهايي را كرد

  اي دارد؟ اين كار را بكنيد و ببينيد چه مزه
  

من  پس از آن كه تعدادي عكس گرفتم، شخصي به. بودم) شاه سابق(برداري در مسجد امام  مشغول عكس
  :علت را جويا شدم. دستور داد كه كارم را متوقف كنم



 

  . اين مسجد سرقتي انجام گرفته استي گذشته در  هفته-
  من و كار من دارد؟  خوب، اين سرقت چه ربطي به-
  .برداري كرده بودند  سارقين، قبل از سرقت از مسجد عكس-
  اند؟ ها دستگير شده  آن-
  . خير-
  اند؟ ها بوده ها، همان عكاس دانيد كه سارق  پس از كجا مي-
  .نوع است در هر صورت عكاسي كردن در اين مسجد مم-

توانست پاسباني را صدا بزند و بگويد كه مثالً اين آقاي عكاس،  وي، مي. اين، تازه صورت خوب مسئله است
چند روزي، . كالنتري جلب خواهد كرد و همان جا، پاسبان شما را به. فالن شبستان انداخته است نگاه چپي به

  . نگاه چپي نكردم و فقط عكاس هستمطول خواهد كشيد كه تا شما ثابت كنيد كه واهللا، باهللا من
. برداري بودم ، سر چهارراهي مشغول عكس)نام بوركينافاسو اين شهر پايتخت مملكتي است به(در اواگادوگو 

برداري  در همان هنگام، متوجه شدم كه مشغول عكس. عكسي از آن گرفتم. سردر زيبايي، توجهم را جلب كرد
همين حاال است كه . خودم گفتم كه كارت ساخته است يخت؛ و بهقلبم فرور. از سردر ستاد ارتش هستم

ديگر دست و . در همين هنگام، ژنرالي با اتومبيل رسمي، از در خارج شد. جرم جاسوسي، تو را دستگير كنند به
. من حواله داد و رفت من زد و يك سالم نظامي از داخل ماشينش به ژنرال، لبخندي به. پايم سست شده بود

ها جان سالم از معركه  همين سادگي چاره، به افتاد، آن عكاس بي كنيد، كه اگر اين اتفاق در ايران مي فكر مي
  برد؟ در مي به

اين مناطق ممنوعه، شامل شعب . ولي، نبايد از مناطق ممنوعه عكس گرفت. عكاسي كردن در تهران آزاد است
ي از شوارع تهران بگيريد، حتماً مواظب باشيد كه خواهيد عكسي از يك حال، اگر شما مي. شود ها نيز مي بانك

ي بانك ملي، ملت، تجارت، مسكن، كشاورزي و يا صادرات، كه خداي عز وجل را  خدايي نكرده، يك شعبه
جات، و شعب  اداره. هاي درياني در اين شهر شعبه دارند، در آن نباشد ي بقالي اندازه ها به ي آن شكر، همه

ها  صد البته، در روزهاي عادي شما وجود آن. يگ بيابان در شهر تهران ريخته استجات هم كه مثل ر اداره
ها پي  وجود آن كنند، به ها را چراغاني مي هاي عيد، كه آن ، و فقط شب)مگر گرفتارشان شويد(كنيد  حس نمي

 . ها نيز نبايد عكاسي كنيد مواظب باشيد، از اين ساختمان. بريد مي

توريست بدبخت، كه پول ندارد توي . كشور ما بيايد خواهند كاري كنند كه توريست به شنيدم و خواندم، كه مي
ها  اين طرف روند و به جنوب فرانسه مي يشان به دارها زيرا كه پول(باالي شهر بيتوته كند (!) هاي شيك هتل
 اتاقي كرايه  جا   در آنو مانند سابق،. هاي خيابان اميركبير برود مسافرخانه او، مجبور است كه به). آيند نمي
   اولين چيزي كه . خيابان اميركبير سري خواهد زد اطراف   به فرداي ورودش،. كند

  
كمي آن . برداري ممنوع عكس.  برايش جالب خواهد بود، ساختمان بانك شاهي يا تجارت امروزي است

عكاسي . رود  ميدان ارك ميطرف به. عكاسي ممنوع. رسد سردر باغ ملي يا ميدان مشق سابق مي تر، به طرف
شخصي، ... عكاسي ممنوع. مسجد سپهساالر. عكاسي ممنوع. مسجد امام. عكاسي ممنوع. كاخ گلستان. ممنوع

ي  و بدهم؟ تنها از چهارتا مجسمها كنم؟ چه جوابي دارم به هيه نمياز من پرسيد كه چرا تعدادي كارت پستال ت



 

ها را مثل كيك بستني درست  ي آن خداي را شكر اطراف همهبرداري كرد، كه  شود عكس ميادين تهران مي
. و حتي، آن يكي را كه در ميدان باغشاه است و صاحب سبكي بود، به شكل كيك بستني درآوردند. اند كرده

ها  از اين كارت پستال... آيا يكي از اهالي فلورانس، ونيز، رم، پاريس، مادريد، لندن، وين. يعني زيبايش كردند
  !خريد؟ براي خنده بليخواهد 

اش در جايي  خواهيم عكس قدر زيباست كه نمي مان اين حاال مگر ما چه داريم كه ديگران ندارند؟ آيا، تهران
  منعكس شود؟ كه مبادا از رويش كپي كنند؟
اش،  هاي صورت براي پوشاندن چاله چوله. خواهند شوهرش بدهند تهران، مانند دختر آبله رويي است كه مي

سر و روي دخترك  خواهند كه دستي به برند، و از او مي گر سر كوچه مي  مادر دختر، او را نزد آرايشپدر و
  .سازد ها را هموار كرده، و موقتاً او را زيبا مي او نيز، با مقداري گل گيوه چاله چوله. بكشد
گل گيوه و بتونه كاري ها را، قبل از »فاساد«قول شهرسازها و معمارها  ي عكاس، تعدادي از اين به بنده
ها داده بود؛  آن  به هاي كولر و تابلوهاي كج و معوج چه حال زار و نزاري بگذريم، كه كانال. ام برداري كرده عكس
توانست، يكي دو تا  هاي كولر و تابلوهاي درب داغان، انسان مي  اين نماهاي اوراق و كانال الي  باز از البه ولي،

اي داشتند و حرمت  چل هم بودند ببيند و حدس بزند كه سابقا،ً معمارها يك سليقهكاشي رنگ رو رفته، كه ك
، اين فاسادها را با گل گيوه، بتونه و رنگ كردند، اين )؟(وقتي مسؤالن. داشتند خود و كارشان را نگه مي

ها  كاناولي، . خيال خودشان، يك كمي صورت ظاهر را درست كردند و شايد به. هارا هم رنگ كردند كاشي
اين كار را، . ها پاشيده و تابلوها كماكان در همان وضع اسفناك قرار دارند شيشه ها، به رنگ. همان وضع ماندند به

اما، . ها مملو شعار بود نيز، رنگ شدند ديوارهايي كه روي آن. گويند مي» سمبل كاري«در زبان فارسي 
ان مردم، فقط تا قوزك پاي اين دختر آبله رو را گويي، كه چشم. ايد تا نيمه طور كه مالحظه كرده همان
مالي را هم، عزيزان شهروند تهراني، از جيب خود  دانيد كه مخارج اين گل البته، اين را هم مي. بينند مي

چند روز ديگر هم، وقتي . ها بنويسند تري روي آن اند، تا ديوارها تميز شوند و شعارهاي تازه پرداخت كرده
توان تعدادي  ها خورد و تبله كرد، آن وقت است كه مي»فاساد«اين   تهران، همراه با دوده بههاي پاييزي باران

  .عكس، از تهران زيبا شده تهيه كرد و كارت پستال نمود و صادر كرد
بگذريم، كه . ي پاريس را تميز كنند هاي سياه شده»فاساد«، ژنرال دوگل مرحوم، دستور داد كه 1959در 

ولي، باالخره ايشان ژنرال . زند هويت پاريس لطمه مي گفتند اين كار به اي، مي عده.  افتادميان مردم اختالف
ي  اي عمله و اكره از آن روز، عده. دانيد، يك سر و گردن از همه بلندتر طور كه مي دوگل بودند و همان

. ساييدن و شستن ردن بهها، و شروع ك جان آن متخصص، جلوي اين فاسادها را با چادر پوشاندند و افتادند به
كار . بعد از دو سه سال، اين عروس شهرهاي جهان، لباس سياه عزا را از تن در آورد، و لباس سفيد برتن كرد

  .جا اصولي بودو مخارج به
  

گويد كه ميادين  كسي نمي. اين كار بزنيم ولي، اصولي دست به. بكنيم. گويد كه تهران را تميز نكنيم كسي نمي
. ايم ولي، اين را قبالً بدانيم كه مبتكر معماري مدرن و شهرسازي مدرن، ما نبوده. بكنيم. با نكنيمتهران را زي

ممكن است كه اين امر، . اند، و ما هم همان كار را بكنيم پس، نگاه كنيم و ببينيم كه ديگران چه كرده
مان بكنيم، كه   را نيز توي كلهولي، اين. ي قباي بعضي از معماران و شهرسازان بربخورد؛ كه بخورد گوشه به



 

ها  و، نيازي نيست كه با آن. اند ها در معماري و شهرسازي ايران، همين آقايان بوده كاري مسبب اين كثافت
 .ي ايران جنگل شده بود ها بيل زن بودند، تا حاال همه زيرا كه، اگر آن. مشاوره شود

جاي آن كه از  يعني، به. كنم ن شهر گردشي ميي عكاس، گاه گاهي در اي بنده. صحبت از كار اصولي شد
  .كنم هاي تهران را گز مي جايي استفاده كنم، پياده خيابان اتوموبيل براي جا به

حقاً زيبا . اند فرش نموده هايي سنگ اين اواخر، متوجه شدم كه كف پياده روهاي خيابان فردوسي را، با موزاييك
ياد پياده روهاي خيابان خودمان افتادم، آه از نهادم  ولي، وقتي به. ارمقصد مزاح ند. نقش و نگار نيز دارد. است
چند ماهي . فون آمدند و پياده روي ما كندند و رفتند ي تله دانيد چرا؟ يك روزي، از طرف اداره مي. برآمد

قدامي لب آمد و چون ديدم، از طرف هيچ نهادي و اورگاني ا گذشت، و بنده از اين همه خاك و گل، جانم به
ي برق پيدا  ي اداره چندي بعد، سر و كله. شود، خودم خودياري نمودم و دادم پياده رو را آسفالت كردند نمي
كنيد؟ گفتند، براي اين كه برق  جا را مي پرسيدم، چرا اين. حفاري، در جلوي در بنده كردند شروع به. شد
گفتند، . تر است نيست و آن محل پنجاه متر پايينجا قطع  آنها گفتم، كه آقاجان برق اين به. جا قطع است اين

خوب، وقتي منهدس گفته است، مهندس گفته . كنيم جا را مي جا را بكنيد و ما هم اين مهندس گفته است اين
تر را  باري، آن روز گذشت و فردايش آمدند و پنجاه متر پايين. توان حرفي زد است و روي حرف ايشان هم نمي

همان وضع باقي  تا حاال، پياده روي بنده كه با پول خودياري خود بنده آسفالت شده بود، بهاز آن موقع . كندند
دانيم كه خيابان يا پياده روها، در  ها، مي ي ما تهراني همه. پياده روي خيابان فردوسي برگرديم به. مانده است

ن و اخيراً گاز، در هر صورت، با فو و كارگران برق، آب، تله. مانند اين شهر، بيش از دو سه ماهي سالم نمي
فكر هستيد كه   آيا به كنيد، قدر بيت المال بيت المال مي  اين آقايان، شما كه. جان آن خواهند افتاد كلنگ به

گوييد، خوب هماهنگي ميان   وقتي اين پياده روها را كندند، از آن همه زيبايي چه باقي خواهد ماند؟ مي فردا،
. كنند همه هم، اين را تصديق مي. گوييم اين را، چندين دهه است كه مي.  نداردهاي مختلف وجود سازمان

هاي  اتوموبيل رساني به قدر خوب است، كه يك ستادي براي كمك اين» ستاد«ايجاد  ولي، شما كه دست به
كردن توانيد يك ستادي، نهادي و يا سازماني هم، براي هماهنگ  ايد، نمي ها درست كرده راه خراب در بزرگ

پس چاره چيست؟ استفاده از همان آسفالت سنتي، كه هم . توانيد جات درست كنيد؟ البته كه نمي اين اداره
و، پول خودياري مردم هم توي جيبشان باقي بماند؟ تا، . شود المال حرام نمي شود و هم بيت  تمام مي ارزان

  . شان درمان يكي از درهاي بي خير سرشان بزنندش به
. »جنگ هفته«شد تحت عنوان  اي پخش مي  آذر، از سيماي جمهوري اسالمي ايران، برنامه22جمعه شب 

  ارمغان آقاي مجري اين برنامه، يك لبخند خنكي برلب داشت كه گويي آن را از قطب جنوب به
  

ه قرائت بينند» عزيزان«ي شيرازي را براي ديگر  بيننده» عزيزان«ي يكي از  در اين شب، ايشان نامه.  آورده بود
اين برنامه نوشته بود كه، چند روز پيش يكي از  ي نامه اين بود، كه اين عزيز بيننده به خالصه. كرد مي
بيمارستان برده بودند، همه از دكتر و  هنگامي كه اين خويشاوند را به. شان دچار ناراحتي شده بودند اقوام

ها  آن. فكرهاي بد بد نكنيد! كردند؟ نه نه  كار ميويزيون و داشتند چه پرستار ووو رفته بودند توي اتاق تله
ي جنگ هفته خواهش  اندر كار برنامه دست» عزيزان«ايشان، از اين . ديدند ي جنگ هفته را مي داشتند، برنامه

دست اندر كار بهداشت شيرازي، » عزيزان«تر كنند، تا بلكه  شان را بي نمك كرده بود، كه يك كمي برنامه



 

جان عزيزتان  گفت كه به اش مي  مجري برنامه هم، با همان لبخند خنك قطبي. يض برسندمر» عزيزان« به
 .آيد كاري هم از دستمان بر نمي. ما با نمكيم و با نمك هم باقي خواهيم ماند. شود شود كه نمي نمي

ر اين شب، خواهم بگويم كه د هاي سيماي جمهوري اسالمي نيست، بلكه مي جا صحبت از برنامه البته، در اين
نسل قبلي اين  البته، اگر به. گفت كه اشكال تهران مهاجرين هستند اين مجري سراپا ظرافت و بالغت مي

  .مجري مراجعه كنيد، حتماً يك سفلي يا عليايي در آن پيدا خواهيد كرد» عزيز«
ؤل در شهرداري مس» عزيزان«چون، . تهران دارد؟ خيلي هم دارد ها چه ربطي به پرسيد كه اين حرف حال، مي

  :گوييد نه؟ پس بخوانيد مي. هم از همين قماش هستند
ولي، . فساد هم، بيش و كم در شهرداري بوده است. تهران، تا كنون شهردار و معاون شهردار زياد داشته است

كاري كه، اكنون مسؤلين شهرداري . تهران نكردند، الاقل آن را خراب نكردند اين شهرداران اگر خدمتي به
  .كشند توبره مي كنند اين است كه خاك تهران را دارند به مي

دست يك مشت  اند به اند كه سرنوشت تهران را داده مسؤلين شهرداري تهران، از كدام سفلي و عليايي آمده
چه . كنند كاري مي بساز و بفروش و خودشان هم براي خالي نبودن عريضه معماري تاريخي تهران را دست

ايشان اجازه داده  هم بزنند؟چه كسي به زه داده است كه معماري ايستگاه ماشين دودي را بهايشان اجا كسي به
اند كه سرنوشت يك  اين روزگاز بيندازند؟ اين حضرات، مگر چه كاره ي جنوب بازار را به است كه معماري محله

دهند؟ چه  اين شهر انجام ميها هر كاري كه مايل هستند در  دستشان و آن ايد به شهر چهارده ميليوني را داده
جا كنند؟ تهران، داراي يك  ها اجازه داده است كه كاشي تاريخي گذر لوطي صالح را جا به آن كسي به
اي  مردمان اصيل اين شهر، براي خودشان داراي فرهنگ، ادب، رسوم و اسطوره. ي تاريخي كوتاه است پيشينه

ها را شهرداري داده  ي اين در صورتي كه، همه. اسانده شودهستند، كه نه تنها بايد حفظ شود، بلكه بايد شن
البته، باالي شهر نشينان، همگي دارند از اقدامات شهرداري پشتيباني . دست يك مشت بساز و بفروش است به

ها  فرهنگ شهري؟ آن ها را چه به آن. اند، و يا بساز بفروش ها همگي يا دالل زيرا كه، آن. حق هم دارند. كنند مي
گفت برويد در باغات شميران  ها مي آن ها، اگر فرهنگ داشتند، حتي اگر شهرداري به تاريخ تمدن؟ آن ه بهچ

دهيد  شما، اجازه مي. دهيد باغات تهران تخريب شود شما، اجازه مي. كردند بايد مي ساختمان سازي كنيد، نمي
گذاريد پارك   را مي كاريد و اسمش سني ميجاي آن، چند تا رز فك  و به ها ساله را از بن بكنند چنارهاي ده

  آقاياني كه براي.  مهاجرين هستند ها  تهراني  ما  مسبب بدبختي گفت،  آقاي مجري مي سازي؟
  

حتماً، يك . آمد تهران نمي اي داشت، به زنيد، بدانيد كه اگر مهاجر چاره ها مي  دفع مسؤليت، دائماً از اين حرف
مگر . كنيد كند؟ مگر مهاجر ايراني نيست؟ كه اين گونه از او صحبت مي رت ميتهران مهاج مرگي دارد كه به

اي بكنيد؟ برويد و  مهاجر زنگي و جزامي است؟ مگر در اين مملكت، جامعه شناس وجود ندارد كه با او مشاوره
  .هاي ما از اين و آن است ي بدبختي قدر نگوييد كه همه راه حل اصولي پيدا كنيد و اين

. ي عطفي در شهرسازي ايران بود اين آقاي مهام، نقطه. نام مهام بل، تهران شهرداري داشت بهها ق سال
در وسط اين . كاري كنند دانيد چرا؟ اين آقاي مهام، اولين شهرداري بود كه دستور داد ميادين تهران را گل مي

هايي  ها، نورافكن ي عيد و جمعهها ها را فواره كارگذاشت؛ كه شب ميادين، استخرهايي ايجاد كرد و دور بر آن
شكل قارچ نصب  ها، دستور داد چندين چراغ به كاري در ميان اين گل. كردند ها را روشن و رنگين مي اين فواره



 

خاطر داشته باشيد  هم با شما موافقم؛ مخصوصاً اگر به بنده. گوييد كه اين كارها كه خيلي خوب بود مي. كنند
نان و نوايي  دي هم كارت پستال از اين ميادين تهيه شد و عكاسان آن دوره را به، تعدا)گويم پيرترها را مي(

دار در شهرهاشان  احداث ميادين گل و بته ي شهرداران ايران، شروع به ولي، ولي ديري نپاييد كه همه. رساند
 ولي، در شهرهايي .خوبي پيش رفت در بعضي از اين شهرها، كه بافتي موافق با اين طرح داشتند، كار به. كردند

سبك و كار مهام، كه در . وجود آمد دار به هايي نا متناسب، متضاد و خنده كه بافتي سنتي داشتند، صحنه
ها و  رژيم سابق بود، كه زياد در بند سنت و اين جور حرف جا بهتر است آن را مهاميسم بناميم، متعلق به اين
گشت  رفت دور فرنگستان مي گرفت و مي  روزه مي21ان تور  توم9000در آن دوران، هر كسي با . ها نبود چيز
حكومت، با هجوم . چي آن دوران هم، زياد در بند اين نبود كه توي چمدان اين بابا چيست گمرك. آمد و مي

ها برج كوتاه و بلند در  اين ترتيب، ده به. گرفت كرد و جلوي آن را نمي اي آشكار نمي فرهنگ غربي مبارزه
ها،  در آن بيابان.... پ، ونك پارك، پارك دو پرنس، سامان دوم و. اس. آ. هاي ونك ساخته شد اباني بي محدوده
اشراف داشتن و مشرف بودن، . ها، غرب زده بودند و بي بند و بار آن. نبود» چهار ديواري اختياري«فكر  كسي به

  . ي حادي نبود برايشان مسئله
. داند كه صد البته، اين خودياريسم خود پيرو سنت مي.  را داريم»خودياريسم«اكنون، در مقابل مهماميسم، 

هايي با رو آجر، جاي خود را  همين علت است كه، در معماري شهر تهران تحولي ايجاد شده، و ساختمان به
خودياريسم چيست؟ خودياريسم، كه از . هايي با روكار سنگ و آجر سه سانتي داده است ساختمان به
همين  به. خواهد بكنيد توانيد هركاري كه دلتان مي شود، عملي است كه با آن، شما مي ق ميمشت» پولداريسم«

اي كه  هاي يك طبقه خانه«: نويسد ها چنين مي يكي از روزنامه ، به»عزيزان شهروند«ترتيب است كه، يكي از 
هاي وياليي و بريده  نهشوند، عالوه بر اين كه موجب كاستن فضاي سبز خا چند دستگاه آپارتمان مي مبدل به

كند، و آن مشرف شدن طبقات جديدالحداث  گردد، مشكل ديگري هم ايجاد مي شدن درختان چند ساله مي
اگر، شهرداري تصميم دارد كه اين رويه، و صدور جواز، براي . هاي همسايگان مجاور است آپارتمان، بر خانه

پيدا » مشرف«شان  حال شهرونداني كه منازل  بههاي يك طبقه ادامه پيدا كند، الاقل فكري تخريب خانه
روز  ، 19506ي   شماره ي اطالعات،  روزنامه »خط ارتباطي اطالعات با مردم«نقل از ستون (» .كند بنمايد مي

  ).1370 آذر 30شنبه 
  

 بهتر كنم كه جناب عالي اين شهروند عزيز، توصيه مي جايِ روابط عمومي شهرداري تهران به بنده، جسارتاً، به
زيرا كه، . عيال و ساير خواهران توصيه بفرماييد كه، فعالً حجاب اسالمي را در منزل رعايت فرمايند است، به

گامي است » خودياريسم«اين را هم بدانيد، كه ايدئولوژي . ديگر در مملكت ما، چهار ديواري اختياري نيست
  .ها بس بلندتر از ساير ايسم

كاري كردند، تفكر  ها، از مهماميسم پيروي نمودند و شهرهايشان را گل انهمان طور كه، شهرداران شهرست
هاي  زودي، شاهد رشد و نمو عمودي بافت خودياريسم هم، آهسته آهسته راه خود را بازكرده است؛ و بايد به
د شد اين ترتيب، عكاسان هم راضي خواهن به. سنتي شهرهايي مانند يزد، كرمان، كاشان، ابركوه و غيره باشيم

 و  خواهند توانست از يك معماري حجيم ها  بعد، آن  از اين به ).ها داده شود آن برداري به ي عكس اگر اجازه(
 ميليمتر 17هاي وايدانگل  عدسي ها توصيه كنم، كه خود را به آن  جسارتاً بايد به ولي،. بلند، عكس بگيرند



 

ها، فقط دو سه متر  هايي واقع هستند كه عرض آن چهها، در كو زيرا كه، اين ساختمان. پايين مجهز كنند به
  .ها امكان ندارد برداري از آن  ميليمتري عكس35 و 28هاي  و، با عدسي. است
  
 اساتيد گرامي جناب آقاي دكتر سمسار و جناب آقاي دكتر ذكا را سرقت تهران در تصويراگر، عنوان كتاب . 1

كنم كه  هاي فرهنگي و هنري دارند، و تصور نمي سرقت ان، عادت بهالبته، اين سرور. نمودم، از روي ناچاري بود
اند كه نامي هم از  تر از اين را ديده هاي گنده اين دو بزرگوار سرقت. ككشان هم با اين آخرين سرقت بگزد

  .ايشان برده نشده است
  
.  
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ها و مسابقات زير فقط براي  نمايشگاه. ها و مسابقات عكاسي با ايميل براي اعضا ارسال ميشود اخبار نمايشگاه

:رون ااعضا كلوب عكس ك  
رونا نمايشگاه پاييز اعضا كلوب عكس ك-  
  نمايشگاه و مسابقه ريچموند فتو كلوب-

���* ���ب ��� ��رون��' ��� ��73
�.�  
اعضاي كلوب عكس .  در ونكوور برگزار ميشود٢٠٠٩هاي اعضا كلوب عكس كاروندر پائيز  نمايشگاهي از عكس

 ژوئن پنج عكس با ايميل ارسال ١كارون كه مايل به شركت در اين نمايشگاه هستند، حد اكثر تا تاريخ 



 

. شود ين تاريخ پذيرفته نمي پس از ا هيچ عكسي. هاي انتخابي جهت چاپ به اعضا اعالم ميشود عكس. نمايند
  .جزئيات مسابقه با ايميل براي اعضا ارسال ميشود

  
 �  �1٢٠٠٩ره�� ����
  .جزئيات در وب سايت اعالم ميشود.  از ابتداي بهار شروع ميشود٢٠٠٩تورهاي عكاسي سال 

  
   هاي عكاسي به زبان فارسي كالس

عالقه مندان جهت ثبت نام  .تشكيل ميشود در نورت شور  هاي عكاسي به زبان فارسي از ماه مارچ كالس
  :ميتوانند با ايميل زير تماس بگيرند
Classes@Caroun.com  

در اين دوره، دروس مقدماتي عكاسي فني و هنري با دوربين فيلمي و دوربين ديجيتال : عكاسي مقدماتي -
 نور و كنتراست آموزش داده همراه با ارائه تاريخچه عكاسي، دوربين، لنز، سرعت، دريچه ديافراگم، حساسيت،

 . لطفاً دوربين خود را همراه داشته باشيد. ميشود

 )چهار جلسه، يك ماه(

در اين دوره، كاربرد لوازم عكاسي از جمله نورسنج، فيلترها، فالش، هود، دكالنشور و : عكاسي مرحله مياني -
  )چهار جلسه، يك ماه(. اهيد گرفت را فرا خو"كنتراست"و" نور"همچنين مفاهيم. سه پايه را فرا ميگيريد

را فرا )نورپردازي( در اين دوره، چگونگي عكاسي از مناظر، سوژه هاي متحرك و پرتره: عكاسي پيشرفته -
پيش شرط موفقيت در اين دوره شركت در كالسهاي مقدماتي ومياني و فراگيري تكنيك هاي .خواهيد گرفت

  .اوليه عكاسي است

  )چهار جلسه، يك ماه(
  ، يك روز، سه ساعتكارگاه عكاسي ديجيتال -

  .اي از فتو شاپ  و اتوماتيك و خالصه عكاسي با دوربين ديجيتال، تنظيم نور، تنظيم رنگ دستي
2  
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Masoud Soheili, Fall 2007  

www.MasoudSoheili.com 

         

و ...اند روزگاري هر كدام خداياني داشته. اند از نزد آدميان مقدس بودهعناصري كه از ديرب: آب، آتش و باد خاك،
انساني كه . تر يافت و در نهايت به سرشت اصلي انسان باورشد از ميان آنان، خاك، سرنوشتي جاودانه  !اي فلسفه

  . شد آمد و درخاك مي از خاك بر مي
زماني كه خاك با آب آميخته  .ف خود، انساناما اين خاك مقدس در طول تاريخ ابزاري بوده است دردست سل

و خدايي هم براي ... و شكل داده شد، ظرفي بود براي انسان و براي انجام هر كاري، از ظرف غذا تا تابوت
خشت و آجر هم در پي آن؛ و اين سلف بناهايي ساخت از جنس خود، كه مأمني باشد براي ! پرستش
  . زندگيش



 

. سازد از خاك ها است ظروف زيبايي مي ها و قرن رخ سفالگري ابداع شد، كه قرنچ. اما اين سلف همانجا نماند
تزئينات همواره بر اين خاك خود ساخته جايگاهي خاص . آفريند دست تواناي انسان سلف خود را باز مي

ا و بعده... و خاك چيني هم ... داشت؛ اين فكر خاكي تا آنجا رفت كه لعاب و پخت بعدي نيز مزين آن شد 
آالت در كنار آن قرار گرفتند و اين خاك مقدس بتدريج از  ها بعد فلزات و نفت ها و قرن قرن . كاشي و سراميك

  .   زندگي روزمرة انساني خارج و تزئيني شد
پردازند، و آن هم به عنوان هنر اسالف خود و براي نوآوري  اند كه بيشتر به آن مي اين روز و روزگار، هنرمندان

اندكي . ابزار همان ماند. ديگر پيشرفت چنداني در شيوة توليدات اسالف پيدا نشد. منسوخدر صنعتي 
 خوب هم عمل  كند و ايضاً اين همان فكر سلف خاكي است كه در ابداع كارهاي جديد عمل مي. شد ماشيني

   !صنايع دستي : كند، و نامش را گذاشتند مي
به چرخ در . ماند تا رطوبت آن كمتر شود در آفتاب مي. دهند رز ميو. آميزند با آب در هم مي. دارند رس را برمي

در كوره را گل . گذارند اش مي قدري كه خشك شود، در كوره. دهند شكل مي. سازند با دست مي. افكنند مي
شايد يك روز، دو روز يا سه روز بعد گل در را . آتشي بر هيزم و يا امروزه گازوئيل. گيرند، كه هوا نخورد مي
: آفريند سلف خاك، خاك را باز مي ! بعد در حياط كارگاه و مغازه صنايع دستي. گشايند تا بتدريج سرد شود مي

  .سفال
هاي قوسي، فضايي را براي كار  هاي سفالگري، در بنايي خشتي، قديمي و تاريك، زير تاق هنوز هم كارگاه

در ميان فضايي . اي در پشت الگري و كورهيك دو چرخ سف: آورند انگشت شماري سفالگر آفريننده فراهم مي
 ماه، كه 9ها بزرگند، بزرگتر از دل انسان و تعداد زيادي سفال را نه براي  كوره. است جهت آماده كردن گل
  . جاي حركت تنگ است، و روش كار همان روش سنتي اعصار پيش. براي چند روزي پذيرايند

: هرچه در دسترس باشد، يا همه چيز با هم. شود ع نور تامين ميهاي سنتي با استفاده از انوا روشنايي كارگاه
  براي  نوري كه مجموعاً. جا هست نور زرد هم كه همه+ فلورسنت براي مصرف كم و نور زياد مناسب براي كار 

استفاده از حداقل يك شاخه . اي باشد، كوچك است اگر هم پنجره. حتي در روز. عكاسي مناسب و كافي نيست
 .شود در عكاسي ديجيتال حتماً وايت باالنس دستي تنظيم مي.  وات سيار ضروري است800ورپروژكت

(Custom White Balance)  
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هاي ديجيتال در چنين شرايط نوري پاسخگو نيستند و همراه داشتن فيلتر آبي  وايت باالنس برخي از دوربين 
80Cو يك زوم . اي الزم است  فضاي تنگ و بستهيك لنز وايد خوب براي عكاسي در چنين.  هم ضروري است

  . در عكاسي از كوره بايد دقت شود كه حرارت مانده در كوره به دوربين آسيب نرساند. خوب براي جزئيات
! رو در رو!  تكنيك ديجيتال است و صنايع دستي قرون و اعصار گذشته !اكنون عكاس مجهز است و عهد كهن

  : دنيايي سوژه در مقابل ماست
، كوير مرطوب گل در )هم كمكي است  ماشين و جديداً( اده كردن خاك، ساختن گل، ورز دادن گل با دست آم

هاي از چرخ در آمده، تنها و در كنار هم، نقش زدن سفال، كوره،  آفتاب، چرخ سفالگري، ساختن سفال، سفال
ورز، سفالگر،  دستان و پاهاي گل... ر هاي از كوره در آمده، در زير نور آفتاب، انبا هاي درون كوره، سفال سفال

از باال، پايين، چپ و راست هركدام عكس جديدي ...معماري سنتي كارگاه... پرتره... زن سفال جمع كن و نقش
و . اي سنگين است براي عكاس هر كدام خود به تنهايي پروژه! از فرم: گيريد است، چرا كه از سفال عكس مي



 

 . طلبد عهد كهن حريف مي. اي نامه شد، براي پاياناي با تواند پروژه هركدام مي
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طراحي در ذات خود تالش در ايجاد تنوع و خاص كردن موضوعات با پرداختن به مشخصات واقعي و ) 1
ماري و طراحي گرافيك كه همواره پيگير نوآوري با حفظ ماهيت انتقال ماهيت آنها، مثل مد، صنعت، مع

هاي عملكرد يك موضوع است اما در   كه روند خالقيت بر اساس اولويتدهرچن. وجودي موضوعات را دارد
با وجود اينكه در روند فرايند طراحي براي پاسخگويي به نيازها . شوند واقع طراحي بر اساس نياز انجام مي

به واقع ايجاد تنوع توسط . شوند  آنها باز يك طراحي محسوب ميتنه وجود ندارد اما به هر صورخالقيت آزادا
 مبردن به اين نكته كه فرايند طراحي هرچند در خدمت توليد باشد ولي باز ه طراحي، ضرورتاً مانعي براي پي

  . شود اي از طراحي است، نمي شيوه
  

 

باشد   طراحي ماهيت ميدها برخاسته از فراين ترين نوع طراحي يعطراحي يا زيباشناسي صنعتي يكي از وس) 2
كه طراحي ) ها سازه(ها  بعضي از ساختمان. و ارتباط قابل توجه و محكمي با موضوع عمومي زيباشناسي دارد

ر مقابل ها كه همه روزه د ها و پل ها، بنادر، اسكله ها، كارخانه ها، فواره گيرند مثل پااليشگاه صنعتي را در بر مي
كنيم يادآور ماهيت سازندگي طراحي صنعتي هستند، البته اين  چشم ما قرار دارند و با آنها برخورد مي

اندازيم، اما بعضي يا اكثريت افراد  برخي از ما نگاهي سرسري به آنها مي. هاست كه فراموش شده است مدت
 حتي متوجه آنها هم نيستند

 

 
 

 

اي از  ها، آنها نمونه كند مثل ساختمان ضا، شخصي و فروش خودش عمل نميطراحي صنعتي براي تبليغ، ار) 3
گيري را  كنند حتي با تعدد موجوديتشان و اين نتيجه طراحي صنعتي هستند كه براي فروش خود عمل نمي



 
ها هستند و نتيجه آن اين كه  اند بر اساس نياز و ضرورت هاي صنعتي طراحي شده توان كرد كه ساختمان مي
هاي صنعتي خودشان را در پشت تمام  در حقيقت ساختمان. باشند  غير رقابتي و غير انحصاري مي تاًحقيق

هاي  دارند يعني آنها داراي تمام ضرورت هاي موجوديت يك ساختمان صنعتي نگه مي ها و ماهيت ضرورت
هاي  ساختمان(ي گمنامي يك طراحي صنعت. موجوديتشان هستند بدون آنكه شما مثالً نام طراح را بدانيد

همواره در دوران تاريخ وجود داشته است و اين گمنامي همواره مرجعي براي اينگونه از طراحي ) صنعتي
ولي با . شوند در رقابت كشنده طراحي و خالقيت امروزه ثبت حقوق ايده كامالً سختگيرانه پيگيري مي. اند بوده

و هنوز هست و هميشه خواهد بود و اين تا زماني هاي صنعتي همواره بوده  اين حال گمنامي در ساختمان
اين شانس كوچكي . كنند نبايد قانون پرداخت ثبت حقوق كپي را بپردازند است كه طراحان كه تقليد مي

است، طراحي تقليدي وابسته به تقليد و تكرار هستند و همان گمنامي دليلي براي ادامه طراحي صنعتي است 
هاي صنعتي  ها زاييده شده از اينگونه طراحي نويي، بر عكس تعداد زيادي از ايسم خارج از هرگونه ايسم يا موج

 . هستند
 

 
 

اين مثل . اما زيبايي ناخواسته تاثيرگذار دارند. كنند هرچند كه ساختمان صنعتي براي  خودشان تبليغ نمي) 4
اعتماد به نفس، ظاهر سازي اي باشد، زير چتري از  آن است كه يك شخص به تنهايي بر روي صندلي در گوشه

). هاي صنعتي است گويد اين يك زيبايي ناخواسته ساختمان والترگروپيس مي( و تاثيرگذاري شخصي عميق
هاي صنعتي تظاهر نيست بلكه كامالً حقيقي و هدفمند است و بازتابي از خالقيت و  اين تاثيرگذاري ساختمان
 ويز هتل در خصوص – ويزا هعماران فرانسوي آگاه سازنددومينيك پرولت يكي از م. درخشش چهره آنها است
   بود اساسا1980ًساختمان ژان باپتيست كه آن باعث مشهور شدن او در نيمه : گويد ساختمان صنعتي مي

ساختماني صنعتي است كه باور بودن قفسي صنعتي يا زنداني صنعتي از آن اشتباه است در حالي كه بر عكس 
  . گيريم  انرژي ميها ما از اين ساختمان

  
هاي صنعتي حومه پاريس را بخشي از  خواهد تمام ساختمان هد كه پرلوت مي اين نظر به وضوح نشان مي) 5

گويد اين ساختمانهاي صنعتي بخش زيبايي از حومه شهر هستند و اين  او مي. منظره آن شهر مطرح كند
 . است كه به طراحي در آن مقوله بپردازدهاي صنعتي بخش وسيعي براي معماران هد كه ساختمان نشان مي



 
هاي صنعتي به مدرسه، موزه و  هاي تبيل كرن ساختمان در تركيه و ساير نقاط دنيا تعداد زيادي از پروژه

ها  ادارات در حال رشد هستند و به واسطه اين حقيقت معماران در جستجوي طراحي براي اينگونه پروژه
  . باشند مي

 

 

    
هاي  سازي هدفمند است ساختمان فرآيند توليد انبوه هدفمند در مقابل خلق يكسانزماني كه صنعت ) 6

دهند و اين خود تناقضي مابين   و يكنواختي و يونيفرم بودن قرار نمييصنعتي خودشان در اين همانند ساز
يد هستند هاي مختلف تول هاي مختلف در تعداد كيفيت ها و تركيب ها شكل گرفته از اندازه ساختمان. آنهاست

اين تنوع . و هر ساختمان با ماهيت مختلف در طراحي سرچشمه گرفته از ماهيت اصلي و بومي خود است
توان نوآوري  هاي ناتمام است و در هر بخش مي هاي آينده و خلق طراحي نمايانگر انرژي نهفته براي حركت

ت به نسخه دوم يا كپي از قبلي از سويي هر ساختمان شخصي نسب. دستيابي به نقطه نظرات مختلف را ديد
نقطه متمايز بين . باشد نيستند ولي اين خود سطح خاص از يكنواختي فراگير در ميان يك هدف مشترك مي

هاي صنعتي در كشورهاي مختلف اينقدر شاخص و متنوع نيست كه بين معماران بومي در يك  ساختمان
عتي در كيفيت بومي و خاص آن صحبت اين ساده نيست كه در خصوص معماري صن. كشور شاخص است

 . كنيم
 

 
 

 

 

يك ايده نمايشگاهي يك ادراك است و نه يك تصور از يك فرم كه پيرو يك قطعنامه انجام شده باشد و ) 7
من باور دارم كه طراحي بر اساس مشخصات هنوز يك سحر و زيبايي ويژه براي خودش دارد خارج از هرگونه 

هنر نو . دار وجود دارد ثال در يك طراحي زنده وابستگي قوي به تزئينات فرمخشكي و مكانيزه شدن براي م



 
ها است براي مثال طراحي صنعتي اگر وابسته به استفاده از نوع خاصي از  سازي وابسته به يكي از اين فرم

ير و از طرف ديگر ممكن است ما تركيب غ. شود متريال باشد روش استفاده و جزئيات ساخت و ساز مطرح مي
  .معمولي را در يك ساختمان صنعتي به عنوان كور بكار ببريم

گرايي انقالب صنعتي   وابسته به انديشه پيوريسم يا فرم به اين دليل من باور ندارم كه طراحي صنعتي مستقيماً
ل براي مثا. سازي است گرايي و سازگاري و يكسان من اعتقاد دارم كه اين خارج از فرم. در قرن ماشين باشند

اند، اين نوعي از   شده ها كه هركدام در رقابت با ديگري بلندتر ساخته خراش در بازنگري روشني از قدرت آسمان
هايي كه  معماري است كه در حين طراحي با تغيير اندازه در ابعاد و بسيار دقيق در تناسبات تركيب بندي

گراييهايي هستند  ند دور از چنين سمبلساختمانهاي صنعتي هرچ. آورند متناسب با سفارش ساخت بوجود مي
  گمنام هستند  شخصي و به همين سبب طراحان آن كامالً اين زير مجموعه بهم پيوسته كامالً

 
 

 

گرايي فاصله زيادي داريم و اين موقعيتي است مانع از انقالب زودرس اما   تا صنعت– ملي گرايي طهبه واس) 8
چون .  صنعتي و هرچه در آن هست تنفري را در خود داريم بعضي از داليل ما از مناظرطهبه واس

ساز زشت و انبوه در نظر خودمان ثبت  هاي كثيف و پر سر و صدا و آزرده هاي صنعتي را سازه ساختمان
هدف از .  كنيم داريم نگاه نمي اي كه در قلبمان منظر زيبايي از آن نگه ايم و ما به آنها به عنوان مجموعه كرده

باشد و با توجه به اين  تر كردن آن به قلبمان مي صنعت و نزديك... ها بودن پره كردن زيبايي  اين پروژه
براي مثال مارگارت . (اند ها تهيه شده كه در اولين گام... شناسي صنعتي  حقيقت كارهاي عكاسي كه زيبا

هاي  سازي ساختمان  مستندبروز و هيال بچر، زوجي كه شروع به(و ادامه تا قرن بيستم ) 1930در ... بورك، 
و هنوز در ) هاي اخير  از سالياند و چند تاي هاي مشهور چاپ شده  در كتاب1959صنعتي مختلف كه در 
 -  كانديدا هوفو– اندرياس گورسكي –با تشكر از عكاساني مثل ادوارد بورتينسكي (حال پربارشدن هستند 
توصيف كننده روش مشخص تاثيرگذاري طراحي صنعتي اين كارها كه روشنگر و ... ) توماس راف و ولفگانگ 

  . هستند... ) مثل ساختمان ژرژ ( در معماري صنعتي و حتي گرافيك 
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Brooklyn	�4* ا���وش ر *� �R��� �A از 0ن �  . ^9	 "�' و �2��4 ه�� ��اوا�
�2وژ' ا� را در��ر' !�دان و ز��ن ��ر��  " Lewis Heine"  �� ا�R�م از 0^�ر 1974 در �Zود 

��ا�8VV*، ا�48VV�7�ن و اVVc1�د "�VVرو� و �VV2وژ' اش را در. در ا
VV�5ت !�VV" '�VVc4وع ��VVد *VV� �YVV� 
� "�VV  . ادا!VV* دادVV.� 'داد >
�VV.� �43VV�2 *VV� 	VV�ا �W�VVه '�VVR` �
:�VVدش . �4�>bVV1 *VV��.<! ،*VV�و

   �8VV
�� �V! ر�VV^0 #V
�     : " در�V�ر' اVV��.Z �XV" و >
�4VV� ود�V� #VV! ر��ان�V� ��R8VV�� *V��.<!
               �V<� �Vان در ه�V�
#     ا
V^0 #V�  " ��%�� ا�	 ��ا� ���< �* �V�ر��ان و !fد�7�V1 'د�V2 �V� �
�V" ر

 ����  . ��"�" ا�44%� " ��ره�� �
   ��R��� د         1980در�� 	ن ��د ^9����! T.bV��Vد ��د
V	 VR�0�      .  �1�2' ه�� ��اوا�� از !�د!�ن :

98��' �3�ن ده� ` T* ه� ��و ص�رت ه �ت ��ه��در واi~، !3�ه�' !�Vدم از �fد
�V و   . را در ه
��* اص�� :�د !�Z را �R�����  . دا�8	روا�3u�ن در :

�  . �* 2�ر
� ��ز�3	 و در V� �R" *!�Z���V" #    " ا�44%�  " ،  1990در ده*   V2 ر   60در�V� ل�V� 
�	" �# " ه%��، ����� را �� ^9	 !>.��* ا� از b1�و
� رود:��* �� �2 .  
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http://photography.about.com/Library/weekly/aa1112019.htm 
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در رشته گراورسازي، مدرسه . فرانسه زاده شد (Val de Marne) واقع در Gentillyروبر دوانو در  

Estienne،شهر  Chantilly فايده  هايش را منسوخ و بي  ، آموختهالتحصيلي تحصيل كرد؛ اما هنگام فارغ
  . شركت داروسازي آموخترا در دپارتمان تبليغات يك عكاسي . خواند

  آغاز عكاسي از جزئيات اشياء  -1930
  Excelsior عكس به روزنامه –فروش اولين داستان  -1932
سپس اشتغال . دورة خدمت نظام.  براي كارهاي عكاسيAndrei Vigneauxساز  دستيار مجسمه  -1934

  .Billancourtبه عكاسي تبليغاتي و صنعتي در كارخانه خودروسازي رنو در 
چند ماه كار در آژانس . عكاسي آزاد تبليغاتي و عكاسي كارت پستالي براي گذران زندگي. اخراج  -1939

  . اعزام به جبهه جنگ، با آغاز جنگ دوم جهاني.Raphoعكس 
مبارز و عكاس عضو جنبش مقاومت، كه مهارتش درگراورسازي را براي تهيه پاسپورت و كارت   1945- 1939

  .اشتغال و رهايي پاريس را به تصوير كشيد. برد  ميهويت جعلي به كار
المللي   و ديگر مجالت معتبر بينLifeدرنگ به كار آزاد عكاسي براي مجله  پس از جنگ، بي  -1946

  .Rapho كار در آژانس عكس .Allianceمدت كوتاهي عضويت در آژانس عكس . پرداخت
  Kodakدريافت جايزه   -1947

تهيه . پرداخت  ميParis Vogveاش، به عكاسي مد و عكاسي از طبقه مرفه براي  عليرغم ميل  1951- 1948
 ,Braque, Leger, Cocteau: رپرتاژ و گرفتن پرتره از بسياري از هنرمندان فرانسوي، از جمله 

Giacometti پيكاسوو .  
  Niepceدريافت جايزه   -1956
 در كانادا ”Expo’ 67“مشاور نمايشگاه   -1976

  .  ساخته شد"پاريس روبر دوانوا"يلم كوتاه ف  -1973

هاي متعددي در كتابخانه ملي پاريس، انستيتو هنر  طي چند دهه، آثار روبر دوانو موضوع نمايشگاه 
او . و گالري وتيكين شهر نيويورك بوده است) نيويورك(شيكاگو، خانه جرج ايستمن در وچستر 

براي ديدن آثار عكاس به . كرد شهر پاريس زندگي ميمردي خجالتي و بي تكلّف، در مونترو درحومه 
  .اينترنت مراجعه شود
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. هاي استثنايي، نسبت مستقيم با روحيه آن عكاس دارد به نظر من ميزان قرار گرفتن يك عكاس در موقعيت
كار  كنم عكاس اگر بخواهد تصاويري استثنايي ثبت كند، و واقعاً هم اين فكر مي. اصالً به شانس اعتقادي ندارم

 را بصورت تصادفي در آن موقعيت يافته باشد ولي روحية او كامالً را انجام دهد، ممكن است در وهلة اول خود
. البته منظورم ناديده گرفتن تجربيات و شناخت محيط نيست. آگاهانه او را به آن مكان هدايت كرده است

تجربيات و شناخت فن عكاسي درست . دهند  آن را به بخت و اقبال نسبت مي منظورم بخشي است كه اكثراً
تواند به دنياي ثبت تصاوير شگفت انگيز وارد  يط ورودي است، كه با نداشتن آن كمتر كسي ميمثل يك بل

مثل پول، همسر و فرزند، امكانات، . هاي تبديل ماده به انرژي و بالعكس است دنياي ما تماماً جلوه. شود
الش به سمت اهدافمان و با ت. تمام آنها ناشي از نيازها و آرزوهاي ما هستند... موقعيتهاي مختلف اجتماعي

 ديگر جاييكهشود، تا  ، روند به حقيقت پيوستن آنان نيز سريعتر ميكسب اعتماد بيشتر از رسيدن به آنها
توانيم حاصل  مطمئن هستيم لياقتش را داريم، و در همان لحظه است كه درست در جلوي ماست و مي

 "شانس" جهان هستي ديگر جايي براي عنصري به نام با اين تصور از ظرافتآيا . رويايمان را كامالً لمس كنيم
 گرفتن تصاوير استثنايي توسط عكاس به روحية او بستگي "تواند وجود داشته باشد؟حاال معني اين جمله  مي
  .كنيم را بهتر درك مي "دارد
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Iranian Calligraphers Association of North America (ICANA)  

Vancouver, Canada  
 

  ونكوور كانادا-شعبه امريكاي شمالي  انجمن خوشنويسان ايران

ضوري ، آموزش ح:  اولين و تنها شعبه رسمي انجمن خوشنويسان ايران در امريكاي شمالي ، برگزار ميكند       

مكاتبه اي و آنالين خوشنويسي از دوره مقدماتي تا دوره ممتاز ، با اعطاء گواهينامه رسمي انجمن خوشنويسان 

 ايران

لطفاً براي شركت در كالسهاي خوشنويسي و آزمون جهت دريافت گواهينامه رسمي انجمن واخذ اطالعات 

:بيشتر، با آدرس زير تماس حاصل نماييد  

778 889 4820    www.icana.net    icana@masskar.com 

  


